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  ...الملوك والرؤساء

قرأون     !لو أنهم 

  
ة بجماهيرها المعاصرة    هذا هو الكتاب الذ أضعه بين يد األمة العر

قرأه المواطن العري الذ ام إسرائيل في عام والوافدة، ل  شهد الكوارث الثالث : ق
ـــام  1948 ، 1967، وحرب حزران في عــــام 1956، والعــــدوان الثالثي في عـ

ــواء من يــــدبُّ اليوم على  ــ ــ ــ ـــ ــ قرأه المواطن العري من جيــــل الثورة والتحرر سـ ول
طون .. اآلن وفي  عًا، أو من تختزنه األصـــالب، وتحمله ال ة رضـــ األرض العر

  ل زمان ..
ما أزعم، أخطر مرحلة مّرت  قة ف ـــت أعدو الحق ــ يتناول هذا الكتاب، ولسـ
قرؤه الناس بين   ح لها تارخ  ة على اإلطالق، منذ أن أصــ في تارخ األمة العر

  اآلثار واالحجار واألسفار ..
نا   ـًا لمــا أقول، وأ ـًا مـدر وٕاني أقولهــا (أخطر مرحلــة على اإلطالق) واع

ر الدراســات المســتف ام غرقت أســتذ ثيرًا من وقتي وجهد أ ضــة التي اســتنفدت 
ة واألجنب  ةالتي أســهبت الكالم في تفصــيل الغزوات الصــليب ةبين المراجع العر

ه  ة التي اجتاحت الوطن العري في فترات متقارة في القرون وأنزلت ف والمغول



  

-8-  

ثيرًا من م ع والنار، وأزالت  ه التقتيل والترو ـــت ف ـــــ ــارته الدمار، وأفشــــ ــــ ــ ـــ عالم حضـ
االندثار ..   ادت أن تقضي على وجوده    وعمرانه، و

ــت أرد أن أخوض في المقارنة بي   ــ ــ قة والغزوة  نولســـ ــا ــــ تلك الغزوات الســـ
ـــهيون ة التي تدعمها الصـ ـــة  ةاإلســــرائيل ــوع دراسـ ة، فذلك موضــ ة العالم واإلمبرال

قبل م ما ال  يد  د على التو ـــتقلة بذاتها، ولكني أرد أن أؤ ــــ ــ يد، مسـ زدًا من التو
م  قي الح ة ، إذا ما  ــديد، أن خطر الغزوة اإلســــرائيل ولســــت أعتذر عن هذا التشــ
م وجودها  ة في صــــم ـــيهدد األمة العر ــر، سـ ـــر على حاله الحاضــ العري الحاضـ

قائها .. ولكن ..   و
ـــــمود، الغنيُّ    ــ ـــ ــ ات الصــ آ ما أثبت تارخها الحافل  ة،  ولكن األمة العر

اة  ة، وانقراض بإرادة الح ن أن تأذن بزوال شخصيتها القوم م قاء، ال  وعزمة ال
  انها، وفناء وجودها.

ة التي تهدد    أن الغزوة اإلســـرائيل يد  يد التو ومن هنا، فإني أعود إلى تو
الذات، طال الزمن أو قصـــر .. فال مندوحة أن تنفجر  وجودنا، ســـيزول وجودها 

ـــة  ــة الثورة العر ـ ــاح الوطن في األمـــة العر الكبر  في إطـــار الثورة األم. لتجتـ
اب الهزمة  ـــــ ـــــ ل أسـ ـــــره من المح إلى الخليج، وتقتلع من طرقها  ــــ أســ العري 

ــ ــل عوامــل الوهن، وفي مقــدمــة ذلــك  ــان أو  لو ــًا  م عري خــائر، جمهور ح
ًا..    ملك
ـــطين إلى    ــــ ــــ تها، وتعود فلســـ ـــطين عرو ــــ ــ ــ ومئذ ال (قبلئذ) تعود إلى فلســـ و
ة،  ة على خير ما تتمنى، العرو اتها القوم ة أن تبني ح ـــر لألمة العر ـــ ــــ ــ ســ ت و

سوده العدل واإلخاء والسالم.. ة في بناء عالم    وتؤد دورها مع األسرة الدول
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ة على    ـــيرة العر ــ ـــرد المسـ ســـ قع في ثالثة أجزاء متكاملة، و وهذا الكتاب 
ـــاء، من1967-1963مد أرعة أعوام ( ــ ــــ مات منهم،  ) في عهد الملوك والرؤســ

اة.. قي على قيد الح   ومن ُخلع، ومن 
ندرة ( ـــــ ــ ــ تناول الجزء األول مؤتمر القمة في القاهرة واإلســـــ -1963و

ادة 1964 ـــل بإنشـــــاء الق ) وما تخللهما من مناورات ومداورات وقرارات، وما يتصــ
ان الفلسطين ة الموحدة والك ة ..  يالعر ل الروافد العر أة تحو   ، وه

ة، والجزء ا   ومات العر ــــاء الح ــــ ـــــيل اجتماعات رؤســ ــ ــرد تفاصـــ ــ ــــ ســ لثاني 
ضاء ( أيلول  ثومؤتمر القمة الثال قه من اجتماعات 1965في الدار الب ) وما س

ان منهم في الثكنات أو في ســدة الح رين، من  ار العســ  مالوزراء والســفراء و
 !!  

ة التي أفضت   ة والدول إلى حرب  و يتضمن الجزء الثالث األحداث العر
ـــــيل مؤتمر الخرطوم  ــــ ــ ــ ة، وتفاصـ األمة العر حزران والكارثة الكبر التي حلت 
ة  ة والدول ــــحابي من ذلك المؤتمر، والظروف العر اب التي أدت إلى انسـ ــ ــ واألسـ

عد ذلك إلى استقالتي من راسة منظمة التحرر الفلسطين   .يالتي أدت 
س هذا الكتاب ( تارخا) لمؤتمرات القمة،   ندرة  ول ــ ــ ــــ ــ ــ في القاهرة، واإلسـ

قدر ما  ة،  راتي عن تلك الحق ضاء والخرطوم ولكنه سجل يتضمن ذ والدار الب
قًا للملوك  ـــاء الح العاثر أن أكون رف ـــــ ــ ــــاهمت، منذ أن شــ ــ ــ ـــمعت وســــ ــــ ــــ رأيت وسـ

األمة العار والشنار.   والرؤساء في تلك المسيرة الخطيرة التي أنزلت 
ــــنوات على تلك ا   ــــ ــ ــ ــيف وها قد مرت عدة ســ ــــ ــــ ة، ونحن اليوم في صــــ لحق

ل جوارح  1971 س  ــة، وأنا أحاول جهد أن أح ــ ـــ ــ ــ ســـ ع من الن ندخل العام الرا
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، شــــأني في ذلك شــــأن  ــب التي تعتمل في نفســــي، وتعتصــــر فؤاد الحزن والغضــ
ة جمعاء..   األمة العر

ـــب، وأن تذه   ــ ــ ــــ ــ غضــ حزن و ه، أن  ل عري، بل من واج  بومن ح 
ارثتين: احتالل إسـرائيلي ال نفسـه حسـرات، فإن األمة الع ة ترزح اليوم  تحت  ر

أ القدرات،  ع ســتطع أن يوحد الصــفوف، و م عري لم  انه وعدوانه، وح حدَّ لطغ
ــة أدهــى مــن األولــى  ـــ ــ ــ ــــان ــ ــثـ ــة ال ــــ ــارثـ ــ ــ ـــل الــكـ ــ ــعــ ــــــات .. ول ــــاقـ ــــد الــطـــ ــ ــ ـــــ ــــ ــحشــــ   و

  وأمّر ..
م العري الذ قام    التحديد الح ـــر، وأعني  ــ ــــ ــــ م العري المعاصـ وأّنى للح
ات في الو  قوم بهذه المســـــؤول ـــرائيل إلى يومنا هذا، أن  ـــوء إســ طن العري منذ نشــ

دعم  ، وهو مشغول بنفسه، همُّه في ليله ونهاره أن يثبت وجوده و ة الكبر الوطن
ــلب  ــ ة وســـ ــ ــ ـــاســـ ـــادرة الحرات األســــ ــ اب، وفي مقدمتها مصــ ــ ــ مختلف األســـ قاءه، 

رامة المواطن الفرد..    ة، وٕاهدار          الشعب حقوقه المدن
ة غارقة في الحزن على  الذات، واألمة العر ــيف هذا العام  ــ ــ ــــ ــ وفي صــ
اء  االت األن ــمع و ــ ة، وهي تســـ ــلي ــــ ي على حراتها السـ وطنها المحتل، راحت ت

مقراط يف تمارس الد ع عن ألدَّ أعدائنا  يف تُ ةتذ ـــان الحرات العامة.. ، و ــــ صـــ
ألد انت وأعني  ا اللتين  ا وأمر خالل الخمســـين  –وما تزاالن  –ا األعداء برطان

الت.. وارث وو ما حلَّ بنا من  اشر ف ة السبب الم   عامًا الماض
ــب حوار عنيف في مجلس العموم البرطــاني حول    ــ ــــ ـــــ ــا نشـــ ففي برطــان

ـــنة !!  ــ ــــ الســــ ه  ـــــف مليون جن ــ ــ ـــ ة الجاللة الملكة) التي تبلغ نصـ ـــاح ــــ ـــــ ة (صـ ميزان
ـــيل النفقات دو  ـــ ة في تفاصـــ ـــــحف البرطان ــت الصــــ ــ ــ ن ما حرج، ومن غير وخاضـــ

ة إلى هذا الحوار  ــتمعت األمة العر ــــ ــــ ــانة الملكة) .. وقد اســــ ــ ــــ ــ ــ خوف من (حصـــ
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ـــًا الماليين  ــ ــ ســـ ــر ملكًا ورئ ــــ ـــرف األرعة عشــــ ــ صـــــ يف  ـــاءل :  ــــ العنيف وهي تتســـ
  والماليين من الجنيهات من غير قيود وال حساب.

ـــمت    ــ ــ يف انضـ ة و ـــتر ــ ة المشـــ ــــوق األورو ــ عد ذلك أزمة الســ ثم جاءت 
ــارخة، برطان ومة حملة صـ يف حملت المعارضـــة على الح تها، و ــو ا إلى عضـ

ــعب، وتزيف الحقائ ..  ــ ــ ـــليل الشــ ــ التفر في حقوق الوطن، وتضـــ اها  متهمة إ
ــالــذات ..  ــة  لــه ومن اإلذاعــة البرطــان ــة إلى هــذا  ــــتمعــت األمــة العر ــ ــ ــــ وقــد اســ

اته وجمهور ـــة في الوطن العري في ملك ــ ـــاءل أين المعارضـــ اته؛ بل وراحت تتســـــ
ع على  ) لتـــذ ع أن تخرج من (األثير المغل ــتط ــ ــ ـــــ ـــة التي تســـ أين اإلذاعـــة العر

اشفة عن أخطائها.. استها  س ومة، منددة    الشعب آراء (معارضة) للح
ــى    ــ ــــ ات المتحدة، العدو األلّد، فقد جاء الدرس أقسـ ة إلى الوال ــ ــ ــــ النسـ أما 

ان أروع مثل تتلقاه أمتنا من العدو لدود ـــد .. ف نود .. ذلك المثل يتمثل في  وأشــــ
ة  .. تلك  ة على نشـــر أخطر أســـرار؛ حول أخطر قضـــ القدام الصـــحف األمير

ة فيتنام ..   هي قض
الذهول  ض  ــــيب البيت األب ــــ ــ ا، لقد أصـ ــوت أمر ــ ــــ ــ ما روت إذاعة صـ و
ة تنشـــر وثائ ســـرة خطيرة تســـرت إليها من  المروع وهو ير الصـــحف األمير

ي في فيتنام .. وأعلن وزارة الدفاع األمير ر األمير ــ ــ ـــــ ــدد التدخل العســـ ــــ ــــ صــ ة 
ا  ــلحة العل ــ عرض المصــــ ـــر هذه الوثائ (  ـــ ــــون) أن نشــ ــ ســ ي ( ن س األمير الرئ

الدو  ات المتحدة  ــــئ إلى عالقات الوال ـــــ ــــ سـ  لواألمن القومي ألفدح األخطار، و 
ه.. يدًا لرأ س تو ه أ رئ قة) .. وهذا أخطر ما يتسلح  فة والصد   الحل

أمر بوقفها وال و    ة ولم  صادر الصحف األمير سون لم  س ن لكن الرئ
ع ذلك ألن  ســـتط ع ذلك، وهو ال  ســـتط اعتقال أصـــحابها ومحررها .. ألنه ال 
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ع انتهاك الدستور .. ألن الدستور  ستط الدستور .. وال  حرة الصحافة مصونة 
ة  ــــــ ــاســ ــ ــ لمات تخطب، ولكنه حقوق أســ ارات تكتب، وال  س ع ـــــة تمارس ل مقدســـ

  وتطب .. 
ة أمام    ــحافة األمير ــي الصــ قاضــ ي إال أن  س األمير ن أمام الرئ ولم 

ـــــبوعين  ــ ة أسـ ـــتمرت المحاكمة قرا ذا فعل .. واســـــ ا .. وه ة العل مة االتحاد المح
علن (أن  ة ل النها ومة ومحامو الصــحافة .. وصــدر القرار  ترافع فيها ممثلو الح

ــ ومــة قــد عجزت عن إث ــالح ــــــلحــة العل ــ ــ واألمن القومي  اات دعواهــا وأن المصــــ
ـــــونة  ــــ ـــــحافة مصـــ ــــ ــ قة .. وأن حرة الصـ ــــعب على الحق ـــــ طلع الشـــ ـــان أن  ــــ ـــ فرضــ

  .الدستور..)
ة    ة في نشر الوثائ السرة عن أخطر قض واستمرت الصحافة األمر

مة، دون أن يلجأ إلى  قرار المح ي  س األمير في عالمنا المعاصــــر، والتزام الرئ
ة إ ار !! أ عرفها المواطن العري عن  تجرة واخت   جراءات أخر 

مة أمن الدولة)    ـــدر أمرًا بتأليف (مح ــ ــ ــ صـ ــــون لم  ــ ــ ســ س ن أجل إن الرئ
ــحافة إلى وزارة اإلعالم لتنشــــر  ــدر أمرًا بإلحاق الصــ صــ ما يرد إنه لم  م له  لتح

ض وتحجب ما ال يرد ..   ما يرد البيت األب
ام الد   عطل أح ـــتور المؤقت ( حفاظًا على إنه لم  صـــــدر الدســ ــتور، و ســـ

ة ..) ا واألمن الوطني، ودرءًا ألهداف العدو اإلجرام   .مصلحة البالد العل
صدر أمرًا بإحالتهم على التقاعد،    ا، أو  مة العل عزل قضاة المح أنه لم 

ما يهو .. م  صدروا الح جعلهم رهن مشيئته ل   ليرهب سائر القضاة، و
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فعل   بير جدًا .. ذلك الســبب  إنه لم  ســ جدًا،  ذلك وغير ذلك لســبب 
ل ذلك ُطب في  ة الدســـتور، وحرة الصـــحافة؛ واســـتقالل القضـــاء ..  هو قدســـ

  نزاهة وشجاعة..
ــ ـــل الرائعـــة التي هزت األمـ ــدهـــا هـــذه هي المث عـ ــة ، ثم راحـــت  ـ ة العر

ه العدو الغادر .. وتتنتحب نتحب على ، تنتحب على وطنها السليب الذ اغتص
انت الســبب في  ة  م العري المعاصــر.. والكارثة الثان حرتها التي صــادرها الح

  الكارثة األولى ..
ــه المختلفــة، منــذ وقعــت حرب حزران    ــأجهزت وقــد دأب اإلعالم العري 

اب التكنو  ــ ــ اب الهزمة، متنقًال من األســ ــ ــ عيد في أســ اب عدد و ــ ــ ة إلى األســ لوج
ــــــارة، إلى اب  الحضــ ـــــ ــ م األسـ ــقاء الجند العري من الح ــــ ا شــ رة .. و ــ ــ العســــ

اب .. ر رأس األس   العري. ولكنه تجنب أن يذ
ه .. والحاكم العري في    ـــلو م العري في أســــ اب هو الح ــ ــ إن رأس األســـ

  أخالقه .. 
م والحاكم ..    ــعدني .. أني عرفت الح ــ ــ ــــ ، وال أقول أسـ ولقد أفجعني الح

ضــــة  القمة حتى يوم تعرفتهما في مؤتمرا ــور نا الهزمة .. وفي هذا الكتاب صــ
م والحاكم.   عن الح

قرأ  ه الذهول المرر وهو  وال بد للقار العري المعاصر والوافد، أن ينتا
ســـجلها قد تغيرت معالمها ومعانيها  ة التي  أجزائه الثالثة، فإن الحق هذا الكتاب 

ثيرًا ..   .. تغيرت 
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عة وتوجعًا، فقد أجل لقد تغيرت المعالم .. وأنا أكث   ر رجال (القمة) فج
عيدين عن تلك  ــورهم،  ــ ــ اليهم في قصـ امهم ول ــون أ ــ شـــ ع ــــاء  ان الملوك والرؤســـ

ش آلم الشعب وأحزانه. نت في ساحتها ومع ناسها، أع   المعالم .. ولكني 
ــة أجوس خالل مــدنهــا    ــفــة الغر ــــ ــــ ــ نــت أتردد على الضــ ــة  في تلــك الحق

ادل وقراها التقي مع العمال والفال ــاء، نت ــ اب والنسـ حين والالجئين والطالب والشـــــ
افا  فا و ـــــليب في ح ـــــر منا نر وطننا الســـ صـــ ، وعلى مرمى ال و والنجو ـــــ الشـــ
ــرة، وما ير بين هذه المدائن  ســـــان وطبرا واللد والرملة والناصـــ ــفد و ا وصـــ وع
ة، وخمائل فاتنة .. وها  ــندســـــ ال شـــــامخة، ووهاد هانئة، وزروع ســـ الكرمة من ج
نا نرجوها  ة التي  ــفة الغر ة، والضــــ ـــــ أنا أكتب اليوم هذه المقدمة الحزنة الغاضـ
ع حراكًا وال  ــتط ــــ ــ ــــرائيلي، ال تسـ ــــ ـــــقطت تحت االحتالل اإلسـ ــ منطلقًا للتحرر قد ســ
ــل مقومــات الكفــاح،  ــه  ــــــل ــ ــ ــ هــا قــد ســ حتو ــان  م الــذ  مقــاومــة، فــإن نظــام الح

ة على السواء ... ة والماد   الروح
ــــى أ   ــ ــ ــــ ــت أنســ ــ ــــ ـــــ قلبي عبر ولســ نت أطل  امي في بيت المقدس، حين 

ــيب .. وها أنا أكتب  ـــوارها على روعنا المحتلة، المنحدرة حتى ســــاحلنا الخصــ أسـ
ئن معه  ـــرائيل و ــ ــ ــــ ــج تحت أقدام إســـ ــــ ــــ ــ ضــ يت المقدس  هذه الكلمات الراجفات و
عض جدرانه ،  عد أن أحرقت  ـــلل إلى قواعده  ــ ـــجد األقصــــــى، والحفائر تتسـ ــ المسـ

  ه الكرمة ألوان الفجور والمجون ..وفشت في ساحات
أجل، أكتب هذه الكلمات الراجفات عن القبلة األولى، وثالث الحرمين، 
ــــنة  ــــ ــلمين التتحرك، فهم ألســ ــ ــــ ــــول ومعراجه، وملوك العرب والمســ ــــ ــر الرســ ــ ــــ ومســ
عبر من الخليج إلى الخليج من الخليج  ــالمي  ــ ــ ـــــ متلعثمــة، والبترول العري اإلســـ

ة  ة،  –العري إلى خليج العق ـــرائيل ـــــ ــــ إلى ميناء ايالت، إلى جوف الطائرات اإلســ
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ملء  ح الزمان  صـــ ــ وصـــعيد مصـــر .. و ــف أغوار األردن، وأجواء دمشـ لتقصـ
فة  ـــ ــ ــ ــــ ـــلمين .. ومع الضـــ ــ ــ ــ ــــ ا ملوك العرب والمسـ اء والوفاء،  ه : قليًال من الح ف
طل في أحالمه  ــعبنا ال ــ ــ ـــت مع شــــ ــــ م ترددت على قطاع غزة وعشـــ م و ة،  الغر

ني ة في غزة وخان يونس وآالمه، و ـــعب ــ ــ ش التحرر وقوات المقاومة الشــــ نا معًا ج
ام عمر وأنا أغدو وأروح بين مدن القطاع وقراه، أتنفس  ورفح، وقضــــيت أحلى أ
حين يتنفس الفجر، نسمات الشمال تحمل إلينا أرج أرضنا المحتلة وشذاها، وما 

ع مع ا اك األرج ... وأنا اليوم أتا ـــذ وذ ــ ار أحلى ذلك الشــ ة أخ لجماهير العر
م  ــابر في قطاع غزة، والح ـــامد الصــ ــعبنا الصـ اســــل الذ يخوضــــه شــ ـــال ال النضـ
الكثير من اإلعجاب والتقدير، والقليل من المال والســـالح  غمره  العري الرســـمي 

  والعتاد!!
وفوق هــذا وذاك فــإن العــدو المحتــل آخــذ في الهــدم والبنــاء .. أنــه يهــدم   

العشــر  ة  م على أنقاضــها المســتعمرات، ولو اتســع وقت الملوك القر العر ق ات 
ة  ة تضم رفات الصحا والرؤساء لقراءة التارخ العري لتعلموا أن هذه القر الز
ذلك أن حطين التي سجل فيها صالح الدين واحدة من  والمجاهدين .. ولتعلموا 

ـــرائي ــ ــ ـــلة تتململ تحت وطأة االحتالل اإلســ ــ ة الفاصــــ ح المعارك العالم ا و لي .. و
ام العرب المعاصرن..   حطين مما دهاها في عهد ح

ــاعة .. ولكن    ل ســ ل يوم، بل وفي  عض المعالم التي تتغير  تلك هي 
يف تغيرت .. ا للهول،    المعاني التي تغيرت، ف

، يناد بتحرر    ـــامت وناط ــمي، بين صــ م العري الرســـ ح الح لقد أصـــــ
ة  بديًال عن تحرر  ــــــاوم عن ولد بولد .. األرض العر سـ من  ــطين. تمامًا  ــــ فلسـ

  وال يدر أنه سيخسر االثنين معًا.. 
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ــلمي شــــرف) .. وأين    م العري الرســــمي يدعو إلى حل (ســ ح الح وأصــــ
احة  ـــرائيل، وٕاقامة حدود آمنة لها. وٕا ــــ قوم على االعتراف بإســـ ـــرف في حل  ــ ــ ــ الشـ

س، وٕانهاء حالة ا ــو ـــــ ة وقناة الســ فى المرور لها في خليج العق لحرب  معها .. و
  هللا المؤمنين القتال !!.

ة    ة عن معر ــمي يتحدث على المنابر العر ــ م العري الرسـ ح الح ــ ــ وأصـ
ــــلح  ة عن الصـــ ة .. في حين يتحدث على المنابر الدول ــير والحرب الحتم ــ ــ المصـ
ـــرائيل، وهو هازل في األولى، وجاد في  ــ ــ ــ ادة إســ ـــــ ــ ــ ــــــرائيل والحفا على ســ ــ ــ مع إسـ

ة..   الثان
ح    ة وأصــ ناور في مواجهة المجزرة العر م العري الرســمي يداور و الح

ع  مفي عمان يو  ــرها الجم ــــ ــــ ة خســــ ـــــعب والمقاومة في معر ــــ ــ ــ ش والشـ تقاتل الج
ما تقاتلنا في شــــوارع عمان،  ورحتها إســــرائيل .. ولو أنا قاتلنا في بيت المقدس 

ــــمتها الخالدة .. بل ما ــــرائيل أن تعلن بيت المقدس عاصـــ ان إلســـ ان المرأة  ما 
اسمها جولدا ماير، أن تتحد أرعة عشر رجًال، اسمهم الملوك والرؤساء ..ولو 
ــاة،  عــث من مرقــده إلى الح ــًا من الــذين مــاتوا قبــل حرب حزران، قــد  أن عر
ة  ام، آلثر العودة إلى التراب مرة ثان م  العري في هذه األ قوله الح ـــمع ما  ــــ وســ

سمع م   ا نسمع..فال ير ما نر ، وال 
م    ــة في واد، والح ولكن الرجــاء األعظم والعزاء األكبر، أن األمــة العر

ع  م العري المعاصر فإني ال أعني جم العري في واد .. وحين أتحدث عن الح
ــرائيل  ــلم لها. وما إســـــ ـــ ـــتســ ة ترفض الهزمة وتأبى أن تســــ ع، إن األمة العر الجم

ــــر إال أعراض لمرض عــ ـــ ــــ ــ م العري المعــاصـ ابر، وال بــد أن تتعــافى األمــة والح
عد حين). أه  قين .. (ولتعملَن ن ة منهما معًا، وهذا هو ال   العر
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عد ف   راتي (و قرؤه هذا هو الجزء األول من مذ ــ من القمة إلى الهزمة) ســ
عض الب عض اآلالمواطن العري، جهارًا في  ة ، وسرًا في ال   ..*خرالد العر
ام الذين  علم الح ــــرًا ولكن، فل ــــ قرؤه ســـــ هم، أن من  ــعو ــ ــ ــــ ــ منعونه عن شـ

ون أكبر خطرًا  ــ ــرًا، ســ قرؤه ســ ــتمتاعًا وانتفاعًا .. بل، أن  من  ون أكثر اســ ــ ســ
  ..فهل أنتم متعظون..

 أحمد الشقير                                                          1971تموز سنة 

  
  

  طردت من األمم المتحدة

  ةودخلت الجامعة العر  
   

ابي ..    ـــــ ـــــيت فيها زهرة شـــ عد أن قضـــ أجل .. طردت من األمم المتحدة 
 ، ـــور ـــًا للوفد الســ ســ ـــفها رئ ـــر عامُاً◌، نصــ ــــة عشــ ــلخت فيها من عمر خمسـ وســـ

ة الحساب. سًا للوفد السعود .. وها قد جاء أوان تصف   ونصفها اآلخر رئ
، حينما  دخل عليَّ أحد مراســـلي 1963ان ذلك في أغســـطس من عام   

ان  الشــــــمع األحمر .. و حمل مظروفًا مختومًا  ة في بيروت،  ــعود ــ الســــــفارة الســ

                                                           
تابين للمؤلف :  * ة  عض الدول العر ة،  -1منعت  ة والدول اة العر أرعون عامًا في الح

 حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء. -2
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ـــمع وأفتح  ــ ــ ــــ ، وراح يتفّرس في وجهي، وأنا أفّض خاتم  الشـ اد القل ـــــل  ـــــ المراســ
ــغيرة  جدًا،  ــغيرة، وصــ ه ورقة صــ ل ما ف ان  ه .. و المظروف الكبير ألقرأ ما ف

ة: ة اآلت   فيها البرق
  السيد أحمد الشقير 

صل تقرر إنهاء عملكم.أمر    من صاحب السمو الملكي األمير ف
ة )   (الخارج

وأعدت الورقة الصغيرة، والصغيرة جدًا، إلى المظروف الكبير، والمراسل   
قول لي :   ما يزال يتفرس في وجهي وهو 

  ال تزعل، إن جزاءك عند هللا، هللا يوفقك. ا سيد
ا أخي، أعظم عند من هذه ا لماتك  ة.قلت : إن    لبرق

ة .. نحن نردك أن  عد هذه البرق ن أن تذهب إلى األمم المتحدة  م قال: وهل 
عًا ... ة فلسطين، إنها قضيتنا جم ا، لتدافع عن قض   تذهب إلى أمر

س    ، ول قلت لقد قضــيت في األمم المتحدة خمســة عشــر عامًا من عمر
قيني أن هللا قد اختار لي الخير، وٕان ة لي فيها رجاء .. و ق ها لكارثة أن أقضـــي 

ة .. لعل هللا يرد لى أمرًا .. ومن يدر ..   عمر في المحافل الدول
ة، ومن أراد    ة األمة العر ه أرح ــل، وأنا أكْبِ◌ِ◌ِ◌ر ف وانصـــــرف المراســـ

ــغير  ـــ قعد بين يد هذا المواطن الصــ ة، فل ـــعب ة الشــــ ــالة العر ــــ ـــتبين األصـ ســــ أن 
  الكبير، الغني الفقير.

ـــعت البر    ــ ــ ــل) الملك ووضــ ــ ــــ صـ ـــــائل األمير( ف ــ ة في الملف الخاص برســ ق
ــل لمدة  ــــ صــ ادلتها مع األمير ف ـــــائل الكثيرة التي ت ــــممتها إلى الرســـ ـــل، وضــــ صـــــ ف

عدها. ة و   خمسة وعشرن عامًا، أثناء عملي في الجامعة العر
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ة البرمي في    ــ ــ ر على دفاعي عن قضــ ـــــ ــــائل، واحدة للشـ ومن هذه الرســ
ا األمم المتحدة، .. وواحدة  ا و وال الجنرال فران طلب مني تقررًا عن اجتماعي 

ــة 1952عــام  ومــات العر عثتــه إلى الح نــت  ، وواحــدة يثني فيهــا على تقرر 
شــــأن ترّد األوضــــاع في العراق في عهد عبد الكرم قاســــم، ومنها .. ومنها .. 
ــــاعد نت أمينًا مسـ ــــل، حين  صـ ين األمير ف انت بيني و ــــائل  ًا ومعظم هذه الرسـ

س الوفد السور في األمم المتحدة  ة ، أو رئ ح  –في الجامعة العر قبل أن أص
  وزر الدولة السعود لشؤون األمم المتحدة.

قت معرفت   صل قد س األمير ف الملك سعود بزمن والواقع أن صداقتي  ي 
ل .. حتى  العمل في أطو ـــعود لي  نني يوم قررت الموافقة على تكليف الملك ســـ

ـــؤون األمم المتحدة المملك ــ ة وزرًا لشـــــ ــعود ــ ــــ ة الســ ــــلتي )1(ة العر ــــ ، ورأيت في صــ
األمير  صل مدعاة لالطمئنان وحافزًا على القبول، فقد أُعجبت  األمير ف مة  القد
ة  ات الجزرة العر ه هللا من معط ه مما وه نت أر ف ــنين لما  صـــل عبر السـ ف

ائه وصــمته، وراطة جأشــه وهدوئه، ون التحاقي  متمثًال في ذ وشــاء القدر أن 
ون فصلي من العمل عن  العمل عن طر الملك سعود الذ ال أعرفه.. وأن 

صل الذ أعرفه، وما أكثر ما أعرفه !!   طر األمير ف
ان على ح في إنهاء عملي، من وجهة    ـــل  ــــ صــ ـــب أن األمير ف ــ وأحســــ

ـــيرتي مع المملكة العر ــــيرتي ومســ نت على ح في سـ ما  ة. نظره،  ــعود ــ ة السـ
  من وجهة نظر ..

                                                           
)1(  ، ةأحمد الشقير ة والدول اة العر عون عاما في الح  . 1969، دار النهار بيروت،أر
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ــيف     ة في صـــ ا من بين المملكة  1962وتبدأ الح حينما نشـــــبت أزمة ال
من، وٕالغاء  ام الثورة في ال ســبب ق ة المتحدة  ة والجمهورة العر ة الســعود العر

ة.. من   النظام الملكي، وٕاعالن الجمهورة ال
شـــ طرقه إل   ــراع بين الراض والقاهرة  ى األمم المتحدة.. فقد وأخذ الصـ

ة عن ( اعتداءات ) القوات المصرة  ة السعود ات من الخارج بدأت تصلني برق
ــة، إلبالغهــا إلى مجلس األمن  ــعود ــ ــ ــ ــــ ــة الســ ــة على حــدود المملكــة العر من وال
و إلى األمم  عدم جدو الشـــــ ة  ـــعود ة الســ ة، فأبرقت إلى الخارج ــم وثائ رســـ

ة، وأن المتحدة، وأنه من الخير أن  ة على الجامعة العر تعرض الخالفات العر
ة إلى رأيي،  ة الســعود حث في نطاق األســرة الواحدة .. فلم تلتفت وزارة الخارج ت
مها على الدول األعضــاء  و ، وتطالبني بتعم ات الشــ واســتمّرت ترســل إليَّ برق

د رأيي ..   في األمم المتحدة .. وعدت من جانبي أؤ
يدًا وجاءتني على أث   ــه، تو ــ ـــل  بنفســ صـــ ة موقعة من األمير ف ر ذلك برق

قيت عند  ــــرها).. ولكني  ــــ ــ ــ مات، ال أن أفســ فتي أن أنفذ التعل أن ( وظ ة،  لألهم
ــــر  س عبد الناصـــ نت ممثًال للرئ ــــــل قائًال : ( لو  صـ رأيي، وأبرقت إلى األمير ف

صل لما و على األمير ف فعلت) ..  في األمم المتحدة، وطلب إليَّ أن أقدم الش
او إلى  ـــــ ـــــل الشـ ، فقد أخذت ترسـ ــيلة أخر ة إلى وســــ ـــــعود ة السـ ولجأت الخارج
البرد العاد على  ورك، وهذه راحت تتولى توزعها  ة في نيو ة الســــعود القنصــــل

  وفود األمم المتحدة.
صـــــل في أروقة األمم المتحدة،  ين األمير ف ــاع أمر الخالف بيني و وشـــ

مز) و(رأتو  ورك تا ا، ( النيو فتين في أمر ـــح ــ ــ ــ ــــ الهرالد تربيون)، وهما أكبر صـ
أن األمير  ـــــيران  اء هذا الخالف، وتشــ ـــران أن ــماتة بي، فراحتا تنشــــ ــ ـــة للشـــ الفرصــــ
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ة،  ـــيوع ، المعروف بوالئه للشــ ــــقر ــعود أحمد الشـ ــ طرد الوزر السـ ـــل ( ســـــ صــ ف
س المصر عبد الناصر).   ولصداقته مع الرئ

ــــانــــت دورة األمم المتحــــدة تقترب من   ــدت إلى الوطن،  و نهــــايتهــــا، وعــ
تب الوفد  ينته وراطته ولم يتخذ إجراء؛ وتولى  م ســــــ ـــل  صـــ فاعتصــــــم األمير ف

انات الخارج ابي إبالغ ب ـــعود الدائم في غ ل  ةالســـ من  ــــدد ال صــ ة  الســــــعود
اها بإنهاء عملي من  ة إ ــلتني البرق ــيف التالي، وصــ انتظام .. حتى إذا جاء الصــ

ــــــ ة السـ ـــوع معي عامًا المملكة العر ــ ـــل الموضــ صــــ ذا ( بيَّت) األمير ف ة، وه عود
  امًال.

ان موفقي    ما  صــــــل  ة األمير ف ًا من ناح ع ان هذا اإلجراء أمرًا طب و
ة  ر في مصـــير المملكة العر ف صـــل  ان األمير ف ًا من جانبي، فقد  ع أمرًا طب

ــل مــا تنطو عليهــا من معــا من  ــة ال نــت من وٕالى جــانبهــا تقوم جمهور ن، و
ــان  ــذا  ــاة جــديــدة .. وه ــة في تطلعهــا نحو ح ـــيرة العر ــــ ــ ــ ر في المســـ جــانبي أف

ـــعود م الســــ ر في (الح ف ـــل  ــ صــ ة  -األمير ف ر في األمة العر ومن  –وأنا أف
ان الخالف بيننا!!   هنا 

ــــجة  حول    ــ ــ ــــ ـــت أن ال أثير ضـ ــ ــ ــ ـــ اب، فقد حرصـ ـــــ ــ ــ انت األســــ ائنة ما  و
ه معارك  انت ف الخالف على أشـــدها بين القاهرة والراض الموضـــوع، في وقت 

أن أتحدث إليهم، ولكني لزمت  ة يلحون  .. وانهال علي مراسلو الصحف األجنب
لـة من الخـدمـة،  عـد أعوام طو رـاتي في المملكـة ورجـالهـا،  ــمـت وفـاء لـذ ــ ــ ــ ــــ الصــ

فة. ة ألنها فصلتني من الوظ ومة السعود   وتعففًا عن مهاجمة الح
طلبون وتقاطرت علّي الوفود ال ع  ة في بيتي في لبنان، والجم ــطين ــــ ـــــ فلسـ

ــلتي  عد أن أنهت صــ ــعبي،  ة على الصــــعيد الشــ ــطين ة الفلســ ادة الحر أن أتولى ق
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ـــــفار  ـــبب أسـ ســـ ــــي  دأت أعرف ما لم أكن أعرفه في الماضــ ــمي. و ــ العمل الرســ
ة المتعددة.   الكثيرة وعملي في األمم المتحدة، عن المنظمات الفلسطين

ان ممن زارني    ـــر عرفات، فقد تحدث إلي و ــــ اســ ــيد  ــ في تلك الفترة، الســـــ
ة  اس ادتها الس ة تعد نفسها للنضال، وطلب مني أن أتولى ق عن منظمة فلسطين
ل جماهيره،  ــعب  ــ ل همي أن أعمل مع الشـ ان  رت .. فقد  .. فاعتذرت وشـــــ

  ال مع إحد منظماته .. 
ة، د   اهتمام وعنا ة  نت أسـتمع إلى الوفود الفلسـطين شـيء و ون أن أعد 

ما عرفت أثناء عملي على  ة؛  ة الفلســــطين ــ ــاعب القضــ نت أعرف مصــ .. فقد 
م العري في مجموعه.   الصعيد الرسمي، جوانب الضعف في الح

، اتصلت بي السفارة 1963وفي األسبوع األول من شهر أيلول من عام   
ــــونة ا ــــ ــــيد عبد الخال حســ ــ ــ ة من الســ ة في بيروت وأبلغتني برق ألمين العام العراق

ة، يرجو فيها أن أســافر فورًا إلى القاهرة .. وفي مســاء اليوم نفســه  للجامعة العر
ة الجامعة  ة السيد عبد الحميد غالب، ونقل إلي برق زارني سفير الجمهورة العر
أنه نظرًا  س جمال عبد الناصــــر،  ة من الرئ ــفو ــاف إليها رســــالة شــ ة، وأضــ العر

س  لخلو منصـــب ممثل فلســـطين اشـــا رئ ة بوفاة أحمد حلمي  لد الجامعة العر
حي لهذا المنصـــب،  ة تقضـــي بترشـــ ومة عموم فلســـطين، فإن المصـــلحة العر ح
ـــطين ، وأنه  ــــ ــــ ة فلســـ ـــــ ــ ــ أمل أن ال أتردد في قبول هذه المهمة من أجل قضـــــ وأنه 

ل دعم وتأييد.   مستعد لبذل 
نت أعلم أن الج   ان هذا التكليف مفاجأة لي، فقد  ة في لقد  امعة العر

ة الفلســطين انت في  ةواد، والقضــ ة فلســطين هي التي  انت قضــ في واد، وٕان 



  

-23-  

ة .. وقلت للســـفير العري  اب التي ســـاهمت في إنشـــاء الجامعة العر رأس األســـ
:-  

ـــــاكرًا له رغبته وثقته ، وٕاني  - ــ ــ ــ ـــــر شـ ــــ ــ س عبد الناصـ أرجو أن تبرق للرئ
  معتذر عن قبول هذا المنصب ..

ا   اتك في خدمة  قال:  أخي، لم أكن أتوقع منك االعتذار، لقد قضيت ح
ة وهل تتخلف اآلن ..؟ ة الفلسطين   القض

ة جيدًا     قلت : إني ال أتخلف عن خدمة بالد ولكني أعرف الدول العر
ــــر  ـــة عشـــ ـــمي خمســــ ــ ة جيدًا، لقد واكبت العمل العري الرســ وأعرف الجامعة العر

ة ال ت   شجعني على قبول هذه المهمة.عامًا، وٕان خبرتي الماض
ح أن    ــح ــــ ــــ ثيرًا .. صــ قال: إنني أعرف ما تعني، ولكن الظروف تغيرت 

ة، وٕان  ـــتجد التأييد الكامل من الدول العر ــ ــ ـــ ــاقة، ولكنك ســ ــــ ــــ ة وشــ ــع ــ ــــ المهمة صــــ
ة  ســـر عملك .. والدول العر اناتها لت ل إم ة المتحدة ســـتضـــع  الجمهورة العر

ذلك .. وخاص ة .. األخر لن تتردد  ع الدول العر ة أن عالقتك حسنة مع جم
ـــرها في األمم المتحدة، وفي مقدمتها  ــ أســ ة  ا العر ـــا ـــ فقد توليت الدفاع عن القضـ

ا ، وتونس، والمغرب، والجزائ ا ليب   .رقضا
ــــى    حمد هللا. ولكني أخشـ ع  ح أن عالقتي حســـــنة مع الجم ـــح قلت : صــ

نت  ــطين، إذا  ــ ة فلســ ــ ــ ـــنة من قضــ ـــًا لها .. وال على عالقتي الحســـ أمينًا ومخلصـــ
ح العالقة الحسنة خشنة !! عد أن تص   أست

حــث في هــذه األمور .. أرجو أن تــذهــب إلى    ــان ال س هنــا م قــال : ل
ع أن تضـــع شـــروطك :: جرب ولو  القاهرة .. إن مجلس الجامعة مجتمع، تســـتط
ك ..إن مهمتي عندك  ــتجب لمطال ــــ ســــ ــــتقيل إذا لم  ــ ــ ع أن تســ ـــتط ـــــ لعام واحد. تســ
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ــــفر إلى مخ ك الســـ ــر أن أطلب إل س عبد الناصـــــ لف من قبل الرئ ـــرة : أنا م تصــــ
لمة القبول.   القاهرة .. ولن أخرج من بيتك قبل أن أسمع منك 

ر .. وقد ترجح عند    ر. وأف نت أف ـــفير العري يتحدث؛ و ــ ــ ــــ ان الســـ
ـــمرت  ــ ــ اتي،  وأضــ ة للمرة األخيرة في ح القبول ألني أردت أن أجرب الدول العر

فســــي العزم على االســــتقالة، إذا وجد األمر مظهرًا ال جوهرًا .. قلت للســــفير في ن
  غالب.

س    ر الرئ موافقتي .. وأن تشـــ ة هللا .. أرجو أن تبرق للجامعة  على بر
  عبد الناصر .. وٕاني أسأل هللا العون، وال أسأل سواه .. ولكن .. 

  قال : ولكن .. ماذا ..
س عند  قلت: جواز ســفر الســعود أرســلته ة ألجدده, ل ة الســعود إلى الخارج

قة سفر..   وث
ة  ة والجامعة العر ة العر ــتجد رجال الخارج ــــ ــ ــ ة  .. ســـ ـــعو ــ ـــ ــــ قال : وهل هذه صـ

  انتظارك في المطار !!
دأت أحاسب نفسي، لماذا قبلت؟..    أنصرف السفير غالب من منزلي، و

ــينمائي، األحداث ا نت أمام فيلم ســــ ما لو  ـــتعرض،  ــيت أســـ ــ ة الهزلة ومضــ لعر
ة ؛ وقضيت ليلتي وأنا أتقلب  ة فلسطين منذ أن أنشئت الجامعة العر شأن قض

  على فراشي ال أدر ماذا أصنع ..
اح على أجراس التلفون من األخوان الفلســطينيين من    ونهضــت في الصــ

ة، وقد سمعوا  سالقد ر والتح الش يروت يناشدوني القبول، وأنا أجيبهم  وعمان و
ــطين في مجلس الجامعة  ةإلذاعات أن الجامعة العرمن ا ـــحني ممثًال لفلســــ ترشـــ

ــ أن أبرق إلى القاهرة معتذرًا وشــــاكرًا .. وحدث  ي.. ولكني عزمت في دخيلة نفســ



  

-25-  

ـــاتيال) في  نفي ذلــك اليوم أن جــاءني وفــد من الالجئي ــ ــ ــــ ــــ م         ( شـ من خ
فة) ولم أ ـــرورهم بتعييني لهذه (الوظ ــــ ــ عروا عن ســ كتم عن الوفد تردد بيروت، ل

ح في  ــ صـ اء، وهو  ال ــه  شـ بير أخذ  ــيخ  س الوفد، وهو شـ وحيرتي، فإذا برئ
  وجهي :

النبي الذ زرته أن ال ترفض .. نحن نرد منك  -  ا حاج أحمد. أحلفك 
ان الفلسطيني.   أن تبني الك

ــيخ " هو الذ ثبتني على القبول .. وقد أقنعتني  ـــــ الم هذا "الشـ ان  لقد 
ة دموعه  ومات العر ـــــر، ومعه الح ــــ ــــ ناصـ س عبد ال أكثر مما أقنعني وعد الرئ

  مجتمعة ..
ة  ــفارتين العراق ــ ــ ــ ــــ . وأخبرت الســ ـــفر ــــ ــــ ــ ــتخرت هللا وحددت موعد سـ ــ ـــــ ــ ــ واسـ
ــفر، ومدير المطار  ــ ــ ــــرة ... وخرجت من مطار بيروت من غير جواز سـ والمصـــ

ة المرحة:  اللهجة اللبنان   قول لي 
ــــطين في الجــامعــة ال    ــــ ـــ ــ ــأ محطــة أنــت ممثــل فلسـ ــة .. لقــد أذاعــت الن عر

  بيروت .. وهل أنت تحتاج لجواز سفر؟!
امتطيت الطائرة وأنا أر في عاطفة األخ مدير مطار بيروت، عواطف 
ة فإن  و على األمة العر ست لي ش ا العرب.. ول ل دن ة في  الجماهير العر

م ا وا هي من الح داء قلبها .. ولكن ش ة فلسطين هي في سو ما قض لعري 
  خبرته إلى ذلك العهد.

م العر الذ    ون الح ورحت في الطائرة، وأنا أقرب إلى هللا،أدعوه أن 
يف أني طردت من األمم  ـــيتغير .. وعجبت للقدر،  ـــــ ــــ عرفته قد تغير أو أنه ســ
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ــة  مــا عبر عن ذلــك راديو لنــدن يوم انتهــت خــدمتي من المملكــة العر المتحــدة، 
ة ألدخل الجامع ة .!السعود   ة العر

ة المصرة، وال    ووصلت مطار القاهرة.. فلم أجد أحدًا من رجال الخارج
ر الســـفير غالب .. وحفظتها في نفســـي وأنا أقول  ما ذ ة ..,  من الجامعة العر
ـــــي إلى مدير المطار  ــغيرات .. وقدمت نفســــ ــ هذا هو أول الطر وهذه أول الصـــــ

ــــبـــب مجيئي إلى القـــاهرة .. وانتظ ــ ــ ــــ رت لـــه ســ عض الوقـــت .. ثم جـــاء وذ رت 
حقائبي إلى منزلي، ومنه  ــرفت  ــ ــــ ــ ــ ـــلمَّني ورقة تثبت دخولي المطار .. وانصـ ـــ ــ ــ ــ وسـ

ة وأبلغتهم بوصولي. الجامعة العر   اتصلت 
حة اليوم التالي، زرت الســـيد عبد الخال حســـونة األمين العام    وفي صـــب

د ًال بيننا ، وهو يؤ ه، وجر الحديث طو ت ة في م لي أن الدول  للجامعة العر
اب  ــ ة وألســ ة الســــعود ة والمملكة العر ــم ة الهاشــ اســــتثناء المملكة األردن ة، العر
ة، وأنها  ة)، تر أن تســند إلي منصــب : ممثل فلســطين في الجامعة العر ل (شــ
ة في الظروف الراهنة؛ وأنه أخذ وعدًا من وفد  ة الفلســطين فرصــة لخدمة القضــ

الموافق ة  عد.األردن والسعود ما    ة ف
موقف الـدولتين المخـالفتين، وقلـت في    عـد أن علمـت  ـدت أن أعتـذر  و

ة. . ولكن ترجح عند القبول في النها ة في أول الطر   نفسي هذه صعو
ـــة في    ــوع  19وانعقـــد مجلس الجـــامعـــة العر ــــ ـــــ حـــث موضـــ ـــبتمبر ل ــ ــ ــ ـــ   ســ

حي له ـــأن ترشـــــ شــ ـــاء الوفود  ـــطين في مجلس الجامعة) فتكلم رؤســ ذا (تمثيل فلســ
ومتيهما  ـــجال عدم موافقة ح ة فقد سـ ـــعود اســــتثناء وفد األردن والسـ ـــب،  المنصـ
ن هذا الموقف من  ات ذلك في محضــر الجلســة .. ولم  ا إث ح، وطل عل الترشــ
صـــل أن ال يواف ،وهو الذ أنهى  ًا لألمير ف ع ان طب الوفدين مفاجأة لي، فقد 
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ة،  ــعود ة الســـ األمس من المملكة العر ًا له في ذاك خدمتي  ولعله رأ فيها تحد
ذلك للملك حسين أن  ًا  ع ان طب ة .. و سود العالقات العر الجو المغبر الذ 
ورك،  نت قبل ثالثة أعوام قد ألغيت موعد معه في نيو يتخذ موقف الرفض و

رت ه في األمم المتحدة، على نحو ما ذ   .)1(سبب خطا
، ولكن مو    ــان مفهومــًا عنــد قفــًا لم أفهمــه يومئــذ، وهو موقف ــل ذلــك 

ام  ًال عن ( ق ـــر الحاني، فقد تحدث طو ــــ ـــــ تور ناصــ ـــــة الد ـــــ الوفد العراقي برئاســـــ
ــار ممثلــه في مجلس  ــطيني من اخت ـــ ــ ــ ــ ـــعــب الفلســـ ــ ــــ ــ ــ ن الشـ ــة تم ظروف دمقراط
ــة لالســـــتراحة، وخرجنا إلى  ــت الجلســـ ــ الجامعة، فال يختاره مجلس الجامعة وانفضـ

ــونة: أرجو  ة في هذه الصــــالة وقلت للســــيد حســ أن نعتبر أنفســــنا في جلســــة رســــم
ـــب، وأني أعتبره مهمة  ــــ م أنني لم أطلب هذا المنصـ ــالة، أرد أن أعلن أمام ــــ الصــ
ر في القرار أنه نافذ إلى أن  ــر أن يذ ــ ــ ـــ ــ ــ ًا، وٕاني أصـ د عليها رات ة، وال أر وطن
ـــطيني أن يختار ممثله لد مجلس الجامعة؛ فإني أرد أن  ــعب الفلســ ــ ســـــر للشـ يت

تور  ون هذا هو ح الشعب الفلسطيني؛ ولكني أرد أن أوجه مالحظة إلى الد
ة لم تكن في العراق في  اة الدمقراط س وفد العراق .. إن الح ــر الحاني رئ ـــــ ناصـــ
ــاءل اآلن  ــعيد، وأتســ ات نور الســ ـــعيد وانتخا ام نور السـ ائد، في أ زمن العهد ال

ــرع نور ا عد مصــ م دمقراطي  ح ــعب العراق  ـــتقر هل يتمتع شــ ـــعيد، وهو مسـ لسـ
الشعب الفلسطيني. ًا الجئًا  س شع ة، ول ومة وطن   *في وطنه، وعلى رأسه ح

                                                           
  أرعون عاما. ،مصدر ساب )1(
 
تور ناصر الحاني العراق في عهد عبد الكرم قاسم. *  مثل الد
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ًا يهد    قلت هذا وقد اكفهر جو االجتماع، وانتحى بي السيد حسونة جان
تور الحاني يناشده  الد ة المتحدة  س وفد الجمهورة العر من روعي، وانتحى رئ

  أن ال يثير شيئًا حول مالحظاتي.
ة، وفتحت    ـــالة الكبر في الجامعة العر ــــ ــ ــ ان فقد عدنا إلى الصـــ ذا  وه

ار اخت ـــورن ، وتال األمين العام للجامعة القرار  ـــ ــ ــ ــ ـــحفيين والمصــ ــ ــ ــــ   األبواب للصـــ
ة، وذلك  ــطين لد مجلس جامعة الدول العر ًا لفلســ ــقير مندو ــيد أحمد الشــ (الســ

ـــطين، وٕالى أن ي ــ ــــ فلســـــ قـــًا لملح ميثـــاق الجـــامعـــة الخـــاص  ـــعـــب ط ــ ــــ ن الشـــــ تم
ه). ار ممثل   الفلسطيني من اخت

ار    ـــطيني في اخت ــ ــــعب الفلســـــ ــ ــ ــطر األخير، عن ح الشــ ــــ ان هذا الشــــ و
ــعب الفلســــطيني،  ة الشــ ــ ــخصــ ، وقد اعتبرته نصــــرًا لشــ ه، بناء على إصــــرار ممثل
ــئونه .. وتطلعت إلى ذلك اليوم الذ  ــ ــ ــــايتها على شــ ــ عيته للجامعة، ووصــ وعدم ت

ــطي ــــ ــعب الفلسـ ــــ ه الشـ ع ف ــتط ــ ــ ـــرده سـ ة، رغمًا عن تشــــ ادته الوطن ني أن ينتخب ق
حث في الوطن العري عن النظم  ل عمر أ ـــت  ــــ ـــتته؛ على حين أني عشــ ــــ وتشــ
م العري، منذ أن انتقلنا من االحتالل  انها في الح حة وأين م ة الصـح الدمقراط

  األجنبي إلى االستقالل الوطني.
ة ، وعلى مســـمع واغتنمت فرصـــة اجتماع مجلس الجامعة في جلســـة علن

ع،  ان الظن عند الجم ـــورن طلبت الكلمة، و ــهد من المصــ ــحفيين ومشـــ من الصـــ
ة، ولكني أردتها غير ذلك. ر وتح لمة ش   أنها ستكون 

  
ــر مجلس    ــ ــــ ة، تنزل في محاضــــ ــه ــــ ــ ـــ ـــرحة مسـ ــ ــ ــــ لمة صـ أردتها أن تكون 

ـــعب  ــــ ـــارح الشــ ــــ ة، وألصــ ــتي وموقفي من الدول العر ــ اســـــ ــ ــ الجامعة، أحدد فيها ســـــ
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ـــطيني و  عد ذلك، عليَّ أو الفلســ م التارخ  ح ل آمالي وآرائي، ول ة،  األمة العر
ة..   على الدول العر

ل    نت أتمنى من  م  اتي فقلت (  ـــــدر حديثي عن تمن ــــ وأعرت في صـــ
ة  النســـ ة لشـــخصـــي، ولكن  النســـ ة، ال  صـــورة إجماع ار  جوارحي أن يتم اخت

عًا. غي ة العرب جم ة المقدسة التي هي قض ر أنني سأبذل قصار جهد للقض
ــاض المجلس النتزع الثقـة التي حجبـت عني أثنـاء انعقـاد المجلس،  ـــ ــ ــ ــ عـد انفضــــ

الراض وعمان لتحقي ة). وسأنتهز أول فرصة ال تصل    هذه الغا
ـــبي أمـــا   ــــ ــ ــ عـــة مهمتي ومنصـــ ـــد طب م مجلس الجـــامعـــة في وأردت أن أؤ

ارات صــرحة،  د لمجلســع ل شــيء أن أؤ م الموقر أنني فقلت : ( يهمني قبل 
قتصــر على المشــار ًا  في أعمال المجلس  ةال أر في منصــبي هذا عمًال روتين

ًا  ــع ة مروعة أصــــابت شــ ة تتمثل فيها ن ة الفلســــطين ــ ل عام، فإن القضــ مرتين 
عتها وجوهرها أن تحتمل الروتين  طب ملك، وهي لذلك تأبى  برمته في أقدس ما 

ـــت أر  ــــ ــــ عيد .. ولسـ ًا،  من قرب أو من  ــ ــ ــــ ــ ــبي عمًال دبلوماســ ــــ ــ ــ ذلك في منصــ
ـــًال عن أن  ة، هذا فضـ األعراف الدبلوماســــ ــت دولة مســــتقلة تأخذ  ســ ــطين ل ففلســ
ة وأخذت  ـــاليب التقليد ثير من األســ ــها قد عزفت أخيرًا عن  ـــتقلة نفســـ الدول المســ
ستح  ل ما  . وٕانني أقبل منصبي هذا من غير راتب، و ير الثور أساليب التف

افآت ــطين من أجل تحرر  لي من م ـــ ــ ــ ــ ـــندوق فلسـ ــ ـــ ــ فإنني أحيله من اآلن إلى صــ
ــالي،  أنه منصــــب نضــ ــبي الذ عهد إلي  ــطين. وعلى هذا فإني أعتبر منصــ فلســ

  تملكه أمة ترد أن تناضل من أجل تحرر الوطن).
ن  ة، ولم  المي هذا يتجاوب في الصــــالة الكبر للجامعة العر ان  و

ة إلى ذ ـــطين في الجامعة العر ــ ـــمع، فمنذ أن وقعت لفلســـــ ـــــ ســ ــوت  ــ ــ لك العهد صــــ
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ًا، وقد مرت األعوام تلو  1948الكارثة قي  ل ح تمثيل فلســـطين رمزًا أو شـــ أصـــ
انت تمثل فلســطين، أ  ومة ( عموم فلســطين ) وهي التي  ن لح األعوام ولم 

  وجود..
ســــمع ألول مرة    صــــدمة المفاجأة، وهو  ولكن مجلس الجامعة، قد أحس 

ة الفلســطينصــوت فلســطين في ت ، فقد مضــيت أقول ةحديد واضــح لمعالم القضــ
عد أن  ــت ، ولم أتولَّ العمل  ـــــ ـــســ ــ ــ ــوح: ( ولقد أحســ ــ ــ ـــــراحة ووضـــ ل صــــ للمجلس 
ــنا هذه  ــ ــــ ــــ ن هذا مفاجأة لي فقد عشــ ات قد بدأت تتراكم أمامي، ولم  ــعو ــــ ــــ الصــــ
ــــت أولى هذه  ــــ ــ ــ ســـ ة..ول ـــنا بها منذ أن نزلت بنا هذه الن ــ ــ ــــ ات وتمرســـ ــعو ــــ ــــ الصــــ

ات تحال ات، هو حال الصــــعو ــعو ة، فإن أصــــعب الصــ ــهيون ــتعمار والصــ ف االســ
ة فلســـطين محاطة اآلن بجو  ة على الصـــعيد العري. إن قضـــ ة الفلســـطين القضـــ
ة أن تجعل  ة المؤلمة .. وٕان على الجامعة العر األحداث العر ـــــحون  ــ ــ ثقيل مشـ
ة فلســــــطين عامل وحدة تحل محل الخالف والفرقة. وٕانني ما دمت في  من قضــــــ

ــ ــ ــد منصـ ة ضـــ بي هذا لن أكون طرفًا في أ نزاع عري، ولن أكون مع دولة عر
ة فلسطين،.. ون لقض ؛ إن والئي من أعماق ضمير س ة أخر   دولة عر

ة التي أجدها في طرقي اآلن،    ة الثان عت حديثي قائًال : أما الصعو وتا
ــطيني، فلقد قيل إن ان الفلســ صــــدد الك وك ومخاوف  ــ ان  فهي ما ثار من شــ الك

ومة  ة و إقامة ح ـــفة الغر ــ ـــــلخ الضـــ ــين أولهما ســـ ــ ــ ــــطيني يهدف إلى غرضــ ــ الفلســ
ال األمرن  ـــطين و ة فلســ ة عن قضـــــ ة، وثانيهما أن تتخلى الدول العر ــــطين فلسـ
حوا قوة غير عاملة في الحقل  ـــــ ــطين قد أصــ ــــ ــــــه .. إن أهل فلسـ ـــــاسـ اطل من أســ

ان الفلسطيني يهدف إلى أن 15العري منذ  ح أهل فلسطين قوة  عامًا، والك ص
ن  م ــطيني يرد أن  ــ ان الفلســ ــــطين.. إن الك ــــهم في تحرر فلســ ة عاملة تســ وطن
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ــــــالح لتحرر  ــ ــ حملوا الســ ــطين، أن  ــ ــــ ــالح من أبناء فلســــ ــ ــــ ــ للقادرن على حمل الســ
ــــالة  سـ طولة وال ــطيني تفوقًا على غيره في ميدان ال فلســـــطين .. إن للجند الفلســـ

سبب الع ش في صدره.سبب معرفته بوطنه .. و   اطفة الجارفة التي تع
ــان هــذا الكالم جــديــدًا على مجلس الجــامعــة، فــإن الحــديــث عن    ولقــد 

عيدة المنال ..  ات ال ــطيني حديث التمن ــــعب الفلســـــ ـــطين ،وتجنيد الشـــ تحرر فلســــ
ه اإلدانة  ـــــ ــ ــ شـــ ه ما  ه الوجوم والذهول وأنا أوجه إل ـــا ــ ــــ ــ ولكن مجلس الجامعة أصـ

ة، حين قلت : ( أما  ة الثالثة، فإنها تكمن في الظروف التي تح القاس الصعو
ــــــؤون  ــ شـ ة، وأنا هنا أتكلم عن معرفة  ــــطين في جامعة الدول العر ــــ ة فلسـ ــ ــ ــــ قضـ
ست حضور هذه المناقشات أو االشتراك في القرارات ..  الجامعة.. إن مهمتي ل

ـــت  مإن واجبي أن أحمل قراراتك ــــ ــــ ة اللح على تنفيذها .. لســـ إلى  وزارات الخارج
ة  ة .. وٕان أبواب وزارات الخارج هنا في منصـب دبلوماسـي .. إن قضـيتنا نضـال
ة .. لقد بلغت قرارات  ل بلد عري يجب أن تكون مفتوحة لخدمة هذه القض في 

ــطين،  ــــ ة فلســـ ـــــ ــ ــائها، عن قضــ ــ ــ ة منذ إنشـــ قرارًا .. وهذا العدد  589الجامعة العر
ة ولكنه يدل على خ س دليل الصـحة والعاف بير لقد جرحت الجامعة الكبير ل لل 

ة فلسطين ..  سبب قض قًا  ة جرحًا عم   العر
في بتأليف وفد    عد ذلك إلى القرار الذ أصــــدره المجلس بتكل ثم أشــــرت 

ــــارحت  ة، وصــــ ـــطين ــ ــ ة الفلسـ ـــــ ــ ــفر إلى األمم المتحدة لعرض القضـ ــ ــطين للســــ ــــ فلســ
ة ف ســت خاتمة المطاف في قضــ قولي ( .. إن األمم المتحدة ل لســطين المجلس 

ة  أقول هذا عن خبرة متواضعة في شؤون األمم المتحدة .. إنه ال حل لهذه القض
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ــــه في الوطن العري وفي الوحدة  ــ ـــــ في األمم المتحدة .. إن الحل يجب أن نلتمســـ
ة )   .)1(العر
ة من الجمود    ل جهد لنقل القض قولي : ( وسأبذل  ثم ختمت حديثي 

ه إلى النشا الذ نرده ه .. وسأسير في هذا الطر إلى  الذ تعان ونصبو إل
ـــــأعيد هذه  ــــ ل عزمة، فإذا أفلحت فذلك ما أرجوه وٕاال فســـ ـــــبر و ــ ـــ ل صــ نهايته 
ل طر  م .. وســأظل من جانبي أعمل لفلســطين، ما حييت منتهجًا  األمانة إل

  أجده أمامي مفتوحا..).
ة من وعلى الجملة فقد اغتنمت تلك الفرصــة وأفرغت فيها آالمي الم   اضــ

م العري، وأنا أتطلع إلى حاضر أكرم ومستقبل أعظم .. وأقبل علي رؤساء  الح
قول : هذه نبرة جديدة .. هذا هو الكالم  ل واحد منهم  لمات التهنئة، و الوفود 
ــير في طر الجد والعزمة.  ــ ــــ ــ ــ ة أن تسـ ح .. يجب على الجامعة العر ـــح ــ ــ ــ الصــــ

ــة والت لمــات التح نــت بــدور أرد على  هنئــة وأنــا أقول : (أنتم الــذين تملكون و
ـــيئًا على  ــــ ـــ ــ م. وال تتمنوا شــ ــت غير ــ ــــ ــــ ســـ طر الجد والعزمة .. فأنتم الجامعة ول

  سواكم."
ــرون منهم،    ــ ــة المصـــ ــــحفيون العرب واألجانب، وخاصـــــ وانهال علي الصـــ

طلبون النص الكـامـل لـذلـك الخطـاب( الجـديـد ) في ذلـك العهـد (الجـديـد).. وقـد 
ــحاف ــ ــــ ــ ــ ه الصــ ــــحف القاهرة اهتمت  ــــ ــــ الغًا .. وأهملته صــ ة، خارج القاهرة، اهتمامًا 

  إهماًال ظاهرًا.
ــــيدون بخطابي    شــ لهم  ة  ـــطين ة وفلســـ وزارني في اليوم الثاني، وفود عر

آراء وآراء.. عللون إهمال صحف القاهرة له،  لهم    في الجامعة، و
                                                           

)1(  ،  .1971، دار العودة، بيروت، الملوك والرؤساء مع حوار وأسرارأحمد الشقير
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ـــة ل   ــــ ــ ــ أن القاهرة ما أرادت أن تبدو متحمســــ قول  ان ان هنالك رأ  لك

أن لها غرضًا معينًا وراء ذلك. ، حتى ال تتهم    الفلسطيني وال للشقير
غي،    وقال رأ آخر، إن القاهرة ال ترد أن تســـتعجل األمور أكثر مما ين

  وقد تجاوز خطاب الشقير الحد الالزم.
ــلح أن    ــــ ــ ــ وقال رأ ثالث : بل إن القاهرة لم تجد في الخطاب مادة تصــــ

ر تكون وقودًا للحرب ال ــ ــ ـــــ ــــ ، والمعسـ ر الثور ـــــ ــ ــ ــت دائرة بين المعســـــ ـــ ـــان ــ   تي 
  (الرجعي) في العالم العري.

ًا    تف ثير، م قليل أو  ــامت ال أعل  ــتمع إلى هذه اآلراء وأنا صــ نت أســ
أنني  ن موقف  -أيها األخوة الفلســطينيون  –القول  ســأمضــي في طرقي .. ول

فصل ف ل شيء، وس شف  ون،فإن الزمن س م.القاهرة ما    ما شجر بين
ــدة،    ـــات أمــــامي، ونحن على أبواب دورة األمم المتحــ ـ ـــان أول الواج ـ و

اتي. ان ذلك أول صعو   تأليف الوفد الفلسطيني، و
ة قد احتجبت في    ة الفلســــطين ــخصــــ ة  مرده أن الشــ ــعو وجوهر هذه الصــ

ة تمثل فلســــطين  انت الهيئة العر ـــر عامًا، فقد  ـــة عشـ األمم المتحدة، لمدة خمسـ
ـــــطين عــام في ا ــ ــ ــــ ــة إلى أن وقعــت الهزمــة في حرب فلسـ ، 1948لمحــافــل الــدول

لة الجئين.. ونش  حت مش ة في األمم المتحدة وأص ة الفلسطين وتهاوت القض
ورك للــدفــاع عن  ــًا في نيو ت تور عزة طنوس (القــدس) فــافتتح م خالل ذلــك الــد

ة الالجئ ـــــ ـــرح قضــ ــ شــ ة، وراح  ومة العراق معاونة الح ـــطين، ة فلســــ ـــــ ين أمام قضــ
انت ماســـة إلى  عة لألمم المتحدة .. ولكن الحاجة  ة الخاصـــة التا اللجنة الســـام
ة  ة قوم قضــــ ــطين  ة فلســ طرح قضــــ ـــعب الفلســــطيني،  مثل الشـ ـــطيني  وفد فلسـ
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ة  ادة وطن ــطيني ق ــعب الفلســ ون للشــ عة الحال بتطلب أن  طب تحررة .. وهذا 
ما اص ان فلسطين  م وطني، أو  ه في السنين األخيرة.في إطار تنظ   طلح عل

ـــطين في الجــامعــة 1963وحين توليــت عملي، في أيلول    ــ ــ ــ ــــ ، ممثًال لفلسـ
ان  ة .. ولهذا  ادة وطن ان وطني وال ق ـــطيني  ــ ــــعب الفلسـ ن للشــ ة ، لم  العر
ــطيني ..  ان الفلســ ــطين ، قبل الك ــعب فلســ مثل شــ ًا  ـــطين على أن أؤلف وفدًا فلسـ

ة .. ادة  الفلسطين يف  وقبل الق ة .. ولكن  ة النظرة والواقع وهنا تكمن الصعو
  ؟؟.

عد متجمعًا    ــطيني لم  ــعب الفلســ ة األولى أن  الشــ ة الواقع ـــعو انت الصـ
ة  ان قبل ن ة 1948ما  بر : في المملكة األردن ش في تجمعات  ع ؛ إنه 

ــورا، وفي لبنان؛ وقد فرض هذا التمزق على  ــ ة، في قطاع غزة ، في ســ ــم الهاشــــ
ن أن ت ــطيني من هذه التجمعات، وأن أحاول ما أم ـــــ ــــ ير أن أؤلف الوفد الفلســ ف

ــــم إلى الوفد عددًا من  ة بين هذه التجمعات، وأن أضـــــ ة العدد ــ ــ أحاف على النســـــ
اإلضـــافة  انتها لد الشـــعب الفلســـطيني،  م ة؛ المعروفة  ات الفلســـطين الشـــخصـــ

ـــعب الفل ة ؛ ذلك أن تمثيل الشـــ ـــطين فرض مثل هذه إلى الكفاءات الفلســـ ــطيني  ــ ســ
س  ـــلطة أفرض فيها وفدًا معينًا. ول ــ ــت بيد ســ ــ ــ سـ ات المرموقة .. فل ــ ــ ــخصـــ ــــ الشـ
ن في غمرة ثورة  ار الوفد، ولم ن ن من خالله اخت م ان  ـــطيني  ـــعب الفلســـ للشـــ

لمتها ..  ع أن تفرض  ة تستط   شعب
ة لواقع الشـــعب الفلســـطيني    ــ النسـ ح)  ير ( الصـــح وانطالقًا من هذا التف

ون، بدأت زارة ســــرعة إلى وظر  ة لما يجب أن  ــ النســ ير ( العليل)  وفه، والتف
ــــاال ـــــ اتصــــ ـــورا ولبنان وقطاع غزة ، ألقوم  ــ ــــ ــ ة  تاألردن وســ ومات العر مع الح

ة.   والتجمعات الفلسطين
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ار    ة في اخت ومات العر ـــيت) الح ـــ ــ ــ ــ ـــترضــ ــــ ــــ ــ أني (اسـ وٕاني اعترف اآلن 
ـــتطعت ا ــ ــــيت ما اسـ ــترضــ ــ ـــخاص هذا الوفد، واســ ان أشـــ ة، و ـــطين ــ لتجمعات الفلسـ

ة أمرًا ال مفر منه في تلك المرحلة، فإن الوفود  ومات العر ــاء الح ــــ ــ ــ ــترضـــــ ـــــ ــــ اســـ
ــطيني في األمم المتحدة،  ـــتعتمد الوفد الفلســـ ة في األمم المتحدة هي التي ســ العر
ـــفر من الجوازات إلى  ـــ اب الســــ ــ ــ ــــ ــهيل أســ ــ ة هي التي تتولى تســــــ ومات العر والح

ان سفر الفلسطيني من بلد إلى بلد، وما تصارح السفر، إلى نفقا ت السفر، فقد 
لة!! لة وأ مش   يزال ، مش

ن عند صــندوق فلســطيني    ل أســف ومرارة، فلم  ر النفقات  وٕاني أذ
ــرفي أ مبلغ من المال وقد  ــ ــ ــ ــــ ة تحت تصــ ــع الجامعة العر ــــ ــ ــ أنف منه، ولم تضــــ

  ت !!عينُت ممثًال لفلسطين ألصنع المعجزات من براثن المستحيال
ه    ــين في عمان، وتحدثت إل ــــ ــــ ة للملك حســــ ــم ــ ــــ ــــ انت أول زاراتي الرســ و

ة في األمم  ة الفلســـطين ــ ا إبراز الشـــخصـ ًال عن تأليف الوفد الفلســـطيني ومزا طو
ة  ــ قاء الشـــــخصــ ــًا على  ـــطيني حرصـــ ان الفلســ ــرورة إعادة بناء الك المتحدة ، وضـــ

ة والدولي. ة على الصعيدين العر ة ح   الفلسطين
ان  ولكن   ـــترح إلى الك ــ ــ ــ ــــ سـ ـــًا ال  ــ ــــ ــ ــ ســ ان متجهمًا وعا ــــين  ـــ ــ ــ الملك حســـ

ل منطقه : نحن فلســطين ونحن  ة .. و ة الفلســطين الفلســطيني وال إلى الشــخصــ
ة  ة الفلسطين القض ًا يتكفل  شًا وشع ة .. وأن األردن دولة وج ة الفلسطين القض

حتاج األمر ألكثر من ذلك !!   وال 
ام في الحوار    ــعة أ ــ ــ ضـ ــيت  ــ ــــين من غير جدو .. وقضـــ مع الملك حســـ

ة الكبر التي  ـــي ــــ ر في هذه المصــ الي في فندق ( األردن) أف ــــي الل ــ ــ نت أقضـ و
ة وأنا  ومات العر يف رضـيت أن أحملها من الح ة فلسـطين )، و أسـمها ( قضـ
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ــــغيرة فيها قرار تعييني ممثًال  ــــ ـــيء.. إال  من ورقة صـــ ــ ــــ ل شــ خالي الوفاض من 
ما  اشا، ال حول وال طول.لفلسطين في الجامعة،    ان سلفي أحمد 

ـــألون عمن    ــ ـــــ ــــ ســ مألون ردهــات الفنــدق  ــة  ــاحــث األردن ــان رجــال الم و
ــتعداد ..  ة االســ الفندق وعلى أه طة  رة مح ارتهم العســــ ــ انت ســ ما  يزورني، 
ـــدقائي  ــ ــــجعان من أصـ ــــجين الفندق، ولم يجرؤ على زارتي إال الشــ حت ســ ـــــ فأصـ

ان الفل بر في ومعارفي، ذلك أن الك عد، جرمة  ن قد ولد  ـــطيني، ولم  ــ ــ ــــ ســـ
ــة الكبر  قترب مني فــإنمــا هو مواف على هــذه الجنــا ــل من  نظر األردن .. و

انة العظمى.   أو الخ
أس، إلى المناورة والتهديد؛ فقد تحدثت    ت على ال ــ ــ ــــ ــ ــ ولجأت، حين أوشــ

ـــــأغادر عمان  أني ســ ـــين .. حدثتهم  ــ الملك حســ ــــــلتهم  ـــــرًا) إلى من أعرف صـ (ســ
ورك ق سافر الوفد إلى نيو ًا، وسأعلن تأليف الوفد الفلسطيني ممن أخترهم، وس ر

ر) على الملك حسين، أعانني على ذلك خشيته  أمر واقع .. وانطلى هذا ( الم
ـــدر أمره  ــــ ـــــ ــــ ــ ـــــأصــ ــــــلبي لألردن، فـ ــ ـــ ــ ــام الموقف السـ ــــف إلى الرأ العــــ ـــــ ــــ   أن أكشـ

ار األ ة لالتفاق معي على اخت ــامي) إلى وزارة الخارج ــ ــ ردنيين من الوفد من (الســ
  أبناء فلسطين ..

ة، فتم    ة األردن ين الخارج ــــاومات بيني و ــــ ــــ ــات والمســ ــ ــ ــ ـــ ــ دأت المفاوضـ و
ــطينيي ــ ــ ـــ ــ ــ ار عدد من الفلسـ ـــــطيني، وتعهدت  ناخت ــــ ( األردنيين ) في الوفد الفلســـــ

ــهيالت الالزمة. وخرجت من عمان إلى  ــ ــ ـــــ ع التســـ ة بنفقاتهم وجم ومة األردن الح
عد أول أزمة مع الم ــ  ة، دمشــ ة الفلســــطين ــ ــخصــ ــين، انتصــــرت فيها الشــ لك حســ

  وهي أول ما تحبو على وجه األرض.
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عث، ألحملهم على    ، وأنا في حوار مع قادة ال وقضيت ليلتين في دمش
ــــتطع أن  ـــورا؛ وامتد الحوار وامتد؛ ولم اســـ ـــ ـــطينيين في سـ ــ ار اثنين من الفلســ اخت

ن دمشــ التي عشــت أصــل إلى نتيجة، وال إلى معرفة الســبب، يومئذ؛ وخرجت م
اق  اب ســأشــرحها في ســ ًا ألســ اســي، فاشــًال خائ امي في الكفاح الســ فيها أعز أ

راتي.   مذ
من دمشــ امتطيت الطائرة إلى القاهرة ومنها إلى قطاع غزة ، وقضــيت   

ــطيني، والحاكم اإلدار  ـــــ ــــ ــعب الفلســـ ــ ــ ــ ــــ ال في أخذ ورد مع مجموعات الشــ ثالث ل
ــــف العجرود .. و  ــــ ــ ــ ـــــت للقطاع الفر يوســ ــــ ــ ــ ع فتنفســ تنفس الفجر في اليوم الرا

ي قطاع غزة في الوفد، وأن تتحمل اإلدارة  ار مندو الصــعداء، فقد وفقت إلى اخت
  نفقات الوفد.

ان    ة أخر في تأليف الوفد، فقد  ــعو ــــ ـــيني صــــ ــــ ــ ان الحاج أمين الحسـ و
ه غير مرة في بيروت  ون له عشــرة أعضــاء في الوفد، فقد اجتمعت  صــر أن 

ــــاء وأمطرني  ـــماحته) في أكبر عدد من أعضـــ دون ح ( ســــ ــله، يؤ ــ عدد من رســـ
ه  ــح ـــ ــــة من مرشــ ـــطيني خمســـ ــ ــــم إلى الوفد الفلســ عد جدال وافقت أن أضـــ الوفد، و
ــًا على غير  ــ ــ ـــ ــ ــ ســ ـــماحته، رئ ــ ــ ــ ا التي لم يب منها إال ســـــ ة العل أة العر تمثيًال لله

ـــي ان ممزقاً  نمرؤوسـ ــعب الفلســــطيني  ع، ألن الشــ ـــيت بهذا الترق ، وما ..وقد رضـ
ة التي ال  أة العر مثل اله فاجئني سماحته في األمم المتحدة بوفد  نت أرد أن 

  .. )1(الفلسطيني أحداً ل من الشعب تمث
ــيني في دورة  ــ ــل الحاج أمين الحسـ ــ ة في غير محلها فقد أرسـ ولم تكن هذه الخشـــــ

ة لينافس وفد منظمة  التحرر الفلس أة العر مثل اله ة..الحقة وفدًا خاصًا    طين
                                                           

 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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ــام    حينمـــا فوجئـــت األمم المتحـــدة وهي  1965ـــان ذلـــك في خرف عـ
مثل سـماحته اللقاء  ه وفد  طلب تقدم  انات وفد منظمة التحرر،   تسـتمع إلى ب
ا هي  ة العل ار أن الهيئة العر اعت ــطيني،   ــــ ـــــ ــعب الفلســـ ـــــ ــ ــ ـــــم الشـــ ــــ ــــ اسـ   خطاب 

  (الممثل الوحيد) للشعب الفلسطيني..
ذا تم تأليف الوف   ــطيني في عام وه ــــ ــ ــ ــــر 1963د الفلســـ ــــ ــ ــ ة عشـ ، من ثمان

ــائي  ـــة االتحاد النســـ ســ عة الخرطبيل رئ ــيدة ود ــيدتان هما الســـ ــ ـــًا، بينهم سـ شـــــخصــ
ــماء  ســـر البرر من غزة .. ولم أكد أعلن أسـ الفلســـطيني في بيروت، واآلنســـة 

  الوفد ، حتى بدأ القيل والقال، والجدال والسؤال..
ون الوفد مؤلفًا من ثمان -    ة عشر . هذه نفقات ال لزوم لها؟لماذا 
سوا فلسطينيين؟ -  ة األخر .. أل  لماذا  لم تمثل التجمعات الفلسطين

 لماذا الوجهاء .. وهل األمم المتحدة في حاجة  إلى وجهاء ..؟ - 

ون في الوفد عدد أكبر من السيدات؟ -   لماذا ال 

ة سيدات؟ -   لماذا السيدات .. وهل الوفود العر

ــر  ـــــ ــئلة وعشـ ــ ـــنة .. ال عند جماهير هذه األســــ ـــ انت تدور في األلســ ات مثلها 
ار  عض  عض المثقفين، و ــعب، فهذه ال تهو الجدال، ولكن في حلقات  ــ ـــ الشـــ
ــطين وهم ناعمون في  ــ ـــــ ــ ــ ار التجار ممن يردون تحرر فلسـ عض  الموظفين و

الي القمر .. ة عندهم سمر وسهر.. في ل   بيوتهم؛ والقض
ان عزائي أن الشعب الفلسطيني ولقد صبرت على الجدل والمجاد   لين، و

ـــافرنا إلى األمم المتحدة، وفدًا متجمع الكلمة، حســــن  في واد، وهؤالء في واد. وسـ
ه نحو وطنه .. ل واحد واج   التصرف؛ وأد 
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ة    ــ ســ ة عرضــــًا شــــامًال في ثالث خطب رئ ــطين ة الفلســ ــت القضــــ وعرضــ
تاب مســ عد في  ما  ة ف تقل : ( فلســطين على نشــرتها منظمة التحرر الفلســطين

ـــرائيل ..  ــــ ــ ــ ــــرائيل منذ قامت إســـ ــ ــ ــــ منبر األمم المتحدة) رددت فيها على حجج إســ
ل تواضــع، مرجعًا لكل عري يرد أن يتصــد إلســرائيل  ظل هذا الكتاب،  وســ

ة   .)1(في المحافل الدول
ــــد من  1963وعــدت من األمم المتحــدة في أواخر    ــ ــــ شــــــ ــدودًا  مجهــدًا م

ة الفلســـــ ــ ــخصـــ ة قد أكدت وجودها في األمم المتحدة ألول مرة عزمي أن الشـــ طين
  .1948عد عام 
ة فلســطين على الصــعيدين العري    اســي لقضــ ان ذلك أول انتصــار ســ

ة قد فرضــت وجودها،  ة الفلســطين والدولي .. على الصــعيد العري ألن الشــخصــ
ـــوتها ، صــــوت  ة قد رفعت صـ ة الفلســــطين ــ ــخصــ ـــعيد الدولي ألن الشــ وعلى الصـ

لمة الشعب؛ وأعلنت مطلبها، مطلب التحرر. الوطن، لمتها،    وقالت 
ـــار ، تهـــاوت على األرض مجـــادالت المجـــادلين    ــــ ــ ــ ــــ ــذا االنتصــ ــام هـ وأمـ

طل ، وأمتنا  ــعبنا ال ــخرات الســـاخرن؛ وحمدت هللا أنهم أقل من قليل، في شـ وسـ
  المجيدة.
ة، ألواجه    اتي في الجامعة العر ــعو ــــ ــــ وعدت إلى الوطن وقد اجتزت صــــ

  ات أضخم في مؤتمر القمة األول .. مؤتمر الملوك والرؤساء ..صعو 
قًا للملوك والرؤساء    ح رف ص وما أشقى الفلسطيني الالجئي مثلي حينما 

 ..  
شقى ..   ضلَّ فيها المرء و   أجل إنها رفاقة 

                                                           
 راجع خطب المؤلف : ( فلسطين على منبر األمم المتحدة). )1(
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  لكن ..و 
شقى) ضلُّ وال  ع هدا فال    ( فمن ات

م   صدق هللا العظ

  مؤتمر القمة األول

  ..هيلتون  من فندق

  إلى بيت عبد الناصر 
  

ورك في أواخر  لم أكــد أعود إلى القــاهرة من دورة األمم المتحــدة في نيو
ا.1963عام    ، حتى وجدتني أمام رحلة جديدة.. وهذه المرة إلى شمال إفرق

ة عن بنزرت في تونس، فقد تلقيت    ة جالء القوات الفرنس انت المناس و
س الحبيب ة ب الدعوة من الرئ ة، ورقي بوصــفي ممثًال لفلســطين في الجامعة العر

ــــائهم .. ورأيت فيها فرصــــــة  انت الدعوات قد صــــــدرت إلى ملوك العرب ورؤســ و
ه  ما تشــــارك ف ــطيني ف ة الشــــعب الفلســ ــار ة، ومشــ ة الفلســــطين ــ ــخصــ لتجســــيد الشــ

.   الشعوب األخر
بر    ـــة  ـــة عر ـــــ ــ ــ ــــ ــا أنهـــا منـــاسـ حفزني إليهـ ـــادرت إلى قبول الـــدعوة  و

ة بتحمل لال ومة التونســــ ــطين .. وتفضــــلت الح ة فلســ ـــال والحديث عن قضــــ تصـ
ثيرًا!!  ن لفلســـطين صـــندوق ننف منه، ال قليًال وال  نفقات الســـفر واإلقامة، فلم 
ــي وقد مأل  ــ ــــ ـــعب التونســ ـــــ ة، لنجد الشــ ــــلت تونس مع عدد من الوفود العر ــــ ووصــ
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عرب عن فرحته الكبر بجال ادين العامة وهو  ـــوارع والم ــ ة الشــ ــ ــ ء القوات الفرنســـ
ل أرجاء العالم لتحتفل مع  قة من  ــد ــــ ــ ــ عن أرض الوطن، وتقاطرت الوفود الصـــــ
س بن  ــر والرئ ــ س عبد الناصــ ان الرئ ـــي في هذا اليوم المجيد، و ـــعب التونســـ الشـــ

ة . عة الوفود العر   بيال في طل
ــنع،ومن    ـــ ــــنع إلى مصـــ ــ ة، من مصــ ـــا والحر ــ النشـــ ان البرنامج حافًال  و

سمزرعة إلى م ــروع، والرئ ــ ــــروع إلى مشــ ة  زرعة،  ومن مشــ ما حق بورقي يزهو 
ه من البناء واإلنشاء في مرحلة االستقالل؛ وهو على ح في زهوه وخيالئه  لشع

ة لفلسطين .. النس ما حق لتونس، ال في موقفه    ف
س   ه الرئ بير خطب ف ــعبي  ــ م احتفال شـ ة  وأق عن إنجازات تونس بورقي

ما ًا،  ــع ومة وشــ انت  حماســــة  ح قة.. و ــد ة والصــ خطب عدد من الوفود العر
ــطين ، حتى بدا  ــ ــــ ــــ ـــطين وتحرر فلسـ ــــ ــ ــ لها تهتف لفلســ ة ، و الجماهير دافقة ملته
ــطين ال ابتهاجًا  ــ ــــ ــــ ــعب تونس من أجل تحرر فلســ ــ ـــــ ــــ أنما تناد له شـ االجتماع و
ع  ا العرب..وفي جم ل دن ة في  بتحرر بنزرت .. وتلك هي عاطفة األمة العر

ة .أ   امها القوم
ــــاعة من    ، وتحدثنا ســــ ــــر الجمهور ة في القصــــ س بورقي ــتقبلني الرئ ــ ــ واســ

ة  ــ ــ ــرتي للقضـــ ــــ مناصـ ــطين قبل ثالثين عامًا، و ـــ ـــاد فيها بلقائنا في فلســ الزمن، أشــــ
ة في األمم المتحدة ــ ــ ة  )1(التونســـــ ــ ــ ــــرحت له الظروف التي تمر بها القضـــــ ــ .. وشـــ

ة، والمصــــاعب التي يلقاها أبناء فل حالفلســــطين  دســــطين في الوطن العري، مما 
لمتهم  وحد  ــطيني يجمع شـــتاتهم و ان فلسـ ام  من نشـــاطهم القومي في ســـبيل ق
ة في عدم  ــــار إلى (األخطاء) العر ــــ ــالهم الوطني .. ثم أشــــ ــ ـــ ــ ــ ون منطلقًا لنضـ و

                                                           
 ا.، أرعون عاممصدر ساب )1(
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ات المتعددة التي عرضـــت في  ة فلســـطين، ورفض التســـو ة في قضـــ التزام الواقع
ارثة فلســـطين .. وأخذت أشـــرح له الفروق الكبيرة بين الماضـــي مما أفضـــى إلى 

ـــة  اسـ ــ ة تونس، وأن ســ ــ ة األخر وخاصــــة قضــ ا العر ـــطين والقضــــا ة فلسـ ــ قضــ
ان  ة ، ألن الشــعب  ة الفلســطين المراحل على الصــعيد الدولي، ال تصــلح للقضــ
ــتهدف إقامة وطن على أنقاض وطن،  ـــ ــــ ة تسـ طان ــت ــ ــ ـــتعمارة اســــ ــــ يواجه غزوة اســـ

ع الوصول مع وٕاحالل شعب عل ى جذور شعب .. وطال الحديث دون أن أستط
ـــنــدعوك إلى تونس لنــدوة في  ــ ــ ــ ــــ قول لي : سـ ــة إلى نتيجــة ، وهو  س بورقي الرئ

رامة. ًا و ا؛ وقلت ح ـــوع مل ــــ حث في الموضــــ ـــعدني أن ألبَّي هذه  الحزب لن ــــ ســــ و
م تصـــــلني الدعوة، وتطورت  ـــتهي .. فل ام على غير ما نشــ الدعوة .. وجاءت األ

سأف ة  ار الرئ ومة بورقي فصـل الح ة  على نحو آخر، مما حملني على المطال
عد. ما  ما سأعرضه ف ة ،  ة من الجامعة العر   التونس

اهي األدغم،    ـــادة ال ـــــيين : الســـ الرفاق القدامى، الوزراء التونسـ واجتمعت 
ة  والحبيب ةبورقي ــ ــ رات لمناسـ ـــالت وذ انت بيننا صــ م، و  االبن، والمنجي ســـــل

اندونغ  وفي األمم المتحدة؛ وطمعت  ة في مؤتمر  ـــــ ة التونســ ـــــ دفاعي عن القضــ
ة فلســطين .. ولكني وجدت  حماســة لقضــ ة تونس،  ادلوني حماســتي لقضــ أن ي
اته وظروفه، أم  م ومســــؤول فتورًا وتحفظًا .. ولم أدر الســــبب في ذلك .. أهو الح

ــــــ عد الشــ ـــطين .. وما أ ــــ ة فلسـ ـــــ ــ ير البورقيبي في قضـ ـــمعت في التف ــ قة بين ما ســـ
اتب  ن، وما سمعت من المسؤولي ةالشارع من الجماهير التونس التونسيين في م

  الوزارات!!  
ة، خارج العاصـــمة، ولقيت    أت لي فرصـــة للتجوال في المدن التونســـ وته

ـــانـــت لي معهم نـــدوات  ـــة، و ــ ــ ــــ ــ ــ عملون في المـــدارس التونســ ــطين،  ــ ــــ ـــــ أبنـــاء فلسـ
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ال ـــة  ــ لهم في حماســــ عبر واجتماعات، و ــطيني  ــــ ــ م فلسـ ام تنظ غة يتطلعون إلى ق
ــة ..  ـــــ ــ ـــ ــ ـــــال.. وزرت المعــاهـد والمــدارس التونســ ــــ ــــ قودهم إلى النضــ عن إرادتهم و
ة  ة الفلسطين وتحدثت إلى الطالب التونسيين حيثما ذهبت .. وشرحت لهم القض
م في الجيل  ــــادقة  والوعي الســـــل العزمة الصـ ـــت  ـــســ في مختلف أدوارها .. وأحســ

ــر العري الذ ي ــ ــــ ــ نتظر دوره الكبير في حاضــ ــة، و ــــ ــ ـــ انه في مقاعد الدراسـ تبوأ م
ـــر،  م العري المعاصـــ ابوس الح ـــــدر  ــتقبلها، فانزاح عن صـ ة ومســــ األمة العر
ــــتقالل إلى يومنا هذا؛ ولكم تمنيت أن  ــ ــ ـــــدر منذ عهد االســ ــ ان جاثمًا على صـــ و

م العري وأفضحه أمام األمة العر ًا مستقًال ألكشف الح تا   ة ..أضع له 
بير من    ـــــره عدد  ــ ًا حضـ ــحف ــ ــ وفي ختام زارتي لتونس عقدت مؤتمرًا صــ

ة الذين توافدوا على تونس لهذه  اء العالم االت األن ــــحف وو ــــ ـــ ــ ـــلي الصـ ـــــ ــ ــ مراســ
ة مشيرًا إلى  تحفز  ة الفلسطين ة الكبيرة، فأسهبت في شرح القض ة القوم المناس

م صفوفه والعم ام بدوره في تنظ   ل لتحرر وطنه..الشعب الفلسطيني للق
ومن تونس امتطيت الطائرة إلى الجزائر، ولم أكن قد عرفت هذا القطر   

دت أهو على  ـــلت المطار  ــ ــــ ل، وحين وصـــــ فاحه الطو المجاهد إال من خالل 
ال، لوال  أرضه ساجدًا أقبل الثر الطاهر وقد رواه دم الشهداء عبر السنين واألج

ه  ال رســمي ف ان بين أني رأيت نفســي أمام اســتق ل مظاهر الحفاوة والتكرم؛ و
قة وزر  ـــيد عبد العزز بوتفل ــ ــــ ـــتقبلين عدد من  الوزراء الجزائرين فيهم الســ ـــــ ــ المسـ
ــفراء العرب وجمع من أبناء  ـــيد توفي المدني وزر األوقاف، والســـ ة، والســ الخارج
م فقد  ــ ــ ول والمراســــ انًا للبروتو ــطينيين م ــ ـــة  الفلســــ ــ ــطين .. ولم تترك حماســـ ــــ فلســ

ارات اقت هتفوا لفلســطين، وانطلقت بنا الســ ل التقاليد ليروا ممثل فلســطين و حموا 
ــهدت أعنف معارك الكفاح،  ــــ ــــ ـــــوارع التي شــــ ــ ــ ــــ وأمامنا الدراجات النارة تخترق الشـ
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غير اســــتعالء  ــارهم  صــ مدون أ ة  ة الفرنســــ ا الجال قا ـــفة  ـــرت على األرصـ صـ وأ
األ ان إلى هذا الفلســـطيني الوافد، الذ هتك  مس القرب ســـيرة فرنســـا على وطغ

  !! )1(منبر األمم المتحدة
س أحمد    مة عشــاء أقامها الرئ وأقبل الليل وذهبت إلى قصــر الشــعب لول

مة جزائرة  س في تعليل ذلك إنها ول بن بلال ولم يدع إليها إال الوزراء، وقال الرئ
رت له هذه الجزائر األخ الشقير ممثل فلسطين .. فش اإلشارة  خاصة للحفاوة 

ة فلســطين هي حديثنا على المائد انت قضــ فة، و .. ولم أكن في حاجة أن ةاللط
س الجزائر ووزراؤه الطر علي وقالوا :  ـــــهب في الحديث، فقد قطع الرئ ــ ــــ ــ أسـ
اناتنا تحت تصـــرف فلســـطين.. ونحن نعتبر اســـتقاللنا ناقصـــًا  ل إم نحن نضـــع 

س بن ب ــــحبني الرئ ــ ــطين .. وصــ ــــ افة في حتى يتم تحرر فلســ ـــــ ــ لال إلى دار الضـ
ــاعب  ، يهمس في أذني ( نحن نعرف مصـ ارته.. ومال إلي ونحن في الطر ســـ
ك عن طر سـفارتنا في القاهرة  ة .. سـأرسـل إل ام قاسـ الكفاح .. لقد مرت بنا أ
ه إســترليني، نفقات خاصــة لك .. وســندفع ما يترتب علينا  عشــرة آالف جن ًا  شــ

ة فلســطين عن طر الج س هذه العاطفة لقضــ ر لألخ الرئ امعة). قلت : ( أشــ
ل ما  الكرمة،وحينما ننشـــئ الصـــندوق القومي الفلســـطيني ســـأطلب من الجزائر 

افة وأنا أناشده أن ال يرسل لي شيئًا خاصًا. ه) . . ووصلنا دار الض   نحتاج إل
ــطينيين قد روفي اليوم الثاني زرت جامعة الجزائ   ــ ــ ــــ الطالب الفلســــ ، وٕاذا 

أننا على أرض فلسطين، مألوا حنا و حديثًا  القاعة من الجدار إلى الجدار، وأص
ان الفلســـــطيني يتطلعون  لهم لهفة على الك ًا، ونشـــــيدًا وهتافًا .. و ـــؤاًال  وجوا وســ
ه الليل .. وانصرفت وأنا أش طرقي بين صفوفهم  إلى بزوغ فجره، وقد طال عل
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قيت مهدورة المتراصة ، وتكاد نفسي أن تذهب حسرات على  هذه الطاقات التي 
  خمسة عشر عامًا طواًال ..

غه    ًال في الجزائر فلم أحتمل ذلك التقدير الذ اس قاء طو ولم استطع ال
ام  ة الجزائرة، أ ــ ـــ ما أديت من واجب قومي إزاء القضـ ومة ف ــعب والح ـــ علي الشـ

  .)1(توليت الدفاع عنها في األمم المتحدة
ــارعت إلى المغرب الشــــقي   انت لقاءاتي وســ ــها .. و  ألجد العواطف نفســ

ة في التجاوب والتقدير. ة غا ة، والفلسطين ة والشعب   الرسم
ــر    ــ س عبد الناصــــ ـــولي إلى المغرب، أن خطب الرئ ــــ ـــــادف يوم وصـ وصـــ

ه الشـــهير في بور ســـعيد ( ــمبر  23خطا سـ ه إلى مؤتمر القمة 1963د ) ودعا ف
ل إسرائيل لم حث موضوع تحو جر نهر األردن، وصادف وقت العري األول، ل

س  ستمعون إلى الرئ ان نزالؤه متجمعين حول الراديو،  وصولي إلى الفندق، أن 
ة من مدينة  ـــر وٕالى األمة العر ـــعب المصـــ ــــر، وهو يتحدث إلى الشـــ عبد الناصــ
ه العامي المثير  ــلو أســ ــر يخطب  س عبد الناصــ ــلة .. وراح الرئ اســ بور ســــعيد ال

ة وا ــؤون الداخل ــــ ـــــتمع مع عن الشــ ـــت إلى جوار الراديو أســـ ــ ة، وجلســـ ة والدول لعر
بوت تلمع بها عيون  ـــامت والتقدير الم ــ ــ ــرور الصـ ــ ــ ــــاعر الســ ــتمعين ، ومشــــ ـــ ــ المسـ
سـبب النزاع على  ان الخالف على أشـده بين المغرب والجزائر  المسـتمعين، فقد 
س  الرجال .. وحمل الرئ ــالح و ـــ السـ د موقف الجزائر  ــــر تؤ انت مصــ الحدود، و

ا، عبد  ح من أن  ــــــعب ال ة التي لم ترض لشــ ــــعود ة الســــ ــــر على ( الرجع الناصــــ
ــد مصـــر  ا ضـ رطان ــعود و من، وأن التحالف قائم بين الملك سـ وتصـــدت لثورة ال
عث في دمش فقال  س عبد الناصر إلى مهاجمة ال من).. ثم انتقل الرئ وضد ال
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عث االنتهاز  رات الموت .. حزب ال ــــــ ــــ عاني سـ عث  ـــــن إن ( حزب ال ــــ حســ لم 
ة).    استخدام الصفحة الجديدة التي فتحت له للتعاون مع العناصر القوم

ـــب  وولم تكن هذه المعاني جديدة  علَي أ   ــــ ة فقد ســـ على الجماهير العر
عث في آن  ة وال ــعود ــ ــــ ــ بر على الســ ـــــر إن (جرد) حمالت  ــــ ــ س عبد الناصـ للرئ

  واحد.
انت معالجت   ــــاء التارخي  ــ ــ ل ولكن الجديد في ذلك المســ ة تحو ـــــ ــ ــ ه لقضـ

عد أن تحول مجر التارخ العري .. فقد تحدث  ما  تب لها ف اه األردن التي  م
ل مجر نهر األردن  ـــرائيل لتحو ــــ ــــ ــ ــــروعات إسـ ـــ ــ ــ ــر عن مشـــ ــ ــ ــ ــــ س عبد الناصــ الرئ
ة، فأعلن أن اجتماع  ة التي قامت بها الجامعة العر واســـتعرض ( الجهود) العر

، وأن اج ان العرب ال يجد ــاء األر ـــــ ــ ــ ــ تماع مجلس الدفاع العري ال يجد رؤســ
ـــرف  صــ ــرع وقت .. و ـــاء العرب في أســـ وأنه ال بد أن يتم اجتماع للملوك والرؤســ
ــمين معاهم، احنا  مســــتعدين نقعد معاهم  النظر عن الخناق والخصــــام والمتخاصــ
ـــتعدين نقعد معاهم .. نقعد نتكلم في االجتماع  ــ ـــطين .. أحنا مســ ـــان فلســــ .. عشــــ

عدين مش ــتخدم  الم جد .. و عيب نطلع ونقول، وهللا احنا النهارده منقدرش نسـ
الم تـــاني .. أنـــا  الم في االوده ونطلع نقول لكم  القوة .. ولكن مش حـــانقول 
له بره .. نحن مســتعدين  عن نفســي الكالم اللي حيتقال في االوده حاطلع أقوله 

ل البالو والقرف اللي شفناه في الكام سنة اللي فاتت).   نتناسى 
ه، حتى جاءني الوزر    ــر ينتهي من خطا ــــ ــــ س عبد الناصــــ اد الرئ وما 

ــــؤال الكبير ينطل من  ــ ــ قدومي؛ والسـ ًا  ــا قديرة، مرح ــــ ــ ــيد أحمد رضـ ــ ــ ــ المغري السـ
  لسانه: 
س عبد الناصر.. -    هي سمعت خطاب الرئ
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  قلت : نعم .. لقد سمعته هنا في المغرب .. في الفندق.
ذلك . س  بر .. أل   . وهل يلبي الملوك والرؤساء ؟؟قال : إنه مفاجأة 

س عبد  ــك .. ومن الذ يجرؤ على التخلف .. لقد وضــــع الرئ قلت : بال شــ
ة .. وفوق ذلك أنه  ـــاء وجهًا لوجه أمام األمة العر ــــ ـــر الملوك والرؤسـ ــــ الناصـ

التشهير.   يهدد 
عد    قول .. و اد الذهول ال يدر ما  ــــرف الوزر المغري وهو  ـــ ــ ــ وانصـ

ضــعة خطوا قول .. لقد نســيت أن أخبرك .. أن ســار  ت  عاد إلي مســرعًا وهو 
احًا. ستقبلك غدًا ص   أن جاللة موالنا 

ه في الموعد المحدد. ولبثت معه    ت واستقبلني الملك الحسن الثاني في م
ــرورة تكاتف   ــطين وضـــــ ــ ة فلســـ ـــــ ة وقضــ ــؤون العر ــ ــاعتين، وأنا أحدثه عن الشـــ ســـــ

ة النقذ ة الفلســطين 1الجهود العر ة من وهدة الجمود التي تهاوت إليها .. القضــ
ًا إلى  ــ ــخصـــ ــوره شـــ عض الشـــــيء في حضـــ وقد الحظت أن ملك المغرب، متردد 
بر إلزالة  ة  ـــة عر ــــ ــور، وأنها فرصـــــ ــ ــ ــــ ـــده الحضــ ــ ــ ــ مؤتمر القمة .. فأخذت أناشـــ
ان وزراؤه ينظرون إلي مســتزدين من هذا  الخالفات ودعم التضــامن العري.. و

ة حديثي :الحديث .. وقلت له في ن   ها
فعله العرب في المشرق العري. -    سأفعل مع جاللتكم ما 

فعلون ؟؟   قال : وماذا 
م حتى تقبل رجائي، وتحضــر  م وال أشــرب ماء قلت : أحلف ال أذوق طعام

شخصك.   مؤتمر القاهرة 
س عبد الناصــر  ل جهد .. ألم تســمع خطاب الرئ قال: أعدك أني ســأبذل 

علن : ( يوم ماجت ال ــاعده وهو  ــان تســ ــالة من بن بلال، طالب قوات عشــ رســ
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عد  ه، قاف العدوان عل ــــارة هنا إلى  24في إ ـــــ ه ..) واإلشـــ ــــاعة ردينا عل ــــ ســــ
  معاونة عبد الناصر للجزائر في نزاعها مع المغرب..

ـــد أنه يرد أن  قصــ ــــر  س عبد الناصـ ــي، والرئ ــتعراض للماضـــ ــ قلت : هذا إسـ
  فتح صفحة جديدة.

ة..قال: إن شاء هللا تكون ص ق   فحة جديدة، حق
س    ار هذه الدعوة المثيرة التي وجهها الرئ ع أخ وغادرت المغرب وأنا أتا

عبد الناصر إلى الملوك والرؤساء ليجتمعوا في أول مؤتمر على مستو القمة ، 
عة عشر عامًا  عد المؤتمر الذ انعقد في زهراء انشاص في عهد فاروق قبل س

..  
ــتكمـاًال وفي طر  عودتي إلى ال   ــ ـــ ــ ــ ــ ـا) اسـ قـاهرة، نزلـت في طرابلس (ليب

ــــتقاللها ..  ــ ـــــ ر اســ ا تحتفل بذ انت ليب له .. و ـــمال األفرقي  ــ ــ ــ لرحلتي في الشــــ
ة  ــ ــ حث في قضــ قة لل ــد ــ ة والصــ انت لي فرصــــــة أخر لقيت فيها الوفود العر ف

م الشعب الفلسطيني.   فلسطين وتنظ
ة، ود عض المدن الليب س الوزراء  عاني أن أخطب وطفت مع الســـيد رئ

ان حماس الجماهير  ة، و ة الفلسطين في الجماهير .. فحدثتهم عن تارخ القض
ًا على األقدام .. وأشهد  الغًا حتى لم يب عليهم إال أن يزحفوا إلى فلسطين مش
ة،  األمة العر ماني  لما شـــهدت هذه المشـــاهد ازداد إ نت  أنهم لصـــادقون .. و

م العر  الح   ي الرسمي.وازددت تبرمًا 
ا    عض يوم حتى عدت إلى  القاهرة مســرعًا، ألر الدن وما هو إال يوم و

صــاره  أ صــار إلى المؤتمر العتيد، والشــعب الفلســطيني يرنو  ة مشــدودة األ العر
انه في هذا المؤتمر، ومصير قضيته في مناقشاته ومداوالته.   لير م
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ــــهًال، واأل   ــــ ن تحديد موعد المؤتمر أمرًا ســـ ــها ولم  ــ ــ ــــ ة على رأسـ مة العر
ســـًا، فال بد من ( التنقيب ) في الروزنامة على موعد يالئم  ثالثة عشـــر ملكًا ورئ
انون الثاني من  ــهر  ــ ـــر من شــــ ع، وأخيرًا تم االتفاق على اليوم الثالث عشـــــ الجم

ان 1964عام  ـــين الذ  ار على هذا الموعد، ليالئم الملك حســ ، وقد وقع االخت
ال ــتق ـــغوًال في اســــ ــ س الحبيب بو  مشـ ـــادس، وليواف الرئ ــ ا بولس السـ ا ـــة ال قداســـ

ة  ـــعب ــ ـــين الشـ س وزراء الصـــ فه رئ ـــــ ضـ ــغوًال بدوره في الترحيب  ــ ان مشــ ة، و رقي
ة فلســــطين، بين  ــ ا قضــ ة مد ارت ذا وضــــح من البدا . وه ــوآين ال الســــيد شــ

ة ولو في تحديد موعد مؤ  ـــتراك ة) الدول االشـ ة (وٕالحاد ة الدول الغر تمر نصــــران
  القمة على األقل !!

ة الكبر لم تكن في تحديد موعد المؤتمر، وٕانما تكمن في    ولكن الصــعو
ــاتــت في حــاجــة إلى  ــة ،حتى  ــانــت تمزق الــدول العر الخالفــات  الحــادة التي 
انت الحرب دائرة بين الجزائر  ـــاعي الحميدة بينها .. فقد  ــ ــــ المســـ ــ دولي  ــ ــــ ــ وســ

ـــأن الحدود، ومصـــــر طرف ف شــ د الجزائر، وفي حوزة هذه الدول والمغرب  يها تؤ
ـــتنزف أموال  ــــ ــ ــ من تســـ ــانــت حرب ال ـــر حرب من مواطنيهم .. و ــ ــ ــــ الثالث أســـ
الغة   ة  انت الصراعات اإلذاع منيين .. و ة، وأرواح المصرين ودماء ال السعود
ــان  ـــة المتحـــدة، و غـــداد مع الجمهورـــة العر ــــــ والقـــاهرة، و ــــ ــ ذروتهـــا بين دمشــ

ــتدًا بي ــ ــــ ــ ا، الخالف مشـــ ــــتقالل مورتان ـــــ اســــ ة اعترفت  ن المغرب وتونس ألن الثان
د أنها جزء من التراب المغري !!   والمغرب يؤ

ضـــعة أســـاب   ما غادرتها قبل   لمؤتمر ع، فاالســـتعداداتولم تكن القاهرة 
الغة ذروتها، والجامعة ة تجتاحها  القمة  موجة من النشـــا لم تشـــهدها منذ العر

ـــئت .. الدعوات حر  ـــ ــــاء في أنشــ ــ ـــمبر، وفي  25رت إلى الملوك والرؤســ ــــ سـ  27د
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ان العراق قد  ة، و ـــم ــ اتها الرسـ عثت بإجا ة قد  ـــر دول عر انت عشـــ ــمبر  ــ ســ د
اإلذاعة على موجات األثير في  واف قبل أن تصله الدعوة، وواف الملك حسين 
انت  ـــر مقترحًا الدعوة إلى المؤتمر. و س عبد الناصــــ الليلة التي خطب فيها الرئ

ة آخر من استجاب، في    .1964يناير من عام  5السعود
ـــنعاء والراض،    ــــ ــــ من في ذروتها، بين القاهرة وصـــ انت الحرب في ال و

انت عمان في خالف معهما،  ــده، و ان الشـــجار بين دمشـــ والقاهرة على أشـ و
ه. الغًا بين المغرب والجزائر، والقاهرة طرف ف ان النزاع    و

ان الحافز لعقد المؤت   ــرائيل و ــ ل إســـ ة تحو ًا على أهم ــــوعًا ثانو مر موضـــ
انت سرعة متالحقة، لسب واحد  ة لمؤتمر القمة  لمجر األردن، ولكن االستجا
س جمال  ان الرئ ة، و ــطة الحر ــ ــــ ة الكلمة ناشـــ انت داو ة  ة العر هو أن القوم
هز معها العروش والتيجان  ة ، و ـــر، إذا خطب، يهز الجماهير العر عبد الناصــ

ع أن يرفض دعوته.و  ستط   من الذ 
س عبــد    ــوت الرئ ــ ــ ـــ ــ ــ ح صـ عــدهــا فقــد  ــة حزران، أمــا  ــان ذلــك قبــل ن

ع وال مجيب .. ولم ينعقد  مؤتمر  ـــم ــ ـــر، وهو يدعو إلى مؤتمر قمة فال سـ ــ الناصـ
عده وقبله مؤتمرات 1969الرا إال في عام  ، وقد انفر غداة انعقد .. وانعقدت 

ـــــم مؤتمر  ــــ ــ ــ ــت اســ ــ ــ ــغيرة تحـ ـــ ــــ ــــ ـــة صــ ــ ــــا من قمــ ــ ن لهـ ـــة، ولم    دول المواجهــــ
ة  ة العر سة للقوم انت ن سة يونيو  ثير .. ذلك أن ن (المواجهة) ح قليل أو 

  نفسها.
ــتور والعارفين    ــ ــــ ــ ــ ـــولي إلى القاهرة، وجدت خبراء الفقه الدســ ــ ـــــ وغداة وصــــ

ـــطين مؤتمر الملوك  حضــــر ممثل فلسـ أمر .. هل  ــغولين  ة مشــ ـــم الدول المراسـ
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س ــاء وهو ل ــــين في هذه  والرؤســــ ـــت مع الخائضــ ــــاء ؟؟ وخضـــ من الملوك والرؤســ
ة، ولما لم أجد سندًا في (القانون) لجأت إلى اإلنذار : حاث القانون   األ

ة فلســطين، وأنا ممثل فلســطين ،  قلت: ( إن هذا المؤتمر ســيجتمع من أجل قضــ
س أمامي إال أن أستقيل من  شترك ممثل فلسطين في هذا االجتماع ، فل وٕاذا لم 

  .هذا المنصب وأعلن ذلك على الشعب الفلسطيني..)
ـــــحف القاهرة    ـــدرت صـــ ــ فلح القانون، وصـــ ولقد أفلح هذا اإلنذار حيث لم 

شترك في مؤتمر الملوك والرؤساء.   تعلن في اليوم التالي: أن ممل فلسطين س
ول    ــي:أين أجلس؟ وأفتى خبراء البروتو ــــ لة جلوسـ ــ ــ عد ذلك مشـــ وجاءت 

ل في الصـــــالة الكبر في الجامعة أن أجلس في طرف الما ة الشـــــ ــاو ضـــ ئدة الب
المقاعد  ، ال مزدوج  ــي عاد ــــ رســــــ ــينعقد المؤتمر .. وأن أجلس على  ــ ــ ـــ حيث ســـ
مقدار خطوتين إلى  عيدًا  ون هذا الكرسـي  المخصـصـة للملوك والرؤسـاء، وأن 

ّيت في نفسي أمرًا.   الوراء عن مقاعد الملوك والرؤساء فقبلت الفتو و
ــــتراكي في المؤتمر في  ولم تكد   ــــ ــ أ اشــ ة ن ة العالم ـــحف العر ــــ ع الصـــــ تذ

ـــعب  ــــ ــــ افة تجمعات الشـــ ــــائل من  ــ ــ ــ المؤتمر حتى انهالت عليَّ االقتراحات والرســـــ
ان  ـــي في المؤتمر  ـــــ ــــ ــــتراكي وجلوســ ـــ ــــ ــ علمون أن  اشـ ونوا  ــطيني، ولم  ــ ــــ ــــ   الفلســ

ان من بين هذه االقتراحات. فاحًا) بنفسه و  )  
ة. -    إنشاء جمهورة فلسطين
ة التحرر.تجن -   يد الشعب الفلسطيني لخوض معر

ان الفلسطيني. -  ادرة إلى إنشاء الك  الم

ة. -  ادته الوطن ار ق ات للشعب الفلسطيني الخت  إجراءات انتخا

ة  -   استقالل العمل الفلسطيني عن الجامعة العر
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لــه ألني رأيــت في  ــال بــذلــك  ثير .. ولم أ ثير  وغير هــذه االقتراحــات 
ة تلك المرحلة أن  ــ ــ ــــ ــ ــ ون مؤتمر القمة لقضــ أوجه اهتمامي ألمرن : األول أن 

ــــانــي أن  ــ ـــد، والــثـ ــــ ـــــل الــرواف ــ ــــر عــلــى تــحــو ــ ــ ــــ ــقــتصــــ ـــــا وال  ــطــيــن بــرمــتــهــ ــ ــــ ـــــ   فــلســـ
غته ..  ــ ــ ــــ انت صـ ــطيني، مهما  ـــــ ان الفلســ ـــاء الك ــــ (أنتزع) من المؤتمر قرارًا بإنشــ
ــاالتي، مبتدئًا من مطار  ــ ــــ ل جهود واتصــ ـــرفت  ــ ــــ قًا لهاتين الغايتين انصـ وتحق

الدولي، إلى فندق هيلتون حيث يلتقي الملوك والرؤســــاء ليًال، إلى قاعات القاهرة 
ـة حيـث يجتمعون نهـارًا وقـد أعـانني في هـذه المرحلـ ةالجـامعـ إنني أعرف  ةالعر

ة دفاعي  رات، لمناس ة ولي معهم صداقات وذ الملوك والرؤساء معرفة شخص
ـــعيدين العري والدولي ..  ــ ــــ ة على الصـــــ ا  العر ـــا ــ ــ ــ ــــ ان مقدرًا لهذه عن القضــ و

اتها  ة ومتطل ة الفلســـطين رات أن تتهاو تحت وطأة  القضـــ الصـــداقة وتلك الذ
مة..   الجس

ـــاء، أجامل وأتودد،    ــــ ــــ ـــتقبل الملوك والرؤســ ــ ــ ــ المطار .. فرحت أســــ دأت  و
صــورة خاصــة، فاحتضــنتنه وقبلته. فال بدَّ   وحرصــت على مجاملة الملك حســين 

ـــطيني في بدايته  م ــــ ــــ ــ ان الفلسـ ن موافقة عمان؛ ورفعت قامتي وقبلت جبهة للك
حي  –ســعود وأنفه  ة عن تأييد ترشــ ة، فقد امتنعت الســعود على الطرقة الســعود

ًا من التودد،  ــــــرو ــ ـــطين في الجامعة .. وفعلت مع القادة اآلخرن ضـ ــ ـــ ممثًال لفلسـ
  .)1(أنني أرد أن أخطب واحدة من بناتهم إلى واحد من أوالد

فاآتي في    ــــامة من اللواء أمين غير أن  ــتطع أن تنتزع ابتسـ ــ التودد لم تسـ
ًا،  ـــــًا مقط ســ ــلم الطائرة، عا ــ ، فقد نزل من ســـ ـــور ــ س مجلس الثورة الســ الحاف رئ
شفت راح المطار عن مسدسه تحت ( جاكته)، ومشى إلى منصة العرض مع 

                                                           
 ، حوار وأسرار.مصدر ساب )1(
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ــانــت الحمالت  تفــه إلى اآلخر، فقــد  الهمــا يــدير  ــــر، و ــــ ــــ س عبــد النــاصــ الرئ
ة  ات اإلذاع ــيران فوق عت ــــ ســــ ـــــان  ــ ســـ ــ والقاهرة قد بلغت القمة، والرئ ــ ــــ بين دمشــ

  مؤتمر القمة!!
ات المطار قد    ــــور على جن س الســـ غه الرئ ــ ــ ولكن جو التجهم الذ أســـ

س الجزائر أحمد بن بلال ونزل من طائرته  صورة مفاجئة حين وصل الرئ تبدل 
ـــه أمجاد الثو  ــــ ســ ان يل ه الجزائر الذ  ا حمل بجل اتها، وهو  رة الجزائرة وأرح

رات في حي سيدنا الحسي ة صاحب الذ س الحبيب بو رقي عده الرئ  نوجاء من 
ارة جيب ودخل  ب س ان الجئًا في عهد النضال التونسي؛ فر ام  في القاهرة ، أ

عـــدهمـــا ملـــك  حالقـــاهرة ، دخول الفـــاتحين وهو يلو  ـــه. وجـــاء من  للجمـــاهير بيـــد
قول : لنبدأ صفحة المغرب الحسن الثاني، و  س عبد الناصر وهو  أقبل على الرئ

اسي أحمد: لقد جئنا إلى مؤتمر  ة (  اللهجة  المغر علن  جديدة. ثم التفت إلّي ل
ضـعة دقائ سـتصل  عد  س عبد الناصـر وقال له: (  القمة) .. ثم مال إلى الرئ

ا الخمســة المصــرين ) (األســر ا ة تحمل اإلخوان الضــ لذين وقعوا طائرة مغر
رة التي وقعت بين القوات  ــ ــ ـــات العســـ ــ ة أثناء المناوشــ ــــلطات  المغر ــ في يد السـ

شأن الخالف على الحدود). ة والجزائرة    المغر
عض    واستمرت مواكب الملوك والرؤساء إلى فندق هيلتون طيلة النهار و

ل جوارحي ألفتح قل ـــين  ــ ــــ ــ ــ ه الليل. وفي  فندق هيلتون، أقبلت على الملك حسـ
س  ــيد بهجت التلهوني رئ ــــ ــــ ــطيني، وقد أعانني في هذه المهمة الســـ ـــ ــــ ان الفلســــ للك
ـــأل المرافقين : هل  اح اليوم التالي أزوره في حجرته وأســـ ــ ــ الوزراء، ورحت في صــ

ق ( سيدنا)..؟   است
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ان الفلســطيني ، وأنه ســند    ا الك ًال إلى (ســيدنا) أبين له مزا وتحدثت طو
ــو  ــ ـــ ــ ــ ان موضـــ ان األردني .. و ـــطيني مثار اهتمام الرأ العام للك ــ ـــــ ان الفلســــ ع الك

رة تروج في أوسا  انت هنالك ف ما  الفلسطيني والعري ألرع سنوات مضت. 
ل ذلك أعانني على انتزاع موافقة  ــــــطين ..  ــــ ومة عموم فلســــ اء ح الجامعة بإح

ــطين ان الفلســـ ـــين على الك ع الملوك يالملك حســ ــة إني لمحت له أن جم ، وخاصـــ
ض.حيوافقون على االقتراوالرؤساء س   . وهذه هي محاسن الكذب األب

ان    ـــوع الك ــ ــــرح لهم موضـــ ـــــاء، أشــــ الملوك والرؤســـ ــــلت اجتماعاتي  وواصــــ
ان الفلســطيني، فإن أحدًا  الفلســطيني، وأبلغتهم أن الملك حســين قد واف على الك
ــــألــة ــــ ــ ـــ عتبرونــه مســـ ـــــين في أمر  ــــ ــــ ــد للملــك حسـ ــ ــ ــ ــــ   من الملوك ال يرــد أن يتصــــ

النس ة)  ة.(داخل   ة للملكة األردن
ـــة    ة حتى بلغت الســــــاعة الخامســـ ــاالت التمهيد ولم أكد أنتهي من االتصــــ

ـــهر يناير  ـــــر من شــــ ، فغادرت فندق هيلتون مع 1964من ظهر اليوم الثالث عشــ
ب الملوك والرؤساء إلى قاعة الجامع ح  ةمو ة.. وتحت موجات من مصاب العر

ـــرت ــ ــــ ل أرجاء العالم ســـــ ـــورن الوافدين من  ــ ـــــ في خطى ثابتة إلى المائدة  المصــــ
ان قد أعد لي خطوتين  ل، ودفعت بيد الكرسي الصغير الذ  ة الش ضاو الب
منتي  تف مع الملك الحســــــن الثاني على م تفًا إلى  حت  ــ ــ إلى األمام حتى أصــ
حملقون بي لهذه المخالفة الصـــارخة .. ولم يجرؤ أحد أن  ول  .. ورجال البروتو

ذا تقدمت عيدني إلى الوراء على  ة . وه ة والعالم ــحافة العر ــــ ــ ــهد من الصـ ــ ــ مشـــ
ـــيتها  ـــخصـــ ــ ــطين خطوة  أخر في زحفها المقدس على طر بناء شـ ــ ة فلســ ــ ــ قضــ
ح  ــ ــ ــــ ــ ــ ــاء، حتى قبل أن تصـ ــــ ــــ ات وجودها، في مؤتمر الملوك والرؤســـ انها، واث و

س. ح لها رئ ص   دولة، وقبل أن 
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ـــــالم عارف   ــ ــ ــير عبد الســـ ــ ــــ س العراقي المشــــ ، وانتهت وترأس المؤتمر الرئ
ــورون ..  ـــحفيون والمصــــ الخطب المعتادة، ثم أخرج الصـــ ة  ــــة االفتتاح العلن جلســ
ــــم ملوك  ــــ ــ ــر الحديث، ضـ ــــ ــــ وأغلقت األبواب وابتدأ أخطر اجتماع عري في العصـ

  العرب ورؤساءهم معهم ممثل فلسطين .
ـــة    ـــة الرئاســ س العراقي في منصــ ــالم عارف الرئ ــير عبد الســـ وجلس المشـــ

ه األمين ال ــونة، وجلس وٕالى جان ــــ ــــ ــ ـــيد عبد الخال حســ ـــ ــــ ــ ة الســ عام للجامعة العر
س الجزائر أحمد بن  ة، والرئ ة الهاشم حولهما الملك حسين ملك المملكة األردن

ـــــواد ن ــــ س الســـ ،  يبلال والرئ ــور أمين الحاف ــــ ــــ س الســ م عبود، والرئ الفر إبراه
اح ، وولي عهد ليب ت الشيخ عبد هللا السالم الص ا األمير حسن وأمير دولة الكو

ة  ـــعود ــ ة الســــ ة، وملك المملكة العر ــي الحبيب بو رقي ــ ــــ س التونسـ ـــا، والرئ ــ ــ الرضــ
مني المشير عبد  س ال سعود آل سعود، والملك الحين الثاني ملك المغرب، والرئ
س فؤاد  ة عن الرئ ا س وزراء لبنان ن رامي رئ ــيد   ــــ ــ ـــــيد رشـ ــ ــالل ، والســ ــــ ــ هللا السـ

ـــو  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــحضـ ــــ ــــن الـــ ــ ــ ــــذر عـ ــــ ــتـ ــ ــ ــ ــــذ اعـ ــ ــاب ، الـــ ـــــ ــهــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ رشــ ــ ــ ــــهل ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــرضـــ ــــ   مــ
  (الرسمي)!
وماتهم ، ووزراء الدفاع، ووزراء    ان وراء الملوك والرؤســاء، رؤســاء ح و

ة وطائفة من الخبراء والمستشارن، بلغ مجموعهم مائتي وخمسين نسمة  نالخارج
ة فهذ ان ذلك أبرز دليل على انعدام الوحدة العر الكثرة مظهر من مظاهر  هف

ل عوامل الضعف والخذالن.التجزئة واالنفصال وٕانها لكثرة تك   من فيها 
ــبب في الدعوة إلى االجتماع مبينًا األخطار    ــ ـــر الســـ ــــرح  عبد الناصــــ وشـــ

عه في الكالم الملوك  ل مجر األردن، وت ــرائيل لتحو ــ ــ ــروع  إســ ــ الناجمة عن مشــــ
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عمل عري موحد للوقوف في  ام  دين ضرورة الق ارات موجزة مؤ الرؤساء في ع
  وجه المشروع اإلسرائيلي.

انت    ـــالم عارف مازحًا، و ــــ س عبد الســ ـــــتأذنت في الكالم، فقال الرئ واســــ
ــنا في األمم المتحدة، أرجو  بيننا صـــداقة : نحن لســـنا في األمم المتحدة، نحن لسـ
س العراقي: ( هذا مؤتمر من أجل  ه موجزًا، قلت للرئ ون خطا األخ أحمد أن 

ــــهاب فمن الذ يتك ـــطين بإســ ــ ــطين، وٕاذا لم تتكلم فلسـ ــ لم) .. وقلت : (لقد بدأ فلســ
ــائر.. ولكن المهم أن  ــ ــــ ــــ شـــ م من التفاؤل وال ة رائعة في جو عظ هذا المؤتمر بدا
مصــير  ون مصــيره  ة .. وٕانني ألرجو أن ال  قرارات إيجاب ة رائعة و ينتهي نها

ـــاء في عام  ، وأصـــــدر 1946مؤتمر بلودان وانشـــــاص الذ عقده الملوك والرؤســ
انًا ممتازًا، تعجز عن  ن اإلنشاء.صب   )1(اغة مثله أبرع دواو

ـــعب    ــ ــ ــوع وقلت: ( إن الشــ ـــــ ــــلب الموضــ عد هذه المقدمة إلى صـــــ ودخلت 
م  ــر ألنه دعا إلى هذا المؤتمر، ونحي ــ ــــ ــ ــ س عبد الناصــ حيي الرئ ــطيني  ــــ ــــ ــ الفلســ
ــتجبتم .. وٕاننا نحيي نهر األردن الذ تناديتم من أجله. والتقيتم  ــ م اســـــ عًا ألن جم

ل  ة أخيرًا .. ولكن تحو ــ ة األم وهي قضــ ــ ن أن ينفصــــل عن القضــ م الروافد ال 
سمى مؤتمر فلسطين  ة فلسطين وأن  ون هذا المؤتمر لقض فلسطين  يجب أن 
ل روافد األردن ..  ـــروع عري لتحو ــ ــــ م األمين العام تقررًا عن مشــ .. لقد قدم إل

ــ ــ ة لقضــــ ــــــ النســ ر العري  ل روافد الف ــروعًا لتحو ــ ـــعوا مشــــ ــ ة ولكن األهم أن تضـــ
ـــــعيدين العري والدولي  ــــطين قد انحدرت على الصـــ ــ ة فلســ ــ ــ ــطين .. إن قضــــ ــ فلســــ
عد خمســة عشــر عامًا أن تعود لهذه  ة الجئين .. وقد آن األوان  حت قضــ وأصــ
م إلى األصــل أوًال ،  م أن تولوا اهتمام ة قداســتها .. ولهذا فإني أقترح عل القضــ

                                                           
 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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س عند الشعب الفلسطيني ًا ..ل شترك  ثم إلى الفرع ثان ة ل ة وال خبرة فن وفرة مال
ابنا  ـــــ ــ ــ ــــ ل الروافد.. ولكن عندنا ما هو أعظم .. إن شـ ـــوع تحو ــــ ــــ ــ م في موضـ مع

ل مجر   ة التي تعمل في تحو ــآت اإلســـرائيل طال مســـتعدون أن يدمروا المنشـ األ
ــمدوا  ــــ ة وتصــ ــرائيل االنتقام ــــ حتاجه األمر أن تردوا غارات إســ ل ما  األردن .. و

  .لها)
ان قلت هذا    ــــاعقة نزلت على قاعة االجتماع، فقد  ــــ ــــ أنما صــ الكالم، و

قدرون على ذلك، وأن حديثي هو حديث  اب فلســـطين ال  حســـب أن شـــ عض  ال
عض اآلخر ير في هذه المغامرة إقحامًا للدول  ان ال ــئولة ..و حماســــة غير مســ

ه و حاجب س العراقي  ـــار إلي الرئ ــ ة ال قبل لهم بها .. وأشــ ة في معر ه العر يد
  أنني تجاوزت الحد .. ولزمت الصمت في جو رهيب من الصمت .. 

ًا ممتازًا    ة ، وألقى خطا ــــــي الحبيب بورقي ــــ س التونســــ عد الرئ وتحدث 
ــطين ــعب الفلســ عد  يعن مقومات الكفاح وٕاعداد الشــ ــي،  ة . وقلت في نفســ للمعر

اق مذ1962أن وقع في تلك الســقطة الكبر في  راتي ، التي ســأعرضــها في ســ
ــهيدًا وفقيدًا  ــــ عد ذلك الخطاب المجيد .. لمات شــ ة قد مات  س بورقي لو  أن الرئ

  حميدًا.
عد ذلك الملوك والرؤســاء يتحدثون عن الوقوف صــفًا واحدًا في    وتعاقب 

ــروع عري مقابل، ثم  مشــ ـــد لمشــــروع إســــرائيل  ــرورة التصـ ــرائيل ، وضــ وجه إســ
ــــر  ـــ م الخبير المصــــ ـــــل ــــ ، فعل خرائطه على جدار دعى المهندس محمد احمد ســ

ة ) المشــروع اإلســرائيلي، وزود  شــرح فيها ( جغراف لة  القاعة وحمل عصــاه الطو
ـــروع عري  ــــة لمشـــ ـــع الخطو العرضــ ــاءات وافرة ، ووضـــ أرقام وٕاحصــــ المؤتمر 

اه النهر .   حرم إسرائيل من مقدار وافر من م
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قترحه    ه: وقد أسهب الخبير المصر في تفصيل المشروع الذ  مرحلت
ــروعات للتخزن،  ــمن مشــ ة تتضــ ل مجر النهر، والثان األولى تقتصــــر على تحو
ل ذلك في مدة تتراوح بين  ناء األحواض ومحطات الكهراء،  ــــدود و ــ ــ وٕاقامة الســ

مبلغ  12إلى  8 ة  صورة مبدئ لفة قدرها  ه إسترليني!! 70عامًا، و   مليون جن
اء من الملو    ع، وتجهم األغن ت الجم ــــــ ــــ ــ ان ســ ــاء ، حينما  ــــ ــــ ــ ك والرؤســـ

ه  عين مليون جن ــ ــ ــــ ــ ظتين .. سـ ه الغل ــفت ــــ شـــــ ـــر العمالق يلف  ـــــ ــ المهندس المصـ
  إسترليني!! 

ــائًال : أنت  خبيرنا    المه إليَّ متســـ س الجزائر أحمد بن بلال  ووجه الرئ
ك في هذا المشروع؟؟ ة فلسطين ، فما رأ   في قض

ة إست   عين مليون جن رليني ال يخصني ، وٕاني قلت : إن الكالم حول الس
ة   ـــطين ــ ــ ة الفلســــ ــ ــ ــــ ــ قى  القضـ ـــت ــــ ــ ـــاءل هل ســ ـــ ــــ .. ولكني أتسـ ه الكالم لغير أترك ف
رًا وال أفهم في  ــ ــر عامًا.؟ إني لســــت عســ ل الروافد اثنى عشــ محصــــورة في تحو
حتاج ألكثر من  ــروع العري ال  ــــ ــ ع .. ولكني أعلم أن تدمير المشــ ـــــ ــ هذه المواضـــ

ة واحدة. و.   .قنبلة إسرائيل
حث وه   أتي  ـــوف  ــ ــ ــ ـــالم عارف وقال : ســ ــ ــ ـــير عبد الســــ ــــ نا قاطعني المشــــ

س العراقي أن  عد. وانفضت الجلسة األولى ، وأعلن الرئ ما  رة ف الجوانب العس
ة ستكون قاصرة على الملوك والرؤساء. اح الثان   جلسة الص

ـــات    ـــــ ـــة ، فقد ابتدأت الجلســـ ــ ــــ ــــاض الجلســ ـــــ عد انفضــ ولكن العمل لم ينته 
ل ملك  ة،  صدد الخالفات التي مزقت الثنائ واه ،  س في ش ل رئ في بلواه ، و

ــ والقاهرة ..  ــ رات .. الخالف العقائد بين دمشـــــ ـــــ ة إلى معســــ ومات العر الح
اب العرب .. واألزمة بين  ــ ــ ــــ ــ ــ الها األلوف من شــ ـــاق على ج ـــــ ــــ من يتســ وحرب ال
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ة و الكثيرن من الحمالت اإلذاع ــ ــ ــــ ــ ــ ، المغرب والجزائر من أجل الحدود .. وشــ
اسيين ، في هذه العاصمة أو تلك ..    ونشا الالجئين الس

ة تأزمًا،وأكثرها      ا العر من، من غير شـــك، أشـــد القضـــا ة ال انت قضـــ و
ــم  ــــ ــ ــ ة ضــــ ة ؛ وفي واحد من االجتماعات الجانب ة العر ـــــ ـــــ ــ أثرًا وخطرًا على القضــ

ــالل ح ــير عبد هللا الســـــ ــ مني المشـــ س ال ـــــاء، تحدث الرئ ديثًا معظم الملوك والرؤســ
ل  ا طو ــعود، قائًال : ( ــ ــــ ــــ المه إلى الملك  ســ ة، ووجه  من مؤثرًا عن الحرب ال
م في عهد اإلمام أحمد .. لقد  شـــون في جح ع انوا  من  العمر إن إخوانك في ال
ــــدك هللا أن  ــ ــــ الثورة .. نحن نناشـــــ ًال في الثورة .. فهل نالم ألننا قمنا  تأخرنا طو

ــالمــال  م في  تكف عن معــاونــة الملكيين  ـــتعــد أن أزور ــــ ــ ـــ ــالح .. وأنــا مســ ــ ــ ــــ والســــ
ـــعود  ـــــ منيين المخالفين ..) ولكن الملك ســـ ين ال مًا بيننا و الراض وأن أجعلك ح
شده على  حرك إال عقاله  قي ساهما واجما .. ال  عقب على هذا الحديث، و لم 

ه. عين أن األمر ال  أ على عصاه، و   رأسه ..ونهض من الجلسة يتو
قي من    ـــاء يتـــداولون في أمر هـــذه األزمـــة  وأخـــذ من  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ الملوك والرؤسـ

س  ــــالم عارف أن يتولى الرئ ــ ــ ــير عبد الســ ــ ـــــ س العراقي المشـ الخطيرة، واقترح الرئ
ــور إلى القاهرة  ــــ ــل ليرجوه الحضــ ــ ــ صــ األمير ف ـــال  ــ الجزائر أحمد بن بلال االتصـــ
س الجزائر إلى جناحه في الفندق، وانفتحت  ــرف الرئ ـــوع.. وانصــــ ــ حث الموضـ ل

ــــل .. ثم انقطع لـه الخ ــ ــ ــــ صـــ ـة مع األمير ف ـادل التح ـة مع جـدة، وت طو التلفون
ًا محنقًا، وانتهى االجتماع  ــ ــ ــــ س الجزائر غاضــ ــال التلفوني .. وعاد الرئ ــ ــــ االتصــ
ــعة خطوات، وأنا  ضــــــ س الجزائر  ـــيت مع الرئ الجانبي إلى غير نتيجة .. ومشـــــ

  أقول له : رب ضارة نافعة ..
  قال: وماذا تعني..
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ة بين الدول  قلت : لعل ة والالسـلك المواصـالت السـلك الملوك والرؤسـاء يهتمون 
ة تحرر فلسطين ، وهذا هو حال المواصالت  يف سيخوضون معر ة. إذ  العر

ما بينه ان  مف ام .. وٕاذا  ــب الحرب في هذه األ ــــ ــ ــ ــالت هي عصـ ــ ــ .. إن المواصـــــ
ًا بجدة ، ــــال تلفون ــ ــ ــــ ع االتصــ ــتط ــ ــ ــــ ســــ س مجلس الثورة الجزائر ال  فما معنى  رئ

  العمل العري الموحد؟...
ــذا    ــة معطلــة مع جــدة طيلــة انعقــاد المؤتمر. وه قيــت الخطو التلفون و

ن  أســـالك ومن غير أســـالك، ولم  ة تحت رحمة التلفون،  من لة ال وقعت المشـــ
ة!! ة أم جوانب اب جو ة قد تعطلت ألس انت الخطو التلفون   أحد يدر إذا 

ـــــأن من ولقد راح الملوك وال   ــ ـــــعى تلك الليلة في شـ ســـ ل منهم  ــــاء،  رؤســــ
ـــور  ــ ان الوفد الســ ان ال يزور وال يزار، و ــئونه ، إال اللواء أمين الحاف فقد  شـــــ
الي في فندق هيلتون أمة وحده، ورحت أنا أســعى في شــأني وال شــأن  في تلك الل
س عبد  ــطيني . ولقيت الرئ ــ ان الفلسـ ـــع الك ــــطين وموضــ ة فلسـ ــ ــ ــواه .. قضـ لي ســـ

س العراقي الناص ع في طرقهما إلى جناح الرئ ن بلال في معبر الطاب السا ر و
س عبد الناصر : عندك إجازة غدًا .   المشير عبد السالم عارف، فقال لي الرئ

  قلت : لماذا ؟؟
ه  ــــاء .. وأنت تكلمت البوم ما ف ــــ ـــــ ـــــر على الملوك والرؤسـ ــ ــ ــــ قال : االجتماع قاصـ

حث  ــــوعات التي ت ة . ثم أن الموضــــ ـــرة على الخالفات الكفا ــ ـــتكون قاصـــ ــ ــ غدًا سـ
ة .   العر

ـــور الوفد  ـــ س فرقًا في هذه الخالفات وال داعي إذن لحضـــ ـــودان ل ــ ــ قلت : إن الســ
ــيل  ــو أصــ ــطين عضــ المبدأ . هل شــــعب فلســ ــل  الســــوداني !! إن الموضــــوع يتصــ
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ة المؤتمر، فإني مسافر غدًا إلى  انت هذه رغ ل حال إذا  م أم ال .. وعلى  مع
س بن بلال. الجزائر ألكون    الجئًا عند األخ الرئ

عارض    ـــت معي.. إذا لم  ــ ــ سـ لتك ل ـــــ ــ ــر: إن مشـ ــــ س عبد الناصــ قال الرئ
ــات المؤتمر،  ع جلســــ ــــتراكك في جم عًا على اشــ ــين فنحن موافقون جم ــ الملك حســ

حث .. ة فلسطين أو لم ت حثت فيها قض   سواء 
ـــاعة قد قارت    ــ ــ ــ انت الســــ ــين، و ــ ــــ ــــ وذهبت من تو إلى جناح الملك حسـ

عد ا ـــن.. قلت  قه األمير الحســــ ـــــق ن عنده إال شــ ـــف الليل ولم  ــ عد منتصــ ة  لثان
عًا، وهم موافقون على حضـــور  المقدمة : (لقد طفت على الملوك والرؤســـاء جم

احًا ، ولم يب إال سيدنا).   الجلسة السرة غدًا ص
حث األمر..    ــن ــ ــن . . وقال الملك سـ ــــيدنا) وأكفهر األمير الحســـ تلعثم (سـ
ا ــ ــ ــر اجتماع الغد، والصــــ ــــ ح راح . وقفت وقلت في لهجة حازمة : (إذا لم أحضــ

إلى المسجد األقصى  –فسأنسحب من المؤتمر وسأستقل أول طائرة إلى القدس 
الخروج من  ان في المؤتمر .. وهممت  س له م ــعب الفلســــطيني أنه ل ألبلغ الشــ

ـــاوم للمرة األخيرة ، ــ ســـ من يرد أن  ــــين، وحمل بي  ـــ وقال : إذا جناح الملك حسـ
ـــــار  ــ ــ ـــــعود، فأنا مواف وقد أشـــ ــــ ان األخوان اآلخرون موافقين .. ومعهم الملك ســـ
ة  ة والســعود الملك حســين إلى الملك ســعود في هذا الصــدد ألن المملكتين األردن
ما بدا واضــحًا في  ان الفلســطيني  شــأن  موضــوع الك ر) واحد  انتا في (معســ

ة..   اجتماع الجامعة العر
قي من لليل في فراشي وأنا وخرجت من    الفندق إلى منزلي، ألقضي ما 

ر ما أنا فاعل غدًا.   أف
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ة وتكامل المؤتمرون، وســــــار    اح إلى الجامعة العر ــ ــ ــارعت في الصــ وســــ
الملوك والرؤســاء إلى الصــالة الصــغيرة المعدة لالجتماع وســرت وراءهم، وجلســوا 

ل منهم (الفت عهم في األماكن المعدة لهم وأمام  ًا جم رس اسم بلده، ووجدت  ة) 
ن على  ــت بجواره ولم  ــ ــ ــــ ــــ س الجزائر أحمـــد بن بلال، فجلســ فـــارغـــًا بجوار الرئ
س الجزائي : إني متفائل خيرًا أن أجلس  اســم فلســطين، قلت للرئ المائدة (الفتة) 
مثل  ــطين إنما  ــ ل حال فإن عدم وجود الفتة لفلســــــ وأمامي الفتة الجزائر، وعلى 

قة القائمة ــيتها مجمدة ..  الحق ة وقضـــ ـــخصـــــيتها محج ـــطين ما تزال شــ ، فإن فلســ
ــور في هــذا االجتمــاع، االجتمــاع  ــــ ــــ ولكني أرجو أن ال يثور جــدال حول حضــــ

  القاصر على الملوك والرؤساء وحدهم ..
ــــأنســـــحب معك إذا    ـــوع، فسـ ـــغلك هذا الموضــ شــ : ال  س الجزائر قال الرئ

  انسحبت .
ـــو   ــــ ـــة التصــــ ــ ـــــ عد جلسـ ـــــة العمل  ــــ عترض أحد على وابتدأت جلســ ر، ولم 

ان الفلسطيني قبل أن يولد. انت لبنة أخر في بناء الك   حضور و
ـــــاءلون، ماذا    ــ أنهم يتسـ عض، و ـــهم إلى  ــــ عضـ ــــاء  ونظر الملوك والرؤســــ

انت  ة،  انت محور النزاع بين الدول العر ا التي  ـــا ــ ــــ حثون ..؟ ذلك أن القضــ ي
ـــة، ال ف ـــائ ــاعـــات ثن ـــدق هيلتون في اجتمـ ــث في فن حـ ــة في ت ـ ــة العر ي الجـــامعـ

ــير عبد الســــالم عارف  س العراقي المشــ اجتماعات عامة.. وٕازاء ذلك لم يجد الرئ
ة فلســـطين ، ولنســـتمع إلى ممثل فلســـطين ،  حث قضـــ قول : (إذن ن بدا من أن 
س العراقي  ـــهـــاب)، ولقـــد رحـــب الرئ ــ ــ ــ ــــ ع األخ أحمـــد أن يتحـــدث بـــإسـ ــتط ــ ــ ــــ ســــ و

ن عن ــــهاب)  هذه المرة، ألنه لم  اإلسـ حثونه في تلك ( د الملوك والرؤســـــاء ما ي
عد!!. ة  حاث الثنائ   الجلسة، فلم تكن قد نضجت األ
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س    ما أراد الرئ عده إســـهاب،  ــطين بإســـهاب ما  ة فلسـ ــ تحدثت عن قضـ
ة في مختلف مراحلها منذ حرب  ــطين ة الفلســــ ــ ــ ــًا القضــ ــــتعرضــــ العراقي وزادة، مســ

اه نهر األردن. و  1948 ــرائيل على م ــ ـــ ــ ة في حتى عدون إســ ــ ــ ــــ ــ ـــت للقضـ ـــ ــــ تعرضـ
ــة ،  ــانــدونغ، لجنــة التوفي الــدول ــة ، في األمم المتحــدة ، مؤتمر  المحــافــل الــدول
ة فلسطين قد فقدت وجودها  أن قض ومواقف الدول العظمى  وانتهيت إلى القول 
ــــعب يتطلع إلى تحرر  شـ ــطين قد فقد وجوده  ــ ـــعب فلسـ ة تحررة، وٕان شــ ــ قضـــ

فرض  ــعــب وطنــه .. وأن الواجــب القومي  ـــ ـــــ ــ ــطيني، يوحــد الشــ ــ ــ ــ ــــ ــان فلســ ــام  ق
ــــطين ام بدوره في  يالفلســ ة للق ــ ــ اســ رة والســــــ عبئ طاقته العســــــ ـــفوفه و نظم صـــ و

  تحرر وطنه.
أن العمل   عد ذلك إلى القول  ة فلسطين يجب  واستطردت  من أجل قض
ون  رد فعل لألحداث  أن  ( أصــيًال بذاته، عمًال متصــًال ضــمن خطة دائمة ال 

ــاص والوقائع التي  ــ ًا من مؤتمر زهراء انشــ نت قر ـــــرائيل .. لقد  ــدر عن إسـ تصــــ
ــاء في  ــ ــ ــ ار  28الذ عقده الملوك والرؤســ ـــــره الملك فاروق ملك 1946أ ــ ــ ، وحضـ

س لبنان، واألمير  شارة الخور رئ س سورا، والشيخ  ر القوتلي رئ مصر، وش
ـــــي على عرش العراق، ــــ ــ ــ ـــرق األردن، واألمير عبد اإلله الوصـ ــــ ــ ــ  عبد هللا أمير شـــ
ــيف  ــــ ــــ ة، واألمير عبد هللا ســ ـــعود ــــ ــ ة الســـ ــــعود ولي عهد المملكة العر ــــ ــ واألمير ســ

من، لقد عقد ذلك المؤتمر العتي حي ملك ال ، ردًا على داإلسالم ولي عهد اإلمام 
ة  ـــــر ينعقد ردًا على  )1(تقرر اللجنة اإلنجلو أمر ــــ ــــ وها إن مؤتمر القمة الحاضـ

ـــرائي ــ ـــــروعات إسـ ة فعًال  تد أن تكون المؤتمرالتحول روافد األردن، نر  لمشـ العر
  ... ال رد فع..)

                                                           
 ، أرعون عاما.مصدر ساب  )1(
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ان    ل، و وما أن فرغت من هذا اإلســهاب حتى ســاد الجلســة صــمت طو
ان  شــأن الك اعاته  الكل ينظرون إلى الملك حســين يتفرســون في وجهه ليروا انط
شـــرح لنا مفهوم  ــقير أن  ــين : ( أرجو من األخ الشـ الفلســـطيني، فقال الملك حسـ

ــان ـــطين الك ــ ــ ــ ــان يالفلســـــ ــة أتحــدث عن الك ــهــاب مرة ثــان ــ ــ ــــ ) .. وعــدت إلى اإلســــ
عد حرب  يف تصدع  عد 1948الفلسطيني و ـــ و تشرد الشعب الفلسطيني ولم  ــــ

ة تتســاءل  قة في المحافل الدول يف أن الوفود الصــد ة وطنه، و له دور في قضــ
ـــع اســــته وخططه، ثم أ بأين هو الشـ ــ ادته، وما هي ســ ــطيني، وأين ق نهيت الفلســ

س  ـــطيني ل ــ ــ ــ ان الفلســــ ـــيدنا" أن الك ــ ــــ ــ ـــحًا " لســ ــ ــــ ون واضــــ اني قائًال، ( أرد أن  ب
ان  ة عن الك ـــفة الغر ــــ ــــ ـــلخ الضـ ــــ ــــ ادة، وال يهدف إلى سـ ــ ــ ــــ ــ مارس ســ ومة، وال  ح
ة،  ع الدول العر ــطيني يتعاون مع جم ـــعب الفلســـ م للشــ األردني .. وٕانما هو تنظ

ـــــطين ــعب الفلسـ ــ هدف إلى تعبئة طاقات الشــ راً  يو ـــــ ًا في عسـ ًا وٕاعالم ــ ــ اســ ــ ــ  وســ
ة فلسطين.   معر

ــؤال،    القبول ، وعاد إلى السـ قلت هذا الكالم، فأومأ الملك حســـين برأســـه 
ــيدن ــ ا سـ ــطين ؟ قلت"  ومة عموم فلســـ م، نحن اوقال : وح ــنا طالب ح ــ " نحن لسـ

ومة عموم فلســطين ،  ام ح طالب تحرر .. وقد زالت الظروف التي أدت إلى ق
ر في  ائها.وٕانني ال أف   إح

ان الفلسطيني.   ام الك   ثم قال الملك حسين :وما هي األسس لق
عد مؤتمر القمة، مع جاللتكم، ومع الدول    ــنتفاهم على ذلك  ــ ــــ ــ ــ قلت : ســ

، ومع تجمعات الشعب الفلسطيني. ة األخر   العر
م في عمان للتفاهم    وهنا اســتراح الملك حســين وقال : حســنًا نحن ننتظر

ان الفلســطين .. وســاد االجتماع جو قد اجتاز أكبر  يمن الرضــا إن موضــوع الك
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ـــور اللواء  ــ ــــ ــ ــ س السـ ــات، إال أن الحوار قــد فتح من جــديــد .. فقــد بــدأه الرئ العق
  الحاف وقال:

ان بدو  -  ة وقطاع  ن " وما فائدة الك ـــفة الغر ــــ ــــ أرض .. يجب إعطاء الضـــ
ـــــين، ونظر إليّ  ــ ــطيني " . واكفهر وجه الملك حســ ــ ـــ ان الفلســ  غزة إلى الك

  من يرد أن أنجده ..
ة  ـــفة الغر ــــ ـــــ ادة على الضـ ـــــ ــ ــ ـــ قلت : " نحن ال نرد ، وال نقدر، أن نمارس سـ
ة التي تحول دون  رة والمال اب العســـ وقطاع غزة" .. ومضـــيت أشـــرح األســـ

  ذلك .
ضاح حتى قال الملك سعود.   ولم أكد انتهي من هذا اإل

ومة فلسطين. -   نحن نرد من األخ أحمد أن ينشئ ح

ة . واكفه من يرد أن أنجده .. مرة ثان ــــين ونظر إلي  ــــ ر وجه الملك حســــ
ــطين التي  ــــ ومة عموم فلسـ ل العمر .. إن  تجرة ح ا طو ــــعود :  قلت للملك ســـ
ة ومعها أفغانستان  قد فشلت  .. ولم يب منها  في إال  اعترفت بها الدول العر

ــا .. وقد توفي إلى رحمة هللا ..وال ج ـــ ــــ ــــ اشـ ــها أحمد حلمي  ــ ـــــ ــــ سـ دو أن نحيي رئ
م.   العظام وهي رم

ت الملك ســعود .. وقد أســرَّ لي في مســاء ذلك اليوم ، أن هذه هي    وســ
ان الملك ســـعود  ة الحاج أمين الحســـيني .. و ة لرغ صـــل اســـتجا ة األمير ف رغ

صل. حت مقاليد األمور في يد األمير ف ع سلطاته وأص   قد فقد جم
ة ف   ـــــ ة ظهرًا، وقضـ ـــاعة الثان ــ لغت السـ ــطيني قد و ـــ ان الفلسـ ــــطين والك لســ

ة  اق ــــات ال ص الجلســــ ــ ــ س العراقي تخصــــ لها، فأعلن الرئ ـــة  ــ ــتغرقت الجلســـ ـــ اســـ
اه  ل م ــــروع العري لتحو ـــــ المشــ ــلة  ــ ــــ ة المتصـــ رة، ولألمور الفن ـــــ ـــــ للنواحي العسـ



  

-66-  

ــات نهارًا في الجامعة لمعالجة األمور المدرجة في  ــ ــ األردن .. وقد تعاقبت الجلســ
  األمور المتغلغلة بين السطور، والدفينة في الصدور!!السطور، وليًال لمعالجة 

ـــهرناها حتى  ــــر من شـــــهر يناير، وقد ســ ع عشـ ـــا ــى ليلة الســ ــ ـــت أنسـ ولســ
عة لها..  ة إلســرائيل والدول المشــا النســ الفجر،  في حوار حول الموقف العري 
س  فًا في حديثه، ودخل مع الرئ ًا وعن س السور اللواء الحاف قاس ان الرئ فقد 

  بد الناصر في جدل خشيت معه أن ينفر عقد المؤتمر.ع
ـــر حديثه إلي    س عبد الناصــ برودة الفوالذ وجه الرئ ادرة  وفي أعصـــــاب 

ا أخ أمين إني أخاف على  دمش من إسرائيل إذا  س السور قائًال : وهللا  الرئ
ــــور إال إن  ــــ س الســ ان من الرئ ــورا بروح المزايدة .. وما  ــــ م ســــ ح عث  قي ال
لها إذا اســتمر الوضــع العري  ة  قوله : نحن نخاف على العواصــم العر أجاب 
ون حائ  ة إلى دمشــ فإذا اقترت إســرائيل فســ النســ على حاله الحاضــر. أما 
متد من دمشـــ إلى بيت  ما هو اآلن بل ســـ ضـــعة أمتار  ى اإلســـرائيلي ال  الم

  المقدس!!
  ف الموقف فقال: وهنا تدخل المشير عبد السالم عارف ليلط  
ا أبو عبد   ة اللواء أمين الحاف ه"  ن نحن لســـــنا هنا للمزايدات  –" وهي 

ى.. ة حائ الم ا   وال للمناقصات، ولنسمع رأ األخ الشقير في ح
ى    ان  حائ الم ـــاء : إذا  ـــر إلى الملوك والرؤســ صــ فقلت وأنا أجيل 

م من دمش إلى بيت المقدس فمعنى  متد في زمان هذا أن إسرائيل استطاعت س
  ان تحق حلمها الكبير، من النيل إلى الفرات..

ــتعجال    ــ ــ ــدد في معاداة الغرب واسـ ــ ز على التشـــ ـــور ير ــ س الســ وعاد الرئ
ل مجر األردن ..  ـــوع تحو ــ ــ ــ موضـ ـــتخفًا  ــ ــ ــرائيل، مســـ ــ ــ ة مع إســــ الدخول في معر
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م وال س عبد الناصر بلغت حد الته انت في حديثه إشارات الذعة للرئ سخرة. و
ت  ان لي أن أســـــ القول : ما  ــيء ، واكتفى  شـــ س عبد الناصـــــر  ولم يجب الرئ
ـــر قد أظهر  س عبد الناصـــ ـــهد أن الرئ نا مجتمعين في غير القاهرة " .. وأشـــ لو 

ه في تلك الليلة المتشنج طرة هائلة على أعصا   .ةس
ة، التق   رة والفن حث األمور العســ عد أن فرغ الملوك والرؤســاء من  ى و

قينا  ة للمؤتمر، و غة القرارات النهائ ــ ــع صــ ة في جلســــة عمل لوضــ وزراء الخارج
تب، إلى أن تم االتفاق على  ــطب ون تب نشـــــطب، ثم نشـــ اح ونحن ن ــ ــ إلى الصـ

ان الذ يذاع، وعلى القرارات التي ال تذاع.   الب
ـــان والقرارات، ولكن    ـــأتـــه الكـــاملـــة، فـــأقر الب واجتمع مؤتمر القمـــة في ه

ان مقررًا أن القرارا ان الذ  ـــرت، قبل الب ان مقررًا لها أّال تنشــــر قد نشـ ت التي 
ة العمل العري على مســـتو الملوك والرؤســـاء، وعلى  ينشـــر .. وهذه هي مصـــي
م  قي الح ان العمل العري إلى يومنا هذا، وما  مستو الوزراء والسفراء .. منذ 

. ، دون المستو   العري على هذا المستو
ان   ة  و ــ ــ ــــ ــ ــ ة أن عادت العالقات الدبلوماســ من نتائج االجتماعات الجانب

ومات  ة، واختفت تحت الســــــطح الخالفات بين الح بين عدد من العواصــــــم العر
صـــل يراقب أعمال المؤتمر  ــاحبها األمير ف ان صـ من فقد  ة ال ة، إال قضـــ العر

ــيء .. ذلك أن الملك  س له من األمر شـ ســـعود قد من الراض. والملك ســـعود ل
حث  ــل قد فوضــــــه في ال صــــ ن الملك ف م، ولم  ح ملك وال  ان في تلك الفترة 

م ة ال ة يجلس  نفي قضـــــ ـــعود ة الســ يل الخارج ـــقاف و ــيد عمر الســ ان الســـ ، و
قول وما ال  ـــعود أثناء اجتماعات المؤتمر، ليهمس في أذنه ما  ــ ـــــ وراء الملك ســــ

  قول.
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ن ا   ة أم ـــاعيف االجتماعات الجانب ة في وفي تضــــــ ـــو ــ ــ ـــول إلى تســ ــ ــ لوصــ
ارن  ــــة من الط ــ ــ ـــراح خمســـ ــــ ــ ـــغر .. فقد أطل الحس الثاني ســ ــ ــــ ـــــاكل الصــ ـــ المشـــ
ذلك  ة الجزائرة، و ـــروا في المغرب خالل الحرب المغر ــ انوا قد أسـ ـــرين  ــ المصـ
ان قد فر  ـــين طائرة أردني  ــ ـــر إلى الملك حســـ س عبد الناصـــــ فقد أعاد  أعاد الرئ

  الف الحاد بين القاهرة وعمان.قائدها بها الجئًا إلى مصر أثناء الخ
ـــاء في    ـــامن العري الذ وقعه الملوك والرؤســـ وقد " خجل " ميثاق التضـــ

شير إلى هذه اإلنجازات الرائعة.   ختام المؤتمر أن 
ر العري    ــ ــ ـــتعداد العســــ ة فقد أقرت أن " االســـــ ــم ـــ أما االجتماعات الرســـ

ة لل ـــيلة  األخيرة العمل ــ ـــــتكماله، هو الوسـ عد اسـ ــرائيل الجماعي،  ــاء على إســــ ــ قضــ
أسرها  ة  ام إسرائيل هو الخطر األساسي الذ اجتمعت األمة العر ًا وأن ق نهائ

  على دفعه".
ة موحدة    ادة عر ــــاء ق ــ ة .. فقد أقر المؤتمر إنشــ م ة التنظ أما من الناح

اه نهر األردن.   يرأسها الفر علي علي عامر، وهيئة استغالل م
ة فقد    ة المال ه ومن الناح ـــتة ماليين ورع مليون جن ـــ أقر اعتماد مبلغ ســـ

ة، واعتماد مبلغ  ل المشـــروعات العر ه إســـترليني  176إســـترليني لتمو مليون جن
قس معظمها لعشر سنوات . رة واإلدامة المتكررة ،    للتعززات العس

ــيد أحمد    ـــتمر الســ سـ ان الفلســــطيني فقد قرر المؤتمر " أن  شــــأن الك أما 
الدول األعضاء  الشقير ممثل ة في اتصاالته  فلسطين لد جامعة الدول العر

ـــعب  ــ م الشـ مة لتنظ ــل ــ ــول إلى إقامة القواعد الســ ــ ة الوصــ ـــــطيني بن ــعب الفلسـ والشــــ
ام بدوره في تحرر وطنه وتقرر مصيره." ينه من الق   الفلسطيني وتم
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ن يدر الشــعب الفلســطيني في مختلف تجمعاته أن الوصــول إلى     ولم 
ر  في هذه  ـــين أن ال تذ ــ ـــــ ـــر الملك حســ ــ ــ ــ فاحًا بذاته .. فقد أصـــ ان  غة  ـــــ ــ ــ الصـــ

ــطين ان الفلســــ لمة " الك عد فقرة  " يالقرارات  ــــيره)  " وأن تأتي فقرة (  تقرر مصــ
عد مرحلة التحرر، وأوضــــح  أتي  ـــير  تحرر وطنه " ألنه أصــــر أن تقرر المصـ

وقت الحاضـــر .. أنه يخشـــى منح  الشـــعب الفلســـطيني ح تقرر المصـــير في ال
وم التحرر يخل  عد  التحرر .. و ها إلى ما  فإن النتيجة معروفة .. ولكنه يتر
قرر مصيره  ان يرد دوامًا أن  س سرًا أن الشعب الفلسطيني  ما ال تعلمون . ول

  في معزل عن الملك حسين !!
نت أرد أن أضع    غة " الهزلة" ألني  ة بهذه الص ولقد رضيت في النها

ــأمر واقع، ثم ينمو قــ ـــطيني  ــ ـــ ــــ ــان الفلســ دمي على أول الطر .. وأن يبرز الك
ــــى أن  نت أخشـ ــي أني  ــ ــــررة نفسـ ة. ولكن الذ أقنعني في سـ ـــورة ذات صــ بر  و
ـــطيني  ـــــ ــــ ــان الفلســ ــ ر للك ــطين فق من غير ذ ـــــ ــ ــ ــ أخرج من المؤتمر ممثًال لفلسـ

ًا وم ة " ببذل العون ماد ــــي الدول العر ـــار على قرار يوصـــــ ــ ــ ًا" وهذا واالقتصــ عنو
ة وقراراتها ..  الدول العر ما أعرفه من خبرتي  س له معنى وال مضــمون  قرار ل

  على مد أعوام وأعوام ..
ـــالتهليـــل  ــة تهـــدر  ـ وانتهى مؤتمر القمـــة األول .. وأجهزة األعالم العر
ـــعب  ة، ومعها آمال الشــــ ــتعلت آمال األمة العر والتكبير للمؤتمر وقراراته .. فاشـــــ

  يني.الفلسط
ان  ًا، فالك ــــاء، مجامًال منحن ــ ــ ــ ــــ وعدت إلى المطار أودع الملوك والرؤسـ
أبناء فلســـطين  الفلســـطيني في حاجة إليهم .. في حاجة أن أزورهم، وأن أجتمع  
النا يتكلم لغتين مختلفتين عن  ـــين وقبلته، و ــ ــنت الملك حســـ ــ في بالدهم، واحتضــــ
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قول نحن  ـــعد إلى الطائرة وهو  ــ ــ ـــطيني، وصــــ ــ ــــ ان الفلســ ننتظر األخ أحمد في الك
  عمان.

وفي المطار، وآخر مراسم الوداع آلخر حاكم عر قد انتهت، سرت مع 
عض خطوات فقال لي :  س عبد الناصر    الرئ

ك في النتائج؟ -    ما رأ
لة .   قلت : هذه تحتاج إلى جلسة طو

لة.   قال : نذهب إلى البيت، ونبدأ الجلسة  الطو
ارت   ــ س عبد الناصـــر في سـ عت الرئ .. وت ر ة ال ي إلى منزله في منشـــ

ة ســاعة وقلت ما ملخصــه. إنني ال أعتبر المؤتمر فاشــًال  وامتد الحديث بيننا قرا
ــــاء  ــــ ــــ عض إنجازات أرجو أن تكون مقدمة لما هو أكبر .. إن إنشــ ، ولكنه حق 
ـــة  ــتطع أن نفعل مثله خالل الخمســـ ــ بير لم نســ ة الموحدة هو نجاح  ادة العر الق

مطالب الفر علي عامر عشــــر عامًا الما ة  ة. وأرجو أن تلتزم الدول العر ضــــ
بير لم نستطع  م الشعب الفلسطيني هو نجاح  ذلك فإن القرار الخاص بتنظ ..و
ة طرقي في هذه المهمة  ــر الدول العر ــ ســ ـــي ، وأرجو أن ت أن نفعله في الماضـــ

نت أتمن ــل  ..  ــ ــ ــ ــــ ة .. أما في غير ذلك فأر أن المؤتمر قد فشــ ـــع ــ ــ ــ ى أن الصـــــ
ة،  ة ، وحدة فدرال ل جهوده إلقامة الوحدة  بين الدول العر رس مؤتمر القمة 
ومة الوحدة أن  ة على األقل .. فلو قامت هذه الوحدة الستطاعت ح ونفدرال أو 
ل الطاقات  ين يديها  ـــطين، و ة فلســــ ــ ــ ل الروافد ومعها  قضـــ ة تحو ـــــ تعالج قضــ

ة.   العر
س:   عت حديثي قائًال للرئ س  وتا ــــرح الرئ ادتك قرأت تصـــــ ـــــ ــ ال بد أن ســ

ًا على نتائج مؤتمر القمة، حين أعلن أن  اح تعقي ــ ــ ـــــر هذا الصــــ ــ ة الذ نشـ بورقي
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حــًا .. إن  ـــح ــ ــــ ــــ ــان صـ ــة .. ليــت  هــذا  ــة عر ونفــدرال المؤتمر قــد حق وحــدة 
ع األمور التي  حث هذا األمر إطالقًا .. لم ينجح المؤتمر في جم المؤتمر لم ي

حثها أصًال. حثها فعالً  األمور التي لم ي يف    .. ف
ماذا    يف ذلك، و س عبد الناصر :    قال الرئ
عطل    ة أنه ال  ة فن ل الروافد. من ناح ـــروع تحو ــ ــــ ــــ مشـ قلت أنا ال أؤمن 

ع إسرائيل أن تدمر مشروعنا  رة تستط ة العس المشروع اإلسرائيلي .. من الناح
ع حمايته،.. نحن قادرون عل .. وأنا  يى تدمير المشروع اإلسرائيلدون أن نستط

ـــطينيي ـــروعًا آخر وهو أن ندرب الفلســـ ــ ـــل مشـ ــ ة التدمي نأفضـ عمل ام  .. وأن  رللق
ــل ذرع. الدول  ــــ ــــ ــ ــ ة عن حدودها. أما الجانب المالي فهو فشـ تدافع الدول العر
رة مقسطة على عشر  الغ المخصصة للتعززات العس ست فقيرة . الم ة ل العر

ـــنوات .. وهل ـــر ســــنوات .. وهل  سـ ــتظل إســــرائيل على حالها خالل هذه العشـ ســ
 .. ــنوات أخر ــ ــر ســ ــ ة فيتنام عشــ ــ ــ ـــــع الدولي على حاله ومعه قضــ ظل الوضـ ــ ــ ســ

  وهل؟؟ وهل؟؟ 
حب    ــــر في تلك الليلة  س عبد الناصــ ان الرئ ورحت أتحدث وأتحدث، و

ســمع إلى انتقاد لنت ان حرصــًا أن  حب أن يتكلم. لقد  ســتمع أكثر مما  ائج أن 
اره وقراراته. أخ   المؤتمر وس الهالة الرائعة التي أحاطت 

الوطن العري    س عبد الناصــر شــارحًا " التناقضــات" القائمة  وعقب الرئ
ـــان أبــدع ممـــا  س في اإلم ــال : " ل والتي تحول دون العمـــل العري الواحــد، وق

  ان" .
ان.   ان أبدع مما  اإلم   قلت : ال .. بل 
يف؟     قال : و
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رة لعشـر سـنوات ؟ق   في عام  لت : لماذا تقسـ أموال التعززات العسـ
ــف عامًا أو عامين في الوطن أواحد أو  عامان .. لو  ــ ــــ ــــة التقشـ ــ شـــ ـــنا ع ــ ــ ننا عشــ

لف  قاء إســرائيل ســ اؤنا، الســترحنا من إســرائيل.. إن  ش آ ع ان  ما  العري، 
ة عشر  ًا. ةاألمة العر الغ المقررة حال   أضعاف الم

ه عالمات الجهد وأح   ــــر قد  بدت عل ــ ــ س عبد الناصــــ ــت أن الرئ ــ ــ ــــ ــســ ــ ــــ ــ ســ
ــيد عبد الخال حســــونة  واإلرهاق.. ورأيت أن ُأســــر عنه فقلت له : أظن أن الســ

ة جيدًا قد مازحهم مزاحًا مرًا .. ومات العر   وقد خبر الح
مزح.   يف  عرف  يف  ذلك. إن حسونة ال    قال : و
يف يجدُّ      قلت : وال 
يف مزح معهم.قال : ولك     ن 
ـــاء، وقد ابتدع قائمة    ــــ ـــرف الملوك والرؤســــ ــــ ة على شــــ قلت : لقد أقام مأد

  الطعام على صورة طرفة تناسب الموضوع.
ه لقائمة الطعام .     قال : وماذا تعني .. إنني لم أنت
شــة، وعلى رأســها شــارة الجامعة    ة ومزر انت قائمة الطعام مذه قلت : 

تبت فيها ألوان  ة و ما يلي:العر   الطعام 
  رحي نهر األردن 

  عرائس طبرة 
سان   غزالن ب
  آلليء القدس 
  فلذات الغور 
  رقائ نابلس 



  

-73-  

  جواهر أرحا
  زهرة اليرموك.

ــماك والفطائر والخضـــــار    ــعارات تعبير عن ألوان اللحوم واألســـ وهذه اإلشـــ
  والفواكه ..
ح ما تق     ول ..قال : : ( مقهقهًا) أصح

   قلت : لقد أكلنا أسماك األردن، ولكن إسرائيل شرت النهر
قول :    ـــر  س عبد الناصـ اب والرئ ــرف .. وســــرنا إلى ال ـــت ألنصــ ونهضـ

ضحك. ة ما    وشر البل
تفي،    ر في األمــانــة الثقيلــة التي ألقيــت على  وعــدت إلى منزلي وأنــا أف

ــعب الفلســـطيني  م الشـ ــمها تنظ ــمهم، وأسـ ــاء إلى عواصـ .. لقد عاد الملوك والرؤسـ
قيت أنا  وحد  ــــرحات الكبيرة، يتفاخرون بإنجازات المؤتمر.. و ــــ ــ ـــ طلقون التصـ

ـــفر .. ومن العدم.. من   يف أبدؤه .. من نقطة الصـــــ ــطيني،  ـــ ان الفلســـ الك ر  أف
ة متفرقة .. ومع الشعب الفلسطيني  ومات عر ه مع ح يف أبن الفراغ الرهيب. و

أن " أتصل الشر  منحني مؤتمر القمة إال قرارًا من  سطرن .  د الطرد .. ولم  
ــطين ـــعب الفلســ ة والشـ ة الوصــــول إقامة القواع يالدول العر م  دغ مة لتنظ الســــل

  الشعب الفلسطيني".
س    ــدره مؤتمر القمة، وخرجت من المؤتمر ول ــ ــــ ــ ذلك هو القرار الذ أصـــ

  في جيبي إال هذا القرار.
ن    ل عزمات ولم  ان في قلبي  في جيبي حتى نفقات سفر .. ولكن 

هذه  العزمات  ان الفلســــــطيني .. و ـــــاء الك ل لهفاته إلنشـ ـــطيني و ــ ــــعب الفلسـ الشــ
هذه اللهفات بدأت أبني.   بدأت الطر .. و
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، وما أصعب البناء.     وما أصعب الطر
  بل ما أصعب البناء على البنائين .. وما أسهله على المتفرجين.  
ستو البناؤون والمتفرجون.     وهل 
ثرة الخبيث"   ك  ستو الخبيث والطيب ولو أعج   " قل ال 

م   صدق هللا العظ

  
  
  

  

  

  

  

  

  

تب    ..الملك حسين 

  والشقير خطب 
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عد انتهاء مؤتمر القمة العر  قضيت  ع في القاهرة   األول،   يثالثة أساب

ـــط انًا فلســـــ يف أبني  ر  ر واقدر .. أف تبهما الملو وأنا أف ــطرن  ــ ــ ًا من ســ  كين
ــمهم لينظروا في  ــ ــ ــطيني ، ثم عادوا إلى عواصــ ــــ م الفلســ ـــدد التنظ ــ صـــ ـــــاء  ــ والرؤسـ

ل واحد منهم  ك .. إنّ إقول : شئونهم ، ولسان    هنا متفرجون.  اذهب أنت وشع
ان ال بد لي وأنا أعزم أن    ــي و ــ ـــــ ـــترجع الماضـــ ـــــ ــــــر، أن اســــ ــــ أبني للحاضــ

ان الفلســـطيني منأو  ر حال الك املة ســـتذ ان .. وحضـــرت الصـــورة في ذهني  ذ 
ًا ورجًال .. و  فقد ًا وشـا يف تأسـسـت إ عشـتها صـب ر في أوائل العشـرنات  ني أذ

ة  ادات محل ة ق مثا ة " في مدن فلســطين لتكون  ح ة المســ ات " اإلســالم الجمع
اســـي لشـــعب  ــ ان السـ ام الك انت النواة األولى لق ة، ف ــهيون ة الصـ لتتصـــد للحر

  ن في نضاله القومي لتحرر وطنه.فلسطي
ــطيني األول عام  يثم انعقد المؤتمر الوطن   ي هذه  1920الفلســ من مندو

ة ة الوطن ادة الحر ة لق ة وانبثقت عنه لجنة تنفيذ ح ة المســــ ــالم ات اإلســ  الجمع
عــ ـــطيني طــا ــــ ــــ هــذا أخــذ الكــان الفلســـ عــد ذلــك المؤتمرات القومي .. وتوالــت ه و

ع ة الس   .1928ام حتى ع الوطن
ــــة في أوائل الثالثينات،    ة الخمسـ ــــطين ام األحزاب الفلسـ عد ذلك  ق وجاء 

ة  ة على أسلوب شعبي؛ ووقعت الثورة الفلسطين ة الوطن م الحر في محاولة لتنظ
ا"   1936في عام  ة العل أة العر ــــأت " اله ــ ــ ـــــ ـــة وأنشــ ــ ــ ــ ــــ فتجمعت األحزاب الخمســ

ة ال ـــيني وقادت الحر ــــة الحاج أمين الحســـــ ة االنتداب في برئاســــ ة ، إلى نها وطن
1948.)1(  

                                                           
 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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، أجتمع في مدينة غزة مجلس وطني مؤلف من 1948وفي أواخر عام 
ــة أحمد  ـــ ــطين برئاسـ ــ ومة عموم فلســ ـــطين المعروفين، وقرر إقامة ح رجاالت فلســـ
اســـتثناء األردن؛ ولم تســـتطع هذه  ة ،  ومات العر ــا، اعترفت بها الح اشـ حلمي 

ــاطاً  ــــ ومة أن تؤد نشــــ ـــاندتها  الح ــــ ة عن مســـ ــبب تقاعس الدول العر ـــــ ســـ ًا  قوم
مارس أ عمل إلى أن وافته  سها ال  قي رئ ًا؛ فاستقال أعضاؤها، و ًا وماد معنو

ة في عام  ـــــرف الدواء  1963المن ـــــ صــــ ــــته  ــ ــــ .. وعاش األعوام األخيرة من راســــ
وزع الكساء على المحتاجين ..    للمرضى، و

ـــــطيني عب   ان الفلسـ ان حال الك حت ذلك  ــ ــ ــين عامًا منذ أن أصــ ــ ر خمســ
ة في أعقاب الحرب  م البرطاني وانســلخت عن الدولة العثمان فلســطين تحت الح
ـــعيد  ــ ــ ــــ ـــطيني، على صـ ــــ ــــ ان الفلسـ ذلك حال الك رت  ــــتذ ــــ ــ ة األولى ولقد اســ العالم
ــــطين  ــــ ــ فلســ ة في الملح الخاص  ة فقد نص ميثاق الجامعة العر الجامعة العر

ـــتراك ان " يتولى مجلس الجامعة  ــــ ـــطين لالشـ ــ ــ ار مندوب عري من فلسـ أمر اخت
ـــتنادًا إلى هذا النص فقد  ــــ ــتقالله" واسـ ــــ اســ في أعماله .. إلى أن يتمتع هذا القطر 
ــــى  ـــــ ــــادة موســــ ـــــ ــ ل من الســ ار  ة على اخت واف مجلس الجامعة في دورات متعاق
س الهيئة  ــيني رئ ــ ــ ــ ـــ ــ ة، الحاج أمين الحسـ ــطين ــ ــــ ــــ ًا عن األحزاب الفلســ العلمي مندو

ة، ومة عموم فلسطين . العر س ح اشا رئ   واحمد حلمي 
ـــينات بدأ الرأ العام الع   ــطيني يتململ من وفي أواخر الخمســــ ري والفلســـــ

ــعيدين العري والدولي، فقد  الترد ــ ــ ــ ــــــطين على الصـ ة فلســـ ــ ــ ــــ ــاب قضـ ــــ الذ أصـــ
ــطيني معزوًال  ات الشــــعب الفلســ ــطين جهازًا رمزًا، و ومة عموم فلســ حت ح أصــــ

ــ شـــ ة عن قضـــــيته ال يبد  ــ ــعيد األمم المتحدة تحولت قضـــ أنها حراكا، وعلى صـــ
ة تعالجها الوفود ة روتين ــطين إلى قضــــ الة غوث  فلســ ة من خالل تقرر و العر
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حــت األمم المتحــدة من  ـــــ ــ ــ ــــ ـــنين، وقــد أصـ ــــ ــ ــ حــب المحســـ ــان هللا  الالجئين .. و
  ..المحسنين 

ل جهد أن أ    ة حاولت  ـــاعدًا للجامعة العر نت أمينًا مســـ عث وحين 
ان  ــــطين، ولكن جهد ذهبت إدراج الراح، فقد  ــ ــ ـــ ــ ومة عموم فلسـ اة في ح الح
ة  اة العر ــــحته واعتالل الح ــ ـــًا ولكن اعتالل صــ ـــ ًا مخلصــ ـــا وطن ـــ اشــ أحمد حلمي 

ة الفلسطين قاء  القض ة، قد تعاونا على ا ود. ةالرسم   في بؤرة الر
ة، نظر مجلس الجامع   ة والفلســــطين حات العر ة للصــــ ـــتجا ة واسـ ة العر

ـــوع في دورة مارس  ــ ــــ ــ ادرة من وفد الجمهورة 1959في هذا الموضـ ، بناء على م
ة المتحدة، وأصدر توصيتين  هامتين :   العر

ة  ـــة عر ــ اســـ ــ ــ ــم ســــ ــ ــتو عال .. لرســــ ــ عقد اجتماع على مســــ األولى: أن 
ة  ـــع الحلول العمل ــ ــــ ــــ ــاء وتتناول وضـ ــ ــ ــــ ــ ع الدول األعضــ موحدة  تلتزم بتنفيذها جم

  ين .السترجاع فلسط
ًا موحدًا ..     ــع ــ انه شـــ ـــــطيني وٕابراز  ـــعب الفلســ ــ م الشــ ة: إعادة تنظ الثان

ـــعيد الدولي بواســـــطة ممثلين  ـــوته في المجال القومي وعلى الصــ ــمع العالم صــ ســـ
  يختارهم الشعب الفلسطيني .

ــــاء    ضـ ة في الدار الب ـــتو وزراء الخارج وأنعقد مجلس الجامعة على مســ
حث القضــ1959في ســبتمبر  م الشــعب الفلســطيني ولكن  ةة الفلســطين، لي وتنظ

ة فقد عارض الوفد األردني  ــــورة جد ـــــ صــــ حث األمر  ــــتطع أن ي ــ ــ ــــ سـ المجلس لم 
ان في  م الفلســطيني، و س الوزراء موضــوع التنظ براســة الســيد هزاع المجالي رئ

عض الفلســطينيي ان  نالوفد األردني  عارضــوا  ضــاء ل الذين جاؤوا إلى الدار الب
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ــطي ــ ــ قيت دورة المجلس مفتوحة .. لعل فلســ ـــين،  و ــوعًا إلرادة الملك حســـــ ــ ــ ن خضــ
م الشعب الفلسطيني.   األردن يواف على تنظ

وانعقدت اللجنة  1960وأســـتأنف المجلس اجتماعه في شـــهر فبراير عام   
ة، ومثل الجمهورة  ة اللبنان ني وزر الخارج ة برئاسة الحاج حسين العو اس الس

تور فر  ة األمير المتحدة الد ــــعود ــــ ــ ــ ة ، ومثل الســ د زن الدين نائب وزر الخارج
ــفراؤهـا في القــاهرة. ومثـل  ــــ ــــ ــ ــة األخر ســ فهــد بن عبــد العزز، ومثــل الـدول العر
 ، نت في الوفد الســـعود األردن وزر خارجيته الســـيد موســـى ناصـــر( القدس) و

  يومذاك ..
انت تجتمع اللجنة ال   ة وقضــيت أســبوعين في فندق هيلتون حيث  اســ ســ

ني؛ ونحن نحاول أن نقنع الوزر األردني  ــــين العو ــ ــها الحاج حسـ ســـــ في جناح رئ
ان ال يخرج عن  ــطيني، ولكن الوزر  م الشــــعب الفلســ ــوع تنظ موضــ ــطيني  الفلســ
ماتي  م الفلســـطيني. هذه  تعل عارض في التنظ لمة واحدة .. " إن جاللة الملك 

ـــل  ـــة أن تجـــد للوزر وال أواف على غير ذلـــك " .. وقـــد حـــاولـــت  الوفود العر
ة ، وضــعُت مشــروع  ناء على تكليف الوفود العر األردني مخرجًا، فلم تفلح .. و
ة  ــ ة في معالجة قضــ اســــة العر اد لتكون أســــاســــًا للســــ ــمن خمســــة م قرار يتضــ
ال، ونحن في حوار مع الوزر الفلســــطيني األردني  ــطين .. وقضــــينا ثالث ل فلســ

ارة .. بل  ل ع ـــــطيني؛ حول  ــ ان الفلسـ ــتم منها رائحة الك ــ ــ ن أن تشــ م لمة  ل 
املها.. ًا ليلة  ارة " تقرر المصير للشعب الفلسطيني " حوارًا رهي انت ع   و

ة    ني ســــترا لوجه الجامعة العر واقترح الوزر اللبناني الحاج حســــين العو
ــــطين "  ة فلســــ ـــــ ــ قضـ عهد إلى األمين العام بتأليف لجنة من الخبراء  ــع أن  ــ ــ لتضــ
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ة فلسطين"، وقد واف مجلس الجامعة  شان قض المخططات لسير العمل العري 
  على االقتراح.

، وعاد إلى 1960واجتمع مجلس الجامعة في شــتورة لبنان في أغســطس   
ة الفلسطيني فقرر:   حث القض

ًا موحدًا .   انه شع م الشعب الفلسطيني وٕابراز    أوًال : إعادة تنظ
ًا : إنشاء ج   فة ..ثان ة  المض   ش فلسطيني في الدول العر
اســــًا لتصــــاعد نقمة الرأ العام العري والفلســــطيني    ان هذا القرار انع و

قي  ة فلسطين، ولكن موقف األردن الرسمي  شان قض ة  لتقاعس الجامعة العر
ًا من الموضع، يزداد مع الزمن عنادًا وٕاصرارًا.   سلب

ـــتط   ــــ ــــ ــ امله دون أن تسـ ــى عام  ــــ ــــ ة إقناع األردن ومضــــ ع الجامعة العر
ان أن اختار األمين العام لجنة الخبراء مؤلفة من  ــوخ لقرارات المجلس و ــ ــــ الرضــ
تور فؤاد عمون  ة، والد س الجمهورة العر تب رئ ـــيد محمود راض مدير م السـ
ــة، وقــد مثــل األردن على التعــاقــب، الوزراء  ــة اللبنــان األمين العــام لوزارة الخــارج

ــــيد رفي األردني ـــ ة، والسـ ـــي ــــ تور حازم نسـ ـــر، الد ــــ ـــــى ناصـ ــطينيون موســـ ــ ون الفلســــ
ة. ة السعود ننت ممثًال للملكة العر   الحسيني، والسيد عبد المنعم الرفاعي؛ و

؛ ورأت ، بدًال 1961في يونيو  ةواجتمعت لجنة الخبراء في مقر الجامع  
ومة عم ًا جديدًا، أن توصــــي بدعم ( ح انًا فلســــطين ــطين من أن تنشــــئ  وم فلســ

ًا ..) قي األردن سلب ًا .. و اس ًا وس   .ماد
ـــتورة    حمدون وشـ ــوفر و ــلت لجنة الخبراء اجتماعاتها في صــ في  –وواصــ

ان الفلســـطيني من حيث المبدأ،  قبول الك محاوالت مســـتمرة إلقناع الوفد األردني 
ان الملك حســين  ة من األردن، و معارضــة قو انت تصــطدم  ولكن تلك الجهود 
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ــــة أحد " األردنيين " إال حينما يؤ  ــ ــ ــ اســـــ ة بر لف الوفد األردني إلى الجامعة العر
ان الوفد األردني مؤلفًا في  ــــطيني فقد  ــــ ــ ــ ان الفلســ الك ــوع متعلقًا  ــ ــــ ـــــ ون الموضـ

ــــطينيي ــــ مة"،  نمجموعة من الفلسـ ــق ـــ ـــ فة السـ ــخ ــــ ..وٕان موقفي من هذه التعابير الســـ
اق مذ ـــــ قته  في سـ ـــــيبدو على حق ـــطيني" سـ ان  أردني وفلســـ ذا  راتي .. ولكن ه

ان الفلسطيني .. ه في معالجة الك ير الملك حسين وأسلو   تف
ـــهر يوليو    ــ ــ ان  1962وفي شـ ـــروعًا للك ــ ـــــت على لجنة الخبراء مشـــ ــ عرضـ

ة،  مثل التجمعات الفلســــطين قوم على أســــاس الدعوة لمجلس وطني  ــطيني  الفلســ
ـــطيني، تكون لها ــ ــعب الفلســــ ـــ ادة الشــــ ة لق ــات  تنبث عنه جبهة وطن ــــ ــاصـــ ــ ـــ اختصــ

ة. الجامعة العر ة، وتحدد صلتها  ة ومال ة وٕاعالم م ة وتنظ اس رة وس   عس
فة، إال    عد تعديالت طف ــروع  ــ ــ ــ ــــ وقد وافقت لجنة الخبراء على هذا المشــ

ان الفلســــطيني جملة وتفصــــيًال ..  ــرًا على رفضــــه للك قي مصــ الوفد األردني فقد 
ان  موافقًا معن ان بيد الملك حسين. والواقع أن الوفد األردني     ا ولكن "الفيتو" 

ـــطيني يترنح حتى انعقد مجلس الجامعة في    ــ ان الفلسـ ــــوع الك قي موضــ و
ـــبتمبر  ــ ـــــ ــ ــــطين في الجامعة 1963ســ ـــــ ــ ــ ، وهي الدورة التي انتخبت فيها ممثًال لفلسـ

ًا بإحالة  ـــطيني، واتخذ قرارًا روتين ــ ان الفلسـ ــوع  درس الك ــ ة، فعاد إلي موضــ العر
ع المقترح ان الفلســطيني من جم شــأن الك ومات  1959ات التي قدمت  إلى الح

ـــمول" .. ولكن وفد األردن قد رفض هذا القرار  ــ ـــ شـــ ـــها  ــ ــــ فاء درســ ــــت ــــ ة" الســـ العر
عد أن يتم تحرر أرض  ه إنه "  قول ف ـــر تحفظًا  ــجل في المحضـــ لي، وســــ ــ ــ الشــ
ـــــي وف إرادتهم  اســـ ــ ــ ــــتقبلهم الســــ ــ ـــطين مســ ــ قرر أهل فلســـ ـــرائيل  ـــ ــطين من إســ ــ فلســــ

ما اســـترجعتها وأنا  في منزلي ومشـــ ان الفلســـطيني  يئتهم" .. تلك هي صـــورة الك
عد أن انفر مؤتمر القمة العري األول .. بل تلك هي 1964في شهر فبراير   ،
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ان  ـــي حملها وأنا في أول الطر إلنشـــــاء الك ة الثقيلة التي أخذت على نفســ التر
ان ظلوما ج   هوًال.الفلسطيني .." وحملها اإلنسان أنه 

ــطيني على الورق ..    ان الفلســ أن أخذت أضــــع الك دأت أول ما بدأت  و
ســه ..  أســســه وتفاصــيله ومقاي ضــع خارطة البناء،  فعل المهندس .  ما  تمامًا 
ــعت " الميثاق القومي" و "  ــ تبت وعدلت وحذفت، وقدمت وأخرت، إلى أن وضــ و

ـــــع ة " وقد وضـــ ـــطين ــ ــ ــــي لمنظمة التحرر الفلسـ ــاســــ ــ ــ ل النظام األســ تبت  ما  ت ف
ــافًا إلى  ـــعيدين العري والدولي،  مضـــ ة على الصــ ــطين ــ ة الفلسـ خبراتي في القضـــــ
ارة  لمة أو ع نت أبيت غير مرة على  ــطيني .. و ــــ ـــعب الفلســـــ ــ ــ ذلك ظروف الشــــ
ة تقرأ ما بين السطور أكثر مما تقرأ في  ال  فلسطين ليلتين أو ثالثًا، فأنا أمام أج

  السطور.
ان    ـــورة الك ــــ ــ مثل التجمعات وأبرزت صـ ــطيني، في مجلس وطني  ــــ ــ الفلســ

ــندوق قومي  ة تقود النضـــال الفلســـطيني . وصـ ة، تنبث منه لجنة تنفيذ الفلســـطين
ة ، وجهاز إعالمي  ـــم العر ــ ــ ـــ اتب في العواصـــ ة ، وم ـــطين ــ ــ ــ ة الفلســــ ل الحر لتمو
ما رسمته  ان الفلسطيني  ل العام للك ة .. ذلك هو اله ة الفلسطين للدعوة للقض

  لميثاق والنظام األساسي.في ا
ـــرن    ــ ــ ـــ ــ عت من الميثاق عشــ ة فط أجهزة  الجامعة العر ـــتعنت  ــ ــ ــــ وقد اســـ

ة والشـــعب الفلســـطيني "  ومات العر الح نســـخة، وأخذت أعد نفســـي " لالتصـــال 
  ما نص قرار الملوك والرؤساء في مؤتمر القمة القاهرة .

ان الفلســـطيني إ   ل ما  ولكن قرار الملوك لم يخولني إنشـــاء الك طالقًا .. 
مة  ــــــل ـــول إلى إقامة القواعد الســ ــــ ة الوصـ غ ــل. وأن أدرس  ــ ــ اه " أن أتصــ خولني إ
ـــال والدرس، ومن  انت مهمتي في الواقع االتصـ ـــطيني" فقد  ــعب الفلسـ م الشــ لتنظ
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م تقرر إلى مؤتمر القمة الثان ــهر  يثم تقد ــ ندرة في شــــــ ــ ــ ــــ المزمع عقده في اإلســ
  .1964أغسطس 
ـــيت أن انف   ــ ــــ ــ ــ انت آراء ولكني خشـ ما نص القرار .. فلقد  ذ هذا القرار 

ــاته..  ــ ــاصــ ــطيني واختصــــ ان الفلســــ يل الك ة تشــــــ ف ــــأن  شــ اينة  ة مت الدول العر
ــ ـ ــطين ــ ــــ ـــــ ــت آراء التجمعـــات الفلسـ ـــانـ ــان  ةو ـ ــأ الك ــــ ــ ــ ــــ يف ينشـــ ـــذلـــك،  ـــة  ـــاين مت

ــــطين ــ ــ ــــ ـــات في تقرر أقدمه إلى يالفلســ ــ ــ ــــ ان المفروض أن أبرز هذه التناقضــــ ..و
ندرة. وأنا أعلم أن مصير هذا التقرر هو الملوك والرؤساء  اإلس في اجتماعهم 

ان  ما  ة مرة أخر لمزد من الدرس،  ومات العر ـــــوع إلى الح ــ ــ ـــ إحالة الموضــ
ـــعب  ــ ــ ــ ان للشــ هذا تمر أعوام أخر من غير  ـــت، و ــ ــ ـــنين عديدة مضــــ ــ ــــ الحال لســ

  الفلسطيني.
يف أقح ـــاءل ..  ــــ ــــ ل هذه المحاذير والمخاوف تنتابني وأتسـ انت  مت و

ة نهايتي، من غير أن أكون قادرًا على  ـــتكون النها ــي بين أحجار الرحى، ســ نفســـ
ان الفلسطيني.   إنشاء الك

تاتورة" أفرضـــها على الملوك والرؤســـاء    وعزمت أخيرًا أن ألجأ إلى " الد
تاتورة" وقبولها، أنها أوًال هي  وعلى الشـعب الفلسـطيني، وقد أغراني بنجاح " الد

ــيلـة الوحيـد ــــ ـــــ ة الوســـ ــتكون مقبولة لد الجمـاهير العر ــ ــــ ـــــ ـًا أنهـا سـ ة أمامي، وثان
ة على السواء.   والفلسطين

ـــطيني أمام    ــعب الفلسـ ة والشــ ومات العر ــع الح ولهذا فقد عزمت أن أضــ
األمر الواقع فأدعو إلى مجلس وطني ينعقد في مدينة القدس، لينظر في الميثاق 

ام منظمة التحرر ا علن ق ة.. والنظام األســاســي و نتخب لجنة تنفيذ ة و لفلســطين
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ــم " منظمة ــ اســ ندرة  ـــــ ــــاء في اإلسـ عد ذلك في مؤتمر الملوك والرؤســ ــترك   وتشــــ
ة" ال تحت اسم ة "  التحرر الفلسطين   " ممثل فلسطين في الجامعة العر

س جمال عبد الناصـــر،    الرئ قًا لهذا الغرض  انت أول اتصـــاالتي تحق و
ه نســـخة من مشـــرو  ع الميثاق والنظام األســـاســـي ولخصـــت له طرقة فقد قدمت إل

ـــطيني  ــبيل اإلعداد لمؤتمر فلســ ــ سـ رت له إنني  ــطيني"، وذ ــ ان الفلسـ ـــاء " الك إنشــ
س عبــد  ــطيني، وواف الرئ ــ ــــ ــ ــ عقــد في القــدس " إلخراج " منظمــة التحرر الفلســ
نت مخوًال بإنشاء  سأل نفسه عما إذا  الناصر على الخطة، وأغلب ظني أنه لم 

ان، ة األولى. الك ذا بدأت الخطوة العمل ان وه   أو بدرس موضوع إنشاء الك
ة المتحدة    انت الجمهورة العر تي لم تكن في القاهرة، فقد  ولكن صــعو

تي الكبر في عمان  ـــعو ــ انت صـ ان اليوم قبل الغد .. لقد  ــاء الك ة في إنشــــ راغ
ــــددت الرحال إلى عمان( فبراير  ــ ــ ــــ قيبتي ملف ) وفي ح1964.. وعلى هذا فقد شـ

ة ..  ان الفلسطيني .. منظمة التحرر الفلسطين ه : الك تب عل   واحد 
ـــطين في    ــــ ــــ ــ ـــلت إلى  مطار عمان،  ووجدت جمعًا من أبناء فلسـ ــــ ــ ــ وصـــ

 ، ان انتظار ة، و اء األجنب االت األن ـــــلي و ـــحفيين ومراســ ومعهم عدد من الصــــ
ان الف س في الوطن العري إال حديث الك ــؤال .. ول ان ســـ ــطيني .. حديث و ــ لسـ

ـــره  ـــأنشـ ــطيني، سـ ان الفلســ امًال عن الك ــروعًا  فقلت " إنني أحمل في حقيبتي مشــ
ـــروع  ــ ـــطيني في حينه ولكني أرد أن أعلن من اآلن أن المشـــ ــعب الفلســـــ ــ على الشــــ
ة  ان الفلسطيني ال يهدف إلى سلخ الضفة الغر أن " الك يتضمن نصًا صرحًا 

ة "  م ادة إقل ــ ــ مارس ســــ ـــرح أن أطمئن عن األردن وال أن  ــ ــ وقد أردت بهذا التصـ
ان .. وما  ـــــ أمامي طر الك ــــين، ألشـ الملك حســ ــين قبل أن التقي  الملك حســــ

.   ان أكثر مصاعب الطر
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ــــص لي  في فندق    ــــ ـــأني في الجناح الذ خصـــ ــــ ــــلح من شــــ ــ ــ ولم أكد أصـــ
األردن، حتى اتصـــل بي الديوان الملكي ليخبرني أن " ســـيدنا " يرد أن يراني في 

ـــاعة ال ـــــ ة الســ ارة إلى راب ـــــ ــ مات عاجلة وانطلقت بي الســـ ة ظهرًا .. فازدرت لق ثان
س  س الوزراء السيد بهجت التلهوني ورئ ان عنده رئ سمان ورغدان و القصرن 
عد حديث قصــير، مضــيت أشــرح  الديوان الملكي الشــرف حســين بن ناصــر،  و

ــتزد ــ ــ ســ ــــيد التلهوني  ما أعددته .. والســــ ــطيني  ــــ ان الفلســ ــوع الك ـــــ ني للملك موضـ
فًا للملك حسين... حثًا عن المساو وتخو ستزدني،    حسين، والشرف حسين 

ــتأنف اجتماعنا غدًا ،     ـــ ــــ ـــة،  " نســ ــــ ــ ـــين في ختام الجلســ ــ ــــ وقال الملك حســ
ار رجال الدولة " ثم  قون، و ــا ـــــ ــــ ــاء الوزراء السـ ــــ ــــ ــيدعى إلى االجتماع رؤســ ــــ ـــــ وسـ

ــتدع ش ىأسـ عة الج ع مط ه أن تط خمســـين نســـخة  أحد رجال القصـــر وطلب إل
ـــرفت من  ــــ ــــطيني، تكون جاهزة في اليوم التالي، وانصــ ــ ــ ان الفلسـ ـــروع الك ــ من مشــــ

ما أعتق ـــــين موزع، ف ــــر الملكي، والملك حســ ــــيد التلهوني دالقصـــ ــ ، بين  موافقة السـ
  ومعارضة الشرف حسين. 

ة محتشــــدة    ــطين من الضــــفة الغر ــلت الفندق والوفود من أبناء فلســ ووصــ
ــات، و  قرأو في  المعــــابر والردهــ ــــدون أن  لهم  الهم ير ــــار في وجهي، و األخ

ـــطيني،  ــ ــ ان الفلســ ــــرح الك ــ ماتهم ألشـــ يوجهون إليَّ الدعوة لزارة مدنهم وقراهم ومخ
عًا .. ذلك  م جم عًا، وأتحدث إل م جم قلت لهم : لن أغادر األردن قبل أن أزور

ــين. ودوت ه مؤتمر الملوك والرؤســـــاء ومعهم جاللة الملك حســـ لفني  القاعة  ما 
ــعب الفلســــطيني في  حلم الشــ ن  التصــــفي ودموع الســــرور تمأل العيون .. فلم 
لهم  ع، و احًا .. وانصرف الجم ان الفلسطيني م ون الكالم عن الك األردن أن 

أن أزورهم، فإن الجموع من ورائهم ينتظرون ..   أخذون العهد 
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ــمان و    ــ ـــ ــــ سـ ـــرن  ــــ ــ ــ ة القصـ رغدان .. وأنا وذهبت في اليوم الثاني إلى راب
ســــمان ورغدان ..  ســــمان ورغدان خارج  ان الفلســــطيني  ش الك ع ــر أن  شــ مســــت
ان  ـــــروع الك ــــ أيديهم مشـ ه رجال الدولة ، و ان ف ــين و ــ ــــ تب الملك حســ ودخلت م

ص عن   ــين .. وافتتح االجتماع بتلخ ــــ ــــ ــ قرأونه .. ودخل الملك حسـ ــطيني  ــ ـــ ــ ــ الفلســ
ــ عتبر نفســ ــطين ؛ ثم مؤتمر القمة وقراراته، وأن األردن  ة فلســ ــ ــئوًال عن قضــ ه مســ

ـــــرحه، فبدأت أقرأ  غي شــ ــــرح ما ين ـــــروع مادة مادة وأن أشـــ طلب مني أن أقرأ المشــ
نت أجيب على  وأشرح، إلى أن انتهيت من الميثاق ومن  " النظام األساسي " و
ضاح.. قصد منها اإلحراج ال اإل ان الكثير من األسئلة    أسئلة الحاضرن .. و

س الديوان الشرف حسين حين قرأ المادة التي ولست أنسى سخر   ات رئ
ـــيئاً  عن  ــ ر شـــ ـــأل هازئًا : لماذا لم تذ ـــ ــــطين،فســ ــ ــيد " لفلســ تنص على " علم ونشــــــ

اسم فلسطين !! ع    إصدار النقد والطوا
م أرجو أن    ــــد، وقلت : إنني مواف على اقتراح ــــ ــــ ــ فقابلت هزؤه بهزؤ أشـ

ع برد ة وطوا ـــدار أوراق نقد ــ ــــ ــــ ع وتخلل توافقونا على إصــ ـــــحك الجم ــ ــ ــ ةّ ّ◌ فضـــ
  الجلسة جو من المرح..

ة " وتســاءل الســيد    ة حول مادة " الكتائب  الفلســطين ودارت مناقشــة حام
شان . ون في األردن ج يف  ش األردني وزمالؤه،  س المجالي قائد الج   حا

ش    ة واشتد الحوار وانضم إلى رجال الج تائب فلسطين ش أردني و "  ج
ن ، وخشيت أن يرفض المشروع على هذه المسألة .. فاقترحت عدد من الحاضر 

ـــــي الدولة التي تواف على  ــ ــ ارة " وذلك في أراضـ ــيف على تلك المادة ع ــ ـــ ــ أن نضـ
ان هو التعديل الوحيد الذ دخل على المشروع. ع ، و   ذلك " فواف الجم
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ــال    م االتصـ ــتأذن حتاج إلى الســـرعة، وٕاني أسـ وقلت للملك، أن األمر ال 
ـــة أبن ـــــ ــ ام، وخالل ذلك تكونون قد تعمقتم في دراســ ـــعة أ ـــــ ــ ضــ ــطين لمدة  ــــ ـــ اء فلســـ

ــــة أطول  ــــ ــروع، فواف على ذلك، فقد أراد أمرًا .. وأردت أمرًا .. أراد فرصــــ ــ ــ ــ المشــــ
ســمع  اشــرة، حتى  الشــعب الفلســطيني م ير. وأردت فرصــة ألتصــل  للدرس والتف

انت أهدر من ال حة الشعب فعًال ف حة الشعب .. وقد سمع ص   هدير ..ص
ــــين     ر الحســ ــ ــ ــطين في معســ ان لقائي األول مع أبناء فلســــ في أحد  –و

ال عمان  ــــيوخًا وأطفاًال،  –ج ــــ ــاًء وشـ ــ ــ ـــدة رجاًال ونســـ ــ ــ فتحدثت إلى الجموع الحاشــ
ة  ــلت إلى راب ــ ــــ ــ ــ ال عمان حتى وصــ ــداؤها بين ج ــ ــــ ـــــ انت هتافاتهم تتجاوب أصـ و

ة سمان ورغدان .. ووصلت تقارر المخابرات األردن إلى الملك حسين  القصرن 
ان  ـــتطاعوا، أن يبنوا الك ــ ــــ ــ ــ ـــطين وهم يودون لو اسـ ــــ ــــ ــ عن ذلك اللقاء مع أبناء فلسـ

هم .. ات قلو ح   الفلسطيني 
ـــدت الجموع في    ــــ ــ ــ ــــ وفي اليوم الثـــاني غـــادرت عمـــان إلى أرحـــا، واحتشــ

ـــــر "  شــ حمل إليهم  ــطيني الذ  ــ ــان الفلســـ ــ ــ ادين للقاء هذا اإلنسـ ـــــاحات والم الســ
ان الفلسطيني " اة  الك ح مات من األلوف، واألفواه هاتفة  حات المخ وتداوت ص

ب  ــاعد بنا مو ــــ ـــطيني .. ومن أرحا تصــــ ــــ ان الفلســـ اة الك ــــاء وح ــ ــ الملوك والرؤســ
ارات إلى مدينة القدس  ــــــ انت الجموع تمأل  –الســ ة حيث  ـــيد ــ ــ ــــة الرشـ ــ إلى مدرســ

ان  ـــوع الك ــــ ـــــارحًا موضـــ ــ ادين .. وخطبت في الجماهير شـــ ــــاحات والم ــ ــ رحاب الســ
ـــمعها الف ــــ ــ ــ ســ ــعب تتعالى وتتعالى وراء خطو الهدنة  ـــ ــــ ـــطيني، وهتافات الشــــ ــــ ــــ لســ

اؤنا الفاتنة وأرضنا الطهور..   اإلسرائيليون في القدس الجديدة، حيث أح
ثيف من رجال  ادســـادور في القدس وســـ طوق  ووصـــلت إلى فندق ام
ر في  ــمت قادة الف ــ ـــــ ــــــرطة بين الجموع الزاخرة .. وفي الليل عقدت ندوة ضــــ ــــ الشـــ
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ن الجو المــدي يف نبــدؤه .. و ــطيني،  ــ ــــ ــــ ــان الفلســ ــان حوارًا بنــاء حول الك نــة، و
ــنتهم  عض المتزمتين  الذين أطلقوا ألســ مان إال ما خال من  الحماســــة واإل عامرًا 

.   في الجدل العقائد
انًا    قول : نحن نرد  ر أن واحدًا منهم صاح في وجهي وهو  وٕاني ألذ

انًا تحت إ ان ثورًا .. وال نرد  ة .. قلت له " نبني الك ـــراف الجامعة العر ــ ــ ــ ــــ شـ
حت حرًا  ــ ــ في أيها الثور أنك أصـ س  ًا .. أو ل ان الثور ثان أوًال، ثم نبني الك

ــطين ـــ ان الفلسـ ان يتتحدث عن الك نت قبل ذلك ال تجرؤ أن تنط بلفظة الك ، و
!! " توا هذا األخ الثور   الفلسطيني" فثار الحاضرون وأس

ـــــ   ــ ـــت في صــ ــ يت ونهضــــ اح اليوم الثاني إلى الجنوب .. إلى بيت لحم و
ل  مين والالجئين، وخطبت في  ــــعب، المق ــ ــ ــــ جاال  والخليل، فالتقيت بجموع الشــ
ل بيت، فقد  م  .. وودت لو أني أخطب في  ل مخ ل قرة، وفي  مدينة وفي 
حمل  ـــتعدًا أن  ل واحد مســ ات  ــطيني على أماله، و ــعب الفلســـ تفتحت قلوب الشـــ

انه .. على أك   تافه األحجار والتراب، ليبني 
اب القدس    ـــــ ــ ــ ــــ ة في القدس في ندوة أخر مع شـ ـــيت ليلتي الثان ــ ــ ــ ــــ وقضـ

انوا قبل  . فقد  ـــان "" الثور اللســــ حمد هللا، بينهم من يتكلم "  ن،  وطالبها ولم 
ــًا أو غمزًا  ــطيني إال همســـ ان الفلســـ عون الحديث عن الك ـــتط ســ زارتي للبالد، ال 

ة أن سمان ورغدان . .. خش   تتحدث آذان الجدران إلى 
ب ضـــخم إلى الشـــمال فلقيت أهالي رام هللا    اح في مو وخرجت في الصـــ

ـــطحتها  ــ ــ ــ ــــ ة وأسـ ــينما الوطن ــ ــــ ــــ مات المجاورة قد مألوا دار الســ والبيرة والقر والمخ
ادرة إلى  ان الفلسطيني والهتافات، والنداءات للم ان الحديث عن الك وساحاته، و
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يله تشـــــ ــ ــ ة تشـ ـــعو ــينما في صــ ــ اب الخلفي للسـ ــاء ،وخرجت من ال  أجواز الفضـــ
  الغة.

الخالئ وقد تعالت الحناجر  انت تعج  ـــير إلى نابلس ف ــ ــ ــــلت ســ وواصـــــ
ا  حون "  صــــ اب والطالب في حلقاتهم  ان  الشــــ ان الفلســــطيني، و الهتاف للك

ر شقير هات سالح وخذ أرواح " وخطبت في الجماهير مستعرضًا قرارات مؤتم
ان الفلسطيني فتعالت الهتافات " نبني  ًا إلى وحدة الصفوف إلنشاء الك القمة داع

السالح" .. األرواح،  ان    الك
اليها، ولكن أّنى أو    امًا بل ــت أني في حاجة أن أنام أ ــاء وأحســـسـ قبل المسـ

ل واحد عنده سؤال،ولكل سؤال  ون النوم وقد تدفقت الجماهيرعلّي في الليل، و
عقب الجواب سؤال وسؤال .. جواب ..    وال بد أن 
ــب الــذ يرافقني،    ــاح اليوم التــالي، وقــد تعــاظم المو ــ ـــ ــــ ــــ وانطلقنــا في صـ

ان االجتماع إال  ـــول إلى م ـــتطع الوصــ ـــحى ولم أســ ودخلنا مدينة جنين عند الضــ
ما تحدثت في غيرها .. ولم  بيرة، وتحدثت في جنين  ارة شـــــحن  على ظهر ســـــ

ـــعب من حديث إال ا ـــ ات وهن ن للشـ ـــهد الطال ، وراعني مشــــ ان فق ان، والك لك
ان  اء فرحًا وســـرورًا، وٕاحداهن تهتف وعلم فلســـطين بيدها " أبنوا الك ال يجهشـــن 

المئات .. ات رددن وراءها    وارفعوا العلم"، والطال
ــوارعها،    ة إلى طولكرم. فاجتزت شـ وأفلت من الجماهير من الطرق الفرع

الذاكرة خمســين عام نت طفًال أدب على ســاحاتهاوعدت  ، )1(ًا إلى الوراء حينما 
ــعب وخطبت في  ـــ ان الشـ ـــعب  وها أنا أعود إليها اآلن رجًال واحد ألنني مع الشـــ

ا حسين " . ان  حة رجل واحد  " نرد الك ح ص   الجماهير فإذا بها تص
                                                           

 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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ـــامــدين على خ    ــ ــــ ـــــ طــال الصــ ــة ألر األ ومن طولكرم ذهبــت إلى قلقيل
صــنعون  غرســوا األشــجار؛ وفي الهدنة  " أرضــًا من الصــخور ليزرعوا الخضــار و

ان الفلســــطيني،  ــاحة المدينة تجمع أهلها وأهل القر المجاورة وحدثتهم عن الك ســ
مر على مقرة منا .. فقلت صائحًا .. " لقد تأخرنا في  ان القطار اإلسرائيلي  و

ــعب  حات الشــ ان ولكن ما فاتنا القطار " وتداوت صــــ ان، بناء الك الك ــطين  لفلســ
ة، وهي على مرمى الحجر منا.   تتجاوب في أذان المستعمرات اإلسرائيل

أصــــالة شــــعبنا    مانًا  عد يومين حافلين ازددت فيهما إ وعدت إلى القدس 
ـــطي ــ ات من أبناء فلســـ ــــائل والبرق ــــجاعته، ووجدت الرســــ ه وشــــ ــفة ووع ــــ ن في الضــ

عاتبون: ة وهم  ا ال تزورنا "، وعالجتهم في اليوم " ألسنا أبناء فلسطين، لماذالشرق
ــان  مــات المجــاورة، و ــد فزحفــت جموعهم من المخ ــارة مفــاجئــة إلى أر الثــاني بز

حة الهتاف.  ان محور الحديث، وص   الك
ـــة،    ــ ومن أرد عدت إلى الزرقاء حيث تجمعت الجماهير في فناء المدرســ

ــجر، وراحو  بوا جذوع الشـ ــطحة والشـــرفات، ور األسـ اب  ــ ــتزدونني وتعل الشـ سـ ا 
عارض  ان ال  ان، الك حون " الك ــ ــ صــ ــــراف وهم  االنصــ لما هممت  في الكالم ف
ــــور التي بنيتها مع  ة تنســــــف الجســ ـــيت أن تنطل هتافات عدائ إال الخوان، وخشـــ

  الملك حسين، فسارعت في العودة إلى عمان. 
وأحســـســـت وأنا أدخل عمان أنني أدخلها دخول الفاتحين، ولكن من غير   
ــانــت المخــابرات غرور  مــا أردتهــا تمــامــًا ..  وال خيالء .. فقــد أفلحــت الخطــة 

ما لم تشـهد  اء هذه االجتماعات  سـاعة بإن ة تواصـل الملك حسـين سـاعة  األردن
ــين أين عواطف الجماهير وما هي  ــــ ــ ــ ـــح للملك حســــ ــــ ـــــ هذا وضــ البالد لها مثيًال. و
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ًا أمام الك قف موقفًا سلب عد بوسعه أن  ما فعل لخمس سنين إرادتها .. ولم  ان 
  خلت .

ـــــولي إلى عمان، وقلت :  " لقد أنهيت    ــ ــ ـــ ـــين يوم وصــ ــ ــ ــــ وزرت الملك حســـ
ــلـــت  ــ ــ ــ ــــ مـــا حـــددهـــا لي مؤتمر القمـــة في القـــاهرة ، فقـــد اتصــ مهمتي في األردن 
موافقة  ــــمي  ــ ــ ـــــدر بالغ رســ ــــ صـ ــعب، وٕاني ألرجو أن   ــ ــــ ومتكم والشــ بجاللتكم وح

ان الفلسطيني .. "   .جاللتكم على إنشاء الك
ــتعدون لعرض األمر على مجلس ســــ   ت الملك لحظة وقال : " نحن مســ

  الوزراء وأخذ موافقته .. ولكن".
ا سيدن     ؟" اقلت : " ولكن،  ماذا 
ان    ة إلى موضــــوع الك النســــ بير في عمان  ش  ـــو ـــل تشـ قال : لقد حصـ

ة بين فلسطيني وأردني ..   األردني، ونحن ال نرد أن نخل  حساس
ـــيدنا، أ   ــ ا ســ ة وٕاني اعتبر أن قلت :  م ة اإلقل ــب عد الناس عن العصـــــ نا أ

ـــطين، ولوال ظروف معينة القترحت أن  ـــــ ــطين هي األردن، واألردن هي فلســ ــ ــ ــ فلســ
ــطيني فورًا . وٕاني أرجو أن يتم هذا في  ــ ــــ ان الفلســ ادة الك يدخل األردنيون " في ق

  المستقبل.
ــًا أنك في خط   ضـــاح .. وخصـــوصـ حتاج إلى إ ك قال : أظن أن األمر 

ة. ة عن الشرق س معناه سلخ الضفة الغر ان الفلسطيني ل   لم تشر إلى أن الك
ه هذا المعنى    د ف ة أؤ انًا في اإلذاعة األردن قلت : أنا مستعد أن ألقي ب

ان، وعليَّ إلقاؤه .. وأنا لم أفعل مثل هذا  .. وٕاني أترك لجاللتكم أن تصــــوغوا الب
اتي ..    في ح
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ــماعة ا    ــ ــالح أبو زد ورفع الملك سـ ــ ـــيد صـ لتلفون، وطلب إلى الوزر الســ
صوتي،  ان  ه ومعه جهاز التسجيل، فسجلت الب ان.. فجاء  غة الب ضع ص أن 
موافقة "  عد الظهر برئاســة الملك  حســين وأصــدر بالغًا  واجتمع مجلس الوزراء 
ـــعه أحمد  ما وضــــ ـــطيني  ان الفلســــ ـــروع الك ــ ة على مشــ ــــم ة الهاشـــ المملكة األردن

ــقير  ــ ــــي الشـــ ــاســـ ــطين في الجامعة، وف الميثاق القومي والنظام األســـــ ــ  ممثل فلســـ
  المقترحين".

ــهم    ــــ ـــــ عضـــ نــــت أنزل ،يهنئ  ــدافقــــت الجمــــاهير على الفنــــدق حيــــث  وتــ
ان  ان الك ة بنفســــها، وقد  م الذ تعلنه اإلذاعة األردن عضــــاً بهذا النصــــر العظ

ـــجون، أ ــ ــــ قائله إلى عذاب الســ ــطيني، إلى عهد قرب يدفع  ــ ـــــ و االعتقال في الفلســ
  جوف الصحراء ..

ـــلت في    عد أن فشــــ ام،  ـــــة أ ــر في خمســ ــــ وحمدت هللا أن تحق هذا النصـ
الماضي جهود خمسة أعوام .. ثم حمدت هللا أنني في سبيل هذا النصر لم أفر 
ل الذ فعلته أنني توددت إلى الملك   ثيرًا ..  ان ال قليًال وال  الك ة، وال  القضـــ

ـــين وجاملته، وأن ــ س حسـ انت الجماهير تهتف للرئ الثناء حين  ـــمه  رت أســـ ني ذ
ضاي الملك  حسين أكثر من هذا الهتاف. ن    جمال عبد الناصر، ولم 

ه، هو أنني ال أرد فصـــل    ة فقد أكدت شـــيئًا أؤمن  ة موضـــوع ومن ناح
ادة على  ــ ــ نت ال أرد أن نمارس ســ ما  ة،  ــــرق ــفة الشــ ة عن الضــــ ــفة الغر الضــــ

ــــفة الغر ـــح فينا الضــ ــ صـ ش، ونحن  ان، وال مال، وال ج ة ونحن ال وجود، وال 
  قول الشاعر:

   ال خيل عندك تهديها وال مال
سعف الحال سعف النط إن لم    فل
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قال  اتي،. رضيت أن  مثله في ح ما لم أرض  ومن أجل ذلك رضيت 
ان الفلسطيني  تب والشقير خطب .. رضيت بهذا، ألن الك : الملك  حسين  
غير الشعب الفلسطيني، والشعب معظمه في األردن ، عند الملك حسين. قوم    ال 

ان الفلسطيني، ووطن  الك رضيت بهذا، ألني أردت أن ألزم الملك حسين 
ان  ان قد بنى الك ادة الملك حسين .. ولو لم أفعل هذا  ما  ان تحت س الك

ما هو س ح اآلن ،  بر وترعرع، حتى أص ون في الغد اإلطار الفلسطيني، وال 
  الذ يجمع الشعب الفلسطيني في نضاله لتحرر وطنه.

ان في وطن  وخرجت من عمان، وقد حمدت هللا إني أرسيت قواعد الك
ة  ومات العر الح ة الوطن العري أللتقي  ق ان .. وعزمت على السفر إلى  الك

ة.   والتجمعات الفلسطين
، حيث قادة حز  عث" وأنا أردد قوله ومن عمان قصدت إلى دمش ب " ال
نتم ال تعلمون" . م  عث ولكن   تعالى :   " فهذا يوم ال

م "   " صدق هللا العظ
  
  

  
  

ر أوالً     ..المعس
اً  ان ثان    ..والك
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ان    وصــلت إلى دمشــ من عمان اســتكماًال لرحلتي في ســبيل إنشــاء الك

ل مظا ــورة على الحدود  ــلطات الســــ ــ ــتقبلتني الســ ــ ــطيني، واســ ــ هر الحفاوة، الفلســ
ـــعب  ــــ ــــ ان الشـــ ـــروع الذ أحمله عن  ــــ ــ ــ المشـــ ون ذلك حفاوة   ودعوت هللا أن 

  ألفًا من أبناء فلسطين . 150الفلسطيني وفي سورا 
ـــورا    ــ ــــ ـــــطين هي ســ ــ ــ ه .. ففلســ ل التأييد الذ أطمع ف نت أتطلع إلى  و

نا صغارًا ندب على أرض فلسطين ام  ان هذا هتافنا أ ة، فقد    .)1(الجنو
رات أكثر، وقد مثلتها في األمم ول   ثيرة وذ ــــداقات  ــ ــــ ــ ـــورا صـ ــ ــــ ي في ســــ

قادته: الســادة صــالح  عث لي معرفة وطيدة  ع ســنوات. وفي حزب ال المتحدة ســ
 ، ـــي، والفر أمين الحـاف ــ ــــ ـــيـل عفل ونور الـدين االتـاســـــ ـــــ ــــ شــ طـار وم الـدين الب

م ماخوس وغيرهم.   ومنصور األطرش، وحسان مرود، وٕابراه
مـا لم أكن أتوقع .. لقـد اجتمعـت برجـال الـدولـة والحزب  ولكني فوجئـت  

ش، وشرحت مهمتي ومشروعي، فوجدت فتورًا، ثم تبرمًا وتملمًال.. وتعمقت  والج
مانها  ة، وٕا ة العر ـــورا في الحر ــ ــت دور سـ ـــ ــتعرضـ ــ ـــاح، واســ ضـــ ــــرح واإل في الشــ

ة في حرب  اتها الغال ـــح ــ ــ ـــــطين، وتضـ ــ ة فلسـ ـــــ ــ قضـ ،ثم انتقلت إلى 1948العر 
ة التحرر .. وأن ال تحرر لفلســـطين من غير رســـ ه في معر عث " وواج الة " ال

قي الفتور هو الفتور  ان .. ولكن  م و شــعب فلســطين، وال شــعب من غير تنظ
..  

                                                           
 سرار.، حوار وأمصدر ساب )1(
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ــاه، وقلــت : أيهــا األخوان إذا لم     وعــدت في اليوم الثــاني إلى الحــديــث إ
ل ولكم أن تختاروا غير تكن لكم بي ثقة، فقولوها صــرحة، أنا مســتعد أن أســتقي

س لنـــا اعتراض على  ـــان جوابهم ال .. نحن نقـــدر جهودك ول لهـــذه المهمـــة  ف
  شخصك .. ولكن الموضوع هو موضوع مبدأ وخطة..

  قلت : ما هو المبدأ، وما هي الخطة؟  
صـــلح من غير أرض .. يجب على الملك    ان الفلســـطيني ال  قالوا : الك

ة  الضفة الغر سلم  قطاع غزة  حسين أن  سلم  س عبد الناصر أن  ،وعلى الرئ
.  

الم رائع جدًا، ولكن دون ذلك أهوال ..      قلت : هذا 
  قالوا : وما هي األهوال ؟  
ة وقطاع عزة من إسرائيل .. ؟   حمي الضفة الغر   قلت : ومن 
شًا لفلسطين..     قالوا : أبنوا ج
ش...قلت : ومن أين المال؟ أنتم تعرفون تكاليف بناء ال     ج
ة أن تدفع.     قالوا : يجب على الدول العر
  قلت : وٕاذا لم يدفعوا؟  
  قالوا : نجبرهم ..  
ان إلى    قى من غير  ــــخوا هل ن ــــ ــ ماذا تجبرونهم. وٕاذا لم يرضــ قلت : و

عث !! عث !! وأنتم حرب ال   يوم ال
جب    ة ، و ــــفة الغر قالوا : يجب على الملك حســـــين أن يتخلى عن الضـ

س    عبد الناصر أن يتخلى عن قطاع غزة.على الرئ
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ــر، وأنا مواف .. ثم أقنعوا    ــ ــــ ــين وعبد الناصــ ـــ ــــ قلت : .. أقنعوا الملك حسـ
أ ة  . نالدول العر ش فلسطين وأنا مواف   يتحملوا نفقات ج

  وانصرفت من القصر الجمهور لنلتقي في اليوم الثاني.  
، أنا وحد   ــــر الجمهور ــ القصــ  من جانب وفي الموعد المحدد، اجتمعنا 

اه.. فلم  ـــًا . ودخلنا في الحوار إ ــــ شـــ عث في الجانب اآلخر.. دولة  وحزًا وج وال
ـــعى  وهم  ــــ ــ ــ ـــو أن المهمة مهمتي، وعليَّ أن أســـ ــــ ــ ـــ ًا، ســ أجد عندهم اقتراحًا عمل

دونني..   يؤ
  .. ع، وٕاذا استطعتم أنتم، فأنا مواف   قلت : أنا ال أستط
عد ذلك إلى تفاصـــيل المشـــ   روع فوجدت نفســـي في دوامة وانتقل الحديث 

  أخر .. 
ناه في    ـــ ــــ ــــ ــ ـــروع الذ أعددته. لقد درسـ ــ ــ ــــ قالوا : نحن ال نواف على المشـــ

ه .   الحزب، ونحن ال نواف عل
  قلت : وما هي اعتراضاتكم على المشروع.  
قوم عن طر االنتخاب..   ان الفلسطيني يجب أن    قالوا : الك
ات في قلت: إن الشعب الفلسطيني مشتت في الوطن    العري ، واالنتخا

ملك الشعب  ثيرة وال  مة طعون وأجهزة  حاجة إلى سلطة وقانون وسجالت ومح
الفلســــطيني شــــيئًا منها في الوقت الحاضــــر؛ ثم إني أوردت في النظام األســــاســـي 
في في المرحلة  ابها؛ و ســــر أســــ ات في أول فرصــــة تت شــــير إلى االنتخا نصــــًا 

ــرة أن نختار لجنة في  ــ ــ ــتراك في الحاضــــ ــــ ل قطر لتختار ممثل ذلك القطر لالشــــ
  المجلس الوطني، الذ سنعقده في بيت المقدس.
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ـــلوب الحاج    ــ ــ ـــــ ة .. وهي ال تختلف عن أســ ال مة  قالوا : هذه طر قد
ا. ة العل أة العر يل اله   أمين الحسيني في تش

موجب النظام    يله  قلت : الفرق شــاســع بين المجلس الوطني المزمع تشــ
ا؛ أما الحاج أمين الحســيني فها أنتم تتعاونون األســا ة العل أة العر ين اله ســي، و

ا، مع أن هذه  ة العل أة العر اســـم اله ــ  ًا في دمشـ ت فتح م معه، وقد وافقتم أن 
ا  ة العل أة العر شــخصــه، وخاتم اله أة لم يب منها إال الحاج أمين الحســيني  اله

ه!!   في جي
عد هذه التفاصيل، وساد الجلسة جو من التحد وأخذ الحوار دورًا ح ارًا 

  والتوتر.
ــــر في    م الحاضــــ ـــراحة: هل الح ل أخوة وصـــــ ـــــألكم  ــ فقلت : أرد أن أسـ

س الجئًا، وأنتم  ات، والشعب السور في وطنه ل دمش قائم على أساس االنتخا
م الالج ات، فلماذا تردون أن تفرضوا على إخوان اب االنتخا ل أس ئين تملكون 

م.   ما ال تفرضونه على أنفس
ــــورا هو بيد الحزب، والحزب له قواعد، والقواعد هي  م في ســ قالوا : الح

ادة.   التي تنتخب الق
ـــورا أن يبنوا قواعدهم  ـــــطين في ســـ ــمحون ألبناء فلسـ ــ قلت : ولماذا ال تســ

ادتهم ؟! والينتخب   ق
تأذنت  ـــ ــــ ــــ ــ ، فاسـ ًال من غير جدو ـــــى الحوار على هذا النهج طو ــــ ــــ ومضـ

م مرة وخ ــنين،  ــــ ــــ ، وأنا أعود في ذاكرتي عبر الســ ــر الجمهور ـــ ــ ــ رجت من  القصـــ
لي،  ــ شـ ــ ــي وأديب الشـ ــم األتاسـ ر القوتلي وهاشـ ــ ــاء شـ ه في عهد الرؤسـ جئت إل

ة الكاملة.   ولم أطلب شيئًا لفلسطين وٕاال ولقيت االستجا
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ــطيني فلقد  ذلك على الصـــعيد الســـور الرســـمي، أما على الصـــعيد الفلسـ
ــطيني، فقد ازدحم الفندق بوفودهم، لقيت تأييدًا  ــعب الفلســـ امًال لد جماهير الشـــ

ان الفلسطيني،  عرون عن تأييدهم إلنشاء الك ل أنحاء سورا وهم  جاؤوني من 
ما فعلت في  ماتهم وأتحدث إليهم  ـــطينيين في مخ ـــــ ــــ الفلســ نت تواقًا أن ألتقي  و

هذا األردن؛ ولكن حال دون ذلك الموقف السلبي الذ وقفته ح ومة دمش .. و
ا سخرة األقدار !!   حرم عليَّ في دمش ما  رأيته حالًال في عمان،  و

ــلبي، بل تجاوز  ذلك  ــ على الموقف الســ ومة دمشــ قتصــــر أمر ح ولم 
ــــروعي، ولم تخل  ــ ــحف واإلذاعة مهمتي ومشــ ـــــ إلى الغمز واللمز، فقد أهملت الصـ

ــــطيني هزل ورجعي، وراح  ــــ ــ ان الفلسـ أن الك ح،  ــطينيون الموالون من تلم ــــ ــــ الفلسـ
ن  م ان الفلســطيني ال  للســلطة وهم أقل من القلة، يتحدثون في مجالســهم أن الك
ه عمالء عبد الناصــر، وأجراء المخابرات المصــرة !! والشــقير واحد من  أن يبن

  هؤالء العمالء..
ــي إلى  ــ ــابرت  وحملت نفســــ ــــ ــفر، فتصــ ــــ وعزمت في اليوم الثاني على الســ

ان أقرهم إلى االســتماع وأهونهم ديوان الرئاســة ألود طار، و ع الســيد صــالح الب
  في الحوار،فقلت له :

ان الفلسطيني، وسأوعود المجلس  - إني عازم على السير في إنشاء الك
ـــهر مــايو من هــذا العــام ( ــ ـــ ــــ )، وآمــل أن تغيروا 1964الوطني في القــدس في شــ

د لكم أن الشــعب الفلســطي ان، وأنني أؤ م مني ومن الك ني قد أرتضــى هذه موقف
المســـيرة .. وأنت تعرف جيدًا أنني لســـت عميًال لعبد الناصـــر وال لغيره، أنا زميل 
ت له ما يتحدث  ا العرب..ورو انوا في دن افحين حيثما  ــلين ورفي الم ــ ــــ المناضــ

عثيين .. عض ال   ه 
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ل  ن لي  س وقطب، وأقسم أن الحزب  طار ع ولكن السيد صالح الب
ــلوب فق .. وعدت إلى الفندق احترام وتقدير، و  ــ ــــ عدو األمر خالفًا على األســـــ ال 

ال... اسف ال   فحزمت حقائبي وغادرت دمش حزنًا 
ة، واجتزت المخفر  ـــورة اللبنان ــ ــمي على الحدود الســ ــ وجر لي وداع رســـ
التعلي يهاجمني  ، وٕاذا  ـــــ ارة مفتوحًا على إذاعة دمشـ ان راديو الســــــ اللبناني، و

ـــان والـــ هـــاجم الك ـــاء، فـــأخـــذ و ـــة العم ـــان، إلى آخر التعـــابير الحز ذين وراء الك
قول:   السائ السور يهون عليَّ وهو 

ًا ! -  عث عثيين أنك لست  ك عند ال   إن عي
ــاعب الطر .. وهل إذا  " انفجرت " قلت : األمر هّين .. هذه من مصـ

ارة معك في الطر تتوقف عن السير، .. أم تصلحها وتسير  عجلة الس
  وهذا هو حالي .... 

نت أعددت العدة  ـــير إلى المطار فقد  ــ ـــلت سـ ــ ــــلت بيروت، وواصـ ووصــ
نت في مطار  ـــاعتان حتى  ـــتمرارًا لمهمتي؛ وما هي إال ســ ــفر إلى العراق اســ للســـ
ــطين وقد مألوا  ـــ ة العراق وزمالؤه، وأبناء فلســـــ الي وزر خارج ــتق ــــ ــ غداد، وفي اســ

انت مهمتي في العراق في غ ــير ســـاحة المطار.. وقد  ان المشـ ــر، فقد  سـ ة ال ا
ان  ــــاء الك ــــ ــ امل للموافقة على إنشـ ــتعداد  ــ ــــ ــالم عارف ووزراؤه على اســـ ــــ عبد الســـــ
س العراقي  ــرحت للرئ ــ ــ ـــيل؛ وشــــ ــ ــ ــ ــطيني وتأييده، دون أن يدخلوا في التفاصـ ــ ــ الفلســــ
ان الفلســـطيني فلم يناقش ولم يجادل وســـألني عن  ة لمشـــروع الك ســـ الخطو الرئ

رت له أ ــين فذ ــمي من مجلس الوزراء .. موقف الملك حســ قرار رســ نه واف .. و
ثم ســـألني عن موقف دمشـــ فأوجزت له أن الموقف ســـلبي .. فنظر إلى الوزراء 

  الحاضرن وقال :
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ة.. فقلت : لعل    الشــتائم العراق يت .. وانهال  يت و  ، هؤالء في دمشــ
ـــلل هللا فماله م ــــ ــ ضــ أتيهم الهد ، ومن  ن هاد .. هللا يهديهم . فقال : ومن أين 

ة  ة العراق ـــدرت وزارة الخارج ــــ ـــيت يومين آخرن في زارة للوزراء .. و أصـ ــ ــ وقضـ
ـــطين ان الفلســـ ـــاء الك ه موافقتها على إنشـــ ًا أعلنت ف ـــم ــ ... من غير "  يبالغًا رسـ

قول إخواننا العراقيون. ما  قات"،    تعل
ـــطيني، فعقدنا اجتماعًا في قاعة الخلد في    ــ ــ ــ ــعب الفلســـ ــــ ــ ــ ثم جاء دور الشــ

ـــــوت خارج غدا برات الصــــ ـــبت م ــ ــ ــطين في العراق، ونصــ ــــ ــ ه أبناء فلسـ د، تزاحم ف
ـــد في الخارج أكثر منه في  ــ ــــ ــ ــ ان الحشـ ــمع الجماهير في الخارج، و ــ ــ ــ ــ القاعة لتســــ
ــــرحت الميثاق والنظام  ــائه، وشــ ه وطرقة إنشــــ ان ومرام الداخل؛ وتحدثت عن الك

غداد، حت قاعة الخلد في  الغًا، حتى أص ان الحماس  أنها ساحة األساسي، و
  من ساحات بيت المقدس ..

، لوال أنني لقيت " مسخرة"    غداد أنساني ما رأيته في دمش وما رأيته في 
عض  ه  ه" الذ ضـــل ف ، ولو  من نوع تافه صـــغير، ولكنه ينبئ عن " الت أخر

  أبناء فلسطين ..
ــديد    ــغيرة في الفندق على قرع شــ ــت من قيلولة صــ وٕايجاز ذلك إنني نهضــ

اب  اب دخلوا الصـــالة قبل أن يدق  اب، وٕاذا بخمســـة من الشـــ غرفتي، ففتحت ال
  أقول لهم أهًال وسهًال..

ــــورًا مطبوعًا على  ــ ــ ــــ اجة، ناولني واحد منهم منشــ ومن غير مقدمة وال دي
ان  ــاء الك ــــ ــته أن إنشـــ ــــ ــــالمي" خالصـــ ــــ ع " جماعة التحرر اإلسـ ة بتوق اآللة الكات

فر وٕالحاد، قلت :    الفلسطيني 
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ان  - م للجهاد في ســبيل هللا، واإلســالم الك الفلســطيني يهدف إلى إعداد
م؟؟ ار م من د   يدعو إلى الجهاد.. أال تردون أن تجاهدوا اليهود الذين أخرجو

علنه إال اإلمام    فة المسلمين  –قالوا : إن الجهاد ال  ، وال بد ، تقوم -خل
ة أوًال .. ثم نشرع في الجهاد؛ هذا هو ح   م اإلسالم..الدولة اإلسالم

ظهر اإلمــام، هــل نترك     ــة ، ولم  ــالم ــــ ــ ـــ ــ قلــت : وٕاذا لم تقم الــدولــة اإلسـ
م اإلسالم؟ ارنا ومساجدنا.. أهذا هو ح حون د ستب   فلسطين لليهود، 

ــتد الحوار مع " جماعة    ــــ ــ ــ ـــــطين، فاشــ ــــ وهنا دخل عليَّ وفود من أبناء فلســـ
قيت أستمع إلى هذا اإللحاد، الذ ي ان الفلسطيني التحرر اإلسالمي"، و تهم الك

ًا  ــ ــ ــــ ــ اب. وخرجوا  وهم يرغون غضـــ ــ ــ ــــ ــ اإللحاد ..وعبثًا حاولنا أن نقنع هؤالء الشـــ
ــــطيني. إلى أن  ــ ان الفلســـ ــــرعت في بناء الك ــفت أني منذ شـــــ ــ ــ زدون حنقًا.. وأســـ و
موجبها هؤالء المفتونين  ــجن  ــ ـــلطة ألسـ ن عند ســ اعتزلت منظمة التحرر، لم 

ال القرآن..وأمثالهم، فإن هللا يزرع    سلطان ما ال يزرع 
اح اليوم الثان   رت في صــــــ ت، وفيها  يو ــافر إلى الكو إلى المطار ألســــ

قرب من مائ ت، أميرًا  ةما  ة مع الكو ـــعو ــ ـــــ ــــطيني، ولم تكن لي صــــ ــ ــ ــــ ألف فلســ
ـــطين،  ــــ ــ ـــ ه أهل فلســ ًا .. فأعلنوا أنهم يوافقون على  ما يواف عل ــع ــــ ــ ــ ومة وشــــ وح

ـــتعدادهم للعون والتأ افة إلى دار ندوة وأعروا عن اســ ــــر الضـــــ ييد ..  وتحول قصـ
مع الفلسطينيين ليًال ونهاًر، وأنا أجيب  تللشعب الفلسطيني، فتعاقبت االجتماعا

ت صفوة الشعب الفلسطيني علمًا وثقافة، وقد ساهموا في  سألون وفي الكو وهم 
علنوا على الدوام ...  ت أن  طيب لرجال الدولة في الكو ما  ت،    بناء الكو
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ار    يف يتم اخت ت،  ــطينيين في الكو ــ ــــ ــ ـــؤال الحائر بين الفلســ ــــ ــــ ان السـ و
ة ..وأردت أن أسترح منهم  ممثليهم إلى المجلس الوطني. وتلك مهمة شاقة صع

  والقيها على أكتافهم .. فقلت :
ار  -   نتم تردون االخت ات فأنا مواف .. وٕان  دون االنتخا نتم تر إذا 

ـــلوب الذ  ــ األســـ م  ما بين ــهر مايو ف ــ ـــــونه، فأنا مواف .. أبلغوني حتى شــــ ترتضـــ
م،  وأنا مستعد ألن أرسل إليهم الدعوات لحضور المجلس الوطني.   أسماء وفد

خ في     ة الشـــو وتداعى أبناء فلســـطين إلى اجتماع شـــعبي ضـــخم في ثانو
بير من رجال الدولة، وممثلو الصـحافة والتلفزون، ودخلت  ت، حضـره عد  الكو

ان النظاإلى ساحة اال فاءة الشعب الفلسطيني،  ععلى أرو  مجتماع، و ما يثبت 
ة  ــ ــ ــــ ــالته وعراقته، ورحت في تلك العشــ ــــ ـــة على أعظم ما ينبئ عن أصــــ ـــــ والحماســ
ة  ـــوف ــ ــــ ــــ راتنا في الكفاح، وغمرتنا نفحة صـ ـــطين وذ ــــ ـــــ امنا في فلســ أتحدث عن أ

يون أحســـســـنا معها أننا في فلســـطين، أو منها قاب قوســـين أو أدنى، وانهمرت الع
ل واحد من نشــــــوقًا إلى الوط ح  ــ ــ ان، حتى أصــ الك ار، وتعلقًا  ، وحنينًا إلى الد

ا أنه هو الك   وحده..  نالخمسين ألف الذ شهدوا االجتماع، 
ــــالم    ــــ ــــ ــيخ عبد هللا الســـ ــ ــ ــ ــــ ت الشــ ة خطابي على أمير الكو وأثنيت في نها

دًا أن أبن ة، مؤ ومته، لما يلقى أهل فلســــطين من الرعا اح وح ــ اء فلســــطين الصــ
ـــة  ــاجرن في المـــدين عملون في وطنهم، وأن حـــالهم هو حـــال المهـ ـــت  في الكو
ـــــار  ت هو أمير المهاجرن واألنصـ ـــار. وأن أمير الكو ــ المنورة مع إخوانهم األنصـ
ت أمام  ارة قد فتحت الكو ت؛ هذه الع ــواء .. وقال لي أحد وزراء الكو ــــ على الســــ

ان الفلسطين   .، من القلوب إلى الجيوبيالك
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ــــد ألجد وفدًا من    عد ذلك االجتماع الحاشــــ افة  ــ ــ ــــر الضــــ وعدت إلى قصــــ
ت قبل  حلفون أن ال أغادر الكو ـــطين،  ــ ــــ حرن، من أبناء فلســ قطر، وآخر من ال

  أن أزورهم .. قلت .. ومتى ؟؟
ة هللا.   اكر .. قلت : على بر اح ال   قالوا : الطائرة غدًا في الص

ــاكر أقلتني طــائرة إ    ــاح ال ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــطين ال وفي الصــ ــــ ــ حرن وأبنــاء فلســـ لى ال
سوا رقعة من  نيتجاوزون مائتي .. وقلت في نفسي: ال بد من الذهاب إليهم .. أل

ضعة من شعب فلسطين.   فلسطين، و
سى    حرن.. واستقبلني الشيخ حمد ع ة في مطار ال ولقيت الحفاوة العر

ـــــالة مملوءة بر  انت الصـ ة ذلك اليوم، و ـــــ حرن عشـ فة حاكم ال جال الدولة آل خل
ة  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــاء وقراراته، وعن قضــ ــــ ـــــ ان البالد ، فحدثتهم عن مؤتمر الملوك والرؤســ وأع

  فلسطين.
ك    ــ ــ ــــ ــ ــ ه وقال بلهجة االعتذار : هذا شــ ت حرن إلى م ودعاني حاكم ال

ام  ثيرة في هذه األ ك نفقات  ة لك، ال بد أن عل ه تقدمة شخص عشرة آالف جن
رته وقلت : سأضع هذا .. وحينما  تؤسسون منظمة التحرر سنقو  م بواجبنا، فش

اسـم     " صـندوق فلسـطين" وهو ثاني مبلغ  يالمبلغ في البنك العر في بيروت 
اســـتلمه من غير طلب.. فإن المبلغ األول دفعه لي  واحد من أبناء فلســـطين هو 
مة خمســين ألف دوالر .. وخرجت من قصــر الحاكم إلى  ق الســد حامد أبو ســتة 

ــطرًا من الليل في حديث عن الفندق حيث الت ــ ــ ــــينا شـــ ــطين، وقضـــــ ــ أبناء فلســـــ قيت 
ــطين ــــ ــ ــ ـــان الفلســــ ــذ طـــال انتظـــاره، وأكبرت فيهم يالمولود الجـــديـــد .. " الك " الـ

عض ساعة  استعدادًا للسفر إلى قطر.   وطنيتهم، وانصرفوا ألنام ساعة أو 
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أنني، رغمًا عن تقادم العهد، في مطار اللد في    ــلت مطار قطر و ــ ووصــ
ــطين  ــ ان المطار مزدانًا بإعالم فلســــــطين، فلســ ، قبل االحتالل اإلســــــرائيلي، فقد 

ـــطين، انتظموا حلقات حلقات يهزجون  ــ ــــ ــ ــ أبناء فلسـ تظة  ــاحات م ــ ــــ ــــ ــ انت السـ و
ــه ــــ ــ ــ ـــعوا أنفســــ ــــ ــــ اب قطر وقد رصـــ ــ ــ ــــ ــ ــ هتفون، ومعهم شــ ــــفوف أخواتهم  مو ــ ــــ ــ في صــ

ات" تتطاير في الهواء، ولم تعد تعرف، اقطر أم  ــطينيين وراحت " الكوف ــــ ــــ ــ الفلســ
  لسطيني صاحبها ..ف

افة .. وحمل أبناء    بر إلى قصر الض وخرجنا من المطار في مظاهرة 
ـــيوف   ــراب والقهوة إلى الضــ قدمون الشـــ ـــطين حقائبي إلى غرفة النوم، وأخذوا  فلســ
ح أهل قطر يرحبون  نظمون المقاعد والكراســي، حتى أصــ ســتقبلون الوافدين، و و

  أبناء قطر.
ــيخ أ   ــ ه وزرت  حاكم قطر الشـــــ ه، وتحدثت إل ت حمد علي آل ثاني في م

ثيرًا من األمور عن مؤتمر  ـــح  ــتوضــ ان فلســـــطين، واســـ ة فلســـــطين و ــ عن قضـــ
ه  ك بثالثين آلف جن االنصــــراف قال " هذا شــــ ــاء، وحين هممت  الملوك والرؤســ

ما يج ــــنقوم  ــــ ــــة لك، وحينما تبدأون العمل ســـ ــ ــــ ــترليني تقدمة خاصـ ــ ــــ علينا"،  بإســـ
ة رت له هذه األرح وقلت " ســـأضـــع هذا في حســـاب صـــندوق فلســـطين في  فشـــ

ة محتاجة أكثر مني".   البنك العري في بيروت، فإن القض
افة وأنا أحم   ــ ــ ــــ ـــــر الضـ ان  دوخرجت إلى قصــــ س الك ــ ــ ــــ هللا أن نفقات تأسـ

ر " فيها الملوك والرؤســاء في مؤتمرهم األول في القاهرة  ف الفلســطيني التي لم " 
سرت لي على أيد حاكمي  حرن وقطر.قد ت   ال

ــــي في    ــ بيرًا في الملعب الراضــ ًا  ــعب ـــ ــهدت اجتماعًا شـــ ــ ــــاء شــــ ــ وفي المســ
ان حديثي  -الدوحة –العاصــمة  ه اآلالف من أبناء فلســطين وقطر، و اشــترك ف
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ـــال لتحرر  ار في النضـــ ه من أمال  ـــطيني وما نعل عل ــ ان الفلسـ إليهم عن الك
اب قطر ـــــ ــ ــ ة الحفل جاءني وفد من شـــــ يلحون علي أن أعقد لهم  الوطن وفي نها

ـــــطين .. فوافقت على ذلك وتواعدنا في اللي ــ ـــــة عن فلسـ ــر  لندوة خاصـــ ــ وفي قصــــ
ــــاردة  ل شــ افة .. وتوافدوا في الوقت المحدد واخذوا يوجهون األســــــئلة عن  الضــــــ
ه خيرًا من أن أقول لهم  ة، ولم أجد ما  أثني عل ــطين ة الفلســ ــ ــأن القضــ شــ وواردة 

ـــــ ـــرقًا في ختام الندوة أنتم لم تســ ــ حدها شــ ـــطين  ــ ــــطين .. فلســ ألوني عن حدود فلســـ
ـــبيله في  ــــ ســــــ نت  ة.. والواقع أنني لوال ما  ـــرق ــ ــ ــــ الخليج وما قطر إال منطقتها الشــ

.. امًا أخر اب قطر أ ثت مع ش ان الفلسطيني لم   إنشاء الك
ـــــحى،    ــ ــ ــــ ــا في الضـ لغتهـ ـــالي إلى بيروت، و وأقلتني الطـــائرة في اليوم الت

زدون والروعة ما رأيت، لقد امت ـــطين، و أبناء فلســ ــرفاته  ألت ســـــاحة المطار وشـــ
شـــقوا طرقي بين الجماهير  في لبنان عن مائتي ألف. وحاول رجال الشـــرطة أن 

برات المطــا فلحوا، ومن وراء م ــا أخوان، افتحوا  رفلم  ـــــد رجــال األمن "  ـــــ ــ ــ نــاشــ
" ولكن هذه المحاوال   ذهبت أدراج الراح .. تالطر

ـــرطة م   ـــ ــ ارة الشـ ــــــ ســـ الطر من المطار إلى وخرجت  عيد. وٕاذا  اب  ن 
ماتهم في ذلك  ـــطين ، خرجوا من مخ ــــ ـــفوف أبناء فلســ ــــ صــ ــوص   ــــ ــ المدينة مرصـ
ــرن فرحين. وتوجهت إلى  ــ شــــ ـــت ـــطين، مســـــ ــ أنما هم في الطر إلى فلســـ اليوم، و
ــيدا وطرابلس  قوني.. جاؤوا من صــ ــطين قد ســــ فندق ســــان جورج، وٕاذا بوفود فلســ

ماتهم. ك حيث مخ عل   و
ان و    ــاء الك ــ ــ ــ ــــ احه إلنشـ ــــهاب، فأبد ارت ـــــ س اللواء فؤاد شــــ الرئ اجتمعت 

ــة،والجو متوتر، ولكن الحــاج  مر في مرحلــة انتخــاب ــان لبنــان  ــطيني، و ــــ ــ ــ الفلســــ
مات الالجئين . سر لي تجوالي على مخ ني وزر الدفاع    حسين العو
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ارد   م نهر ال ــطين في الملعب  -طرابلس -فزرت مخ ــــ ــــ ــ ولقيت أبناء فلســ
ــطيني حتى انطلقت الحناجر تطالب  البلد ــ ان الفلســ ولم أكد أبدأ حديثي عن الك

ــــالح .. وفي اليوم التالي  اب على حمل الســ ـــائه، وتدرب الشــــــ ـــراع في إنشـــ اإلســـ
م عين الحلوه  ـــيدا  –زرت مخ ـــــ ان  –صـــ ــطين ،و ــــ ــــ أبناء فلسـ واندمج أبناء لبنان 

ــالحمــاس، وأنــا اختم خطــابي قــائًال: من ــًا التهــب  ــعب ــ ــــ ــــ هنــا الطر إلى  حفًال شــ
  فلسطين.

ة الملك    أبناء فلســطين في خل وقضــيت يومين آخرن في بيروت، التقي 
ون .. وقــد حــدث في أحــد تلــك  ــان ومــا  ــرح مــا  ــ ــــ ــ ـــ ــــــعود، ليًال ونهــارًا، أشـ ــــ ســــ
سها  ا ورئ ة العل االجتماعات أن أرسل الحاج أمين الحسيني صاحب الهيئة العر

شـوشـون، فانهال عليهم عددًا من أعوانه إلى قاعة االجتما شـاغبون و ع،  فراحوا 
ـــــرا ولكما، وتدخلت ــــ ار  الجمهور ضـــ ة الجمهور، وولوا األد ــ ــ ــــ ــ ألنقذهم من غضــ

  هارين..

والواقع المؤسف، أن الحاج أمين الحسيني، رغمًا عن وطنيته وٕاخالصه،   
ــــماحته"، فمنذ أن  ــــ ة إال من خالل " ســــ ــطين ـــــ ة الفلســـــ ـــــ ــ ــ ان ال ير القضـــ إال أنه 

ـــطين أخـــذ يهـــاجمني في مجلتـــه  اختـــارني ــــ ــــ ــ ـــة ممثًال لفلسـ مجلس الجـــامعـــة العر
ـــدر  ــــ ــ ــ لمة واحدة. وحينما أصــ ـــه، قبل أن أخطو خطوة واحدة، أو أفوه  ــ ــ ــــ ومجالســ
م الفلســـطيني قام الحاج أمين بنشـــا ضـــخم  شـــأن التنظ الملوك والرؤســـاء قرارهم 

، فأبرق إلى المل وك والرؤســاء في تعطيل هذه الســميرة والقاء األشــواك في الطر
ــعب فلســــطين وال  ا هي المثل الوحيد لشــ ة العل شــــجب قرارهم .. وأن الهيئة العر
ــــاطه  ـــاعف نشـ ة تضــ ــــطين. وغداة بدأت جولتي في الدول العر ان  فلسـ حاجة لك
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ان الفلســطيني ، وقد أطلعني الملك حســين على رســالة من الحاج  في مقاومة الك
عرب فيها عن مخاوفه عل اأمين الحسيني  ان األردني من الك  يالفلسطين نى الك

ة مطولة من الحاج أمين  اح على برق ـــــ ــالم الصــ ــــ !! وأطلعني األمير عبد هللا السـ
ان  ــار، أنه هو الك اختصــ ل مضــــمونها  ــطيني. و ان الفلســ ام الك عارض فيها ق

  الفلسطيني.
الغ    ان موقف الحاج أمين الحســيني  أما على الصــعيد الفلســطيني، فقد 

انت آخر دفعة وصلت السو  ه، و ة بين يد ة الفلسطين انت أموال القض ء.. فقد 
ه، مليون دينار عراقي من الرئ ــم، وراح ينف من  سليد ــ ــ ــ العراقي عبد الكرم قاسـ

ــطين ــ ان الفلســ ـــاب، على مقاومة الك ـــورا ولبنان يغير حســـ ــ ـــتكتب في سـ ــ ، فقد اسـ
ة  ــطينيين عرائض إلى الجامعة العر عض الفلســ ــاء واألردن  عارضــــون فيها إنشــ

ان الفلســــــطيني، وقد جاءني عدد من أولئك الموقعين معتذرن لما فعلوا، وهم  الك
ش ..  قة، بدنا نع   قولون: ال تؤاخذنا .. حالتنا ض

ــترضـــــي    ــ ـــت، أثناء مقامي في بيروت، أن اسـ ورغمًا عن ذلك، فقد حرصــ
ان الشــعب  الفلســطيني قد الحاج أمين الحســيني توحيدًا للصــف الفلســطيني، وٕان 

عيد .. وقلت ألصدقائه: " أني مستعد أن أزور الحاج أمين  تخلى عنه منذ زمن 
م أن أســتشــيره  ىفي بيته. وأن أســع ســًا للمجلس  الوطني. وٕاني أعد حه رئ لترشــ

ف  س لي إال شـــــر واحد، هو أن  ــددها .. ول صـــ ع األمور التي نحن  في جم
علن مو  ــطيني و ــــ ان الفلســـ ـــدقاؤه عن مقاومة الك ــــ رة.. وعاد إليَّ أصــ افقته على الف

ــة هللا. أنــت تعرف الحــاج أمين. قلــت : نعم أنــا أعرف  قولون " امِض على بر
ــانــت  ـــطيني إال إذا  ــ ـــــ ــان الفلســــ الحــاج أمين. أن الحــاج أمين لن يواف على الك

ه". ادة في منزله واألموال في جي   الق
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ــدة في مو    ــة الوحيـ ـ ـــعو ـــ ــ ــ ــ ن الحـــاج أمين هو الصــ ـــان ولم  ـــوع الك ــ ــــ ضـــــ
انت هنالك مصاعب أخر صغيرة، أسمها األحزاب والمنظمات  الفلسطيني فقد 

ة.   الفلسطين
ة ليجتمعوا بي في بيروت "    جاءني ممثلو األحزاب والمنظمات الفلســطين

مة منذ  ـــــي عقدة قد ــــ فتحوا معي حوارًا .. وأعترف أن في نفســ ـــرًا " وأرادوا أن  ــ ــــ ســ
نا في ف لسطين . ولكني أردت أن أفتح قلبي لهذا الحوار األحزاب والحزيين من 

فإن الواجب القومي يدعوني أن أســــتمع إلى هذه األحزاب والمنظمات، وأن أعمل 
ــــطيني، وعلى وجه التحديد داخل منظمة  ــ ــ ــ ان الفلســــ على توحيدها في إطار الك

ة.   التحرر الفسطين
عثي   عـــًا : ال لـــة في هـــذا الحوار معهم جم ـــالي الطو ـــيـــت الل ــ ــــ ــــ ون، وقضـ

ــيوعيون، األخوان المســـلمون، " وجبهات" (تحرر فلســـطين)  القوميون العرب، الشـ
ات ازته آلة  ل وجودها ممثًال في ح ان  اعة  المنشورات  ةومنظمات أخر  لط

ان الفلسطيني.      ومهاجمة الك
ـــة العنيدة، إلى  " راقب    ــ ان موقف هذه المنظمات يتراوح من المعارضــ و

ان ا ــــر، وانتظر"، فقد  ــــ ة بيد عبد الناصــــ ـــطيني ألعو ــ ــ ــ ان الفلســـ عثيون يرون الك ل
ة بيد أ  ون ألعو ان أن ن وعبثًا حاولت أن أقنعهم أنني لن أســمح لنفســي أو للك
ان الشـــيوعيون ال  ة؛ و ان موقف جماعة " فتح " موقف المراق س، و ملك أو رئ

و ، منطقًا يهضـــمون " تحرر فلســـطين يخاطبونني وألســـنتهم ثابتة في حل موســـ
س  ساهم فيها الرئ ة  ة حر أ ان األخوان المسلمون ال يؤمنون  وجدال وفلسفة؛ و
ــان القوميون العرب يتحــدثون من خالل  عيــد؛ و ــر من قرــب أو  ــ ــ ــــ عبــد النــاصــــ
انت الجبهات  ة؛ و ـــطين ة الفلســـــ ـــــ ــ ـــخصـ ــ ــيد الشـــ ــ ــ ة وال يؤمنون بتجســ ة العر القوم
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الج ـــل  ــــ ل عمل يتصــ ـــخر من  ــ ــ ـــــورة أو والمنظمات األخر تســ صــــ ة  امعة العر
.   أخر

ـــدت فيهم "    ــــرة" وناشــ ـــة " سـ ــات خاصــ عًا في جلســـ لقد خلوت بهؤالء جم
ســـــاهموا معي في البناء، ال  ـــطينيتهم " وأن هذه فرصـــــة العمر، ودعوتهم أن  فلســ
ــادة منظمــة  ــتراك في ق ـــ ــــ ــــ ــأيــديهم.. ودعوتهم لالشـ قفوا في الخــارج والمعــاول  أن 

ـــعار الوحدة الو  ان التحرر تحت شـــ عملوا في أجهزتها المختلفة، من  ة، وأن  طن
شترك  اسي  ان يرد  العمل الس ؛ ومن  ر شترك في النشا العس يرد القتال 
ًا فتحوا لي عدة  ا ـــددت عليهم  لما ســ نت  مي اإلعالمي .. و ــا التنظ في النشـــ

ـــــ ة القضـ مهارات الحوار والجدال.. ولكن قدســــــ ــأن الحزيين عرفوا  ــ  ،ةأبواب ،شــ
ة، فوق المهارات والمهاترات. النها   انت 

عًا  وطنيين مخلصين، وقواعدهم أكثر منهم إخالصًا    ان هؤالء جم ولقد 
خاف  انه الخاص و ــًا على  ــ ــ ــ ــــ ان حرصـــ ال من أولئك القادة  ة؛ ولكن  ووطن
ـــتطع أن أقنعهم، وراحوا في أعقــاب اجتمــاعــات  ـــ ــ ــ ــان العــام. ولم أســــ ــه من الك عل

عون ال ط ، يبهم،  ان غير ثور أنه  ـــطيني :  ان الفلسـ ــورات، يهاجمون الك منشــ
ان ال يبني من فوق وٕانما يبني من تحت  ة، وٕان الك عة الجامعة العر ــن ــ ــ وأنه صــ
ــاء، وٕانما يجب أن  ــ ــــ فرض من قبل الملوك والرؤسـ ـــطيني ال  ــ ان الفلســــ .. وٕان الك

ع من إرادة الشعب.   ين
ة نت أقرأ هذه الشـــعارات في هذه المنشـــورا   ت، فأشـــف على  هذه الوطن

ــغيرة .. وقبل انصــــرافي من بيروت التقيت بهم وقلت : نحن ال زلنا في أول  الصــ
ـــع الميثاق  عد ..  تعالوا نبني معًا، تعالوا نضــ ـــع حجرًا واحدًا  الطر .. ولم نضــ

ان معًا.. م الك   معًا، ونق
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ــحف    ــ تب واحد منهم في إحد الصــ ـــرارهم، و ـــــوا في عنادهم وٕاصـــ ومضـ
مات  الالجئين، أ م في مخ ق ان الفلسطيني يجب أن  ن  الذ يرد أن يبني الك

  ال في فندق سان جورج، في بيروت!!
م    ــأدعو ــ ــ ــة فقد قلت لهم : ســ ــــ صــ ورغمًا عن أن هذا الكالم هو مهارة رخ

م،  ادة  المنظمة مفتوحة أمام ـــتراك في المجلس الوطني في القدس، وأن ق ــ ــــ لالشــ
فيني ا ان عنوان متاحة لكم.. و ان، والك لشـــعب إذا تخلفتم، فإن الشـــعب مع الك

  فاحه ورمز نضاله.
ــت ورائي حي رأس بيروت    وغــادرت مطــار بيروت إلى القــاهرة، وقــد تر

ان في طرقه إلى البناء. ان  الجدل .. ولكن الك   عامرًا 
ــعــب في قطــاع غزة ينتظر    ــ ــ ـــ ــ ــ ــان الشـ ًال في القــاهرة، فقــد  ــث طو لم أم

ان ار الك ـــــاحته مليئة أخ ــ ــ ــــ ــلت بي الطائرة إلى مطار العرش ألجد ســ ــ ــ ــــ ــ ؛ ووصــ
ًا إلى أقصاه  بجماهير الفلسطينيين والمصرين، واجتزنا قطاع غزة من أدناه جنو
ـــب أنه لم يب رجل وال امرأة وال  ــ ارات؛ وأحســ ـــــ ل من الســ ب طو ــماًال، في مو ــ شـــ

ـــا ــ ــ ــ ــــ ــوارع والسـ ــ ـــــ ــــ حات طفل في البيوت في ذلك اليوم، فقد خرجت الجموع إلى الشـ
تفًا  الناس  ـــًا  ـــوصـ ه مرصـ ان الطر العام على جانب ادين هاتفة هازجة؛ و والم
ــرب،  ــ ــــ ــ ــنوج تضـ ــــ ــ ــ الهواء، والطبول تقرع، والصـ ة خفاقة  تف؛ األعالم  الدين إلى 
از  ان اجت مون والكروم .. و اب تتجاوب بين أشــــجار الل وأناشــــيد الطالب والشــــ

رحمة من هللا في ذلك اليوم.. وما  ةخانيونس ورفح من بين الجماهير المتالحم
ب  شــرًا ضــخمًا في وجه المو أن دخلنا غزة حتى تدفقت الجماهير وأقامت ســدًا 
اب  ان الفلسطيني؛ وأعانني الش شر الك حمل لهم  ستمعوا إلى من  يردون أن 
ح  ص بيرة وتحدثت إلى الشعب، والشعب  ارة  ورجال الشرطة فامتطيت ظهر س



  

-110-  

ـــقير بدنا ــ اشــ ذا  اســـــــالح" فأجبت " افتحو  "  ــالح" .. وه ــ الســـ م  الطر وأنا أعد
 ، ، الفر يوسف العجرود انفتح الطر وواصلنا سيرنا إلى مقر الحاكم اإلدار

ل أرجاء القطاع. الوفود، من    فوجدناه غاصًا 
ــرحــت الميثــاق    ــــ ــــ ــــرعي في غزة ، وشــــ ــــ ــ ــ عــد الظهر المجلس التشــ وزرت 

ـــار والنظـــام، ودعوت المجلس أن يت ــاع الخت ــاقي الهيئـــات في القطـ ـ عـــاون مع 
ه في المجلس الوطني.    ممثل

ما مل    م الشــعب،  ة في تنظ ان أهل القطاع قد ملوا التجارب الماضــ و
م إطالقًا؛ ثم إنني  ن له أ تنظ الشـعب الفلسـطيني في مختلف تجمعاته أن لم 

ما أح الســـالح،  ان هتاف الجماهير وهي تطالب  ل م ســـســـت في ســـمعت في 
ان  ون الك ــون أن  ــطيني في الوطن العري أنهم يخشـــ ــعب الفلســـ جولتي مع الشـــ
ر في الميثاق  ــ ــ ــــ ــ فى، مع أني أكدت الجانب العســ ًا و ًا إعالم ـــــ ــ ــ اســـ ــ ــ ــــ ــ جهازًا ســ
ــك  ـــطيني يخامرها شــ انت جماهير الشــــعب الفلسـ والنظام، وفوق هذا وذاك ، فقد 

ان، ة إزاء الك ومات العر ة الح ة  غير قليل في جد ـــمح الدول العر ـــــ ــــ وهل تســ
حمل السالح.   ألبناء فلسطين 

اشفت الفر يوسف العجرود بهذه الخواطر فقال:      و
  ماذا تقترح، وٕاني أوافقك أن هذا شعور الجمهور.. - 

ن مفتوحًا  ر للتدرب على أرض القطاع، ول قلت : أرد أن ننشئ معس
اب فلسطين من حيثما جاؤا.   أمام ش

ح ن ال م ان الفلســـطيني، ونحن قال :  عد إنشـــاء الك ث بهذا الموضـــوع 
  مستعدون للمعاونة.
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ان، حتى يوقن الشعب  رًا التدرب قبل إنشاء الك قلت : أرد إنشاء معس
ان.. وحتى ينعقد المجلس  ــــلح هو طر الك ـــطيني أن الكفاح المسـ الفلســ

  الوطني في القدس في جو الكفاح.
ــتط ــــ ــ ــ ذلك قبل اجتماع المجلس الوطني أن نفعل  عقال: ما أظن أننا نســـ

ع (  ضعة أساب   ).1964مايو  28ولم  يب على انعقاده إال 
اب  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــ .. األرض في قطاع غزة موجودة .. والشــ ــ ــ ــــ سـ قلت : األمر 

ا المدرين، وال السالح. الض   موجودون .. والقاهرة ال تضن علينا 
  قال : والمال!

ًا في البنك ا ــا ــــ ــــ ــ ــم قلت : هيَّن .. إن عند حســ ــ ــــ ــ ــ اســ لعري في بيروت 
  صندوق فلسطين.

حث عن الموقع المالئم حتى وصلنا إلى " النصيرات"    ارة ن الس وخرجنا 
حر وجدت  ضالتي .. فقلت للفر  ة مشرفة على سطح ال .. وهناك على هض
أنما األرض  ة هللا إلى غزة ، و العجرود : اقرأ الفاتحة، فقرأنا، وعدنا  على بر

..مطو توالسماوا   ات في يد
ور..     واستغفرت هللا من هذا الغرور الش
ات من حقيبتي،    ـــــ ـــلت منزل الحاكم حتى تناولت دفتر الشــ ــ وما أن وصــ

ــترليني دفعة أولى  ه إســــ ــــة آالف جن مبلغ خمســ ًا  ـــــ ووقعت للفر العجرود شـ
ان هو المبلغ األول  واألخير الذ  ر النصيرات .. و س معس لإلنفاق على تأس

ــيد عبد وقعته و  ح يوقع معي الســـ ة، فقد أصـــــ ــطين ــ ة الفلسـ ــ ــ حد من أموال القضـ
ع ما  ــــومان الذ اختارته منظمة التحرر ف ــ ــ ــــ ــًا لمجلس إدارة  دالحميد شــ ــ ــ ــ ــــ ســـ رئ

  الصندوق القومي..
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ــــدر أمره إلى مختلف    ــــ ــــماعة التلفون، فأصـ ــ وتناولت الفر العجرود ســـ
ام إلى إعداد ال ـــرعوا في خالل ثالثة أ ــــ ــ سـ أن  امًا الدوائر  ــًا وخ ــ ــ ــ ر، أرضــ ــ ــ معســــــ

اب فسارعوا إلى التطوع،  أ بين جموع الطالب والش ًا .. وسر الن ا وسالحًا وش
ر.   وسارعوا إلى المعس

ـــدد(   ـــاكم إلى 1964إبرـــــل  20وفي اليوم المحــ ــا من منزل الحــ ) انطلقنـــ
اد ال تزد عنها في روعتها  ــــيرات، وغدا القطاع في أفراح وأع ــــ ــــ ر النصــ ـــــ ــ ــ ــــ معسـ

هجتها إال أ ون.. و ن ف ر  أنما قيل للمعســ ر، و ام التحرر.. ودخلنا  المعســ
ــاب  ـــــ ــ ــ ــــ ــا المــدرون، وأولئــك الشـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــالح، وهؤالء الضــ ــــ ــ ــ ـــ ــام، وهــذا السـ فهــذه الخ
ــاء المجلس  ــــ ــارته، وأعضـ ــ ـــطين خفاقًا ورفرافًا على ســـ ــ المتطوعون، وهذا علم فلســ

ـــــط حيون علم فلسـ اب والطالب،   ــ ـــ ـــرعي وممثلو القطاع ومنظمات الشـ ــ ين، التشـ
نشدون  نشيد فلسطين .   و

اتي، وأنا أقول" لقد أراد هللا    ما لم أخطب في ح وخطبت في ذلك اليوم 
ما يجب أن نجلس .. نجلس اآلن ونحن نولي  ر  ـــــ لنا أن نجلس في هذا المعســ
ر  ــ ًال .. ولكن معســ ون الطر طو افا وتل أبيب .. قد  فا و ـــطر ح وجوهنا شـ

م وتســـيرون معي، ونســـير معًا ، فإن النصـــيرات هو أول الطر . و  ســـأســـير مع
اء  ة حيث مثو األ ــطين الحبي ــ هلكت في الطر فأحملوني أيها الرفاق إلى فلســ

  واألجداد ".
ات من حولوا   عضًا، والفت عضهم  سألن نتهى الحفل، والشعب يهنئ  ي 

ن حر تحمــل  متى دورنــا . وقلــت : دور ــانــت رــاح ال ــل آت قرــب. و قرــب و
صـــر األن ة على مرمى ال اشـــيد والهتافات شـــرقا .. شـــرقا إلى المســـتعمرات اليهود

ر النصيرات ذهبنا إلى المطار الستقل الطائرة إلى القاهرة ألعلن إلى  ومن معس
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ـــعب  ــ ـــ ة والشــ ومات العر الح ــــاالتي  ــ ــ ـــاء .. إن اتصــ ــــ لجنة ممثلي الملوك والرؤســ
ــطيني في طرق ــ ان  الفلسـ ـــطيني قد أنتهت، وأن الك ه إلى الوجود .. وألعلن الفلســ

أ الكبير.   للشعب الفلسطيني الن
ان وٕان    ـــاء الك ـــيرات قبل إنشـ ر النصـ ـــأنا معســــ أ الكبير أننا أنشـ ان الن و

  الكفاح المسلح هو طر التحرر..
م وعدو  "    ه عدو ـــتطعتم من قوة ومن را الخيل ترهبون  ــ ــ ــ ــ وأعدوا لهم ما اســـ
  هللا"

م   صدق هللا العظ
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ان الفلسطيني عند ثالثة     ..الك

و   الشعب والملوك وغروم
  

ع من عام  ـــهر الر ـــ عد انتظار 1964مع شــ ع آمالنا  ـــان) أقبل ر ـــ ســ ( ن
ـــطيني في متناول  ان الفلســ ح الك ل، فقد أصـــــ ورهن عزائمنا؛ لقد ترقب  أيديناطو

انه ألنه رأ  ه رمزًا لنضاله وعنوانًا لكفاحه.. الشعب الفلسطيني إنشاء    ف
موجـــب قرار مؤتمر القمـــة األول    عـــة المؤلفـــة  ومثلـــت أمـــام لجنـــة المتـــا

ـــت على اللجنة نتائج رحلتي في الوطن العري  ـــ ــــ ــــلة تنفيذ قراراته، وعرضـ ــ ــــ لمواصـ
تجمعات الشعب الفلسطيني . ة و ومات العر الح   واتصاالتي 

صــدد إنشــاء واســتوضــح األعضــاء عن اإلجراءات العم   ة التي اتخذتها  ل
ــــــاوراتي مع أبناء  ـــاالتي ومشــــ ــ ــ ــ ــطيني، فأوجزت لهم أنه نتيجة التصـ ــ ــ ان الفلســــ الك
ــاء  ار أعضــــ ــيرة الخت ـــاء لجان تحضــــ ــ ــطين في مختلف تجمعاتهم قد تم إنشـ ــ فلســ

ـــنة  28المجلس الوطني المزمع عقده في  في مدينة القدس، وأني  1964مايو ســــ
ـــاء الذين قا ـــتو رجوت الملوك والرؤسـ ة عنهم وفودًا على مسـ ا أن يوفدوا ن بلتهم 
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شــهدوا حفلة افتتاح المؤتمر، فإنها مرحلة تارخ ســتأنف شــعب فلســطين  ةعال ل
ب في  و ــماء و ــ ــ ــ ل سـ ـــــردته الكارثة تحت  عد أن شــــ فاحه الوطني  من خاللها 
الحرف الواحد: " الســـالح  ان عند الشـــعب الفلســـطيني معناه  الوطن العري.. الك

ـــطيني وال ــعب الفلسـ فًا غير جدير بثقة الشــ ــع ح هزًال وضــ صــــ ان  كفاح، وأن الك
ًا  ه بروزًا قو ارزة ف ة  ــطين رة الفلسـ ــ ة العسـ والرأ العام العري إذا لم تكن الناح
ًا في العمل  صــورة قاطعة أن اســتمرار شــخصــ ون واضــحًا  .. ولهذا أرجو أن 

انات الع اإلم ان الفلسطيني مرهون  ان".الك سر لهذا الك رة التي تت   س
ة    ـــعود ــــ ــ ــ ة الســ ـــــارة إلى موقف المملكة العر ــــ ــ ة إشــ ولم أورد في تقرر أ

ه،  حت مقاليد األمور بيد ـــــ ــ ــل،  وقد أصــ ــــ صـــ التحديد موقف األمير ( الملك) ف و
ــان  ـــــأن  الك ــ ـــ ــ ــ شــ ــه  ــارتــه والتحــدث إل ــأذن لي بز ــل لم  ــ ــــ ــــ صــــ ذلــك أن األمير ف

ـــطين نت خالل جولتي فيالفلســ ة، ، و ــعود ي الوطن العري، أزور الســـــفارات الســـ
ــفر إلى المملكة العر الســـ ه مســـــتأذنًا  ـــمة، ألبرق إل ـــمة عاصــ ة،  ةعاصــ ــعود الســـ

أبناء فلســــطين في الســــعود ه و ـــال  بلغون فيها نحوًا من ثالثين ألفًا، ةلالتصـ ، و
ه.. ولم أدر لذل اتي التي أرســلتها إل ًا واحدًا على برق ًا، ولكني لم أتل جوا ك ســب

قه أو تضاي غيره من  ادرة تضا ة  فأنا ما زلت في أول الطر ولم تبدر مني أ
ون عبئًا على  ــطين ال بد أن  ــ ة فلسـ ــ ــ عمل في قضـ الملوك والرؤســـــاء، فإن من 

ه وآرائه !! فًا .. ال في ظله وروحه، ولكن في مطال ان خف   الحاكمين مهما 
ــ   ــ ــــ ـــــ صــ تمت أمر مع األمير ف ما ومع هذا فقد  عة،  ل عن لجنة المتا

صـــل مما  نت حرصـــًا أن ال أجعل لألمير ف تمته عن الرأ العام العري، فقد 
ع، إذا أرادت أن تلعب دورًا  ــتط ـــــ ة تسـ ـــعود ة الســـــ و منه، فإن المملكة العر ــــــ شــ
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ل عام  في المؤتمر اإلســالمي الكبير الذ ينعقد  ة فلســطين،و ضــخمًا في قضــ
ة الحج، وثروتها ة. لمناس اسة الغر ة، وأثرها على الس   البترول

ــيد    ـــــ ما أثاره الســ ة إال ف ع عة هادئة وطب ـــات لجنة المتا ــ ـــت مناقشــــ ــ ومضــــ
، فقد أعرب عن عدم رضــائه عن طرقة  س الســور منصــور األطرش ممثل الرئ

ام   ــرورة الق ــ ــــ ـــــ في ضـــ ــ ــ ادة في دمشــ رر رأ الق ـــطيني، و ــ ــ ــ ان الفلســ ــاء الك ــ ــــ إنشـــ
ات عامة بين الفل ة معبرة عن إرادة انتخا ادة الفلسطين سطينيين حتى " تكون الق

  الشعب الفلسطيني". رجماهي
ة التي تحول دون    ــاعب العمل ــور األطرش المصـــ ــــيد منصـــ ــــرحت للسـ وشـ

عث ، وأنني عقدت  ـــــلتها في لقاءاتي مع قادة حزب ال ــ نت قد فصــ ات، و االنتخا
ـــتثناء ال ــــ ــ ــ اســ ًا  ـــطين ــ ــ ـــ ًا فلســـ ــــعب ــ ــــ قرب ن ثالثين مؤتمرًا شـــ ندوات واالجتماعات ما 

ــور األطرش  ــــ ــيد منصــــ ــ ــــ ـــعب" التي يتحدث عنها الســ ــ ، وأن " جماهير الشـــــ األخر
ة عن هذه الطرقة.   راض

ـــــه وتحفظاته .. والواقع    ًا اعتراضــــ ة مبد ـــور مرة ثان ــ وتكلم المندوب الســــ
لة في متاهاته في  الي طو عد أن ســــلخت ل ــبرا على هذا الحوار  أني لم أط صــ

ــــي ــا دمشـــــ .. فقلت للسـ ــ اشـ ـــلطان  ا أخي .. إن والدك ســ ــور األطرش "  ــ د منصـ
ة، ولكنه انتخب نفسه ألداء  ة انتخاب حينما قاد الثورة السورة لم ينطل من معر
ة أحد، وان  ــا ــــ ـــورا تحت وصـ ــ ة في ســ ة الوطن ـــال، ولم تكن ال حر ــ واجب النضــ
ة أحد؛ نحن نقبل عًا ألحد، أو تحت وصا ون تا  الشعب الفلسطيني يرفض أن 
انه.  ــيره وهو الذ يبني  ـــــ قرر مصـ ـــعبنا هو الذ  ــــ ة ،ولكن شـ ـــورة األخو ــــ المشـ
س ألحد أن يتدخل فيها  ة ل ان الفلســطيني مســألة داخل ونحن نعتبر موضــوع الك

ة أل بلد عري ". !! ما ال نتدخل في األمور الداخل   ،تمامًا 
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انت حازمة، وال ألن   ــيد منصــــور األطرش، ال ألن لهجتي  ت الســ ه وســــ
د  عة لم يؤ ـــاء لجنة المتا ــــ ــ ــــديد، ولكن ألن أحدًا من أعضـ ــــ اقتنع بهذا المنط الســ
ســتمعوا  م في ســورا آنذاك .. ورأ أن أعضــاء اللجنة ال يردون أن  موقف الح

  إلى " األطرش" !!
ـــطيني    ــ ـــــ عــة أن المؤتمر الفلســــ وأعلنــت في ختــام حــديثي إلى لجنــة المتــا

ــــينعقـــد في مـــدينـــة القـــدس في  ــ ــــ ـــانـــت الظروف 1964مـــايو  28ســــ ـــائنـــة مـــا   ،
ــاء  ــ ــ ــــر. !! وأعلن األعضــ ــ حضــ ـــر من  ــــ حضـ غيب، و غب من  ــاعب، ول ــــ والمصــ
اســـتثناء الوفدين الســـعود والســـور فقد التزما  ة الدعوة،  وماتهم لتلب اســـتعداد ح
س عبد الناصـــر  مثل الرئ الصـــمت .. وقال الســـيد حســـن  صـــبر الخولي أنه ســـ

عض في عجب واستغراب  في حضور المؤتمر .. فنظر األعضاء عضهم إلى 
ان الرأ العام يتطلع إلى أن  ان الفلســـطيني موضـــوع الســـاعة، و ان الك .. فقد 

ــطين .. قلت :إن الشــــعب الفلســ ة على أعلى مســــتو ومات العر قدر  يتمثل الح
ع إخوانـــه من العرب، ولكنـــه يتوقع أن ير في مؤتمره الوطني األول الـــذ  جم

عد خمســـة ع ع، وأضـــفت إلى ينعقد  شـــر عامًا من الكارثة وفودًا على مســـتو رف
س أحمد بن بلال قد أبلغني عن طر سفارته في القاهرة أنه مستعد  ذلك أن الرئ

عتزم الحضور.. سًا آخر    لحضور المؤتمر الفلسطيني بنفسه، إذا علم أن رئ
عد    س عبد الناصــر  وخرجت مع الســيد حســن صــبر الخولي ممثل الرئ

ة المتحدة وقلت : أرجو انف ه وأعاتب الجمهورة العر ــــة وأنا أعات ضـــــاض  الجلسـ
س الجمهورــة في المؤتمر  س أني أتطلع " أن ينوب عنــه نــائــب رئ أن تبلغ الرئ

  الفلسطيني.. "
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ـان    وعـدت إلى منزلي وأنـا في حيرة من أمر من موقف القـاهرة من الك
لة المضن ة في الوطن العري أ صد في الفلسطيني.. فلم تالق جولتي الطو

ان  له  ارة، مع  أن الوطن العري  ة إخ ـــحفها وٕاذاعتها، ولو حتى من ناح صــــ
ان الفلسـطين ار الك أخ أتي السـيد حسـن صـبر الخولي يعج  ؛ ثم ها هو اليوم 

س عبد الناصر في المؤتمر الفلسطيني  مثل الرئ عة أنه س علن أمام لجنة المتا ل
ان .. والواقع أ ــــتطع أن أجد تعليًال لموقف القاهرة في تلك الفترة من الك ني لم أسـ

ة إن  ـــطيني من أن تقول عنه الدول العر ــ ــ ان الفلســـ ة للك ــطيني، أهو حما ــــ الفلســــ
ــان  ــاهرة ترــد للك ــل طــاقــاتهــا؛ أو إن الق ـــة لــه، وٕانهــا وراءه  ــــ ــــ ــــ ــاهرة متحمسـ الق

  الفلسطيني في تلك المرحلة حجما معينًا ال يتعداه ..
ــاعبي الكثيرة،    ــفت هذا الموقف إلى مصـــ ــبب، فقد أضـــ ان الســـ ائنًا ما  و

  وحملت حقيبتي وسافرت إلى عمان ألكون في قلب الساحة حيث نرد أن نبني.. 
ان    ـــطيني  ــــ ان الفلســــ ــــاء الك ــــ أجل .. أقول حيث نرد أن نبني، فإن إنشـــ

ل معنى الكلمة، ســو أن أبناء فلســطين .. هم الحجارة و  ة بناء  الحديد .. عمل
قيني أنهم أقو وأمضى، وأشد وأصلب ..   و

ـــــاعات تمأل    انت اإلشـــ تها، لقد  غير أني وجدت عمان على غير ما تر
حضر  تالمقاهي والشوارع والبيوت.. وتردد الشائعا أن الملك حسين ال يرد أن 

عيدًا أثناء إنعقاد المؤتمر ون  ة ل ـــافر إلى العق ــ ـــطيني .. وأنه سـ ــ  ،المؤتمر الفلسـ
س الوزراء السيد بهجت التلهوني.   وسينيب عنه رئ

ــــفارة    اب متعددة، أولها أن الســ ــ ــ ــين هذا الموقف ألســ وقد اتخذ الملك حســــ
ــطيني فإن  في ذلك "  ــ ــ ــ ــــ ان الفلســ ــاء الك ــ ــ ــــ ة في عمان قد حذرت من إنشــــ األمر
ـــنين إلنهاء النزاع  ــ ات المتحدة عبر الســـ ة التي بذلتها الوال ـــلم ــ تعطيًال للجهود الســـ
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ان الفلسطيني ال ان وال بد من إنشاء الك ة، وٕانه إذا  صورة نهائ عري اإلسرائيلي 
ة أثناء عمله  ـــيوع ـــه للشــ اع نفســ ـــقير  فما معنى أن يتولى زعامته رجل مثل الشــ
ــة التي قــدمهــا  ــــفو ــ ــــ رة الشــــ في األمم المتحــدة " ، تلــك هي الترجمــة األمينــة للمــذ

ما أمالها  ع ي في عمان .  ــفير األمر ــــ ـــدي لي في الديوان الملكي السـ ــ ليَّ صــ
ـــا  أرجف عــــدد من الوزراء  مـ ــطيني،  ــ ــــ ــــ ــان الفلســ ــ ـــان. وثــــانيهــــا أن الك في عمـ
ان األردني وعلى الوحدة  قضي على الك والمستوزرن الفلسطينيين واألردنيين، س

  بين الضفتين .
ــاور مع اإلخوان    ــ ــ ــــ ــــ ــام وأنــا أتشــ ـــعــة أ ــــ ــ ــ ضـــ ثــت بين عمــان والقــدس  وم

ــطينيين في اإلج ــهر الفلســـ ــيرة لعقد المؤتمر الوطني، وفي أوائل شـــ راءات التحضـــ
س الوزراء السيد بهجت 1964مايو ( )، أقلتنا طائرة صغيرة من مطار عمان، رئ

أمر المجلس  ه  ــين للتحدث إل ــــ ــــ ــ الملك حســ ة لالجتماع  التلهوني وأنا، إلى العق
ارته  بنا س النا في المطار، ور ان الملك حسين في استق ه الوطني .. و ت إلى م

ــطيني وللملوك  ــ ـــــ ان الفلســ ــدة وهي تهتف للك ــ ــ ـــ ــ الجماهير الحاشــ ـــ ــــ ة وســ في العق
انوا يلوحون لي  ة على الكثيرن الذ  ــًا أن ال أرد التح نت حرصـ والرؤســـاء، و
ـــين أن ينعم بهذه الحفاوة وحده، وأردت أن أدخل  ــ ــــ ــ ــ ت للملك حسـ أيديهم، فقد تر

ـــــ س له ما يخشــ ــــه، وأنه ل ــ ــطيني أو مني، الطمأنينة على نفسـ ــــ ان الفلسـ اه من الك
ة  نت صـادقًا مخلصـًا في عزمي هذا .. فإن األردن هو وطن القض وأشـهد أني 
ماني على الدوام ومن هذا  ان إ ــعبها هو شـــــعب األردن ، ذلك  ة، وشـــ ـــطين الفلســ
ــين ومجاملته، إلى أن فجرَّ  األزمة  ــ ـــ ــ ــ ــ نت انطل في مجاراة الملك  حسـ مان  اإل

ـــهير " في عجلون في يونيو عام مع المنظمة ومعي ف ــــ ــــ ه " الشــ .. 1966ي خطا
راتي .. ره في مذ أتي ذ   ما س
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س عبد الناصــر :    ه " الرئ عد أن ســألني عن " أخ وقلت للملك حســين، 
  لماذا سيتخلف عن حضور  المجلس الوطني في القدس؟

ــتو وزراء    ــ ــــ ــلون وفودًا، على مســـ ــ ــــ ـــيرســـ ــــ ـــاء ســــ ــ ــ ــ قال : إن الملوك والرؤســ
ة، وس س وزرائي.الخارج   ينوب عني رئ

ة لجاللتكم .. إن المؤتمر ينعقد في بيت    ـــــ ــ النسـ قلت: أن األمر مختلف 
م تفسيرات  غير حسنة.  ا ون لغ ة، وأخشى أن    المقدس، في المملكة األردن

ات في البلد، وال نرد أن    ــ ــ ــــ ــاســ ـــــ ل حال،  أنت تعرف الحســـ قال : على 
ة إلى فلسطيني وأرد   ني.نفرق األسرة األردن

قطع دابر هــذا  الكالم .. وٕان    ــــور جاللتكم  ــــ ـــــ س أن حضـ ــالع قلــت : 
ـــــأتناول هذا  ــة للمرجفين أن يرجفوا .. ومع  هذا فإني ســ ـــ عطي الفرصــ ـــــ م ســ ا غ

ما يتف مع المصلحة..    الموضوع في خطابي 
ــيرة    ــــ ــــ قال : ثم إن هناك أزمة في البلد .. فقد بلغني أن اللجنة التحضــــ

ــ ــ ــــ ــ ـــ طيني قد قررت أن ال توجه الدعوة إلى الوزراء والنواب للمؤتمر الوطني الفلسـ
  الفلسطينيين.

حث هذا األمر مع اللجنة    ــتعد أن أ ــ ـــــ ــــ ــ فأنا مسـ ــ ــــ ــ ــ ســ قلت :  هذا أمر 
  التحضيرة وأن أرجوهم دعوة الوزراء والنواب. 

ــــاء    ــوع إنشـ ـــتاؤون من موضـــ ش مســ ا الج ــ ــ قال : وفوق هذا ، فان  ضـ
ة.    تائب  فلسطين

ــر الملكي، حيث قلت :  هذا م   ــتنا في القصــــ ــ ــوع فرغنا منه في جلســ ــ وضــ
موافقة  ة يتم إنشــاؤها  ا حاضــرن. واتفقنا إن الكتائب الفلســطين ار الضــ ان 
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ش األردني  ـــتعــد أن أزور وحــدات  الج ـــــ ــــ ــة .. ومع هــذا فــإني مســ الــدول المعن
  وأتحدث إليهم في الموضوع.

اهتمام إال   تي  ــغي إلى أجو ــ صـــ ـــين  ــ ان الملك حســ ـــت وقد  ــ  حين عرضــ
حـــاورني ولم يب  ـــت أنـــه  ش األردني في وحـــداتـــه .. وأدر ـــه أن أزور الج عل
أمـامي إال أن ألقي قنبلتي األخيرة فقلــت : يبــدو لي، وأرجو أن أكون مخطئــًا في 
ــأعلن  ــــ ظني، أن جاللتكم ال تردون عقد المؤتمر الوطني في القدس .. ولهذا فســ

ــــهر القادم لنعقده في  القاهرة .. ولم أكد أكمل حديثي حتى قال : تأجيله  إلى الشـ
ــت هذه رغبتي .. نحن نرد أن ينعقد المجلس الوطني في القدس...  ــ سـ ال أبدًا، ل
ع الوزارات للســـهر على راحة المؤتمرن، وتوفير  مات إلى جم وقد أصـــدرت التعل

اب لنجاح المؤتمر ـــــ ــ ــ ـــتأذن جاللتكم  -ل األســـ ــــ ــــ الوقوف وأنا  أقول: أسـ وهممت 
ــفر ــ ــور المجلس الوطني في  السـ ــ ـــنرحب بوفد جاللتكم لحضـ إلى القاهرة غدًا، وســ

س  ـــين والرئ ــــ ــــ ــ ــر" .. وانتحى الملك حسـ ــــ ــــ س عبد الناصــــ م الرئ القاهرة عند " أخ
ون األخ  ــد أن  عــدهــا الملــك : " نحن نر ، قــال  عض دقــائ ــًا ل التلهوني جــان

ًا، وسأحضر حفل االفتتاح بنفسي..".   أحمد راض
تب الملك قلت : ســـأكون    الكم في بيت المقدس .. " وغادرنا م في اســـتق

ارته إلى المطار،  وســـ صـــفوف متراصـــة من أبناء الشـــعب، وهم يهتفون :  ــ سـ
أعلى  ــحت  ــ ـــــي من النافذة وصـــ ـــقير .. فمددت رأســ ــ ش الشــ ع ــين،  ــ ش الحســـ ع
ــين  ــارر الملك  حسـ صـــوتي اهتفوا للحســـين، واهتفوا لفلســـطين .. وقد انطلقت أسـ

  ادرة ..لهذه ال
ووصــلنا عمان وأنا أثني على موقف الســيد بهجت التلهوني " األردني "    

ـــطيني من أبناء  ــ ــ ــ ًا : أنت " فلســــ ـــطيني .. وقلت له مداع ــ ـــ ــ ــ ان الفلسـ في تأييده للك
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ـــي قبل  –وهي من منطقة الكرك  –معان  ــ ــــ ــــ م الرحالة أبن جبير األندلسـ لقد زار
أنها أطيب ه عن الكرك  تا عة قرون وأشار في    أرض في فلسطين". س

ـــة الوزارة، وذهبــت إلى    ــ ــــ ــــ ــ ــاسـ س التلهوني إلى ر ومن المطــار ذهــب الرئ
  القدس ألواجه المصاعب الصغيرة تكمن وراءها المعاني الكبيرة .

ًا أن    نت راغ ان انعقاد المؤتمر، فقد  ة األولى هي م ـــعو ــ ـــ ــ ــ انت الصــ و
مة من القد ــــفي على المؤتمر جال سينعقد في المدينة القد ـــــ ــــ ــــي لنضـ ـــــ ــــ ل الماضـ

ـــــالح الدين لتحرر القدس .. ولكن  ــ ــ طل صــــ ــه ال ـــ ــ ــ ة الكفاح الذ خاضــــ ــ ــ ــــ ــ ــ وقدسـ
ـــًا  ـــ ثير من أجهزة الدولة معارضــــ ان  ة مانعت في ذلك ، فقد  ـــلطات األردن ــــ الســـ
عملون على تعطيلــه أو اإلقالل من أهميتــه .. وامتألت  ــــــطيني، و ــــ ــان الفلســــ للك

ة يوم ذا ــفة الغر ــ ــاكالضـــ ــ اإلشـــ ــــة بيت المقدس،  أن أعوان الحاج ، وخاصـــ عات 
ًا في البالد يوم انعقاد المجلس الوطني، وأنهم  ــغ ــــ ــ حدثون شـ ــ ــ ـــيني ســـــ ــ أمين الحســــ
ــعون قنابل موقوتة في داخل االجتماع، ليدمروا القاعة على من فيها ..  ــ ــ ــ ضـ ـــــ ــ ســ
ـــها  ـــــ ــــ ة في طول البالد وعرضــ وأنهم .. وأنهم.. واندس أعوان المخابرات األمر

ـــاعا ـــرون هذه اإلشــ الي بهذه التخرصـــــات في المقاه تينشــ . ولم أكن أ ي والنواد
ًا من أن تؤثر هذه  ـــع وع ــــ ــطيني أعم إدراكًا وأوســ ــ ــــ ــــعب الفلسـ ــ ــ ألني أعلم أن الشـ

اردة في عزمته.   الحرب ال
ة، فقد اقترحت    ـــلطات األردن ــطنعة قد خدمت السـ ولكن هذه البلبلة المصــ

عقد المؤتمر في عمان ال في القدس .. والغرض ظاهر من هذا  االقتراح .. أن 
عقده في فندق  شــيرون  ة  ل إصــرار. ثم جاء رجال المخابرات األردن ورفضــت 
ان الفلســـطيني أن  ذلك أنهم يردون للك ًا من أرحا .. ووضـــح  حر الميت قر ال

ة القدس واقترح أ ـــيد روحي الخطيب أمين بلد ـــــ ــ ــ عقد  نيولد ميتًا .. وتدخل  الســ
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ونتنتــال عل يالمؤتمر ف ــدق انتر ــيــت بهــذا فن ــــ ــــ ى جبــل الزتون في القــدس فرضــــ
اة بيت المقدس في  ــاهم في ح ــــ في أن هذا الجيل قد ســ ـــطًا، و االقتراح حًال وســـــ

ــــرفو  شـــ عون أن  ـــتط ســــ ذلك أن المؤتمرن  في  ع حقب التارخ، و من هذا  اجم
في فوق هذا وذاك  م والجديد، بل إنه  ـــطرها القد ــــ ــــ شـ الجبل على مدينة القدس 

ـــطين من خالل أن الوفود الع ة فلســــ ـــــ ع أن تتعلم من هذا الجبل قضــ ــتط ــ ــ ة تسـ ر
ائنا ومزارعنا ..  ىخطو الهدنة على مرم ارنا وأح ـــلنا عن د ـــر وهي تفصـــ صـــ ال

حر.   حتى ال
طاقات الدعوة للمؤتمر.. فقد ألح رجال    صــدد  ة أخر  ثم جاءت صــعو

ة في  ة الهاشم ر أسم المملكة األردن ة أن يذ طاقة الدعوة إلى المخابرات األردن
ــمئزازا من  دت أحمل حقائبي وأعود إلى بيتي قرفًا واشــ لمة " القدس " . و جانب 

أ ثمن إال  ةهذه البزنط ان  ــاء الك ــ ــ ــ ــــ ــممًا على إنشــ ــــ ــــ ــ نت مصــ التافهة لوال أني 
ـــعب غير منظم،  ــ ــ ان .. ولم تكن بيد قوة " أقاتل " بها .. فالشـــ الك ة  ـــح ـــ التضــــ

ادة، واإلرهاب ا ـــت له ق ــــ سـ ــــجون فاتحة أبوابها، " ول ــ ه، والســ ــــــ ذراع اســ ألردني 
ـــطدم  ــــ حث عنهم فال أجدهم حينما أصــ ــــــهم في وجهي وأ والثورون" ينفثون حماســـ
تب في  ة واقترح أن  ة .. وتدخل الســيد روحي الخطيب مرة ثان الســلطة األردن

طاقة: القدس  ان . –ذيل ال ذا    األردن، وه
ـــلطات    ــــ ــ ــ ة حتى أطل الجدل الحزي ولم أكد أفرغ من عنعنات الســ األردن

قول : حاور و ل ثقله، وجاءني وفد منهم    برأسه، 
 لماذا دعوت النواب، هؤالء رجال الملك حسين .. - 

ة ..  ة وال داعي للجدل في األمور الثانو ـــــع ــــ ــ ــ قلت : نحن في مرحلة صـ
ــ دوامــة الجــدل. إن هؤالء النواب  ــ ــــ ــ ــ ع الهــدف وســ ـــــ ــ ــ ــــ ضـ جــب أن ال  و
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ــطينيون قبل أن  ـــــ ـــحت عليهم  فلســــ ــــ ــ ونوا من رجال الملك .. هذا إذا صــ
  هذه التهمة..

ات مزورة .   قالوا : ولكن هؤالء النواب قد جاؤوا نتيجة النتخا
نم مختبئي ـــؤوًال عن ذلك .. ولماذا  ـــــ ــ ــــــت مسـ ــــ في بيوتكم يوم  نقلت : لسـ

ات. ر االنتخا   عمل الملك  على تزو
ون جهازًا ثو  ـــطيني يجب أن  ـــــ ــــ ان الفلســ ه قالوا : إن الك ان ف رًا ال م

  ..نللرجعيين والبرجوازي
ـــدد بناء  ــ ــت في صــــ ــ ــــ ان، ولسـ ـــاء الك ــ ــ قلت : يهمني في هذه المرحلة إنشــ
ًا .. هذه مرحلة أخر  ـــتراك ــ ــــ ــ ــ ان أو اشـ ــطيني برجوازا  ــ ـــــ ــــ المجتمع الفلسـ
ــــر هو أن نتكاتف  ها لكم .. إن أعظم عمل ثور في الوقت الحاضـــــ أتر

ان معًا ، وأنا أدعو   م إلى العمل ال إلى الجدل..معًا ونبني الك
ة.   قالوا: وهل ستدعى المنظمات الفلسطين
ع.   قلت : نعم، إن الدعوة موجهة إلى الجم

ـــاو    ــ ــ التسـ ــب .. ال يجوز أن تمثل هذه المنظمات  ــ ــ قالوا : وما هي النســ
  فهي تتفاوت قوة وعددًا .. 

ومة   ــــطين وتقوم ح ـــًا، حينما يتم تحرر فلســ ضـــ  قلت : وهذا ال  يهمني أ
ة في مقاعد البرلمان وفي المناصب  الوزارة،  ة العدد حثوا عن النس فلسطين، ا

ان. س عند إال الك ان، ول   أما اآلن فنحن في مرحلة إنشاء الك
ة.   ة متساو انت النس   قلت : نحن نرفض الحضور إذا 
اب.    م .. وأنتم أحرار في الحضور والغ ان بدون   قلت وسابني الك
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ــرف هؤالء   ــ ـــ ــ ــ ــ مألوا قاعات الفنادق جدًال وحوارًا ..وراح  وانصـ الجدليون ل
عد  ار( مايو) وهو ينتظر الثامن والعشـــرن، يومًا  ام من شـــهر أ عد األ الشـــعب 
ــير  ونتنتال للتحضـــ ًا لنا في فندق انتر ت عد ســـــاعة .. واتخذنا م ـــاعة  يوم، بل ســ

ــ ــ ة من شــ تور عزة طنوس "القدس" ومعه نخ ات للمؤتمر .. وتولى الد ـــا ــ اب وشـ
ات  ــائل والبرق ــ ــــ ــــ دأت تتوالى الرســـ ة، و م ـــراف على األعمال التنظ ــــ ــــ ــ القدس األشـ

قول:  توالتلفونا   حول شؤون المؤتمر، وعامل التلفون يتصل بي ل
  اللجنة التحضيرة تتكلم. –هالو بيروت على الخ   

  نعم ماذا تردون؟ - 
مات.   بيروت : نرد أن نوجه الدعوات إلى ممثلي المخ

  مواف .. ما ترونه حسنًا فهو حسن.قلت : 
ـــــ على الخ قول : دمشــــ ــل عامل التلفون و ــ ــ ــيرة  -ثم يتصـــ ــــ اللجنة التحضـــ

  ..تتكلم
عة من الفلســـطينيي ه الدعوة إلى ســـ ومة ترد توج عثيين  ندمشـــ : إن الح ال

.  
ــــى أن  ــــ ــ ــ عثيين، عســ ــطينيين ال ــ ـــــ ــــ اإلخوان الفلسـ قلت : مواف .. نحن نرحب 

عث على  ادة ال اد التي ولد من ترضى ق الم ان الفلسطيني، وأن نؤمن  الك
عث قبل أن يولد ..    أجلها حزب ال

قول : القــــاهرة علىــــالخ  ــامــــل التلفون مرة أخر ل ـــل عــ ــــ ـــــ ــــ تصــ اللجنــــة  –و
  التحضيرة تتكلم..

ــت  إعطاء تاشــــيرة دخول لممثلي الطالب  ة رفضــ ــفارة األردن القاهرة : إن الســ
  لحضور المؤتمر.
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ة في عمان .قلت : سأتصل بو    زارة الداخل
عض  قول :  ة ( القدس) ل ـــل بي من مطار قلند ــــ ــ ــ عود عامل التلفون ليتصــ و
حملون  تأشيرة دخول إلى األردن  الصحفيين اللبنانيين على الخ .. إنهم ال 

عضهم ممنوع دخوله إلى األردن.   .. و
ة في عمان فورًا ..   قلت : سأكلم وزر الداخل

ــا   ــام  ــذا مرت األ ـــــاكــل المتالحقــة إلى أن أقترب موعــد انعقــاد وه ــــ ــ ــ لمشـــ
افة أرجاء الوطن العري،  ـــلون إلى بيت المقدس من  ــ ــ ــ ــــ صـ المؤتمر فبدأ الوفود 

ـــطيني نحوًا من  ــ ــعب الفلسـ ــ ي الشــ لغ عدد مندو ـــــوًا، اختارتهم اللجان  450و عضـ
س تعبير  ة من المح إلى الخليج .. ول مثلوا التجمعات الفلســـطين التحضـــيرة ل

ـــترك في المؤتمر  " من قة واقعة؛ فقد  اشـ المح إلى الخليج" .. مجازًا ولكنه حق
ـــرد من المغرب حتى  ـــطيني المشـــ ــعب الفلســـ ــ ـــطيني ممثلون عن الشــ الوطني الفلســـ

  قطر. 
عًا، إال المملكة    ة جم ة الدول العر ــترك في االجتماع وزراء خارج ــ ــ ـــ ــ واشـ

ما أنها ــور،  ــ ــ ــ ــــ ة، فقد امتنعت عن الحضــ ــعود ــ ــــ ــ ــ ة الســ ـــمح لممثلي  العر ــ ــ ــ ــــ لم تسـ
ان الوفد الســور في أعلى  االشــتراك في المؤتمر .. و الفلســطينيين في المملكة 
ــان مرود  ــ تور حســ ــور األطرش والد ان مؤلفًا من الســــــيدين منصــــ ، فقد  ـــتو مســـ
ة المتحدة على  ان وفد الجمهورة العر ما  وهما من أعضــــاء مجلس الراســــة، 

ــه،  نــت أطمح ف ـــتو الــذ  ــ ـــــ ــة في غير المســــ وعلى غير مــا تــأمــل األمــة العر
تور حســين خالف، ومعه  ة الد القاهرة ، فقد مثل الجمهورة وزر الثقافة الخارج
س عبد الناصـــر في لجنة  ــبر الخولي الممثل الشـــخصـــي للرئ تور حســـن صـ الد
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عد،  ما  قدر أملي فيها .. وما أحببت ، ف ان ألمي من القاهرة  عة؛ وقد  المتا
س عبد الناصر في الموضوع.أن أفاتح ا   لرئ

دت  المملكة األردن ة، على غير عادتها، فقد  ةو وخاصـــة الضـــفة الغر
ضم رجاالت فلسطين  شهدت ألول مرة في تارخها هذا الحشد الفلسطيني الرائع 
ــة، يتجمعون في بيــت  ـــاءهــا وطالبهــا وعمــالهــا، ومعهم وزراء الــدول العر ــ ـــ ــ ــ ــ ونســ

  المقدس.
ان خلف هذا الحدث ــطح الماء،  و ــ ـــــارعان تحت ســ التارخي قوتان تتصـ

ة على الصـــعيدين الفلســـطيني والعري وتعمل  تتمثل األولى في الجماعات الوطن
ــة متحــالفــة مع  ــة في المخــابرات األمر جــاهــدة إلنجــاح المؤتمر، وتتمثــل الثــان
ان الملك  ا المؤتمر، و لها تعمل على إح ة، و ـــم ــ ة الرســ عض األجهزة األردن

ان الفلسطيني،  حسين مسك العصا من الوس .. فإنه في قرارة نفسه ال يرد الك
  ولكنه في الوقت نفسه غير قادر أن يتصد له علنًا أمام الرأ العام .

سمى " بتدابير األمن العام " واألمن العام منها براء  ما  وقد تجلى ذلك ف
ونتي ان انعقاد المؤتمر في فندق " انتر ح م ــ ــ ــــ ــ ــ قلعة .. فقد أصــ ه  ـــــ ــ ــ ــــ نتال " أشـ

ل  انت  ترفرف على الفندق ، لكانت  ة التي  رة .. ولوال األعالم العر ـــــ ــ ــ عســـ
ادة" العدو" . ح مقر ق   الظواهر من حوله تنبئ أن الفندق أص

ة إلى  ة حول الطرق المؤد ات األردن ا ــفحات والد ــ رت المصـــــ ــ ــ ــــ لقد عسـ
ــــي للق ســ رة على المدخل الرئ ـــرطة عســــــ مت شـــ ـــمح إال الفندق .. وأق ندق ال تســـ

ًال حتى  ــة طو ــالــدخول، وقــد انتظر عــدد من وزراء الخــارج طــاقــات  لحــاملي ال
ــوا  ة مدة أطول ألنهم نســ ــطين الدخول .. وانتظر عدد من الوفود الفلســ ســــمح لهم 
طاقاتهم في فنادقهم .. وتســاءل الكثيرون " لماذا جاء بنا  الشــقير إلى  األردن 
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ن من  األفضل أن  ة  عاصمة .. ألم  عقد المؤتمر في القاهرة أو دمش أو أ
ان  ـــــؤال : " وهل تردون  الك ــ ــ ـــ ســ ــؤال  ــ ـــ ــ ــ نت أجيب عن الســـ ة أخر ؟ " و عر

عيدًا عن وطنه". ًا،    الفلسطيني أن يولد غر
ات  ا ولم تقتصر إجراءات األمن العام على بيت المقدس، فقد احتلت الد

ــة " حول القــد ــتراتيج ــــ ـــــ ــة " مواقع اســـ س، لتحول دون توافــد الجمــاهير من األردن
ة أن جماهير  ة، فقد وصل إلى علم المخابرات األردن مختلف أنحاء الضفة الغر
ـة المؤتمر والوزراء العرب، وأن  ـل أنحـاء البالد لتح ـــتزحف من  ــ ـــــ ـــعـب ســــ ــــ ـــ ــ الشــ

ة قوة يتحد بها الملك حسين    ..الشقير سيتخذ من هذه المظاهرة الشعب
ــعب  ت الشــ م وســــ ــل ه الفطر الســ أمام هذه " الخزعبالت " فقد رأ بوع

ة الجليلة. ه جالل هذه المناس ة فرصة لتشو ة أ عطي السلطات األردن   أن ال 
اح الجميل ( ـــــ ــ ــ ة  28وأزف ذلك الصـــــ ـــطين ــ ــ ــ ــــ ار) وتكاملت الوفود الفلسـ أ

ــــاحـات الفنـدق جمـاعـات جمـاعـات، والكـل يلقون  ــ ــ ــــ ــرت في ســـ ــــ ــ ــ ـــ ـة ، وانتشـ والعر
صــارهم على  ائنا  الجديدة من أ ة تســير في أح ارات اليهود مدينتنا الخالدة والســ

صر. ة على مرمى ال   بيت المقدس، والمخافر اإلسرائيل
ـــة من غير   ــانــت تلـــك الوقفـــة، الوقفـــة األولى في العمر للوفود العر و

عد عام  ة التي هاجرت من الوطن  ال الفلسطين  1948استثناء، ولكثير من األج
يف .. وانطلق ل ذلك؟   يف تم  ـــاؤالت المذهلة،  ـــ ــــ ة والتســـ ت المالحظات الرهي

ة  ة  على الكثرة العر يف انتصــرت القلة اإلســرائيل احتل اليهود القدس الجديدة؟ 
انت تلك  ة .. و اب الن ــ ــ ثيرًا من أســ ــرح لعدد من الوزراء العرب  ــ نت أشــ ؟؟ و

ابها..  ة وأس عة، عن الن   الوقفة محاضرة على الطب
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ــتقبل الملك  ــ ـــــي، اســــ ســـ اب الرئ ب الملكي، ووقفت على ال ــــل المو ووصــــ
عًا ومعنا  حســين، وســرت معه إلى قاعة المؤتمر، وٕالى المنصــة حيث جلســنا جم

ة السيد عبد الخال حسونة..   الوزراء العرب واألمين العام للجامعة العر
الوفود  ًا  ــيد روحي الخطيب مرح دأت حفلة االفتتاح. وتكلم الســــ ــم و ــ اســ

ة المعروفة التي  ــين إحد تلك الخطب اإلنشـــائ بيت المقدس، ثم ألقى الملك حسـ
عده الســيد  ة الفلســطيني، وجاء  ات القضــ يلقيها عادة الملوك والرؤســاء في مناســ
ًا  أســـم الوزراء العرب متمن لمة  عبد الخال حســـونة األمين العام للجامعة فألقى 

ل توفي ونجاح . ــطيني  ــــ ــ ــ ان الفلســــ ـــعب للك ــ ــ ـــــ ان الشــ . ثم جاء دور للكالم، و
ــطين ان الفلســـ الك ــمع مني ماذا يرد هو  ــ سـ ان الملك يالفلســـــطيني  يرد أن  ، و

ذلك  ان الفلســطيني ، و ة إلى الك النســ ســمع مني ما هو دورهم  حســين يرد أن 
ــــطيني الـذ مأل  ــ ــ ــــ ـان الفلســ فهم مـا هو هـذا الك ـان العـالم الـدولي يرـد أن  فقـد 

شأنه..الشقير ال ًا   ا  دو   دن
ـــطيني فهو األول واآلخر،  ــ ــــ ــعب الفلسـ ــــ ــ المي موجهًا إلى الشــ ان أول  و
اسلة منذ أن دخلها سيدنا  ة فقلت : لقد شهدت هذه المدينة ال وهو صاحب القض

ــــلة جليلة   ــــ امًا فاصـ ــهدت أ ــ ــ ه مواله، شـــ ـــــوق جمله وعل ســــ عمر بن الخطاب وهو 
ــه إلى ذروة اقتحمــت على التــارخ العري طرقــه ، فغير  ــعــدت  ــ ــ ــ ــ ت مجراه، وصــــ

ــهد  ي إال واحدة منها؛ واليوم تشـــ ـــالح الدين األيو ام صــ ة، وما أ األمجاد اإلنســـــان
عيد  فجر مجراه ف ة طرقها ل اة العر قتحم على  الح ًا ســـ هذه المدينة حدثًا تارخ
ــيتها .. ونحن إذ نعقد هذا  ــ ــــ ــ ــ تها وحرتها وأمنها وقدسـ ـــة عرو ـــــ ــــ ار المقدسـ إلى الد

ــحة، وأكبر هذه المعاني أننا المؤ  ــ ــ ـــ ــ ــ ارزة واضـ تمر الوطني تطالعنا هذه المعاني 
ة.. وهذه أكبر المعاني حقًا  ــر عامًا من عمر الن عد ســــتة عشــ نتجمع ألول مرة 
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ـــتعمار متجمعة  ــ ة واالســـ ـــهيون ــ ـــل قو الصـــ ـــ اســ ــعب ال ــ ــ ، فقد تألبت على هذا الشــ
ــنا، وتحالفت على إخراج ــ ــــ ـــرائيل على أرضـــــ ـــــ ــــ ـــاندة، فأقامت إسـ ــ ــ ــ نا من وطننا متســــ

عد عام  ب، ثم راحت تره الالجئين عامًا  و ــماء و ــ ــــ ــــ ل ســ ــــردنا تحت  ــــ ــ ــ وتشــ
ــعب لن يتجمع أبدًا .. ولكن مؤتمرنا  ــب أن هذا الشــ البؤس والحرمان، وهي تحســ

ـــرعيين قد   ــ ــحابها الشــ ـــ ــطين أصــ ـــرها، أننا نحن أهل فلســـــ ــ أســ ا  علن للدن هذا، جاء 
ـــطين. –قد اجتمعنا  –التقينا  ــــ ــطين ، قد على تحرر فلســــ ــ ــ ــ . ونحن هنا وفود فلســـ

ة من  ــطين، على الخطو األمام ــــ تنادينا إلى هذا المؤتمر العتيد على أرض فلســ
عنا، مدننا وقرانا في الوط ارنا، معابدنا ومرا السليب،  نفلسطين، نشهد أرضنا ود

ــــطينيي ــــ ــ ـــــورا ولبنان والعراق وقطاع غزة، ولكننا   نونحن هنا ال نمثل الفلسـ ــ ــ في ســ
ــع فاح واحد .. بل إن معنا في هذا المؤتمر نحن هنا شــ ب واحد، ووطن واحد، و

صــــابرون  ــول إلينا، إخوانًا لنا  عون الوصــ ــتط ســ إخوانًا لنا، نحن نمثلهم ألنهم ال 
تهم وصون لغتهم، أولئك هم إخواننا  ةجهد الطاقة اإلنسان ة عرو في سبيل حما

ــطينيون في المنطقــة المحتلــة؛ إنهم معنــا ونحن مع ــ ــ ــــ فتحون الفلســــ هم، إنهم اآلن 
هم وجوراحه قلو ســــتمعون إلينا  ، ونحن معهم على عهد وموعد مأجهزة الراديو، و

ـــطيني ينعقد على مقرة من  ــ ــ ــهد اليوم أول مؤتمر فلســ ـــــ ل آت قرب ..وٕاننا نشــ و
مًا ال يلين،  خطو الهدنة لنعلن على المأل أن الشــعب الفلســطيني مصــمم تصــم

ات ومهما طال عازم عزمًا ال ينثني، على ت ــح ــــ ـــــ حرر وطنه مهما عظمت التضـــ
قة مفجعة.. إنه  ـــطين أجدني أمام حق ــــ ــ ــ ان فلســـ الزمن .. وأني إذ أتحدث عن 
عرف تارخ الكفاح العري شيئًا  ة .. ولم  ة والدول اة العر تعبير غرب على الح
ان ا الك ، ولم تعرف آس ان المصر أو السور أو العراقي أو الجزائر  أسمه الك

ـــــ ســ ي؛ ولكن ياإلندون ان الكو ا الك ، وال عرفت أمر ان النيجير ا الك ، وال أفرق
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ل  ـــبب في ذلك أن  ــ ــح أن  الســـ ــــ ــطين فردة الكارثة وحيدة الفاجعة .. وواضــ ــ ــ فلســ
ارها، تكافح  قيت مستقرة في وطنها آمنة في د االستعمار  الشعوب التي ابتليت 

الها ووهادها، ولكن شــعب  فلســطين قد اقتلع من وطنه وأخرج في أرضــها، في ج
انًا، لينهض بدوره  ــــه  ح ال بد له من أن يبني لنفســ ــ ــ انه فأصــ اره، وهدم  من د
ــــر  ـــتة عشـ عد ســ ـــيره .. لقد انتهى بنا األمر  الكامل في تحرر وطنه وتقرر مصــ
ة من  ـــــ ان وقضــ ـــعب من غير  ، نحن شــــ ارثة أخر عامًا من الكارثة أننا أمام 

ان  ادة؛ و ماته غير ق ادته، أين تنظ ــطين، أين ق الســــؤال الرهيب أين شــــعب فلســ
اســـل أعلن في مؤتمرنا  واحد من هذا الشـــعب  ال ة .. وٕانني  ته النضـــال أين حر
ــاء، وٕاذا خال  ـــالح رجاًال ونســــ ــ هذا أنه يجب أن يجند القادرون منا على حمل السـ

الم، و المًا في  ان  رة  ـــــ ــ ة العســـ ـــطيني من الناح ــ ان الفلســـــ انًا من غير الك
ــطين لتحرر  ـــ ــ ــ ــــ أ أبن فلسـ ًا لزامًا علينا إن يه ح واج ــ ــ ـــــ ــــ ان .. وعلى هذا  أصـ
ًا، فحرام أن تظل طاقات الشعب الفلسطيني مهدورة،  ًا فدائ أ جند فلسطين،أن يه
ســـتشـــهدوا في ميدان الشـــرف ..  ام بدًال من أن  موت الالجئون في الخ حرام أن 

عض حديثي إلى  الشعب  ان    الفلسطيني.ذلك 
انت لي  ـــر فقلت،  اشــ ــرًا وغير م ــ اشـ ــين حديثًا م ووجهت إلى الملك حســـ
ًا، واألردني  ــطيني أردن ـــ ــهدت الفلســ ــ ـــفتي األردن، لقد شـــ بر في ضــــ اجتماعات  
ــتقر في  ـــالح، واســ ًا، الكل ســــواء في الكفاح تجمعهم اخوة المصــــير والسـ ـــطين فلسـ

ـــمير أن أهل الكرك وعمان والســـــل وأرد عازمون عل ى تحرر فلســـــطين مع ضــ
ان  ًا إلى قلب. إن انبثاق الك ًا إلى جنب، ولكن قل افا ال جن فا و ا وح أهل ع
ة عن المملكة  ـــفة الغر ــ ــــلخ الضـــــ ــ ــ ـــطيني في مدينة القدس ال يهدف إلى ســ ـــــ الفلســ
ــــفة  ــ ــ ــب غرب الضــ ــــ ة، ولكننا نهدف إلى تحرر وطننا المغتصــــ ــم ــــ ــ ة الهاشــ األردن
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ــان ا ــة ، ونحن ال نتعرض للك ــانــت هــذه  يألردنالغر عيــد، فقــد  من قرــب أو 
ـــتعمار من  ــ ـــعه االســـ ــ ًا واحدًا، وما وضـــ ـــع ــ ار على مر التارخ وطنًا واحدًا وشـــ الد
ال،  ــنين واألج ــ ــــ ـــــم روا الســـ فصــــــ حواجز على مد ثالثين عامًا أعجز من أن 
وٕاننا لن ننسى أبدًا أن القرون الوسطى قد شهدت معارك فلسطين ال على أسوار 

ا والقدس ضـــًا ، ونحن في عهد الصـــوارخ  ع فحســـب ولكن على أســـوار الكرك أ
اســي أو  ر أو ســ أجدر أن نرفض التجزئة .. ومن أجل ذلك فإن أ عون عســ
ـــــطين، وٕاننا لندعو األمة  ر لفلســ ــــــ ة إنما هو عون عسـ ـــاد للملكة األردن اقتصــــ

ًا أن تعتبر أن األردن هو المنطل الكبير  ــو ومات وشـ ــرها ح أسـ ة  لتحري العر
ال المطلة، وفوق هذا وذاك هنا  ــرفة، وهنا الج ــ ــــ ـــــاب المشـ ــ ـــطين، فهنا الهضــ ــ ــ فلســ
الشــــعب المتعطش للثأر، المتلهف إلى الجهاد واالســــتشــــهاد، وٕاننا إذ نجتمع اليوم 
ـــاحة  ــ ــيف قوة جديدة  في الســـــ ــــ ــــطيني إنما نهدف إلى  أن نضــــ ـــ ان الفلســـ لبناء الك

ة خاصة". ة عامة واألردن   العر
ان وتحدثت إلى ا ًا الملوك والرؤساء، فقلت " إن الك لوزراء العرب مخاط

سير والتسهيل  ة هو الت ه الشعب الفلسطيني وٕان  دور الدول العر الفلسطيني يبن
ة حرة  ان الفلســـطيني له شـــخصـــ امه، وٕان الك عد ق امه، والمعاونة والتأييد  قبل ق

عهــا، داخــل نطــاق ا ــة جم ــتقلــة، يتعــاون مع الــدول العر ـــ ــــ ــة مســـــ لجــامعــة العر
ة  ه الدول العر ه الملوك والرؤساء وال تبن ان الفلسطيني ال يبن وخارجها.. إن الك
ه شــعب فلســطين وهو قادر على بنائه  ان فلســطين يبن ة، إن  وال الجامعة العر
ــطيني البناء، ولكنه عري  ــــ ــــطيني وعري، أنه فلسـ ــ ـــــطيني فلسـ ان الفلســ .. إن الك

انات تق ان الوســــائل واإلم ان الك انت الوســــائل هزلة  ة؛ فإذا  دمها الدول العر
ان  ـــير الك ــ ــ ــ ــــ ًا وثورًا، وٕان مصـ ان قو ان الك ة  ــــائل قو ــــ ــــ انت الوســ هزًال، وٕاذا 
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ان  ــرت ودعمت نهض الك ــــ ــــ ســــ ة، فإن بذلت و الدول العر عيد  مرهون إلى حد 
صـــراحة أننا نحن أهل فلســـطين ســـنرفض الســـ اء .. وٕانني أعلن  ير في ل األع

ة  أ طر إال طر الكفاح والسالح، فقد سئم شعب فلسطين ومعه األمة العر
س لها  ة فلســطين ل .. إن  قضــ القرارات التي ال تنفذ والتصــرحات التي ال تطب
س لها حل في األمم المتحدة وال في المحافل  ـــــي، ول ــ ـــــي أو دبلوماسـ اســـ ـــــ ــ حل سـ

ـــطين ال تحل إال ــ ـــــ ة فلســ ـــــ ــ ــ ، إن قضـــ ة األخر ــطين، وال تحل في  الدول ــــ ــ ــ في فلســ
السالح والكفاح، وال تحل  السالح والكفاح وال تحل في فلسطين إال  فلسطين إال 
ـــعب  ــ ـــ ــ ًا وفي مقدمتها شـ ــعو ــ ـــ ومات وشــــ ة ح ـــطين إال بتعبئة األمة العر ــ ـــ ــ في فلسـ

  فلسطين".
ارها  اعت ــطين  ــ ة فلسـ وتحدثت إلى العالم الدولي وقلت" إنا نعلم أن قضـــــ

ة تحررة ال تحل ــ ا التحررة في العالم، ولذلك  قضــ ـــا ع القضـ ما حلت جم إال 
م،  نحن  ـــــ ــ ــــاف الحلول، نحن نرفض التقســـ ــــ نعلن من هذا المؤتمر أننا نأبى أنصــ
قين، ونحن اليوم على  ـــل ، نحن نرفض التوطين .. وٕانني على  نرفض التـــدو

ة ونحن معها ة الطر أننا لن نقف وحدنا، فإن معنا أوًال الدول العر ، ومعنا بدا
ــة الدول  ـــــ ة، وخاصـ ا الالتين ا وأمر ا وٕافرق ــ ــ ا وآســــ ًا الدول المتحررة في أورو ثان
م  ل أرجاء العالم .. وٕان ـــــمير في  ــ ــ ة، ومعنا ثالثًا أحرار العقل والضـــــ ـــتراك ــ ـــــ االشــــ
ة هي التي أوجدت  ـــة الغر ــ ــ اســــ ــ ــ ــــ ــ ة، فالسـ ـــــر إلى الدول الغر ــــ لترون أنني لم أشــ

ــال الســ ـــرائيل، وما تزال تمدها  ة هي التي ما فتئت إسـ اســــة الغر ــ ح والمال، والســ
قى".   تعلن أن إسرائيل وجدت  لت

ولم أشــأ أن أنهي خطابي في المؤتمر الفلســطيني، وأنا أقف أمام التارخ 
عة الموقف الســلبي الذ وقفه األمير  صــورة هادئة ود وجهًا لوجه إال أن أكشــف 



  

-135-  

ان الفلســــــطيني، فقل ــوع الك ـــل) من موضــــ صـــ اق حديثي عن ( الملك ف ت في ســــــ
ــت فيهـــا  ـــة لرأيـ ح لي أن أزور الجزرة العر ـــة : " ولو أت ـــدول العر ــاراتي لل زـ
ة نفســـها التي شـــهدتها أثناء تجوالي في الوطن العري، وأنا على  ــاعر العر المشـ

ان الفلسطيني".   قين أنها تتطلع لتأييد فلسطين والك
ــه أ ـ ع، و ــذ وجهتـــه إلى الجم نتهي حفـــل االفتتـــاح، وانتهى خطـــابي الـ

ـــلخ  ــ اح ألننا ال نرد سـ ــارره االرت ــ ــين، وقد  بدا على أســ ــ وخرجنا نودع الملك حســ
ة بخير. ةالضف ة وأن المملكة األردن   الغر

تب الراسة  سًا، وانتخب م وعاد المؤتمر إلى االجتماع فقرر انتخابي رئ
مت المصر (نابلس) وحيدر عبد الشافي ( غزة ) ن ان السيد ح س، ف ائبين للرئ

  نقوال الدر ( شفا عمرو) أمينًا للمؤتمر. دوانتخب السي
ة  ــ اســـ ــ ـــات العمل فانقســـــم المؤتمر إلى عدة لجان ســـ ـــرفنا إلى جلســ وانصــ
ان  ــات ليًال ونهارًا و ــ ــــ ــــ ة، وتعاقبت الجلســـ ة ومال م ة وتنظ رة  وٕاعالم ـــــ ــ ــ ـــ وعســ

العزم والتصـم حماس منقطع النظير، بروح مليئة  عملون  م؛ ولم تكن األعضـاء 
ين المغرمين  فل الذرة، وال من اللغو عض الجدليين المولعين  تخلو اللجان من 
ة، فقدمت اللجان  انت غال سمع؛ ولكن روح البناء  ما سمع عن العرب وما ال 
ـه  ـانـت ف لـت إليهـا؛ وفي الوقـت الـذ  ــــوعـات التي و ــــ ــــ مـة في الموضــ تقـارر ق

نت مشــغوالً   في حجرتي والتلفون إلى جانب ســرر، اللجان تعمل داخل المؤتمر 
ان أكثرها. ان الفلسطيني المؤامرات واإلشاعات وما    أدرأ  عن الك

أته الكاملة، فأقر  لغنا اليوم األخير في االجتماعات فانعقد المؤتمر به و
نت  اجة في مقدمته.. و عد إضــافة دي ما قدمتهما إلى المؤتمر  الميثاق والنظام 

ـــه .. وٕاذا رأ في خطاب االفتت صــــــدد الميثاق " إني أعرضــــــه وال أفرضـــ اح قلت 
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طة  غ ان فإني مستعد أن أسير وراءه". وقد أحسست  غير طرقًا آخر لبناء الك
تف بإقرار  ــيت من عناء أن، المؤتمر لم  ـــ ــــ ــ ــ عد ما بذلت من جهد وقاسـ  ، بر

ــاحي لمف ــــ ضـــ ان إ ب ــب، ولكنه قرر اعتماد خطابي االفتتاحي  ــ ــ هوم الميثاق فحســـ
ان الفلسطيني..   الك

عد  ًا، فاعتمدها  ــوع ًا موضــ ــًا علم وقد ناقش المؤتمر تقارر اللجان نقاشــ
ة في  ـــات المؤتمر ولجانه غا ــ ــ ــــ انت جلســــ عض التعديالت، و أن أدخل عليها 
قة  النظام واالحترام، إال حينما صاح أعضاء المؤتمر يردون مني أن أكشف حق

ــط ــ ان الفلســـ ة من الك ــعود ــ ــ ــــتراكها في حفل موقف السـ ــــبب في عدم اشـــ يني، والســـ
ــــدت  ــــ ًا، فناشـــ ـــــ ــ ــ ان جو المؤتمر غاضــ ؛ و ة األخر ومات العر االفتتاح مع الح
ـــورة  صـــــ وا لي معالجة األمر "  ــوع وأن يتر ــ حث في الموضــــ قاف ال ــــاء إ ــ األعضــ
ة  ـة، ونحن ال نرـد " أن نـدخـل في خالف مع أ ـــعود ــ ــــ ــ ــ ومـة السـ ـة" مع الح أخو

ة ". ومة عر   ح
ــام " منظمــة التحرر وفي ال ــة أعلن المؤتمر الوطني ق ـــة الختــام ـــــ ــ ــ ــ جلســ

ــطيني وقائدة لكفاحه من أجل تحرر وطنه،  ـــ ــ ــ ــعب الفلســ ـــ ــــ ة ممثلة للشــ ـــطين ــ ــ ــ الفلســ
موجـب النظــام  ـا  ـة لمنظمــة التحرر، مخوًال إ ـــًا للجنــة التنفيــذ ــــ ــــ ــ ســ وانتخبني رئ

ة.   األساسي، أن أختار أعضاء اللجنة التنفيذ
ان ذلك اليوم ميالد ة  و ــ ــ ــــ ـــخصــ ـــ انبثاق الشــــ ــطيني، مؤذنًا  ــ ــ ان الفلســــ الك

ش التحرر الفلســـطيني، والصـــندوق  ة، وج ادة فلســـطين ة يجســـدها :  ق الفلســـطين
ــــات  ـــســ ع هذه المؤســـ ة، وجم م ة وٕادارة وتنظ ـــطيني، وأجهزة إعالم القومي الفلســـ
ة لم تكن موجودة خالل خمسة عشر عامًا، وهي اآلن تولد من العدم وتبدأ   القوم
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مان م اناتها عزم الشـــــعب الفلســـــطيني على تحرر وطنه وٕا ل إم ــــفر.. و ن الصـ
قضيتها المقدسة. ة    من األمة العر

ـــافي  ــت على أكتـ ـــد ُألقيــ ـــة األخيرة في المؤتمر، وقـ ــت ألقول الكلمـ ووقفــ
ـــيرة،  ات عســــ ة وتحد ــن ــ ــ ـــاعب مضـ ــ بر وأمانة عظمى، في وجه مصــ ة  ــئول ــــ مسـ

ــعبنــا، وقلــت : لقــد جئ ــــ ـــــ ــ شـ تكم إلى هــذا المؤتمر مختــارًا من قبــل فــأخــذتني العزة 
م قلدتموني شرفًا أعظم، فأنا اآلن مختار من قبل الشعب  الملوك والرؤساء، ولكن
ــعدني أن  ســــ ندرة وأنه ل ــطيني، وأن  أمامي مؤتمر القمة الثاني في اإلســــــ الفلســــ
م، وأن أجلس إلى جانب الملوك والرؤســاء أحك  م وأن أتكلم بلســان اســم أحضــره 

غضــبتكم .. تفي  حتكم بل  صــ أكتافهم.. وســأحمل أمانتكم إليهم وأفصــح عنها 
  ونحن على موعد مع النصر".

ــا  ـــال همال ـــأنمـــا ج عـــدت إلى القـــاهرة وفي حقيبتي ملفـــات المؤتمر، و
اتها  ـــتو ــــ ة في مسـ ــطين ـــــ ة الفلسـ ــ ــ ــاعب القضــــ ــ ــ عرف مصــ على أكتافي، فإن الذ 

فهم ما أعني، ة،  ة والدول ة والعر فهم ما أقول. الفلسطين   و
ـــــيد  ــ ة السـ ـــوفيت ــ ة الســـ فهمون ما أعني وما أقول وزر الخارج ومن الذين 

ة منذ عام  ــطين ــــ ــ ة الفلسـ ـــــ ــ و فقد راف القضــ .. وقد لقيته في 1947أندره جروم
ام منظمة التحرر فقال لي :  عد ق ات الحقة    مناس

بر " أن تعمل -  ك أم أعزك .. إنها " جرأة   ــت أدر هل أُهن ـــــ ــ ــ  لســـ
بر ". عني أنها " حماقة  ان   لتحرر فلسطين .. و

ة وطن،  ــ ــ ــــ ــ ــ قي  قضــ ـــد ــ ـــــ ــــ ا صـ بر .. ولكنها  فلت : نعم إنها حماقة 
بر .. إن الحب والعقل  مة  ح ح والحماقة الكبر من أجل الوطن تص

  ال يجتمعان .. 
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  قال : وماذا تعني . أنتم عاطفيون بال حدود .
ـــات قلت : حينما تعود إلى االتحاد ال ــتاذ الدراســـ ــ ــــوفيتي، أطلب إلى أســ ســ

ة لما قاله  ــ الروســــ ــعرة  ــ تب  لك ترجمة شــ و أن  ــ ــ ة في جامعة موســ ــالم اإلســــ
  شاعر الحب اإللهي أبن الفارض حين قال :

الحشا ما الهو سهلو    الحب فاسلم 

ه وله عقل                                  فما اختاره مضنى 

فعل ..    ووعدني أن 
ـــيت ب   ــبيل هذا ومضــــ ــ ل عذاب في ســـ ــتعذب  ــ ، ومن غير عقل، أســـ دور

ة  اق ة في األرعة أشهر ال الحب اإللهي، مضيت أبني منظمة التحرر الفلسطين
ندرة في شــــهر ســــبتمبر من  أمامي، ألعلن لمؤتمر  الملوك والرؤســــاء في اإلســــ

ـــطينيين هــذه هي منظمــة التحرر .. ومــا  – 1964عــام  ــ ــــ ــــ ــان الفلسـ هــذا هو الك
م   ألقول لكم " أذهب أنت ورك فقاتال أن ههنا قاعدون" .. جئن

م مقاتلون" ...   ولكننا جئنا نقول " اذهب أنت ورك فقاتال أنا مع
قاتلون في سبيله صفا" حب الذين    " وٕان هللا 

م                                                              صدق هللا العظ
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صل    ..حوار مع األمير ف

ندر                        ةفي اإلس

   
ـــــطيني في أوائـــل حزران  عـــام  ــــ ــ ، 1964انتهى المجلس الوطني الفلســـ

ــادة المنظمــة، ولم  ــاد ذ بــدء أن أختــار ق ــان عليَّ  وابتــدأت معــه متــاعبي، ف
اره، آمن في وطنه  ن هذا العمل سهًال، فإن إنشاء ومة لشعب مستقر في د ح
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س له سلطان  ادة لشعب مشرد ل ار ق اخت يف الحال  ة، ف الغ الصعو هو أمر 
  على  وطنه.

س  ة، ول س لدينا مؤســســات وطن ان عليَّ أن أبدأ من العدم " فل ثم إنه 
ة  ــ ــ ــــ ــ ــة  القضــ ــ ــــ ــــلطة" التي بيد هو قداســــ ــ ــ ـــ ل " السـ ــلطان وال قانون، و ــ ــ ــ ـــ بيد سـ

ــطي ــ ــ ـــافًا إلى ذلك جهد الفلســ ــ ة، مضـــ ــطيني واألمة العر ــ ـــعب الفلســــ ــ ة لد الشـــ ن
ة المقدسة. ل المتواضع في هذه القض   الطو

ادة  ـــخاص الق ــ ـــخاص، أشــ ـــ ر في األشـ ــي وأنا أف ــ ــ ًال إلى نفسـ وخلوت طو
ار أناس يرضى عنهم الشعب الفلسطيني في مختلف  ة، فال بد من اخت الفلسطين

ومــات ال ـــى عنهم الح ــ ــــ ــ ــ ونوا من تجمعــاتــه وترضـ ــة، أو على األقــل أن ال  عر
ة في هاتين القاعدتين، أن  ــعو ــــ ــــ ــخاص " غير المرغوب فيهم"، ووجه الصــ ــــ ــــ األشــ
ـــخاص الذين  ــ ــ ــ ة هم األشـــ ومات العر ــــخاص غير المرغوب فيهم لد الح ــ ــ األشــــ
طة "  ــ ســ ع أول  التناقضــــات " ال ــعب الفلســــطيني، ومن هنا ين ــى عنهم الشــ يرضــ

ام العرب، و    مشيئة الشعب الفلسطيني.بين مشيئة الح
ار القادة الفلســــطينيين  ة الخت النســــ ة أمامي  ـــعو ـــدت هذه الصـ وقد تجسـ
ـــي الملك  ة ال يرضـــ ــفة الغر ـــ من األردن . . فالوطنيون المرموقون من أبناء الضـ
ة قد أكرهته الظروف على قبولها  ــــطين ــ ــ ــ ارهم قادة لمنظمة فلســـ ــين عن اخت ــ ــ ــ حســـــ

ون قادة المنظمة  واالعتراف بها، هذا فضــًال أن الملك ان حرصــًا أن  حســين 
نصاعون لمشيئته !! اته و صدرون عن رغ   من الفلسطينيين الذين 

ة أقل، في قطاع غزة، فإن  انت واضحة، ولو بنس ة  ومثل هذه الصعو
ع  ــطينيين في جم ما يردها عدد من الفلســـ ـــرة في القطاع لم تكن  اإلدارة المصــ



  

-141-  

فئة من المثقفين الفلســـطينيين، من أبناء غزة،  األحوال، ونتج عن ذلك أن نشـــأت
  عز عليهم أن ينحنوا أمام الحاكم اإلدار للقطاع.

ـــدد  ــ ـــــ صـ ومتها آنذاك أ موقف  ن لح ــ فلم  ــ ـــــ ة إلى دمشــ ـــــ ـــــ النسـ أما 
ة من منظمة التحرر  ـــــت يديها من البدا ة، ألنها نفضـــــ ــــطين ـــــ ادة الفلسـ ار الق اخت

ة، فهذه أداة ناصـــرة، والشـــق ير من رجال عبد الناصـــر .. وقد وجدت الفلســـطين
، في ميدان األمم  ـــور اني في العمل السـ عرفون م لهم العذر في ذلك، ألنهم ال 
 ، ل عمر ة التي عشــت لها  ة العر عيدًا عن الوالء إال للقضــ المتحدة، مســتقًال 

ًا . التالي لست وطن ًا، و   ولعل السبب أنني لم أكن حز
ا ة صغيرة وٕالى جانب هذه الصعو الت فلسطين ت فقد قامت أمامي مش

ان يثيرها " الزعماء "  ه لها، وٕانما  ــطيني تأ ــ ــــ ــ ــ ــــعب الفلســ ــ ــ ـــ ــ لم تكن جماهير الشـ
ادة منظمة التحرر .. فقد  ونوا في ق أن  ــغار، الطامعون  ـــ ــــ ــطينيون الصـ ــ ــــ الفلســ
ة يجب أن تكون  ة وأن أكثرة اللجنة التنفيذ ـــــفة الغر ــ ـــوات من الضــ ــ خرجت أصــــ

ة .. من أبناء ف مقراط ة، فتلك هي الد لســــطين في األردن، حســــب نســــبتهم العدد
ـــوات أخر من  ــ ــطيني .. وخرجت أصــ ــ ــعب الفلســـ وٕاال فإن المنظمة  ال تمثل الشـــــ
ون قاعدة النضـــال الفلســـطيني،  جب أن  قطاع غزة تقول إن القطاع متحرر، و
ة التجمعات  ق ــوات أخر من  ــ ــ ــ ــــين. وخرجت أصـــ ــ ــ طر الملك حســـ ـــــ ــ ــ ســ حيث ال 

حســب الكفاءة والثورة،  الفل ة يجب أن تكون  ادة الفلســطين أن الق ة تناد  ســطين
س الكفـــاءة،  نـــت أعرف مقـــاي ـــة .. وقـــد  م من غير مـــا نظر إلى العوامـــل اإلقل

س الثورة !! ه من مقاي نت في ت   ولكني 
ـــوع على  ــ ــ رز الموضـــ ــاكل، و ــ ــ ــ ـــاعب والمشــ ــ ووقعت بين براثن هذه المصـــــ

عضــها تنهش في عظمي، ومن ورائها منشــورات المنظمات  صــفحات الصــحف و
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نت  ــمار، و ــــ ــــ ــ ــــــحف القاهرة عن خوض هذا المضــ ــ ــ ــ ذلك صــ ة، ولم تتردد  الحز
ك والتنديد.   أدخرها ألن تساهم معي في البناء واإلنشاء، ال في التش

ــــاور  ــــ ــــ ة، للتشـــ ــطين ــ ـــــ ــــ رت أن أقوم بجولة أخر على التجمعات الفلسـ وف
ــعب في أرضـــه أســـ ه فورًا، ولكني أمام والتعاون، فلســـت أمام شـ ع أن اتصـــل  تط

حرن مثًال أللتقي  شعب متمزق في أرجاء الوطن العري، وعليَّ أن أسافر إلى ال
ادة والمشورة. الق فاءتهم أح من غيرهم    مئتي فلسطيني يرون أنهم 

ــــالنــــدوات  ــــة  ــالطــــائرات، وليل ــ ــــة  ــار ــــة، نهــ ــــة ليل ــار ــت جولتي نهــ ــــانــ و
ـــطينيين، ال  واالجتماعات ووجدت العجب ــــ العجاب من التمزق بين " القادة" الفلســ

األلوف: وتلك  عدون  أكاد أجد أثنين يتفقان على موقف واحد، وهؤالء " القادة " 
ارثة قبل أن تسترد نفسها ونضالها ..    ظاهرة في الشعوب التي تصاب 

ة، تجمع  ــــطين ــ ل وطن من أوطان العرب، منظمات فلســ نت أجد في  و
اب ت ــ ــ ــــ ــ ـــ ظن إن طرقة هو الطر إلى عض الشـ ل منها ومنهم  حت لوائها، و

  فلسطين.
أن تقدم لي مرشحيها  ة، أطالبها  مات الفلسطين وعاودت الكرة إلى التنظ
ة  انت تر في تجر مـات  ـة ولكن هذه التنظ ــــطين ــ ــ ــ ـادة  الفلســــ ألختـارهم في الق

ـــقير وحده، ولتب هذه  ــ حترق الشــــ ـــاء منظمة التحرر محرقة، ول ــ المنظمات إنشــــ
  عيدة عن النار!!

طلبون أن أختار " العقالء  وفي عمان أثار الملك حسين أعوانه وأنصاره 
  والمعتدلين " وفي نظرهم أنهم هم العقالء والمعتدلون.

ـة، من أبنـاء  ـــطين ــ ـــــ ـادة الفلســــ ـار على الق ـة المطـاف وقع اخت وفي نهـا
ة ومن قطاع غزة، ومن الفلسطينيين في سور ا ولبنان، وأحسب أني الضفة الغر
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ـــعب  ــ ــتراح الشــ ــــ ـــون .. وقد اسـ ارهم فأنهم مواطنون مخلصــــ لم أكن مخطئًا في اخت
ة، ومع هذا  ومات العر ــاعبي مع الح ــ ــ ــــ مصـــــ ان على علم  ار ألنه  لهذا االخت

لهم .. ة .. وأنا أعني جلهم ال  المنظمات الفلسطين سمى،    الذ 
ة في  ة اللجنة التنفيذ ــو ــــادة : وقد تعاقب على عضـــ دوراتها المتعددة السـ

غمور ــــرة)، عبد الخال  ــــ افا) خالد الفاهوم ( الناصــــ ــك ( ــ ــــ ــ ســ ــ ــ ــــ ــ   عبد الرحمن الســ
ة  القدس)،  نمر المصر ( الرملة)، أحمد صدقي  (( الخليل )، بهجت أبو غر

ــرور  ــ ــ ــ ــــ ـــد ســ تور أحمـ ــد ــ ــد ( طولكرم) ال ـــعــ ــ ــــ ــ ــ ـــا)، أحمــــد السـ ــافـ ــ ــاني (  ــــدجــ   ال
ــــامة النقيب  (صـــــ تور أسـ تور حيدر عبد الشـــــافي (غزة)، ( نابلس)، الد فد)، الد

افا)،  ه المدني (  فا)،  اللواء وج ــهيون ( ح ــ ــــ ـــ افا)، راجي صــ ــفي الحوت (  ــــ ــ ــ شـــ
تور وليـــد قمحـــاو ( نـــابلس) نقوال الـــدر  ـــــفـــد ) الـــد ــ ــ ــــ م (صـ ــف عبـــد الرح ــ ــــ ــ ــ   يوســ
تور داود  فا)، الد ــي (ح ــــ ــ ــ ـــــان (غزة)، فالح الماضــــ ــ ــ ــــ فا)، مجد أبو رمضــ ( ح

ع )، عبد المجيد الحســيني ( القدس)، حامد  م أبو ســتة ( بئر الســ أبو ســتة، إبراه
تور قاسم  حي حمودة ( القدس)، جمال الصوراني (غزة)، الد شومان ( القدس)، 
غ (طبرا)، فاروق  تور فائز صا ادلة (غزة)، الد الرماو ( رام هللا)،  قصي الع

  الحسيني (غزة) سعيد العزة الخليل).
ــطيني وفرة من الكفاءات وال بد لي أن أعترف أنه لد ــ ــــ ــعب الفلســـــ ـــ ــ ــ ــ  الشــ

ه الجامعي حيث  ــنع بهذه الكفاءات .. هذا ال يرد أن يترك منصـــ ولكن ماذا أصـ
د أن  ــ العلمي الوادع والترف االجتماعي .. وهذا ال ير ــ ــــ ــ ــ الراتب الكبير، والوســ
ــون  أن تنهار  ــ ــ خشــــ ـــين و ــــ ـــســـ ــــ ة وهو أحد المؤســـ ــــر ــــ يترك عمله في البنك أو الشــ

دخل في المؤسسة إذا  تخل أن يترك حزه و ادته  ى عنها .. وهذا ال تسمح له ق
ة .. وأخيرًا هذا العقائد الذ ال يؤمن  ــئت في إطار الجامعة العر ــ ــــ منظمة أنشــ
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ًا " تعبر عن مشيئة  ًا " بل يردها أن تنشأ نشوء " تحت امًا "  فوق ام المنظمة ق ق
امًا " ًا...             الجماهير !! وهو يتجاهل أن منظمته قامت ق ًا " ال تحت   فوق

ة التي اخترتها إلى االجتماع ألول مرة في بيت  ادة الفلسطين ودعوت الق
اســــادور  نا قد اســــتأجرنا مبنى مؤلفًا من أرعة طواب مجاورًا لفندق ام المقدس و
ــيء من األثاث؛  ــــ ـــــ ن في المبنى شـــ .. فعقدنا اجتماعنا في إحد الغرف، ولم 

عضـــًا فاســـتعرنا من  عضـــها  عض الكراســـي. ونصـــبنا األلواح إلى جانب  الفندق 
ة  ـــطين ــ ــ ة التحرر الفلســ ــة األولى للجنة التنفيذ ــ وجعلنا منها طاولة، وعقدنا الجلســـــ

ـــغيرة في ا ه بواحة صــ نا  أشـــــ ة .. تمرو ـــم ة الهاشــ ــــات "  لمملكة األردن اصـ " ال
ــــــافرون ينظ ــــ ارات إلى  جوارنا بين القدس ونابلس، والمســـــ ـــــ ــ ـــ ــ رون إلى  علم والســ

اب  فلســـطين مثبتًا على  ســـارة المبنى، وهم مشـــفقون على  هذه الحفنة من الشـــ
حاولوا رفع هذا  " الحمل " الكبير الثقيل الذ سق على األرض،  الذين جاءوا  ل

ة فلسطين .   منذ عشرن عامًا، هذا الحمل الذ أسمه قض
امله ونحن نتداول الرأ في شـــئون  منظمة التحرر،   وقضـــينا أســـبوعًا 

ان أول إنجازاتنا في تلك  ـــائر أمورها.. و ــ لها، وســـ ـــها، خططها، تمو ـــاصـــــ ــ اختصـــ
ــاء  ـــطيني على الورق، فقد اخترنا أعضــــ ـــــندوق القومي الفلســـ ـــــاء الصـ ــة إنشـ الجلســــ
ار أصــحاب األعمال واألموال الفلســطينيين يرأســهم  مجلس إدارة الصــندوق من 

  لبنك العري..السيد عبد المجيد شومان المدير العام ل
حات " العقائديين  ــ ــ د نفرغ من أعمال تلك الدورة، حتى تعالت  صــ ولم ن
اء  ــرت األغن ة هيئة برجوازة حشــــ ـــطين ــ أن منظمة التحرر الفلسـ ــــطينيين  " الفلســ

  والموسرن في مجلس إدارة الصندوق القومي !!
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حات، ألعد الخطة  ال بهذه الص وانصرفت  إلى بيتي في لبنان، غير م
املة المتكاملة لنشـــاطات منظمة التحرر على ضـــوء الخطو العرضـــة التي الشـــ

ــة في اجتمــاعهــا األول في مقرهــا الــدائم في بيــت  اتفقنــا عليهــا في اللجنــة التنفيــذ
فون  ح بيتي في   ــ ــ ــحفيون العرب  –لبنان  –المقدس، وأصـــ ــ ــ خلّة نحل .. الصـ

لهم يردون حديثًا .. حتى إذا ت ل أقطار العرب و ــــحف من  ــ ـــ ــ ــ حدثت قالت الصـ
حب الكالم .. وٕان امتنعت عن الحديث قالوا، إن الشــقير ال  ذاتها إن الشــقير 

ة!! ة الفلسطين   قوم بواجب الدعوة  واإلعالم للقض
لهم يرــدون  ــل إنحــاء العــالم ،  ــة من  ــاالت األجنب و الو وتزاحم منــدو

ـــــمه منظمة التح رر، وما هي أهدافه إن يتعرفوا على هذا المولود الجديد الذ اسـ
ســت لنا  ســالم .. ونحن يومئذ ل حارب.. أو يرد أن  ونشــاطاته .. وهل يرد أن 
ــــرد ووطنا تحت  ــــ ــ ــعبنا شـ ــ ــــ ــــالم وشـــ ــ ــ طاقات الحرب، وأنَّى لنا أن نتحدث عن الســـ

أتي التحرر عن طر السالم .. يف    االحتالل .. و
ـــرفت أؤد واجبي في هذا المجال اإلعالمي معظم النها ــ ر، وأعقد وانصــــ

ــو في تلك الفترة  ــــ ــــ ــ ان هذا التخط حاجة قصــ ندوات التخط معظم الليل. و
ن أن يبـــدأ العمـــل من غير خطـــة. ثم إن مؤتمر  م ـــاة المنظمـــة .. فال  من ح
ـــع خطة نتقدم  جب أن نضــ ندرة، و ــ عقد في اإلســـ ـــاء يوشـــــك أن  الملوك والرؤســ

ة. اس ة والس مطالبنا المال   على أساسها 
ـــت ة وأخذت أســـــ ـــؤون اإلعالم ــ الشـــ ما يتعل  ـــــطينيين ف الخبراء الفلســـ عين 

ة للجانب اإلعالمي، وأننا في حاجة إلى إذاعة  ـــــ النسـ ـــــت  رأيي  ة. وعرضـ والمال
ة، فقد طال العهد على  األمة العر ــطيني و ــ ــعب الفلســ الشــــ ـــل  عن طرقها  نتصـــ

ة، واقترحت  عيدة عن شــعب فلســطين وعن األمة العر ة فلســطين وهي  أن قضــ
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ــــئ جردة تكون  ة، وأن تنشـــــ ـــطين ــــ منظمة التحرر الفلســ ـــة  ــ تكون لنا إذاعة خاصــــ
اتب للمنظمة في  اإلضافة إلى إنشاء م ة، هذا  ة الفلسطين رسة لخدمة القض م
ة  ــ ــ ــــ ــ ــرح القضــ ــــ ــــ ون من مهامها شــ قة،  ــد ــ ــ ــ ة ولد الدول الصــــ ــــم العر ــــ العواصــــ

املة  ة خطة  ة اإلعالم ذا أعددنا للناح ة؛ وه   .الفلسطين
ـــــات متعــددة مع الخبراء  ــــ ــ ــ ــة للجــانــب المــالي فقــد عقــدت جلســـ ـــــ ــ ــ ــالنســـــ و
ــطين "  ة لتحرر فلســـ ـــة المال ـــاء " المؤســـــســ رة إنشــ ـــين، وطرحت عليهم ف المختصــ
ة صــغيرة على  ة، عن طر فرض ضــر ة من األمة العر ة الشــعب ا م الج لتنظ

ــيلتهــا على ثالث جهــا ــ ــــ ـــــ ت: البترول والكحول والــدخــان ومــا إلى ذلكن تنف حصـ
ـــة ، وأخيرًا منظمـــة  ـــة الموحـــدة، األردن إلنقـــاذه من المعونـــة األجنب ـــادة العر الق
رة .. وقد خرجنا من هذه  ة لمساعدتها في تنفيذ برامجها العس التحرر الفلسطين
ة مبلغ مئة  ــعب ــ ة الشــ ا لغت تقديرات الج ــامل، و ــ ــــل شــ ــروع مفصــ ــ مشــ ــــات  الدراســ

ه إسترليني .   مليون جن
ــت له معظم وقتي، أما الجانب الع رســـــ ل اهتمامي و ر فقد أوليته  ــ ــ ســـ

ـــــورا والعراق  ــر وســ ــ رين من  مصـــ ــــــ ــدقائي العسـ ـــ ل ما لقيت أحد أصــ وأخذت، 
حثًا عن الخطة  ـــاعات الطوال  ـــــ ــــ ــي معه الســـ ــ ــ ــ ــــ وغيرها، أدعوه إلى منزلي وأقضــ
رات لتدرب أبناء فلسطين  ة وٕانشاء معس رة فلسطين المالئمة إلنشاء قوات عس

  لسالح .. على  حمل ا
ادة  ة فالمنظمة ال تملك أرضــــًا وال ســــ ـــعو الغ الصـ ــوع  ان هذا الموضــ و
أن تكون  ة  ـــهل أن ترضـــــى الدول العر س من الســ ــتت، ول ــــرد مشـــ ــعب مشـ والشـــ
ــــة يدها..  ــ ضــ ـــلحة، إال أن تكون أمورها في ق ـــ ة مســ ــــطين ــ ــيها قوة فلســ ــ ــ على أراضــ

رة، وتبين لي أ حث عن فلســطيني له خبرة وثقافة عســ ن  الكثيرن من ورحت أ



  

-147-  

ا الفلسطينيي رة السورة، أما  نالض ات العس في دمش قد تقلبوا على االنقال
ة .. وخطر  ونوا قد بلغوا درجة عال ـــطينيون في قطاع عزة  فلم  ا الفلســ الضـــــ
ـــور  ــ ش الســ ان الج س أر ـــقير ( رئ ــ ت شــ ــو ــــ م شـ الزع ـــتعين  أن أســــ الي  على 

رًا مثقفاً  نت عرفته عســ قًا) و رة، وقد عاد إلى لبنان ســا ، مارس الشــئون العســ
ـــت  ة، فدعوته إلى منزلي وتدارســـ ات العقائد ه واحد من االنقال ــــف  عد أن عصــ
ــها  ــ ـــوع ألعرضــ عد خطة في هذا الموضـــ ه أن  رة، وطلبت إل ــ ــ معه الخطة العســ
ت شقير  م شو على مؤتمر الملوك والرؤساء .. وانقضى أسبوعان وجاءني الزع

رة واف ة،  مذ تائب فلسطين ة إلنشاء  ة واإلدارة والمال م ة تتناول النواحي التنظ
مهمة حرب  ع أن تقوم  ـــتط ــطا، تســ فًا ومتوســـ ـــلحة ســـــالحًا خف ة، مســ فة الحر خف

ات.   العصا
ة تتناول  ـــطين املة لعمل منظمة التحرر الفلســ َّ خطة  هذا تكاملت لد و

ة وال ة واإلعالم ــ ــ اسـ رة والســـــ ــ ــ ــــاطات العسـ ــمت هذه النشـ ة، وضـــ م ة والتنظ مال
ة،  ــطين الخطة إلي ملف المجلس الوطني الذ انبثقت عنه منظمة التحرر الفلســـ

قيت  انتظر انعقا ندرة، وأنا أطمع في  دو ــ ــ ــــ ـــــاء في اإلســ ــــ مؤتمر الملوك والرؤسـ
ة ممثلة للشعب  منظمة التحرر الفلسطين الوصول إلى هدفين : األول االعتراف 

ي الموافقة على الخطة الشـــاملة التي أعددتها،  وتوفير األموال الفلســـطيني، والثان
  الالزمة لها.

ـــبتمبر  ــ ــ ــــ ـــهر سـ ــ ـــ ــ موعد انعقاد مؤتمر  1964واقترب اليوم الخامس من شــ
ة التخرب على  منظمة التحرر  ندرة، ونشــطت خالل ذلك حر القمة في اإلســ

ــة ومثــابرة الحــ ــــال ــ ــ ــــ عنــاد وصــ ــة  ــادة هــذه الحر ــة، وتولى ق ــــطين ــ ــ ــــ اج أمين الفلســ
مات  ة ومخ ـــطين ــــ قي له من أعوان في التجمعات الفلسـ ـــيني، فقد جرد من  ــــ الحسـ
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ام منظمة  عترضــــوا على ق ــتكتبهم العرائض إلى الملوك والرؤســــاء ل ســ الالجئين، 
ــطيني، وأعد الحاج   ــ ــ ـــعب الفلســ ــ ة، وأنها ال تمثل أحدًا من الشـــ ــطين ــــ التحرر الفلســ

ًا بهذه العرائض أر  وغراف ة ووزع مثله على  أمين ملفًا زن ــله إلى الجامعة العر ــ ــــ ســـ
عها ..  تواق ـــمونها  و مضـــــ انت هذه العرائض هزلة  ة، و ة العر وزارات الخارج
ـــــعة للنفوذ  اء الخاضـ االت اإلن ة وو ــــرائيل ــطت إلى جانب ذلك اإلذاعة اإلســ ونشــــ
، ومن  ان الشـقير ان الفلسـطيني، وأنه  ام  الك الصـهيوني وراحت تشـنع على ق

ــــنة المرجفين وأقالم  هنا عد ذلك الســـ " وتداولتها  ــقير ارة " منظمة الشـــــ انطلقت ع
  المتخرصين.

ــــام  ــام الحــــدث الكبير، ق ــدين أمــ توفــــة اليــ ــــات المتحــــدة م ولم تقف الوال
ان الفلسطيني،  فة من انبثاق الك انت توجس خ ة، فقد  منظمة التحرر الفلسطين

ة، ة الفلسطين ان تر أن القض عد هذه األعوام الطوال، آخذة طرقها  ذلك أنها 
ة  ام منظمة  فلســـطين ة، وأن األمر قد اســـتتب إلســـرائيل فما معنى ق نحو التصـــف

  تعلن أن هدفها هو  زوال إسرائيل وتحرر فلسطين.
ـة في  ــ ــ ـــــ ــــ حملـة دبلوماسـ ات المتحـدة  ـًا، لذلك، أن تقوم الوال ان بديه و

ام منظمة الت ة تحذر من ق ــــم العر ــــ ة، وتر فيها خطرًا العواصــ ــطين ــــ حرر الفلســــ
قنت أن األمور في  عد أن أ ، وعودة إلى القتال،  على األمن في الشـــرق األوســـ
ة، ولو  ش مع إســـــرائيل وٕاقرار الســـــالم مع الدول العر ــائرة إلى التعا حســـــابها صـــ

توب. الدستور البرطاني موجود، ولكنه غير م   صورة غير معلنة ، 
ا هذ ان موقف أمر نت أتطلع و ا من المنظمة واضحًا معروفًا، ولكني 

ـــانوا ال يؤمنون إال إذا أنزلـــت  عض العرب  إلى الـــدليـــل المـــاد .... ذلـــك أن 
ًا  ت و ص ذلك أن أخًا  قرأونه.. وحمدًا  فقد نزل الكتاب .. وتلخ ًا  تا عليهم 
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ة، جا العرو ه  ة، امتأل قل ت بيرًا في الدولة الكو ًا  ــ ــ ــــ ــــغل منصـ ــــ ءني إلى بيتي شـ
رة "  ة عن مذ ندرة، ودفع إلي صورة فوتوغراف أ للسفر إلى مؤتمر اإلس وأنا أته

Aide Memoir ومـــة ـــت إلى الح ـــة في الكو ــفـــارة األمر ــــ ـــــ " موجهـــة من الســـ
ـــاء قوات  ـــوت القدس " وٕانشـــ ـــطيني" و " صـــ ان الفلســـ ام " الك ة تحذر من ق ت الكو

ات المتحدة تتط ة، وأن " الوال ــطين ــــ ــ ــ ـــ ة عن طر فلسـ لع إلى نجاح الجهود الدول
ة ..". ة سلم ة إلى تسو ة الفلسطين القض   األمم المتحدة وخارجها للوصول 

رة  ــها وروحها، مع المذ ــ قة في نصــــ ة، متطا رة األمر انت هذه المذ و
مــا  ي إلى الــديوان الملكي في عمــان..  ــفير األمر ــ ــــ ــ ــ ــة التي قــدمهــا الســ األمر

ــم قًا .. وضــــ ــا ـــــرت ســــ رة إلى ملف المنظمة ، وحملته مع آمالي أشـ مت هذه المذ
ندرة، إلى فندق فلســطين حيث يتوافد الملوك والرؤســاء لعقد  ومخاوفي إلى اإلســ

  اجتماعهم التارخي الثاني..
ة لمنظمة التحرر  ندرة ومعي أعضــاء اللجنة التنفيذ وســافرت إلى اإلســ

ــ ــ ونوا على مقرة من اجتماع القمة، ودخلنا ســـ حر ل ـــاطئ ال ــ را المنتزه على شــ
ول إلى الجناح المخصـــص لي في  ، وصـــعد بي رجال البروتو ض المتوســـ األب
عملون ليًال نهارًا  انوا  ام، فقد  ــعة أ ـــــ ضــ ان العمال قد فرغوا منه قبل  الفندق، و
ا إلى  ح مع آمالهم: ه ـــــ ـــــ ــ انت معاولهم تصــ أنما  ـــاء، و ــ ــــ أوه للملوك والرؤســـــ ليه

  طين .. فلسطين من فندق فلس
ـــرح الخطو  ــــ ــــ ــ ـــاء أجامل وأتودد، وأشـ ــــ ــــ ــ ادرت إلى زارة الملوك والرؤسـ و
ة  اهتمام وعنا ــتمعون  ســـ انوا  ة، و ــطين العرضـــــة لمخط منظمة التحرر الفلســـ
يف  صنع،  ع الشعب الفلسطيني أن  ستط ثيرة : ماذا  وعلى وجوههم تساؤالت 
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ة أن تش طرقها؟ وه ع منظمة التحرر الفلسطين ة تستط ل إنشاء قوات فلسطين
  أمر معقول؟

الملوك والرؤساء تسودها روح المجاملة واالنفتاح إال مع  انت لقاءاتي  و
ـــور الفر أمين الحاف .. فقد  ــ ــــ س الســـ ــــــل، والرئ ــ ــ صــ أثنين : األمير (الملك) ف
ـــرحت  ــــ ــ ــ ة، وشـــ ـــاء اللجنة التنفيذ ــ ــ ــــ ــ ــــل في جناحه ومعي أعضـ ــ ــ ـــــ صـ زرت األمير ف

ائه و  ان بذ ـــرحت، ولكنه  ــ ــ وشـ ـــ سـ ع أخر فيت ــ ــ دهائه يدير الحديث إلى مواضــ
األخ"  عد حين "  ستشهد حينًا  ة فلسطين ثم  عن األمم المتحدة ودورها في قض
ـــطين، لكنه حرص أن ال تخرج  ــ ة فلســ ــ ــ دًا لقضـــ ان مجامًال متوددًا، مؤ أحمد .. 
ـــــرورن  ــــ ــة لمنظمــة التحرر .. وخرج زمالئي مســـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــالنســ لمــة التزام  من فمــه 

ـــرحين  ــ ــنين منشـ ــوا ســــ ـــــألونني رأيي : قلت ال بد أن تقضــــ سـ من هذه المقابلة وهم 
صـــــل أبن الصـــــحراء، وهو  ــل حتى تعرفوه .. إن األمير ف صـــ لة مع األمير ف طو

شرد ما تشرد غزالنها.. يف    عرف 
س أمين  ، وتحدثت إلى الرئ ـــور ــ ـــــ عد ذلك إلى جناح الوفد الســــ وانتقلنا 

ــاء منظمة التح ة وخططنا المقبلة، وخرجنا الحاف وزمالئه عن إنشــ ــطين رر الفلســ
ما دخلنا، فإن الوفد الســـور لم يتحدث ولم يجامل، ولو إني اســـتنطقت الجدران 
ــفة، فإن المنظمة  س ببنت شــ ــور لم ين ـــاعة لنطقت، ولكن الوفد الســ في تلك السـ
س عبد الناصر، والشقير واحد  في نظرهم إلى ذلك العهد، جهاز من أجهزة الرئ

ــتو األحداث، من رجا ــ ــــ ـــــ ــــر، ومؤتمر القمة في مجموعه دون مسـ ــ ــ ــــ ل عبد الناصــ
نت أدخرها  ــور وأنا أندب حظي مع  دمشـــــ وقد  وخرجت من جناح الوفد الســـ
عــد حين أن  رــة على األقــل  .. ولم أدر إال  ــة ف لتــأييــد المنظمــة، ولو من نــاح

ـانـت قـد قررت أن تقف من المنظمـة عـث آنـذاك  ـة لحزب ال ـادة القوم موقفًا  الق
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ــت  ان أني لســـ ــوعي  ة "، والواقع أن الســـــبب الموضـــ ــوع اب " موضـــ ًا ألســـــ ــلب ســـ
ــها في عجلة  ــ ــ ة .. وأنها رطت نفســ عث ــــة  ـــســــ ــــ ًا، وأن المنظمة لن تكون مؤسـ عث

عوزه المنط ! ان منط قادة الشعب، وهو منط    الناصرة .. ذلك 
ــــالة من الر  ــــ ــ ــ ول ومعهم رســـ س وعدت إلى جناحي ألجد رجال البروتو ئ

ًا ألعرب  ه تلفون اللبناني األســتاذ شــارل الحلو .. إنه يرد أن يزورني، فاتصــلت 
الزارة فأصـــر على أن يزور " دولة األخ أحمد .. " وما  أن أبدأه  له عن رغبتي 
ان الوفد اللبناني فابتدأ الحديث  س الحلو ومعه أر هي إال دقائ حتى جاء الرئ

ام منظم احه لق ة، فإنها " على األقل تنس مع معرًا عن ارت ة التحرر الفلسطين
الالجئين الفلسطينيي ة الشئون المتعلقة    في لبنان " . نالسلطات اللبنان

ة في األمم  ــتر ـــ ــــ ــ راتنا المشــ س الحلو، في حديث حلو، عن ذ وعاد الرئ
ارس  ـــايوه في  ـــر شـــ ة، 1951المتحدة في قصـــ ــطين ة الفلســــ ــ ــ ،  دفاعًا عن القضــ

ــرد ا ــــ ســــ س الحلو واحد من وأخذ  ــاعتنا .. والرئ ــــ ــ ش لســ أننا نع لوقائع واألحداث 
ون " الحرف .. ثم  ف تبون، ولسـت أعني "  قرأون و ام العرب القالئل الذين  ح

رة على   ة وعس فرضه من التزامات مال ل الروافد وما  تطرق إلى  مشروع تحو
حة من" دولة األخ أحمد، ا طلب النصــ عرف مصــاعب لبنان، وختم حديثه  لذ 

م  ان عرض عل ـــــارة الخور  شــــ ــــــيخ  ـــاب الشـــ ــ ــ س الســ رون أن الرئ لبنان، وتذ
ة الفخر ة اللبنان ـــــ ــ ــ م على   ةالجنســ ر ــــــ ــــ س حلو : أشـ لخدماتكم للبنان " قلت للرئ

ة  ه عن قبول الجنس شارة الخور فقد اعتذرت إل ة .. ورحم هللا الشيخ  هذه التح
 ثانونًا ذلك ألني ولدت في قلعة تبنين ( لبنان حيالفخرة، فأنا مواطن لبناني ق

ة)   .)1(ان والد رحمة هللا معتقًال في زمن الدولة العثمان
                                                           

 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(



  

-152-  

مواطن  لبناني، هل أعرض  حتك  ـــــ ــ س حلو : وٕاني أطلب نصــ قال الرئ
ــوع خطير ..وأنت تعرف  ــــ ــ ــ ـــاء .. إن الموضــ ــ ــ ــــ األمر على  مجلس الملوك والرؤسـ

ل ا ـــاته في لبنان .. إن تحو ــــ ــــ ســــ ش مال رة ، والج ــ ــ ـــــ ــــ ة عسـ لروافد يتطلب حما
ـــعب اقناع البرلمان  ــ ــــ ــــ ع النهوض بهذا الواجب .. ومن الصـ ـــتط ــــ ــــ ــ سـ اللبناني ال 

الموافقة على دخول جيوش أخر .   اللبناني 
ل الروافد  موضــوع تحو س الحلو إني غير مؤمن  قلت : لســت أكتم الرئ

ان هذا الموضــــوع الذ اجتمع من أجله مؤتمر القمة العري في القاهرة  .. وٕان 
رًا،  ــ ــ ــــ ل الروافد عسـ ــروع تحو ــ ــ ة مشـــ ة قادرة على حما انت الدول العر .. فإذا 
ة لتحرر  طلقوا الشــعب الفلســطيني إلى المعر حموا حدودهم، وأن  فاألجدر أن  

  وطنه.
ة إلى لبنان. النس س حلو : وماذا تنصح    قال الرئ

حة جحا. س عند إال نص   قلت : ل
حة جحا ..قال : وما    هي نص

قدر ينزله " قول جحا : " اللي طلع الحمار على المأذنة    قلت 
  قال وماذا تعني ؟

ل  ـــوع تحو ــ ــــ ــ ــــــر، هو الذ فتح موضـــ ــ ــ ــ س عبد الناصــ الرئ ك  قلت : عل
ع أن يجد لك " الفتو "  ــتط ســ ــاعب لبنان، وأعتقد أنه   الروافد .. اشــــرح له مصــ

حث. سا ال   إذا ما طرح الموضوع على 
حة جحا .. فقد جاءت قرارات فان س الحلو، وهو مبتهج لنص صرف الرئ

اغة ترضي لبنان. عد، وفيها ص ما    المؤتمر ف
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ــته  ــ ه في المؤتمر، وعرضـــ ــألق وقضـــــــيت  ليلتي وأنا أعد خطابي الذ ســـــ
ــــهم إنه متطرف، وقال آخرون إنه معتدل، قلت لهم حين  عضـ على زمالئي فقال 

م!!   تجمعون على رأ سأستمع إل
ول إلى صــالة  وحملت أوراقي إلى قاعة المؤتمر،  وقادني رجال البروتو
ـــون .. ووقفت مع  تهامسـ ــاء، يتصــــافحون و االنتظار حيث يجتمع الملوك والرؤســ
ة الموجهة إلى  رة األمر ـــة المذ ــ ــــ ـــر أهمس في أذنه خالصــ ــــ س عبد الناصــــ الرئ

ــورة الفوتوغ ــــأن منظمة التحرر، وأخرجت الصـــ شـ ة  ت ومة الكو ة من بين الح راف
ـــرعة وطواها في  ــ ــ ــــ ــــر، فألقى عليها نظرة ســـ ـــــ س عبد الناصـــــ أوراقي وأعطيتها للرئ
رة إلى  ة قد وجهت مثل هذه المذ ومة األمر ه، وقلت له : أعتقد أن الح جي

. ، وهذه أولى المؤامرات على الطر ة أخر ومات عر   ح
ل إلى مقعده، والوفد ا س عبد الناصـــر وأنا،  حمل وعدنا، الرئ لســـور 

ــر  ــ ـــــقير يهمس في أذن عبد الناصـــــ أنما عثر على دليل الجرمة، فهذا الشــــ بي 
سلمه ورقة .. وأ دليل أكبر من ذلك على عمالة الشقير .. وما أحسب أني  و
ـانـت إذاعـة أمين الحـاف تهـاجم " منظمة  ــــتي هـذه فقـد  ـــ ــ ــ نـت مخطئـًا في فراســـ

" .. ووجه المأساة أن دمش هي موئل  ة الحديثة .. الشقير ة العر   الحر
ات  ات متتال ــات متواث ــ ة تحت ومضــ ـــته االفتتاح وعقد مؤتمر القمة جلســـ
ة،  قتهم إلى القاعة فيوض من آمال األمة العر ــ ــ ــورن، وقد ســــ ــــ من أجهزة المصــ

فعلون. ها ورؤسائها،وما عساهم    وهي تتطلع إلى ملو
ــــهدوا مؤتمر  ــ ـــاء الذين شـــ ــــ ــر المؤتمر الملوك والرؤســ ــ القمة في وقد حضـــــ

اهي  ـــيد ال ــ ــــ ة فقد  ناب عنه الســـ س بورقي ــــهور، إال الرئ ــ ــــ ــعة شــ ــ ـــ ــ ضـــ القاهرة قبل 
س  ــارل الحلو الرئ ــــيد شـــ ًا عن الحســـــن الثاني، والسـ األدغم، واألمير عبد هللا  نائ
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ـــبب   ــــ ســ ان قد تخلف عن مؤتمر القاهرة  ــي، و ــ ــنوســـــ ــ ــــ اللبناني والملك إدرس السـ
األصـــالة ع صـــل  ًا عن الملك ســـعود .. مرضـــه، واألمير (الملك) ف ن نفســـه ونائ

صل ..!! ًا عن ولي عهده األمير ف ان سعود الملك نائ   وفي مؤتمر القاهرة 
ة،  ــمنت المعاني التقليد ــ لمة موجزة تضــ ـــل المؤتمر  ــ صـ وافتتح األمير ف
ـــطين  ة فلســ ــ ــ ارتها المألوفة، التي درج عليها قادة العرب منذ ألحت عليهم قضـ ع

ـــرحـات ــــ ــ ـــ ـــحفيين  ـاإلدالء والتصــ ـــــ ــ ــ ـإلقـاء الخطـب.. ثم أخليـت القـاعـة من الصــ و
اقًا مع التعبير الدارج، ففي  والمصورن، وعقدت جلسة سرة .. وأقول سرة انس
ة إلى  ــئت الجامعة العر ــــ ــــرن عامًا التي واكبت فيها العمل العري منذ أنشــ العشــــ

ــــحف العر ـــر في الصـــــ ــــ ـــرة " تنشــ ــ ــ انت المداوالت " الســ ة عهد مؤتمرات القمة، 
لها، من غير استثناء مسؤولة  ة  ة على السواء .. والدول العر والصحف األجنب
ار  ــــر األخ ــ ــ ــ انت هذه الدولة أو تلك  توحي بنشـــ ة .. فقد  ـــــؤول ــ ــ عن هذه الالمســــ
ار  ــــر األخ ــ ة غيرها .. بل إن هذا الوحي بنشـ ـــًا لوطن ــ إظهارًا لوطنيتها أو انتقاصــ

ــان قبــل الوقوع .. تــذاع  عض األح قع  ــــر ــان  ــــ ــ ــ األقوال قبــل أن تقــال .. وتنشــ
ضـــاح عما  ار أو  اســـت المقترحات قبل أن تقترح .. حتى إذ أثير عتاب أو اســـتن
يف أنهم ال  ــــحفيين، و حملون على الصــــ ـــــؤولون  ـــر، راح المســـ يف نشـــــ ـــر و ــ نشـــ

ة تجاه وطنهم.. ة القوم   قدرون المسؤول
ة في الصـــحف، فجر   وتعاقبت جلســـات المؤتمر ســـرة في القاعة، علن

ــــل  ـــامر .. وتقرر هيئــــة تحو ـــام الفر  علي علي عـ ــــد العـ ـــائ ـــث تقرر القـ حـ
  الروافد...

ه عادة  ت ــونة تقرره التقليد الذ  ــ ــــ ــ ــ ـــيد عبد الخال حســ ــ ــــ ــــ وعرض السـ
اء، فأسهب في شرح  تور سيد نوفل األمين العام المساعد، من األلف إلى ال الد
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ة ذاتها  ما بين الدول العر ة ف ــرورة حل األزمة العالقات العر ــ ــ ـــددًا على ضــ ــ مشـــ
ة إلى مواجهة التحد اإلسرائيلي.. ل الطاقات العر ة حتى تنصرف  من   ال

ـــوع ..  ــ ًا على الموضـ ـــر معق س عبد الناصـــ ـــتدرك الرئ وعلى أثر ذلك اســـ
اســتها  ســ ة موضــوعات تتعل  ة المتحدة أ ســت لد الجمهورة العر فقال : " ل

ـــة  ـــة أو الـــدول ـــة أو القوم س عبـــد الوطن م". وأراد الرئ ترغـــب في إقحـــامهـــا عل
من على مؤتمر القمة ..  ة ال ــــــ ــــ ــ طرح قضـ ارة العابرة أن ال  ـــر بهذه  الع ــــ ــ ــ الناصــ
قوله :" إن المملكة  ـــوع،  ـــ ـــــة، من الموضـ س الجلســ ــل وهو رئ ــ صـــ وتهرب الملك ف
ل عري " ..  ــندًا لكل عري، وفي خدمة  ــ ـــــ ـــها سـ ــ ــ ــ ة تعتبر نفسـ ـــعود ـــ ــ ة الســ العر

عرفو  ـــــل قد فهموا هذا الكالم على معناه، وهو أن والذين  ــ ــ ـــ ــ صـ ن تعابير الملك ف
منيين،وفي خدمتهم على الدوام ..  ـــــندًا للملكيين من ال ظل ســ ــ ــ ـــل ســـ ــ صــ األمير ف

من الخطير، عند هذا الحوار المفهوم وغير المفهوم.   وانتهى موضوع ال
انت حصــيلة مؤتمر القم من، أن األمير فيل  ةو ة إلى موضــوع ال النســ

صــل  قد طر المصــادفة . . فقد دخل األمير ف صــالح المشــير عبد هللا الســالل 
ـــــر،  ـــ ــ ــــاء عبد الناصـــ ــــ ــ ــالة الرؤســـ ـــــ ــــ ان في الصــ ة، و على أحد االجتماعات الجانب
ـــلم  عًا لتحيته، فسـ ــالل، فنهضــــوا جم ـــير الســ ــالم عارف،  والمشـ ـــير عبد الســ والمشـ

انت هذه هي المصــا صــل وصــافحهم واحدًا واحدًا .. و دفة الوحيدة، في األمير ف
من ! ة ال ة إلى قض النس ع اجتماعات مؤتمر القمة،    جم

ة  ـــوع ــ ـــورة موضـــ ــ صـــ ة  رة والمال ـــــ ه العســـ ثم عرض الفر عامر مطال
صـــورة قاطعة أنه إذا لم تســـتجب هذه المطال قة، وأوضـــح  ع  بدق ســـتط فإنه ال 

ل الروافد من العدوان اإل ة المشروع العري في تحو   سرائيلي.أن يتولى حما
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ــاء المطارات  ـــــ ــ ــ ة وٕانشــ ة العر وتتلخص هذه المطالب بزادة القوات الجو
ة. ة المتعلقة بتحرك القوات العر   الصالحة وطائفة من األمور الفن

ــنا معًا على  ــ ـــ ــ ــ ذا جلسـ ــي إلى جوار الفر علي عامر، وه ــ ــ ــــ ان جلوســ و
انت مؤتمرات القمة تخبئ لن أنما  ع مؤتمرات القمة،  ون الدوام في جم ا أن ن

الغة في  ــــاء من الم ــــ حذر الملوك والرؤســـ اها معًا .. وراح الفر عامر  ـــحا ــــ ــ ضــ
الغة  مها، أو الم الغة في تضخ رة .. الم ة عس ة من  ناح تقدير القوة اإلسرائيل
ــتختار الوقت الذ يالئمها لتدمير  ــــ ـــــرائيل ســ ــتهانة بها .. وأعلن  إن إســـ ــ ــ في االســ

ل الرواف ة لتحو ة حديثه " إن األعمال العر د .. وأن .. وٕان .. ثم أكد في نها
ن تحقي  الوحدة  ــرائيلي إذا أم ــــ ــــ ة قادرة على مواجهة التحد اإلســــ القوات العر

ة .." ة بين الدول العر رة العر   العس
ارة، واللواء " الفر " عبد المنعم راض  وقف الفر عامر عند هذه الع

رة!! من ورائه يتمتم في إذني : أ نع ن تحقي الوحدة العس   م، إذا أم
ســـًا تظل  لمة (إذا) تقرأ (إذا) طردًا وع قلت : وفي صـــوت مســـموع، أن 

ة على السواء !! ة أو النها   على حالها إذا قرأت من البدا
ــــل  صــــ ــــب وعاتب وقرع الملك ف ــ ـــاء بين غاضــ فنظر اليَّ الملوك والرؤســـــ

قول : نظــام .نظــام.. ن فــًا ل ـة مطرقتــه قرعــًا خف حــث تقرر الهيئــة الفن نتقــل إلى 
ل الروافد .   لتحو

ان في مجموعه تقررًا  حث تقرر هيئة الروافد، و ثم انتقل المؤتمر إلى 
اإلضافة إلى  ة وسدود وجسور،  قتضي له من أقن ل وما  ًا عن مشروع التحو فن

ة التي يتطلبها إنجاز المشروع في مختلف مراحله.   المخصصات المال
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ـــروع الروافد، أوًال، والواق ل مشــ ـــل لتحو ع أنني لم أكن متحمســـــًا في األصــ
ة عن إسرائيل. ل صورة  قطع الماء    ألنه ال 

ــــون  ــ ـــ ـــروع جونسـ ــ ــ مشـــ ــــروع المعروف  ــــ ثيرًا عن المشــ عد  ًا ألنه ال ي وثان
ــنوات، ثم جئنا اليوم في عام  ة قبل ســـ ـــته الدول العر ي، وقد رفضــ الخبير األمير

أموال عر  1964   .ةننفذه 
لفها المشــــروع العري ســــتذهب حتمًا  وثالثًا ألن النفقات الضــــخمة التي 
رة فإن إســـــرائيل قادرة على تدميره  انت قوتنا العســـــ ائنة ما  اع، ألنه  إلى ضـــــ
ح  ـــــل ــــ أكثر من طرقة واحدة .. ومن األجدر أن ننف هذه األموال  في زادة تســ

ة .   الجيوش العر
ــــاء ولكن من الذ يجرؤ أن ينا ــــ قش في مؤتمرات القمة، فالملوك والرؤســ

ه أجهزة  ل لمن تنهال عل عضـــًا، والو عضـــهم  خشـــى  عضـــًا، و عضـــهم  يجامل 
ل الروافد العري !! أنه مخالف لمشروع تحو   األعالم 

اق الكالم عن  ــ ــ ـــرائيلي في ســـ ــ ر اإلســ ـــــ حث إلى رد الفعل العســ وعاد ال
س الجزائر  ل الروافد، فأعلن الرئ ــــــروع تحو ــــ ــتعد أن مشـــ ــ ـــــ  أحمد بن بلال أنه مســــ

ة الموحدة لمواجهة أ تحرك  ادة العر ـــرف الق ش الجزائر تحت تصـ ــع الج ضــ
ش تونس،  ة لج ــ ــ النســ اهي األدغم  ــيد ال ــ ـــــرائيلي، وجاراه في هذا اإلعالن الســ إسـ
قول ســـاخرًا:  ش المغري فالتفت إليَّ الفر عامر ل ة للج ــ النسـ واألمير عبد هللا 

ه ما نفتح مان!ل اتب تطوع    ش م
مة .. أال تقول لهم .. إن حرنا اليوم  رة عق رمة .. وف قلت : عاطفة 
ــنين وتتوالى خاللها النجدات، نحن  ة تمتد عشــــرات الســ الحروب الصــــليب ــت  ســ ل
في زمن الحرب الخاطفة .. إن جيوش الجزائر وتونس والمغرب يجب أن تكون 
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ة بزمان، وال فا ــــمال اإلفرقي في الميدان قبل المعر ــ ــ ئدة منها أن تزحف عبر الشـ
ة ..و....و..".   يوم المعر

قال علي علي عامر: أقول ماذا، هم الرؤســاء مش فاهمين معنى الكالم 
  ده؟. 

ان الفلســطيني وقد عالجته تقارر ثالثة : األول  وجاء أخيرًا موضــوع الك
القدس دون تقرر األمين العام وال يتعد سردا موجزًا الجتماع المجلس الو  طني 

ة،  اد " في الجامعة العر ــــيء، فهذه تقاليد " الح شــــ ـــي  ــــيئًا أو يوصـــــ قترح شــــ ان 
ر  ــ ــ ـــــ ــــ ــا العسـ ــــ ـــــ ة الموجودة، وهو يترك تحديد النشــــ ادة العر والثاني تقرر الق
ة تستمد اختصاصها  ة هيئة رسم ادة العر ة والق ة المعن الفلسطيني للدول العر

ة وهي حر ع من " الشعب " من الدول العر ر نا صة أن تبتعد عن عمل عس
ة .. والثالث تقرر منظمة التحرر  ــــي الدول العر ــ ــ ـــ ـــاطه إلى أراضـــ ــ ـــ ــ ــ متد نشـــ و
ح مؤتمر القمة من هذه اللحظة مؤتمرًا  ة .. وهنا طلبت الكلمة .. وأص الفلسطين

ة. ة الفلسطين   للقض
ة حديثي، و  س عبد الناصر إلى مقاطعتي في بدا هو يبد وتصد الرئ

ـــأتكلم  ــ ادرة قلت : إنني ســ ــررت لهذه ال رغبته في أن أكون موجزًا في حديثي، فســـــ
ة من اإلسهاب ..  ار لإليجاز وال خش ة من وقت دون اعت ه القض قدر ما تتطل
راتي، ألثبت فيها  ات الكثيرة، التي سأعرض لها في مذ انت واحدة من المناس و

ة و  ـــتقالل منظمة التحرر الفلســــطين عيتها للقاهرة أو لغير القاهرة،  ولقد اسـ عدم ت
ـــر أنها واحدة من المحاوالت الكثيرة التي  ــ ــــ ــ ــ س عبد الناصـ اعتبرت مالحظة الرئ
ـــيء آخر .. وألقى  ــ ـــيء والقاهرة شـــ ــ انت يرد أن يثبت من ورائها أن المنظمة شـــ
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ــــة وقال : الكالم اآلن  ـــة الرئاسـ تفه وهو على منصــ وفيته خلف  ـــل  صــ األمير ف
ا أخ أحمد ..لألخ أح   مد .. تفضل 

ـــل ال يرد أن يدعوني "  ــ ــــ ــ ــ صــ ض البرق أ األمير ف ت في مثل وم وأدر
رم " األخ  ــــتعاض عن ذلك بتعبير  ــــ ــــ ة " واســ ـــطين ــ ــ ــــ س منظمة التحرر الفلســـ رئ
ادرة أن تمر دون أن أجعلها مطلع حديثي .. فقلت " إنه  أحمد" فلم أدع هذه ال

األخ ســـعدني أن يدعوني ســـمو األمير  أحمد، فالمؤمنون أخوة، ولكن هذا األخ  ل
ة األخ،  ــطين س منظمة التحرر الفلســ ة، ورئ ــطين س منظمة التحرر الفلســ هو رئ
ح  رمة تص ون هذا التعبير الجميل الذ أطلقه سمو األمير فاتحة  وأرجو أن 

ة من خاللها أخًا لسموه".   منظمة التحرر الفلسطين
صـــل ورحت أداعب األلفا وأالعب هذ ه المعاني حتى أضـــطر األمير ف

فعل ذلك مختارًا... ل قسمات وجهه، وقّل أن    أن يبتسم، وتبتسم معه 
أنني في هذا االجتماع  ـــرور  ــ ــــ ــــ ــيت في حديثي معرًا عن سـ ـــــ ــــ ــ ثم  مضـ
ـــًا  سـ ة بوصــــفي رئ ــار ون لي شــــرف المشــ ســــعدني أن  ندرة "  ــ اإلســ التارخي 

ة، مختارًا من  ـــطين نت لمنظمة التحرر الفلســـ عد أن  ـــطيني،  ــعب الفلســـ ــ قبل الشــ
ًا في مؤتمر القاهرة مختارًا من قبل الملوك والرؤساء".   في مطلع العام مشار

ان الفلسطيني،  عد أن شرحت المراحل التي مر فيها إنشاء الك وانتقلت، 
ـــتلهمتها في تنفيذ  ــ ـــــ قة األولى التي اســــ ـــاء في " أن الحق ــــ ــ ــ أخاطب الملوك والرؤســـ

ان  المهمة التي عهدتم ـــطين و ــــ ان لفلســـ ـــطيني  ــ ــ ــ ان الفلسـ ، هي أن الك بها إليَّ
ان، ال  ة للك النس م أنتم  عقله وأرادته .. وأن دور ه بنفسه،  لشعب فلسطين، يبن
امه؛  عد ق امه، والتأييد والتعضــــيد  ســــير والتســــهيل قبل ق بناؤه، وال إنشــــاؤه بل الت

ان الفل ة أنه يجب أن تكون للك قة الثان ـــتقلة، وأن الحق ــــ ة مسـ ــ ــ ـــــخصــــ ــ ـــطيني شـ ــ ــ سـ
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ة في آمالها وآالمها وفي إرادتها  ــترك مع األمة العر ــــ ــــ متعاونة غير منعزلة، تشــــ
ة الشاملة".   الهادفة المصممة على الوحدة العر

ســـتمعون  قتين أن الملوك والرؤســـاء  د هاتين الحق ولقد أحســـســـت وأنا أؤ
ـــتتون، وق ــ ـــردون ومشـــ ــ ــطينيون مشـــ ــ ــ ه، فالفلســ ــوت ال عهد لهم  ــ ــ د انهدمت إلى صــ

ة  عد ن ة  ـــيتهم الوطن ــ ــخصـ ــ ــاءل في قرارة  1948شــ ــ ان يتســ ـــهم  عضـــ .. ولعل 
ــــتقلة وٕارادة حرة، وهم  ة مســـ ــ ــ ــخصـــ ــ ــطيني شـــ ــ ان الفلســـ ــه. ومن أين تكون للك ــــ نفسـ
هم وٕارادتهم ..  شـون في مختلف تجمعاتهم تحت ظروف مختلفة تحد من تحر ع

عض األحوال تأخذ بخناقهم.   وفي 
عد ذلك إلى  تحديد هدفنا القومي في تحرر التراب الفلســــطيني وانتقلت  

تنا في  ة في فلسطين، وأن هذا الهدف هو المبرر الوحيد لمشار وٕاقامة دولة عر
عض وأنا أوجه إليهم حديثي  عضـــهم إلى  مؤتمر القمة، ونظر الملوك والرؤســـاء 

م من أجلها، هي أ ة التي نحن مع ن ل صـــراحة وصـــرامة، وأنا أقول " إن الغا
ام  ن شــعب فلســطين من الق ة التي تم ة والمعنو اب الماد ع األســ ســر لنا جم تت
ـــعت  ــ ــة وضــ ــ ــ ة المقدسـ قًا لهذه الغا بدوره التارخي الكبير في تحرر وطنه.. وتحق
ة  ــ ــ ــلة تتناول مختلف جوانب القضـ ة خطة عامة مفصـــ ــــطين منظمة التحرر الفلسـ

ة وا م ة والتنظ ـــــ اســ ــ ــ رة والســـ ــ ــ ة، العســـ ـــطين ــ ــخص الفلســ ــ ة " وشـــ ة واإلعالم لمال
رة فنحن  ة العســ صــارهم وأنا أرفع صــوتي قائًال " فمن الناح الملوك والرؤســاء أ
ة،  ة شــعب رات تدرب ة مســلحة ومعســ ادرة إلنشــاء قوات فلســطين د ضــرورة الم نؤ

ة من فلسطين". رة في القر األمام   وتعزز األوضاع العس
ــــــاء إحداقًا ب ــــ قول لهم وأزداد الملوك والرؤســـ ـــطيني الذ جاء  ــ ـــــ هذا الفلســـ

ــأنها تؤلف  ــ شـــ رة أوًال : ألن مقترحاتنا  ــ ــ ة العســـ رنا الناح بلهجة حازمة " ولقد ذ
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م، ذلك ألن منظمة  ـــتمع إل ســــ ــطيني الذ  ــــ ـــعب الفلسـ ـــ الحد األدنى لمطالب الشـ
ــدًا من غير روح،  ح جســ ــ ة من غير إنجاز لهذه المطالب تصــ ــطين التحرر الفلســ

ح ص التالي    وجود منظمة التحرر واستمرارها أمرًا ال مبرر له..". و
نت قد عزمت في نفســـي أن أنســـحب من  ان هذا الكالم إنذارًا .. و لقد 
ــتجب  ــ ــ ســ حقائ الموقف، إذا لم  ـــطيني  ــ ــ ــــعب الفلسـ ــ ــــف الشــ ــ المؤتمر.. وأن أكاشــ
ـــعب  ــــ ــــ ــ نت  أؤمن، ومعي الشـ رة .. فقد  ـــــ ــ ــ ــــ ـــاء لمطالبنا العسـ ــــ ــــ ــ الملوك والرؤســ

ـــر  أســـ ــطيني  ــ ر "  الفلســ ـــــ ـــا عسـ ــ ة من غير نشـ ـــطين ه، أن منظمة التحرر الفلســـ
  جسد من غير روح وال داعي لوجودها واستمرارها".

ــطيني، بل  ــ ــ ــطين في إطارها الفلســـ ــــ ة فلســـ ــ ــ ــــ الحديث عن قضـ ولم أكتف 
ة  ــ ــ ــــ ــ حت قضــ ــ ــ ــــ ــ ـــع حدوده .. فقد أصــ ـــــ تجاوزت ذلك إلى اإلطار العري في أوســــ

ارثة  عد  ة وخاصة  ة عر ة قوم ة 1948فلسطين قض ، ووجب أن تكون القض
ـــون في الوطن العري،   ــ ــ شــــ ع ة" لكل عري من المئة مليون عري الذين  " اليوم
ة..          ات أساس اق وضعت أمام الملوك والرؤساء خمس بديه   وفي هذا الس
مًا قاطعًا  ة مصـــمم تصـــم األولى : إن شـــعب فلســـطين ومعه األمة العر

ل طاقاته ال ينثني على  تحرر وطنه ..  ــتعداده لبذل  ـــــ م اســــ علن بين يد وهو 
ة المقدسة.. ًا لهذه الغا ق ة تحق ة والماد   الروح

ـــطين،  ة لتحرر فلســـ انت احتماالت الخطة العر ائنة ما  ة : إنها  الثان
ــتمعتم إلى احتماالت متعددة من فم القائد العري الفر علي عامر، فإنه  وقد اســ

ـــطين في  ــ ــ ـــعب فلســ ــــ ـــعب ال غنى عن شــ ــــ ــطين .. وال بد من إعداد شــ ـــ ــ تحرر فلســ
ًا ". رًا وروح   فلسطين عس
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الثالثة : إن  احتالل فلسطين على أيد إسرائيل ومن ورائها االستعمار، 
ــرها، فهو أكبر عار  أســ ة  ـــيرة على األمة العر ه من أخطار مصـ ــًال عما ف فضــ

ـــــعر معنى ا ـــتشـ ــ سـ ــــان األول  لها منذ بدأ اإلنســ ة  لعار، لذا فإن لح األمة العر
ومات  أســـرها ح ة  بر تقع على عات األمة العر ة  عة قوم تحرر فلســـطين ت

عتها ". ون طل ا، ونحن مستعدون أن ن   وشعو
ة  ــ ــ اســــ ـــــ ــ ــــطين، من غير انتقاص للجهود السـ ة فلســــ ــــــ عة : " إن قضــ الرا
اســـي أو دبلوماســـي ال داخل األمم المتحدة  ــ س لها  في نظرنا حل سـ ة ل والدعائ

ـــلح، وعلى  أرض  وال ــ ــــ الكفاح المسـ ــطين إال  ـــــ خارجها .. وٕانه لن يتم تحرر فلســـ
  فلسطين..".

ــطين يجب أن تكون عامل وحدة بين الدول  ــــ ارثة  فلســ ــة : إن  ــ ــ الخامســ
ل  قة الجذور .. وحدة وجدان وضمير .. ال وحدة ش ة عم ق ة .. وحدة حق العر

م أنتم المجتمعون حول ـــدة عل ــائــــدة أن  ومظهر.. وتفرض هــــذه الوحـ ـــذه المــ هـ
ــة  ــة في معر ــة والروح ــة ومواردهــا المــاد ــادروا إلى تعبئــة طــاقــات األمــة العر ت
ارات  قرار إجماعي، فتســـموا عن االعت ة فلســـطين  ــ قضـ التحرر .. وأن تخرجوا 

انت .." ائنة ما  ة،  ة والشخص ل   .)1(الش
ات الخمس، وأنا أ ــاء إلى هذه البديه ــ ــــ ـــتمع الملوك والرؤسـ ــ ـــ حدثهم وقد أسـ

ة  ـــطين ة الفلسـ ـــخص " القضــــ ح "  شـ أنما أصــــ ـــال والكفاح، و عنها، بلهجة النضـ
ة  ـــطين ــ ــالحيتي " الفلســ ــ ــــاء؛ وتجاوزت " صـــ ســـــــًا فوق الرؤســـ ملكًا فوق الملوك ورئ

ات األساس أسرها وقلت " إن هذه البديه اسم األمة  تعبر تعبيرًا  ةورحت أتحدث 
ة جمعاء . و  قًا عن إرادة األمة العر أنا ال أتحدث عن إرادتها، عبثًا أو لهوًا عم

                                                           
 ، حوار وأسرار.مصدر ساب )1(
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ـــــعار  ــ ــ ــي الشـ ــ ــــ ــت بنفســ ــ ــ ـــ أو عفوًا، وٕانما أتحدث حديث العارف الواث .. فقد مارسـ
ــته،  ــ ــــ ــ النداء والهتاف، ولكن مارســ ـــــته  ــــ ــ الحبيب من المح إلى الخليج، ما مارسـ
ـــيتها في  ــــ ــ ــ ـــهر قضـــ ــ ــــ ــ ــ ة أشـ له، خالل ثمان التجوال والتطواف في الوطن العري 

ندرة، ثغرنا العري الكبير، وفي هذه الوطن العري،  ــ ــ ــــ ـــــ ان آخر مطافي اإلسـ و
ـــــطين،  ــ ـــ ــ ــعب فلســ ــ ــ ــــ م شــــ ش مع ع ة، و م األمة العر ش مع ة تع اللحظة التارخ
مات  وأجهزة الراديو في مضــجعهم وتحت وســائدهم في الحواضــر والبواد والمخ
ــالح،  ــ ــ م بلهفة إلى حمل الســــ ــتمعون إل ــ ــ ــ ســ ـــطين المحتلة، وهم  ـــ ــ م فلســ وفي جح

  وق الكفاح."وش
ة إلى  النســـــــ ــرح خطة  منظمة التحرر وخاصـــــــة  عد ذلك أشـــــ ثم أخذت 
ان  ة" وٕان الك ة وفدائ تائب نظام ــاء "  ــ ــ ــددًا على إنشــــ ــــ ــ رة مشــ ـــــ ــ ـــئون العســـ ــ الشـــــ
ان "  الفلســـطيني معناه عند الشـــعب الفلســـطيني " الســـالح والكفاح " وأن هذا  الك

ـــطيني والرأ العام ال ــــ ـــــ ــــعب الفلســ ــ ــ ــــ ة غير جدير بثقة الشــ عري إذا لم تكن الناح
ًا .." ه بروزًا قو ارزة ف ة  رة الفلسطين   العس

ون  ــاء أن  ـــــ ــــ ــــ حــديثي إلى الملوك والرؤسـ نــت أتمنى، وأنــا أدلي  ولقــد 
ــطينيون ليروا أن أراءهم التي يتهامســــون بها في مخادعهم،  ورائي الجدليون الفلســ

  اء وجهًا لوجه ..نت أحمل ما هو أشد منها، وأضعها  أمام الملوك والرؤس
ــــاء  ه في وجوه الملوك والرؤســـــ عين ـــــل  ــ صــ س المؤتمر األمير ف وجال رئ
ــــح  ..  ــــ ــــ ــــتوضــ ــــ ــــ ســ لير  من يرد أن يتكلم .. من يرد أن يناقش، من يرد أن 
ــان  ــه ،  ، اللواء أمين الحــاف ورفــاق ــور ــــ ــــ وتوقف  لحظــة أمــام وجوه الوفــد الســــ

علم المواقف السل قفها الوفد السور من ستدرجهم إلى الحديث .. فهو  ة التي  ب
ح  ص أنما لسان حاله  ان الفلسطيني.. ولكن الوفد السور قد لزم الصمت و الك
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ة أولى أن تبدأ الحديث في  ـــل: " ولماذا أنت ال تتكلم؟ فالرجع ــ ــ ــــ صــــ في األمير ف
ــــته " هذه،  ـــور على ح في " فراسـ ان الوفد الســ هذا المقام من " الثورة " .. و

ــــتراك في فإن األمي ــــ ـــل أحدًا من وزرائه إلى بيت المقدس لالشـ ــ ــل لم يرســــ ــ ــ ــ صـ ر ف
ـــقير " مرات ومرات .. وفي  ــ ــــ ــــ ــتقبل " الشـ ـــ ــــ ــــ سـ المجلس الوطني، وقد رفض أن  
ة التحضــير الذ انعقد قبيل مؤتمر الملوك والرؤســاء،  "  اجتماع وزراء الخارج

ـــقير على  ـــيد أحمد الشـــ ر الســـ ــ ــ شــ ــعود على قرار "  ــ جهوده تحف "  الوفد الســ
ة ". فلم ال يتكلم  ام منظمة التحرر الفلسطين ان الفلسطيني وق الموفقة بإنشاء الك

صل، إذن ..   األمير ف
ًال على وجوه  ه طو عد أن جال  ه وجهه،  صل " عاد" إل ولكن األمير ف
ه من أوراق  قلب ما ف ــاء ، ومد يده إلى ملف أمامه وفتحه وأخذ  ــــ الملوك والرؤســ

ان جلوســـي  رســـي الرئاســـة، فرأيت العرائض .. و ًا من  على طرف المائدة، قر
ه  أســلو الشــقير و ان الحاج أمين الحســيني قد أعدها للتنديد  ة التي  وغراف الزن

ان الفلسطيني.   في إنشاء الك
م،  ان فلسـطيني سـل قول " إن المملكة ترد إنشـاء  صـل  وأخذ األمير ف

طرق ــطيني..  ــ ــ ــعب الفلســــ ـــــ مثل الشـــ  ، ة .. وقد قو طرقة انتخاب ة ..  ة دمقراط
ام منظمة التحرر  ـــطين على ق ــ ــ ـــ ــ حتج فيها " زعماء " فلســ ثيرة  تلقيت عرائض 
مثل  دون أن المجلس الوطني الذ انعقد في مدينة القدس ال  ؤ ة، و ـــطين ــ ــ الفلســ
ل حال فإن األخ أحمد قد تجاوز صــــالحيته التي  ــعب الفلســــطيني .. وعلى  الشــ

ه مؤتم ا أصحاب الجاللة والفخامة والسمو فوضها  م  ر القمة في القاهرة .. فإن
ان الفلسطيني ولم  قد عهدتم  إلى السيد أحمد الشقير بدرس الوسائل إلنشاء الك

ان الفلسطيني ". ه أن  ينشئ الك   تعهدوا إل
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ة ، مع  ســهب في الحديث عن هذه الجوانب القانون صــل  وراح األمير ف
ــت موجزًا في حديثه إني عرفت األمير ف ـــنة مضـــ صـــــل خالل خمس وعشـــــرن ســ

ة  ـــيرة التي ألقاها في بدا لمة االفتتاح القصــ اســـــتثناء  ـــمت ثم أنه  إلى درجة الصــ
ادة  ـــان تقرر الق شـــ حاث التي دارت في المؤتمر، ال  ــترك في األ شــــ المؤتمر لم 

ل  ــأن ما هو أهم من  شــ ل الروافد، وال  ـــأن  تمو شـ ة الموحدة، وال  ــيء: العر شــ
ان الفلســـطيني،  ــطين .. ولم يتكلم إال حينما طرح موضـــوع إنشـــاء الك تحرر فلسـ

الذات.. ة، هذه المنظمة التي أنشأها أحمد الشقر    ومنظمة التحرر الفلسطين
س العراقي  ــل، والرئ صـــ الكالم ألرد على األمير ف ــــتأذن  ورفعت يد أسـ

ون رد ه أن   ه وحاجب شـــــير بيد ــالم عارف  دأت جوابي عبد الســـ  هادئًا .. و
ـــل وهو الذ  صـ نت أتوقع من ســــمو األمير ف ـــاخرة هادئة قلت فيها "  مقدمة سـ

ــواء في مؤتمر لندن عام  ــ لة ســــ ة منذ أعوام طو ــــطين ة الفلســــ ــ ــ  1939راف القضــــ
، أم في األمم المتحدة في دورات متعددة، أن  ـــعود ــ ـــًا للوفد الســـ ــ ــ سـ ان رئ حينما 

ــمعت، و  ــــ ـــمّوه من أكثر قادة العرب معرفة ون حديثه غير ما ســ ــ ــة أن ســـ ــ خاصــــ
عتمد على عرائض الحاج أمين  ـــطيني..ولم أكن أظن أنه  ــعب الفلســ ظروف الشـــ
ـــال بدًال من  ــ ــ ــ ان أولى أن تنف على النضـــ ة"،  أموال " عر عها  التي ابتاع تواق
ان لد ســموه  ان الفلســطيني؛ وٕاذا  ع الك أن تنف على تمز الصــفوف وتصــد

حتو  عــات  ملف  حتو توق َّ ملفــًا  ــطينيين .. فــإن لــد ـــ ــ ــــ عض الفلســـ عــات  توق
س حول هـــذه المـــائـــدة لـــه نـــاقـــدون  ـــعوديين .. وأن أ ملـــك أو  رئ ــ ــ ــ ــــ عض السـ
عضـــهم فوق األرض .. ولكن ذلك  عضـــهم تحت األرض و وحاقدون في بلده .. 

ة " أ وفد عري لالشتراك في هذا المؤتمر".   ال ينتقص من " صالح
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ة من آل الشواف نت أقول ه ه برق ذا، وأنا أمد يد إلى ملف أمامي وف
ة  م في المملكة العر ــجبون فيها نظام الح شــ  ، ــ " الســــعوديين صــــادرة من دمشــ
ات من نوع العرائض التي أمام  ذلك برق دأت أقول أن  عند  ة .. و ـــعود ـــ ــ ــ الســ

ت الشـــيخ عبد هللا الســـا صـــل .. والتفت إليَّ أمير الكو اح ســـمو األمير ف لم الصـــ
قول " ال داعي لذلك وأرجو أن ال تخرج عن الموضوع".   ل

ت،  ت ) أنني زرتكم في الكو ــمو األمير  ( الكو ــ ا ســــ ر  قلت : أنت تذ
ــتثناء  ــ اســــ ــــمهم،  عًا في عواصــــ ـــــحاب الجاللة والفخامة، جم ذلك فقد زرت أصـــ و

أذن لي بزار  ــل قد رفض أن  صـــ ة،  فإن األمير ف ة الســـــعود ته .. المملكة العر
عها  عًا مشروع الميثاق القومي الفلسطيني والطرقة التي سأت وقد شرحت لكم جم
ة تعلن تأييدها،  م بالغات رسم ان الفلسطيني، وصدرت عن وزرائ في إنشاء الك
عد ذلك في المجلس الوطني الفلسطيني في القدس، وشاهدوا  م  ت وفود ثم اشتر

.. ولم  ةام منظمة  التحرر الفلســـطينأم أعينهم  حماســـة الشـــعب الفلســـطيني لق
ـــالحيتي وٕانني  ــ ــ ـــ ــ م إنني تجاوزت صــ قول لي من ع هذه المراحل من  أجد في جم

ان الفلسطيني". م بإنشاء الك   خالفت قرار
ان المجلس  ـــل قائًال " لقد  ــــ ــــ صــ حديثي إلى األمير ف عد ذلك  وتوجهت 

مؤتم ه  ــ ــ ــــمو األمير، أشــــــ ــــ ا ســ ــــطيني في القدس،  ــ ة الوطني الفلســــ ــ ــ ــــ ر قمة لقضــ
ــه إال حضــــور  ن ينقصــ ــطين له مثيًال حتى اآلن .. ولم  ــطين لم تشــــهد فلســ فلســ
ل أرجاء الوطن  ــطيني من  ــعب الفلســـ ه ممثلو الشـــ م.. ولقد اشـــــترك ف أحد وزرائ
ة .. وٕانني مع احترامي  المملكة العر مين  ـــطينيين المق ــ ــتثناء الفلســـ ـــــ اسـ العري، 

ة في  ة أو الوطن ة فإن المجلس الوطني الفلسطيني للمجالس البرلمان الدول العر
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ة، وتعالوا نفاضــل بينهم، رجًال برجل  ن أبدًا أقل مســتو من المجالس العر لم 
امرأة.."   وامرأة 

ارهًا .. وساد الجلسة  صل  وضحك الملوك والرؤساء، وضحك األمير ف
ــــــل حديثي قائًال " إني أعرف قرار ــ ــ ــــ م الذ جو من الهدوء والمرح، ورحت أواصـ

ــت  ذلك إنني لســ ان الفلســــطيني، ولكني أعرف  ـــأن الك شـ ـــدرتموه في القاهرة  أصـ
ـــعب  ــ ــ ـــــ ــطيني، مع الشــ ــ ــــ ـــــ ان الفلسـ ــــأت الك ــ ــ ــــ موظفًا عند مؤتمرات القمة .. لقد أنشــ
ان  ــــطيني .. إن الك ــــ ــ ــعب الفلسـ ــــ ــ ــ ــها الشـ ــــ ــــ شـ ع ـــطيني، وف الظروف التي  ــ ــــ الفلســ

انه .. الفلســطيني هو لشــعب فلســطين . وشــعب فلســطين وحده هو الذ ي بني 
ه الملوك  ـــطيني ال يبن ــ ــ ـــــ ان الفلســ اناتكم .. إن الك م  ـــعو ــ ــــ ما بنت  شـــــ تمامًا 

ان الملوك والرؤساء .. ح    والرؤساء واالَّ أص
ـــعب  ــ ــ ــــ ة عن ح الشـــ ًال في هذه " المرافعة" القوم ـــــلت طو ــــ ــترســـــ ـــــ ــــ ــ واسـ
صل أحاوره " وما هذه  ل جوارحي إلى األمير ف عد ذلك  الفلسطيني، وتوجهت 

طلب من الشـــعب الفلســـطيني ال ة .. التي  ة . . الطرقة االنتخاب طر الدمقراط
ـــاء المجلس الوطني  د لكم أن أعضــ انه .. أرد أن أؤ ــير عليها إلنشـــــاء  ســـ أن 
ح أن  ــح ــعب أصــــدق تمثيل .. صــ مثلون الشــ ـــروا المؤتمر في القدس  الذين حضـ

حضروا ال م لم  عات المغمورة التي في ملف مجلس الوطني.. ولكن  أصحاب التوق
ة والغرف  ات والمجالس المحل ـــاء البلد ــ ــروه هم النواب والوزراء ورؤســ الذين حضـــــ
ل  اء والمحامين والمهندسين والعمال والطالب والنساء، و ات األط التجارة ونقا
ــــاءل، لماذا تطلبون من منظمة  ــــ ــعب .. وأنني ألتســ ــ ــــ هؤالء منتخبون من قبل الشــ

ـات وال التحرر، مـا ال تطلبونـه  ـة، حيـث ال انتخـا ومـات العر من عـدد من الح
  مجالس وال .. وال ..".
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ـــدًا  س اللبناني شــــــارل الحلو مناشـــ ــــة، وتطلع إليَّ الرئ وتكهرب جو الجلســ
رون علينا حقنا في  ــاءلت، أألننا شـــعب من الالجئين تن ينة .. وتسـ الهدوء والســـ

ان ما نرد إنشاءه .. لقد أنشأتم  اننا  ما أردتم ولم يتدخل أحد أن ننشئ  اتكم 
ة منذ  م .. فلماذا هذا التدخل في شــئوننا، لقد رفضــنا االنتداب والوصــا في شــئون
ـــردين  حنا الجئين مشـ ــ ة اآلن ألننا أصــ ـــا ل .. فهل تفرض علينا الوصـ زمان طو

ـــب أن " لالج ة أكثر من المواطن  ئفي الوطن العري.. إنني أحســ " حقوقًا ورعا
ـــل العـــار أن  اآلمن في وطنـــه، ون المرء الجئـــًا ولكن العـــار  س عـــارًا أن  ول

ت  ـــعود الجئًا في الكو ن عبد العزز آل ســـ ادته .. ألم  ينتقص من حقوقه وســــــ
ح سيد الجزرة .. اح، ثم نهض نهضته المعروفة وأص   عند آل الص

ا حديثي .. وال  حت في ثنا ــ وأدرك المؤتمرون أن نقطة االنفجار قد أصـــ
ــال من بــــد من "  ــأحمــ ــ ــل  ــد المؤتمر وهو محمــ مقــــاطعتي " حتى ال ينفر عقــ

ة على  وجوده ..  ــــف ة المؤتمر والتصــــ ــف ــ اف لتصــــ ل منها  ة، و الخالفات العر
ـــــل أن  صــ ـــمو األمير ف ــ س الجزائر أحمد بن بلال، وقال أرجو من ســ فتدخل الرئ
ش في ظروف أصـــعب من الظروف التي  ع قنع بها .. إن الشـــعب الفلســـطيني 

ل ع ــتطع أن نجمع  ــ ة الجزائرة لم نسـ ة الحر ، وفي بدا ـــعب الجزائر ــها الشــ اشـــ
ة بدأت واســـتمرت .. ثم  ان عندنا خصـــوم ومعارضـــون .. ولكن الحر الناس .. 
ــوم ومعارضـــون . المهم أن تكون منظمة التحرر  انتصـــرنا ..وال يزال عندنا خصـ

ــــعب الفلســــــطيني وهذا  ن من الشــ ة قادرة على جمع أكبر عدد مم في في البدا
ــر المجلس الوطني في القدس في مايو  ــــ ــ ــ ة حضــــ قة وزر الخارج .. األخ  بوتفل
ة، وأن المؤتمر  ان ناجحًا للغا ه أن االجتماع  قول ف الفائت، وعاد إلينا بتقرر 
اإلجماع،  وأن منظمة التحرر تمثل الشعب الفلسطيني . وٕاني  انتخب الشقير 
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ـــل ..  صـ ـــمو األمير ف ـــأل سـ ة إذا أسـ ـــطيني ولألمة العر ـــعب الفلسـ ماذا نقول للشـ
ـــة . وهـــل نحن الملوك  ــطين ــ ــــ ــــ ـــام  منظمـــة التحرر الفلســ نحن لم نواف على ق
ــــــطيني .. وهل تبدأ  ـــعب الفلســـ ــــ ات بين الشــ انتخا ع أن نقوم  ــتط ــ ــ ـــاء نســـ ــ والرؤســــ

طرقة االنتخاب .. " ة  ات الوطن   الحر
ـــل وهو  ــ صـــ س الجزائر إلى األمير ف ـــمو والتفت الرئ ــ ا ســـ قول " أعتقد 

ة ممثلة  ــطين س إننا موافقون على نقطة واحدة وهي أن منظمة التحرر الفلســ الرئ
ة.  ل ـــــ ة والشـ ًال عند األمور اإلجرائ ـــطيني، وال داعي أن نقف طو ــ ــعب الفلسـ للشــــ

حث مطالب منظمة التحرر واحدًا واحدًا ...   وٕانني أقترح أن ننتقل إلى 
صـــــل، وهو ير  ت األمير ف ـــاء، وفيهم الوفد  وســـــ موافقة الملوك والرؤســ

 .. س الجزائر   السور على اقتراح الرئ
ر  صل وقلت " إني أش وواصلت حديثي، وأنا أحاول استرضاء األمير ف
الطائرة وأن أجلس بين  ــتعد أن أعود معه  ــ س على موافقته، وٕاني مســــ ـــمو الرئ ســـــ

ـــعود أل ــــ ه جاللة الملك ســ ــرة أخ ـــ فعل في حضــــ ان  ما  ه  بت ل ما ر ـــــرح له  ــ شــ
ـــرون  ــــحك الحاضــ ة، وضـ ــطين ـــطيني ومنظمة التحرر الفلســـ ان الفلســ الك ــل  يتصـــ
عني بذلك، إني تصافيت  س عبد الناصر : خالص .. طلعنا بره " ..  وقال الرئ
م جمعًا  ة تطال ة الفلســـطين س إن القضـــ صـــل .. قلت :  على الع مع األمير ف

  أن تكونوا " جوه".
ـــل في م صـ ت األمير ف ه في وســــ ــار شــ ــامتة، ألنه لم ير أحد  وافقة صــ

ة وقد تعلقت  موقف ظاهر ضــد منظمة التحرر الفلســطين شــأ أن ينفرد  ه، ولم  رأ
ة في المســـتقبل أن  بها آمال الشـــعب الفلســـطيني، وآثر أن يترك " للظرف " العر

سات . المفاجآت والمال ة "  ة " غن ؛ والعالقات العر أ له فرصة أخر   ته
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ــــل  رة وواصــ ــ ــ ــــة مطالب المنظمة العســ عد ذلك دراســ ــــاء  الملوك والرؤســ
انت فرصـــة الوفد  ة مســـلحة، و ــرحت اقتراحنا بإنشـــاء قوات فلســـطين ة، فشـ والمال
ش " ال مجرد، قوات  د ضــرورة إنشــاء " ج الســور فانبر اللواء أمين الحاف يؤ

موا عليها ا ق ــهم، و ــ ــ ــطينيون أرضــ ــــ عطى الفلســ ـــلحة " وأنه يجب أن "  ـــ ش مســ لج
حماس  ان اللواء حاف يتحدث  ــتعدوا لتحرر وطنهم .. وقد  ـــ ــ ــ ســ ـــطيني و ــ ــــ الفلســ
مــان وٕاخالص ولم يرق هــذا  ــان في الواقع يتحــدث عن إ ــة .. ولكنــه  ــــب ــ ــ ــ وعصــــ
ش وأن  ون  لها ج ـــين، فإنه لم يواف على منظمة التحرر ل الحديث للملك حســ

ـــال القومي . ـــــ ــــ س تكون لهــا " أرض " تمــارس عليهــا ومنهــا النضــــ . وانــدفع الرئ
دًا  ، مؤ ـــور ــ س الســ ـــة الرئ ـــالم عارف، منافســـــــًا حماســــ ــــير عبد الســــ العراقي المشـــ
ة في تحرر فلســطين ..  ســاهم مع الجيوش العر ش فلســطين  ضــرورة إنشــاء ج
س عبد الناصر ليجد له مخرجًا من هذه " الورطة "  وتطلع الملك حسين إلى الرئ

س  طت على المؤتمر فقال الرئ عبد الناصــر : نحن موافقون على إنشــاء التي ه
ش  ش التحرر، ونضــع ســيناء وقطاع غزة تحت تصــرف المنظمة إلنشــاء الج ج
ش  ـــاء الج ـــور اللواء أمين الحاف : ونحن نواف على إنشــــ ــ س الســ .. وقال الرئ
س العراقي المشـــير عبد الســـالم  الفلســـطيني على األراضـــي الســـورة ، ووثب الرئ

ــاح : ونحن  ش التحرر .. وقلت هنا عارف وصــ ــرف ج ـــع العراق تحت تصــ نضـ
ــد  منطقــة ( س، بــل  نحن نر ــة من األردن . . وقــد H4للرئ ) وهي منطقــة قر

ــطين لتكون تحت  ــ ــ أرض فلســ ـــين " ليتبرع "  ــ ــ ـــــتدرج الملك  حسـ ــ أردت بهذا أن اسـ
ــين قال : أنتم  ــ ــ ـــطين .. ولكن الملك حسـ ــ ش  فلســ ـــطين وج ــ ـــرف منظمة فلســ تصــــ

ة وخاصـــة لد  تعرفون ما تثيره هذه ة في " األســـرة األردن ع من حســـاســـ المواضـــ
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ــين في "  ـــ ــ ــ ـــ ـــم الملــك حســ ــــ ــــ عتصـــ ــارة المــألوفــة التي  ش األردني" .. وهي الع الج
ة . ة الفلسطين ًا من القض لما أراد أن يتخذ موقفًا سلب   خنادقها" 
ــــاتــه  ــ ــ ــــ ــ تور محمود فوز واحــدة من همســ ــة  –وهمس الــد وزر الخــارج

ة ا س:  –لمتحدة الجمهورة العر عدها الرئ ــر، قال  ــــ س عبد الناصـــ في أذن الرئ
ش  ـــاء ج ــ ــــ ــــ أظن أن األخ أحمد يتف معنا إن المنظمة يجب أن تقرر أوَالً◌ إنشــ
عادته قد أراد أن  ت أن فوز  ـــطيني ثم نعتمد هذا القرار .. وأدر ــ ــ التحرر الفلســــ

ة الدستورة .. والتفت إلى  أحد أعضاء ضفي على الموضوع " الكسوة " القانون
ك  ًا وما عل المنظمة خلفي وقلت له : إن القرار على طرف لســاني وســأتلوه شــفو
ــة لمنظمــة التحرر  إال أن  تكتــب .. وأعلنــت على الفور : قررت اللجنــة التنفيــذ
ش  ـــــاء ج ــــ ـــطين إنشـــ ــ ــــ امًا بواجبها الوطني المقدس في تحرر فلســـ ة ق ـــطين ــ ــ ــ الفلســـ

عي، ــطيني ليؤد دوره الطل ــ ة في تحرر  التحرر الفلســـ إلى جانب الجيوش العر
س العراقي .. نحن موافقون على  فلســـطين واســـترداد الوطن الســـليب .. فقال الرئ
ت، وقلت أنا أفهم لماذا  عي " غير مالئمة فضـــح لمة " الطل هذا القرار ، ولكن 
ون لنا  عي " وال مانع من حذفها، فالمهم أن  س العراقي لفظة " الطل ره الرئ

س العراقي وحده هو  دور ن الرئ ـــحك .. ولم  الضــ ـــجت القاعة  عي " فضــ " طل
ــواء عند  ــ ــــ ــيوعي سـ ــــ ــتعماله في األدب الشـــ ــــ ــ ـــاد اسـ ــ ــ ره هذا التعبير الذ ســ الذ 

  المقلدين أو العرقين .!!
ش التحرر وعالقته  ــاء ج ــ ــ ــ ــــ ة إنشـــ ف عد ذلك حول  ل  ودار نقاش طو

ه و  ة وتدر ادة العامة ودوره في المعر ثير من الق له وٕاداراته و حه وتمو ــل ــ ــ ــ ــــ تســ
ش  التفاصيل األخر التي وجد الملك حسين من خاللها  متهرًا له من إنشاء ج

  التحرر على أرض األردن وهي أرض فلسطين. 
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ـــادقًا أمينًا مع  ــ ان صــ ــــة، و ــــترك القائد العام علي عامر في المناقشـــ ــ واشـ
ة و  اشرة اختصاصاته، حرصًا على عالقاته مع الدول العر هو مسئول أمامها م

ة " ال من  ــــم ــ ــــ ــ ة " رسـ ـــوع من ناح ــ ــــ ــ عي أن يتحدث في الموضــ ان من الطب .. و
س قائد ثورة وال قائد حرب  ة، ول ة ، فهو القائد العام للجيوش العر ــعب ــــ ــ ــ ة شـ ناح

ة .   شعب
ــة فهي التي  ــالــدول العر فــأعرب القــائــد العــام أوًال، عن أن األمر منو 

ون مسئوًال عن تقرر هذا الموضوع سل ن أن  م ًا أنه ال  ًا، وأكد ثان ًا أو إيجاب
ات الدول  ــئول ات ال تتف مع مســـ ــرفات وتحر ش فلســـــطيني قد يندفع إلى تصـــ ج

ادة العامة.. ة أو خط الق   العر
ي الرسمي الذ طرحه القائد  واستراح الملك حسين لهذا الشرح الكالس

ــتراتيجي  ة لمنط اســـ ان بدا ــنوات العام، و ــين طيلة الثالث ســـ اعتمده الملك حســـ
فزع  ان  رة . . ف ــ ــطيني العســ ــعب الفلســ ه مطالب الشــ ـــتدت عل لما اشـ ة،  التال
أنه ملتزم بخط القائد  ة "  ـــرة األردن ــ ــــ ــــ ة يتحدث إلى "  األسـ إلى اإلذاعة األردن
ــين  يف أن الملك حســــ رات  ــتتحدث هذه المذ ــ غيرها .. وســ علي عامر وال يلتزم 

ر لم جادله بدًال من أن تن حاوره و يف راح  اته .. و ـــــ ــ ــ طالب القائد العام وتوصـــ
آرائه ..   يلتزم 

ـــطيني،   ــ ش الفلســ ـــاء الج ـــــوع إنشــــ ه في موضــ ـــت القائد العام رأ ــ وقد ناقشــ
نت  ة أرض .. لقد  ة، بل إنني لم أكن على أ ــل ــ ــ ــ ــــ ولكني لم أكن على أرض صــ

ــ ـــ ــــ ــــ ش أن ينشـ ان على هذا الج ة، تقع معلقًا في الهواء .. فقد  أ على أرض عر
ة فهو تحت  ــطين ــــ ـــًا فلســ ــ ن أرضـــ ة ، وقطاع غزة وٕان  ادة الدول العر ــ ــ تحت ســــ
ة، فإن نفقات  ة المال ة المتحدة . ومن الناح ة للجمهورة العر ادة الفعل ـــــ ــ ـــ ــ الســ
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ة .. وفوق هذا وذاك فإن  ات الدول العر ش وٕادامته ستكون من ميزان إنشاء الج
له، ــطيني  ر على الســــــواء، هو جزء من خطة  العمل الفلســــ ـــي والعســــــ اســـ ــ ــ الســ

ــانـــت األمور في ظالل  ـ ـــذا  ــا .. وه ن أن ينفرد عنهـ م ــة .. وال  ـــة عـــامـ عر
  مؤتمرات القمة ..

ادة  ــــــ ــطيني واقعًا تحت الســــ ــ ــــ ش الفلســ ون الج ًا، لذلك، أن  ع ان طب و
ة منذ اللحظة األولى التي يخرج فيها إلى حيز الوجود .. وقد حاو  ل العر لت 

ــطين، لمنظمة التحرر  ــــ ـــــ ــعب فلســـ ـــ ــــ عًا لشـــــ ـــطين تا ــــ ــــ ــ ش فلسـ ون ج جهد أن  
ومته . ع لح ش عري تا ة، شأنه في ذلك شأن أ ج   الفلسطين

ــتقًالُ◌ عن الدول  ــ ــ ش مســــ ون هذا الج ح أني لم أكن أطمح أن  ــح ــــ صــــ
نــت  ، ولكني  ر ونخط مــا نف ــة  ــه إلى المعر ــــتقالًال نــاجزًا فنحر ـــ ــ ــ ــة اســـ العر

ة.. أحاول أن ًا منذ البدا ش التحرر وجودًا ذات   أجعل لج
ندرة، وال  املة في مؤتمر اإلس صورة  ولم أفلح في تحقي هذا الهدف 
ان في  اب ســـأعرض لها، و ة، ألســـ ة وال في الممارســـة الفعل في المؤتمرات التال
ش  ع، أو ال ج ش تا ار واحد من أثنين .. ج ن أمامي إال خ ــها أنه لم  ــــ ــــ رأســــ

ع  على ــــــتط ــــ ــ ، لعلنا نســ ع، فمن يدر ش تا ون ج اإلطالق .. وقد اخترت أن  
ـــابي وتقدير . وقد جاءت هزمة  ان ذلك حســ ام .. و أن نتحرر في يوم من األ

ر وأدبر 1967حزران لعام  نت أف نت أحسب وأقدر، وما    .*فأثبتت ما 
ش التحرر  ــاء ج ــــ ــــ ــ ــ ــــاء على إنشــ ــــ ــــ ــ وعلى هــذا فقــد واف الملوك والرؤســ

ة لموحدة، أو الف ادة العر ة للق ات الحر شــر أن " يخضــع في العمل لســطينيين 
ادة العامة ذلك". ما تر الق ة حس ادة المحل   الق

                                                           
تاب الح تحت األعداد. * أتي ذلك في   س
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ــجيلها على " الورق " بين  ــــ ـــتطعت تســـ ــب المحددة التي اســــــ ــ اســـــ ل الم و
ش التحرر ما يلي:  ة لقوات ج النس   قرارات الملوك والرؤساء 

ــطين حيثما : تختار المنظمة أفرا 1 ا هذه القوات من أبناء فلســـ ــ ــ د وضـ
  وجدوا .. 
ـــعها  2 ــ حها وتدربها وف خطة تضـــ ـــــل ــ يل هذه القوات وتسـ ـــــ ــ ون تشـ  :

ة. ة منظمة التحرر الفلسطين مشار ادة العامة الموحدة    الق
موافقــة الــدولــة  3 ون مقر هــذه القوات على أرض تختــارهــا المنطقــة   :
ة .   المعن

عد ذلك  ش، ولم أستطع أن أتكلم في وانتقلنا  حث نفقات إنشاء الج إلى 
ة  ة لألمور المال النســـ ثيرًا أو قليًال، فقد نشـــأت في نفســـي عقدة  ــوع  هذا الموضـ
ه األموال  ـــيني تتجمع بين يد ــــ ان الحاج أمين الحســـ ــطين منذ أن  ــ ــ ة فلســــ ــ ــ ــــ لقضــ

شأنها شيئًا.   العامة، فال يدر أحد 
ــمت ا ــ اق على الكالم من وخّم على المؤتمر جو من الصـــــ ـــــ ــ ارد، فالســ ل

اق على  ون الســـــ ة، ولكن حين ُطلُّ " المال " برأســـــه،  مة المؤتمرات العر ــ شـــ
ــاء  ــ ــ ون قرار إنشـ ــيت معها أن  ــــ ــت برهة حشـ ـــ ـــمت ال على الكالم .. ومضــ الصــــ
س العراقي قد قطع عقدة األزمة  ًا، من غير مال. ولكن الرئ ـــائ ــــ ــ ش قرارًا إنشــ الج

اها وعقدة الصـمت .. فأع فة وقعت شـظا أن قذ مليون دينار ..  و لن أنه يتبرع 
مليون دينار ..  ت وتبرع  في وجه الموسرن من الملوك .. فهبَّ أمير دولة الكو
مبلغ مليون دينار .. ولح الوفد  علن تبرعه  ــل وراءهما ل ــ ــــ ـــــ صــ وانطل األمير ف

ذا وفي أقل م ـــــف مليون دينار .. وه ـــــ القافلة فتبرع بنصــــ ن ثالث دقائ الليبي 
مبلغ ثالثة ماليين دينار ونصف .. وأفلحت  ونصف تبرع أرعة من قادة العرب 
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ــيء. إال من  شــ س العراقي مع المســــرون .. أما المعســــرن فلم يتبرعوا  فة الرئ قذ
ش التحرر .. وهما الجمهورتان العريتان  األرض " لتكون مقرًا لج تبرع منهم " 

.   في القاهرة ودمش
ة، فأعلن وقد أر  ة، فألقى قنبلة ثان قوم بجولة ثان س العراقي أن  اد الرئ

مليون دينار ووقف  ت  ة ، واندفع وراءه أمير الكو مليون دينار، دفعة ثان تبرعه 
ح في مجموعه خمسة ماليين دينار ونصف . ص   التبرع عند هذا الحد، ل

ة ــطيني والعري، لم تنتزع القضـــ ة  ومنذ أن رافقت العمل الفلسـ الفلســـطين
ح العرب في عام  ــ ــ ــــ ــ ــ انوا  1964مثل هذا المبلغ " الكبير" .. فقد أصــ أغنى مما 

ة.  ة أعم أثرًا لد األمة العر ة الفلســـطين حت القضـــ ه في الماضـــي، وأصـــ عل
س  ة .. أن الرئ ة " العر اشر .. وهو ظاهرة معينة في " االرح ولكن السبب الم

ـــع " الموســــرن "  من قادة العرب أمام " الكرم" العري وجهًا لوجه العراقي قد وضـ
ش  ـــاء من أموال الج ــ ــ ــ ــــ قرره الملوك والرؤســ ن أن  م ان  ـــت أدر ما  ــ ـــــ .. ولســـــ

اب التبرع  .. س العراقي  فتتح الرئ   التحرر الفلسطيني لو لم 
ــة ، لمنظمــة  ــة المــدن عــد ذلــك مبلغ مليون دينــار للميزان وقرر المؤتمر 

ينها من  مي، تدفعه التحرر لتم ــي واإلعالمي والتنظ ــ ــــ اسـ ـــــ ـــاطها الســــ ـــ ــ ام بنشـ الق
موجب أنصبتها في ميزان ة  ة .. ةالدول العر   الجامعة العر

نت أعددته  ــروع الذ  ــــ ــــ ــ وفي هذا الجو المالي " الحار " طرحت المشــ
نت متأثرًا في هذا المشــروع  ة لتحرر فلســطين " و شــأن إنشــاء " المؤســســة المال

ــــتي لطرق الج ــــ ل بدراســــ ة في تمو ـــهيون ــ ــ ــــ ة الصـ عها الحر ة التي تت ــعب ــ ــــ ة الشــــ ا
  مشروعاتها المتعددة في إسرائيل ..
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ة  مول معر ن أن  م قلت للملوك والرؤســاء إن أســلوب " التبرعات " ال 
ة العدو .. وأنه  التحرر، ـــغيرًا في ميزان ــ ـــــة أن " التبرعات " تؤلف بندًا صــ وخاصــ

ة " ث ل ـــع خطة " تمو ــــ ة آن األوان أن نضـ ـــعب ــ ــ ة الشـ ا ــــاس الج ابتة تقوم على أســــ
ـــافة  ــ اإلضــ ماله،  ة  ل مواطن من المئة مليون عري في المعر ـــترك  شــــ حيث 
ما قّدرتها في  ة  ة الشــعب ا ة .. وأوضــحت أن حصــيلة الج ته العاطف إلى مشــار
ــفها تحت تصـــــرف  ًا، يوضـــــع نصـــ ـــنو المشـــــروع المقترح تبلغ مائة مليون دينار ســ

ة ل ادة العر اقي بين األردن الق ــم ال ــ ــ ــ ـــ ــ قسـ ة العامة، و تغطي نفقات الخطة العر
ة    ومنظمة التحرر الفلسطين

ًا عن األردن، والملك حســين  ة لألردن، فقد  نصــبت نفســي محام النســ و
ة  حرر من المعونة األمر قول .. فقد قلت إن األردن يجب أن   ال يدر ما 

ع أن  ــتط ســـ ــه .. فوق ما التي تبلغ نصـــــف ميزانيته حتى  شـــ ـــته وج اســ حرر ســـــ
ـــبب  ســ ــرائيل، و لة مع إســـ ــبب خطوطه الطو ســـ اء ضـــــخمة  تحمله األردن من أع

  ثرة الالجئين..
ــين معي في هذا المطلب القومي الذ  ــــ ــــ ــ قف الملك  حســ دًال من أن  و
علنه عن " خ الدفاع عن  ان  ًا في دعم ما  ق اراته المألوفة معنى حق يجعل لع

ا العرب "  وت اب " العزة والمنعة فدن أنما  يوفير أس ة الحشد العري قال و معر
ر األخ أحمد على اهتمامه  ــ ــ اء: " نشــ ــــتح ـــبب العرق من وجهه، خجًال واســ ــ يتصـ
ه" ..  رامتنا.. ونحن ال نواف عل ـــًا  ــ ـــوع ماســـ ــ األردن .. غير أننا نعتبر الموضـــ

ان يخبئ له عارًا أكبر يوم أن ســـقطت  ولم يدر أن المســـتقبل الواضـــح الفاضـــح 
حت الحرمات  ة ومعها بيت المقدس، وسقطت معها الكرامات واستب الضفة الغر

  .. الطارف والتليد .. 



  

-177-  

ة  معارضـــة الملك حســـين، ومضـــيت أشـــرح أن المؤســـســـة المال ال  ولم أ
ة  اء العر ة.. وأنها لتخفف األع ــطين ـــ ة ال فلســـ ــــــة عر ـــســ التي اقترحها هي مؤســـــ

ة . ولترفع من الم لة التبرعات التي تفرضـها ضـرورات المال ة مشـ ات الرسـم يزان
انت  ة، ولكن مؤتمرات القمة  ة الفلســــطين العمل العري الموحد، من أجل القضــــ
ــــاء " أن يتولى  ــــ ذا .. قرر الملوك والرؤســـ يرها، وه ة" في تف ــم ـــــ مؤتمرات " موســــ

ة تأليف لجنة براسته لدراسة مشروع المؤ  ة األمين العام للجامعة العر سسة المال
م تقرر عنه إلى المجلس في دورته  ة، وتقد ـــطين المقدم من منظمة التحرر الفلسـ

  المقبلة".
ان قد قدم إلى  أس عليَّ أن أقف هنا قليًال ألقول أن هذا المشــــروع  وال 
ـــان  ـــاف .. و ـــتـــه قبـــل انعقـــاد مؤتمر القمـــة بزمن  ــــ ــ ــ ـــة لـــدراســـ ومـــات العر الح

ون قد درس من قب ـــاص .. ولكن أحدًا المفروض أن  ــــ ل الجهات ذات االختصــــ
ة، من اجتماعات  قرأ .. وأحدًا لم يدرس .. وهذا هو حال االجتماعات العر لم 

  الملوك والرؤساء إلى اجتماعات الوزراء والسفراء ..
وقــارب المؤتمر على انتهــاء أعمــالــه وعهــد إلى األمــانــة العــامــة للجــامعــة 

غتها ال ص ة أن تضع القرارات  ان المشترك .العر ة، ومعها الب   نهائ
غة الكاملة لقراراتهم  ة وأقروا الصــ وعقد الملوك والرؤســاء جلســتهم الختام

ان منها:   ف
ر هو تحرر  -  ــ ــ ـــــ ــــ الهــدف العري القومي النهــائي في المجــال العسـ

ة.   فلسطين  من االستعمار والصهيون
ع الطاقات -  ــــد جم ة لتحقي هذا الهدف، وحشـــــ ـــتكمال القوة العر ـــ  اســـ

ة . اس ة والس رة واالقتصاد ة العس   العر
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ة لتنفيذ هذا الهدف  -  ــيل ــــ ادة العامة الموحدة خطة  تفصـ ـــــع الق أن تضــ
ستلزمه من قوات ومعدات وأموال ووقت.  .. وما 

ــطين  -  ة لتحرر فلســـ ـــيل ـــع القائد العام، خالل عام، خطة تفصــ ضــ أن 
اً  ــاس  القوات المتوفرة حال ، وأن من االســــتعمار الصــــهيوني على أســ

  تعرض على المجلس في دورته المقبلة .
ة لنجدة  -  أن يتم حشد القوات المخصصة من العراق وسورة والسعود

ــول أ اعتداء من  األردن ولبنان، لتنطل إلى أهدافها في حال حصــ
ــــائر الدول  ما تلتزم ســـ ــــول هذا االعتداء،  ـــرائيل أو احتمال حصـــ إســــ

ة لرد العد أن تكون قواتها متأه ة   وان فورًا العر

رة،  -  ــــــ ات العســ التحر ـــرح المطل  ــ ــ منح القائد العام ح التصـ أن 
، قبــــل  ــة أخر على أن يراعى في تحرك القوات من دولـــة إلى دولـ
ل دولة .. (  ة في  ــــــتورة والنظم المرع ــــ ام الدســــ وقوع القتال، األح

 وهو القرار الذ وضع لمراعاة ظروف لبنان).

المبلغ المقرر في -  دورة االجتماع األول وهو  مبلغ مائة  تفي اآلن 
ـــلحة والمعدات وٕاقامة  ـــراء األســـ ـــترليني لشـــ ه إســـ ـــين مليون جن وخمســـ

ة . س  المنشآت الرئ

االلتزامات  -  لمة الملوك والرؤســاء هي الضــمان الوحيد للوفاء  تعتبر 
ة:  المال

ل مجر  صدد المشروع العري لتحو ات محددة  ثم أقر المؤتمر توص
صها .. فإني لم أكن أؤمن أصال بهذا نهر األردن،  رها أو تلخ ًا لذ وال أر داع

ًال للجهد العري األصل إلى الفرع. ة إال تحو   المشروع .. ولم أكن أراه في البدا
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ة،  ة والعالم ر العر ـــو ــ ــ ــ ولقد انفض المؤتمر على " فرقعات" آالت التصـــ
عد أن " ســــمح  ة في اليوم التالي،  قت الصــــحف العر أن تتســــرب إليها وتســــا  "

ــــيجر ..  ــ ــ ــ ، وأكثر مما ســ ــــرت أكثر مما جر ــــ ــــرة الخطيرة، فنشــــ ــــ المقررات الســــ
ــام .. وعمت العالم العري موجة من  ــ ــ ــ ـــ ــ اآلمال الجســ ة  ــــحنت األمة العر ــــ ــــ وشــ

  االبتهاج واالنفراج ال تعدلها إال الفرحة الكبر بتحرر فلسطين .
ـــمهم  ــــ عودون إلى عواصــ ـــاء وهم  ــــ ـــاب الملوك والرؤســ ــ في إطالق " وتســــ

ان أغرب هذه  ة الرنانة، و ـــــارح الطنانة من المدافع الكالم ــ ــ ــــ طارات " التصــ
ة بين الدول  ــن الثاني من أن اختالف النظم الداخل ــــ األقوال ما أعلنه الملك الحســ

ــــألني الرئ ــ ــــ ــ ام اتحاد فيدرالي بينها .. وســ منع ق ة ال  س الجزائر أحمد بن العر
الورود  اح أنه  ــ ــ ــــ ــ ــ ــــرح .. قلت نعم لقد قرأته هذا الصــ ــــ ــ ــ بلال هل قرأت هذا التصــ
الشعر  ة، جميلة جميلة .. ولكنها من غير رواء وال رائحة .. بل إنه  االصطناع

ه . ه أكذ   أعذ
ولكن العذب حقًا والحلو صــدقًا، من الملك حســين، ال من الملك الحســن 

ـــدقًا فقد تجلى في أ{عة فقد تذوقه الملوك  ـــــ ًا حقًا وحلوًا صــ ان عذ ـــاء، و ــ ــــ والرؤسـ
طائرته، فيها  ــين من األردن  ــندوقًا من عنب الخليل حملها الملك حسـ وســـتين صـ
ــاء وعقب  ــ ــ ـــمها الملوك والرؤســـ ــــ ـــين " وتقاســ ــ ــ ة من الملك  حســ طاقة جميلة " هد

مته المأثورة : تقاسموها وأنت عنها غائب ..  ح   عليها فم الزمان 
ــذب وخر  جــت من المؤتمر  أتــأ ملف المؤتمر، وعقلي ال يجرؤ أن 

لمتهم " تعتبر الضــمان الوحيد للوفاء  ما ســمع ، فقد أعلن الملوك والرؤســاء، أن 
  ".تااللتزاما
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ــــاء .. ولترو  ــــ ــ ــ لمة الملوك والرؤســـ راتي أن  تتحدث عن   ت مذ وتر
لم ل  ــــاء قد حنثت  لمة الملوك والرؤسـ ة أن  ثت لألمة العر لماتهم ون ة من 

  ل قرار من قراراتهم..
ث على نفسه " ث فإنما ين   " فمن ن

م   صدق هللا العظ
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ة إلى ندر   ..دمش ..من اإلس
ــت  ..غـــداد     الكو

  
ندرة "  يثالثة رجال خرجوا من مؤتمر القمة الثان ــ ـــ ــــ اإلســـ الذ انعقد " 

ــرف" ومعهم ال ــ لمة الشـ ـــاء، وفي ذيلها أن "  ــدرها الملوك والرؤســ ــ قرارات التي أصـ
  هي الضمان األكيد للوفاء.

ــة  ــادة العر ــان هؤالء الثالثــة، الفر أول علي عــامر القــائــد العــام للق و
س مجلس إدار  حــالــة رئ حي  ـــــ ــ ــ ــــ ــل الروافــد،  ةالموحــدة، والمهنــدس صـ هيئــة تحو

س منظمة التحرر ا ة. وأحمد الشقير رئ   لفلسطين
ه،  لت إل عمل على تنفيذ المهمة التي أو لَّ إلى دره ل ــــرفنا  ــ ــ ـــ ــ وقد انصـ
هدف  ل الروافد  ة تحو رة لحما ــ ضــــع الخط العســ ان عل القائد العام أن   ف
حــالــة أن ينفــذ  ــان على المهنــدس  هــدف آجــل؛ و ـــطين  ــ ــ ــ ــــ عــاجــل، ولتحرر فلسـ

ة لتنفيذ المشـــروع العري  ة واإلنشـــائ حيث الخط الفن ل روافد نهر األردن  لتحو
ــًا لمنظمة  ــــ سـ ـــفي رئ ــ ان عليَّ بوصــ اهه؛ و ــــرائيل أكبر قدر من م ــ حجب عن إسـ
ما يتعل  ة ، وخاصة ف قة ح ان الفلسطيني حق ة أن أجعل الك التحرر الفلسطين
ان الفلســطيني إلى ذلك العهد، هو  ان الك ش التحرر الفلســطيني فقد  بإنشــاء ج
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ة ة أخر  اللجان التنفيذ ة، ولم تكن لنا مؤســســات قوم لمنظمة التحرر الفلســطين
 .  

ش التحرر إوتوجهـــت  ــــاء ج ــ ــ ــ ــــ ـــل جوارحي نحو إنشـــ ــا توجهـــت  لى مـ
اته  ـــنين الضـــــائعة من ح عد تلك الســ ــطيني،  ــعب الفلســـ ن الشـــ ـــطيني، فلم  الفلســ
ش إلى تحرر  ادر هذا الج ش، وأن ي ح له ج ــ ــ ــــ ــ صـ أن  ـــــى إال  ــــ ة ، يرضــ القوم

  وطنه.
نت أكثر الفلســـطينيين ميًال إلى هذا االتجاه، فقد أورثتني خبرتي ول علي 

األمم المتحدة. فرًا  اسي، و العمل الس ة ضجرًا  لة في المحافل الدول   الطو
ـــاء حتى دعوت اللجنة  ـــ ولم أكد أخرج من اجتماع مؤتمر الملوك والرؤســــ

ش  التحرر الفلســـ ادة ج ة إلى اجتماع عاجل لنختار ق ادر إلى التنفيذ طيني، ون
نت قد  ـــــاء .. و ــ ش،  قبل أن يجف الحبر على قرار الملوك والرؤســـ ـــاء الج ـــــ إنشــ
ــة منــذ أن عقــد الملوك  ــاطؤ في تنفيــذ القرارات العر بلوت الكثير من التلكؤ والت

ــاص ( القاهرة) في أوا ــ ــ ــاء مؤتمرهم العتيد في زهراء انشــ ــ ــ ــ األرعيناتوالرؤســ ــ  ســــ
  ة في أواس الستينات. حتى مؤتمرات القمة األخير )1(

انت مفارقة  ش، و ادة الج ون في ق صلح ألن  دأت أستقصي عمن  و
ش  ــــئ الج ـــطيني قبل أن ننشــ ش التحرر الفلســـ ادة العامة لج ة أن نعين الق عجي
ة وما أكثر  ــطين ة الفلسـ ــ ة " للقضـ ــاع " المقلو نفســـه؛ ولكن هذه واحدة من األوضـ

  هذه األوضاع.
ا الفلســـطينيين ، الموجودين في قطاع غزة مع وأخذت أســـأل عن الضـــ

. ولم  ش السور ش المصر أو الموجدين في سورا مع وحدات الج وحدات الج
                                                           

 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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ــاألمور  ــة معرفــة  عــة الحــال أ طب مــا لم تكن لي  ــأحــد منهم،  تكن لي معرفــة 
رة.   العس

عيد  ـــطينيين في غزة متأثرون إلى حد  ــ اطنا الفلســـ ــ ــ وقال القائلون إن ضــــ
ــ ــ ــــ ـــــ ونوا قــادرن على فرض " ــأوضـــ هــذا لن  ــة في غزة، و ـــر ــ ــ ــــ اع اإلدارة المصـــ

ـــطينيين الموجودين في  اطنا الفلســــ ـــــ عيته  .. وأن ضــ ش وعدم ت ة " الج ـــتقالل اســــ
ة ، ولكن  ونون أكفأ من رفاقهم في قطاع غزة وأعلى رت ، قد  ــور ــــ ــــ ش الســــ الج

ـــي عصـ ـــيوعي، وذلك ال  عثي، وذاك شـ ـــا  لة فيهم أن هذا الضـ ــلطة  المشــــ للســ
ات،  ا قد تروا في أحضــــان االنقال أمرًا، وقالوا فوق هذا وذاك، إن أولئك الضــــ

حوا في مهب الراح ..   فأص
ــــطالعي  ــ ة اضــــ نت منذ بدا ـــوع، فقد  ـــــ ولقد وقفت حائرًا أمام هذا الموضــ
ـــعب  ــ ــ ــ ع طاقات الشـ ـــًا على تجم ــــ ــ ـــطيني حرصـ ــ ــ ــ ان الفلسـ ـــاء الك ــــ ــ ة إنشـ ــؤول ــ ـــــ مسـ

ة، فل ــطيني في وحدة وطن ــ ــــ مًا الفلســ ـــًا أو تنظ ــــ ـــئ حزًا خاصـــ ــــ ــ م أكن أرد أن أنشـ
المناورات  ــت  ــ ــــ ــــ ــ ًا .. وال تمرسـ معيناً له والء عقائد محدد .. فأنا لم أكن حز
عثيين ، أو  ــل همي أن ال تكون المنظمــــة لل ــ ــــان  ــــة ، و والمجــــادالت  الحز
ــلمين، أو غير ذلك من "  ــ ــ ــ ــــ ــيوعيين، أو األخوان المســ ــ ــــ ــــ القوميين العرب، أو  الشــ

ا له . وال حرج عند الهو نت أردها للشـعب الفلسـطيني  ت "  والصـفات،  بل 
ون والؤهم األول واألخير  ـــر أن  ــ ــ ـــ ــ شــ أن يتجمع هؤالء في إطــار المنظمــة،  

  لمنظمة التحرر .. 
ــتقلين   ــــ ــ ــ ا مســـ ــ ــ ــــ ــ ــ حث عن ضـ ير القومي، بدأت أ وانطالقًا من هذا التف

ـــادة في من الق ش التحرر، و ـــادة ج ـــة أن ال تكون  تتكون منهم ق ر ــ ــ ــــ ــ ــ العســ
  خاضعة لهذا الحزب أو ذاك. 
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عد  ــبوع األول  ــ ــــ ــــ ة منعقدة في القاهرة في األســ انت اللجنة التنفيذ وحين 
اطنا  عض األعضــاء تعيين عشــرة من ضــ ارفضــاض مؤتمر القمة الثاني، اقترح 
ش وقد  ادة للج ونوا ق ت، ل ــورا ، والعراق،  والكو ــــ ــطينيين في غزة ، وســ ــــ الفلســ

ـــتر  ــــ ـــرعاســ ــــ نت أرد الســ ح من غير تردد ، فقد  ـــــ ــ ، قبل أن " ةحت إلى هذا الترشــ
ش التحرر..  ــــاء ج ــ ـــعوا العراقيل في طر إنشــ ــ ــ ضـ ــاء و ــ ــ طل " الملوك والرؤســ ي
ــة وعـارض  ع البالد العر ــاطنــا في جم ــ ــ ــــ ــ ــ ش من ضــ ــادة الج وراقني أن تكون ق

بير له ثقافة  ــا  س فيها ضــ ش ل ادة الج رة عض أعضــــاء اللجنة أن ق ــ عســ
رة  الكفاءة العس ون مرهونا  "  واسعة .. ولكني أجبت : أن تحرر فلسطين س
فينا الجدال _ والقيل  ة وحدها .. و ـــطين ــــ رة الفلســــ ــ ــ ــــ ــ الكفاءة العسـ ة " ال  العر

  والقال
ار  ش، واعت ادة الج ة على تعيين ق وفي يوم واحد وافقت اللجنة التنفيذ

ل  ون لد اليوم العاشـــر من أيلول من  ل ذلك قبل أن   ش  ..  عام يوم الج
ان طموحنا،  ـــــة واحدة .. ذلك  ــ ة واحدة أو خرطوشــ المنظمة جند واحد أو بندق

  ومعنا الشعب الفلسطيني في قمة طموحه ..
الفر علي عامر  ش لالجتماع  ادة الج رة من ق ــ ــ ــــ ــ وتألفت  لجنة عســ

ش التحرر الفلســـطين زة لوضـــع الخطة الالزمة إلنشـــاء ج ي، لتكون وحداته متمر
ة مقفًال في وجه  ان األردن منذ البدا ا والعراق .. فقد  ـــور ــ ــــ ــــ في قطاع غزة وسـ
ة في األردن  رة فلسطين لما حدثنا الملك حسين إلنشاء وحدات عس المنظمة، و
ش  ش األردني هو ج قـــل ان الج ح و ــ ــ ـــــ ــــ صـ ـــأننـــا نقترب من ( رمـــل ) ف نـــا 

ش   آخر.. فلسطيني، وال حاجة إلنشاء ج
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ة الموحدة، في مقرها ادة العر الق رة تلتقي  ـــــ ــ ــ ــتمرت اللجنة العســـ ــ ــ ــــ  واســ
ات،  ــيل.. عدد الكتائب .. المرت حث التفاصــ امًال وهي ت ــهرًا  مصــــر الجديدة شــ

ح، التدرب.. ل، التسل   التجنيد ، التمو
ــــة  ــــ قارب خمسـ ما  ـــطيني،  ــــ ش التحرر الفلســ ـــــاء ج وانتهت الخطة بإنشــــ

ون تمو  ــاؤه من قبل عشـــــر ألف،  ة الموحدة، وٕانشـــ ادة العر له من صـــــندوق الق
شر أن يتم تسلمه  ل على أرضه،  ة في مصر وسورا والعراق،  ادات العر الق
ان هذا الشــر محور خالفنا  عد إتمام إنشــائه و ة  إلى منظمة التحرر الفلســطين

غداد..   مع القاهرة ودمش و
م واستالم انت هذه النقطة، " تسل ش الفلسطين و أهم ما دار  ي" الج

ن في تصوره وال  ين الفر أول علي عامر، فلم  حولها من الحوار بيني و
عد  ستلمه  ش  ون للشعب الفلسطيني ج ة نفسها، أن  ومات العر تصور الح

ش التحرر  ل شيء إال استالم ج ون عام أو عامين ..  ل شيء إال أن   ..
ة  للشعب الفلسطيني قوات ة، مستقلة عن السلطة العر مسلحة على األرض العر

ة !!   الرسم
ادة  ش التحرر الفلسطيني سيخضع للق أن  ج نت أجادل الفر عامر  و
ما عدا ذلك، فيجب أن  رة " أما ف ات العس العمل ما يتعل "  ة الموحدة ف العر

عًا للشعب الفلسط ون تا ش آخر، وأن  أ ج يني الذ تمثله ون مستقًال 
ع  ل منها تا ة،  ة، وشأنه في ذلك شأن الجيوش العر منظمة التحرر الفلسطين

ومته.   لح
ش  الج رة المتصلة  ات " العس وقد تجاوز الفر عامر " الكالس
ش  عيد على خطة إنشاء ج ة، وواف إلى حد  ة الرسم وم النظامي واألوضاع الح
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ًا للمنظمة أن  ان حرب الجمهورة التحرر، تار تدخل في " مفاوضة مع رئاسة أر
ش التحرر  تائب ج غداد إلنشاء  ة المتحدة، وزميلتها في دمش و العر
ل من غزة وسورا .. والعراق" وعلى هذا اتفقنا، وعلى هللا اتكلنا.   الفلسطيني في 
وأعلنت في مؤتمر صحفي إلى الشعب الفلسطيني أننا قد انتهينا من 

ة الموحدة،  وضع خطة ادة العر التعاون مع الق ش التحرر الفلسطيني  إلنشاء ج
التأييد  ات والرسائل  شر الكبر للشعب الفلسطيني، ووصلتني البرق انت ال ف
ش ..  ون لنا ج قة س مأل الوجوه .. الحق ان التساؤل  اسًا وأكداسًا .. و أك

ات ومصفحات ؟؟ وهل سنر م ا ون له سالح ود ة وس سدسه في حزامه، والبندق
شاف"  س أكثر من " فى، ل سًا الكاكي و ًا ال  ون فلسطين تفه. أم أنه س على 

بير.   ولكن من عمر 
ة المتحدة الفر محمد فوز (  ان الجمهورة العر س أر واجتمعت برئ
ش التحرر في  ات الالزمة إلنشاء ج حث معه الترتي ة ) أل عد وزر الحر ما  ف

ة ق س عد األردن .. ووضعنا الخطو الرئ ه أكبر تجمع فلسطيني  طاع غزة، فف
  للخطة.

ة، فقد أصر على أن يتولى  رًا صارمًا مند البدا ان الفر فوز عس و
ادة الفلسطيني،  ة في غزة، من غير تدخل الق ش التحرر الفلسطين وحده إنشاء ج

عد إتمام إنشائه في مدة ش  سلمنا الج عدها  وأنه  ون له  ال تتجاوز عامين، وال 
ش التحرر.   أ سلطان على ج

ش التحرر الفلسطيني. إن الخطة التي  ادة ج ق قلت له : وما نفعل 
ة ذات شعب متعددة :  ادة فلسطين وضعناها مع الفر عامر تتضمن إنشاء ق
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، للمخابرات، ه المعنو ن، للتوج ات، لإلمداد والتمو م  للتدرب، والعمل للتنظ
ان، وقائد عام ..  ة .. ولها رئاسة أر   واإلدارة، ولألمور المال

ة .. هذه مسألة من  ون األمر واضحًا منذ البدا قال : يجب أن 
قع  ة الموحدة .. إن قطاع عزة  ادة العر ست من اختصاص الق اختصاصي ول

ش التحرر في  رة .. وأنا المسئول عن إنشاء ج قطاع غزة، تحت سلطتنا العس
ش التحرر  ادة ج س منظمة وحاضر ألن تبدأ ق رئ أنا حاضر للتعاون معك 
م  عد انتهاء اإلنشاء سأسلم لعمل شيئًا فشيئًا، ولكن أنا المسؤول األول واألخير و

ش.    الج
ش التحرر الفلسطيني منذ  ادة ج قلت له : أنا أرد أن تشترك معك ق

ش، وفي مرا ة في إنشاء الج حه..البدا ه وتسل   حل بنائه، وتدر
رة تقع تحت  سلطة  واحدة  ة. األمور العس قال : ال أواف على المشار

ة. س فيها مشار رة ل   .. العس
ش هو للشعب الفلسطيني وسينشأ على أرض  قلت : ولكن هذا الج
اطه من الفلسطينيين .. وعلى  األقل أر أن  ون جنوده وض ة .. وس فلسطين

ش تمارس الق ا حتى يرت الج ة أمورًا إدارة مثل تعيين الض ادة الفلسطين
ادته.   ق

ة .. وأنا أنظر له من  ة قوم اس ة س قال : أنت تنظر للموضوع من ناح
س عبد الناصر .. اتف معه وأنا  ة هي بيد الرئ اس رة.. واألمور الس ة عس ناح

ر أتلقى األوامر   .حاضر للتنفيذ .. أنا رجل عس
وت و  ، فش ر ساب ة، وهو عس لقيت السيد محمود راض وزر الخارج

..   له من تصلب الفر فوز
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ه، وستر  فقال : " فوز ناصح " وله خبرة ممتازة ، أترك األمر بين يد
قررها الفر  ثيرًا من األمور س ًا ممتازًا، وفي وقت قرب .. وأن  شًا فلسطين ج

زة .. ومن المفيد أن تسافر إلى غزة بنفسك العجرود الحاكم العام لقطاع ع
عة ".   لتعالج األمور على " الطب

ان قد وقع قرارًا  س عبد الناصر  رة، وخاصة أن الرئ وراقت لي الف
سمبر  ه مادة إلى " النظام الدستور لقطاع 1964جمهورًا ( د موج ) أضاف 

ل عري غزة" جاء فيها أن " تحرر فلسطين واجب مقدس على أبنائها  وعلى 
عمل الفلسطينون في قطاع غزة متالقين مع إخوانهم أبناء فلسطين  وفي سبيل ذلك 
ة) هدفه العمل  م قومي (منظمة التحرر الفلسطين يل تنظ انوا في تش أينما 
ة من فلسطين والمساهمة في رسالة  المشترك على استرداد األرض المغتص

ة". ة العر   القوم
س عب د الناصر، أن جعل تحرر فلسطين نصًا دستورًا، وقد قدرت للرئ

ًا.   عد أن أعلنه مؤتمر القمة العري في القاهرة هدفًا قوم
نت في قطاع غزة مع  ام حتى  ضعة أ ألف فلسطيني  400وما هي إال 

طت في مطار العرش، ألر جموع الشعب الفلسطيني  بين مواطن والجئ .. وه
  ار موظفي القطاع .يتقدمهم الفر العجرود و

ارات، وعلى جانبي  الطر حشود الشعب،  ًال من الس وسرنا رتًال طو
اب يرقصون، أعالمها تضرب  والطالب والش ة  ات ينشدن، والفرق الدين والطال

ع يهتفون لفلسطين وتحرر فلسطين.   صنوجها وطبولها ودفوفها، والجم
ن الجماهير الحاشدة، ولم نستطع أن نجتاز مدينة رفح وخان يونس، بي

اراتنا تخترق  انت س الغة؛ و مشقة  ة الراقصة، إال  الهاتفة الصائحة، الدا
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شرة، فتساق الشيوخ على األرض، وتهاو األوالد  تل  الصفوف المتراصة في 
ادين؛ ووصلنا إلى مدينة غزة لنجد الطرقات وقد انسدت  ات الم على جن

اب، واألسطحة والشرفات وقد تثاقلت الجماهير، واألشجار وقد تسل ع ليها الش
عد لنا سبيل للوصول إلى الطرف اآلخر من المدينة  أحمال األهلين،حتى لم 

.   حيث مقر العجرود
ارتي فأخرجوني من نافذتها وحملوني إلى  وهجم رجال الشرطة على س
األكتاف والصدور، ومن أين ارتي  ادت الجماهير أن تعصر س ارتهم، فقد   س

  النجاة من هذه العاطفة الهادرة ؟..
سطوة الشرطة . مشيئة هللا ال    وأخيرًا وصلنا .. ولكن 

اب قتيًال.  وأصيب عدد من األهلين  برضوض وجروح، وسق أحد الش
ة،  ة، حسب التقاليد العر ادرت إلى أهله في اليوم الثاني معزًا، أعرض الد و

قولون : هذا ش شمم وأنفة، وهم  ضًا.. فأبوا  ة وال تعو هيد الوطن، ونحن ال نقبل د
  وأعظم بهذا الشعب وأكرم.

ان للملف الذ  ال الفرد الرائع لشخصي، ولكنه  ن  هذا االستق ولم 
أحمله .. فقد نشرت الصحف يومذاك أني أحمل معي مشروع قانون التجنيد 

التجني اشر  ، ألعرضه على المجلس التشرعي في غزة .. ون ار د وٕانشاء اإلج
ش.   الج

سب له مثيل في القطاع، إال يوم تم  م، ولم  ان ذلك الحشد العظ ذا  وه
عد العدوان الثالثي في عام  ة عن قطاع غزة،    .1956جالء القوات اإلسرائيل

) ومن القراءة األولى، 31965-15واجتمع المجلس التشرعي في غزة (
ة أو ثالثة، أقر المجلس اإلجماع مشروع قانون التجنيد  من غير حاجة إلى ثان
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د المجلس ينتهي من تالوة المشروع  ار الفلسطيني في قطاع غزة، ولم  االج
التصفي .   حتى دوت القاعة 

ان المدينة قد احتشدوا في الساحة  س وخرجنا من قاعة المجلس وٕاذا 
ادرة لفتح المعس –ساحة الجند المجهول  –المقابلة  الم طالبون  رات، وأخذوا 

ار .. واجراءته ومراحله..   من غير انتظار لقانون التجنيد اإلج
اب ..  ، وصاح أحد الش شر   وخطبت في الجموع أزف إليهم ال

- " ار ار " إنه اخت " نحن نرد التجنيد من غير قانون   ولماذا " إج
ة على " تجنيدنا" إنه  ار " لنجبر الدول العر " قلت : قانون " إج ار ار إج اخت

ة .. ار على الدول العر   لكم ..  ولكنه إج
ل أنحاء الفضاء، حتى لقد بلغت  ولعلعت هتافات الجماهير في 
عضها اآلخر  عضها على مسمع األذان منا، و ة، و حاتهم المستعمرات اليهود ص
لمات قليلة في شجاعته  طل المقدام. وهذه  صر .. هذا هو شعبنا ال على مرمى ال

سالته   .و
اطه  ، ومعه ض اح في مقر الفر العجرود وقضينا الليل إلى الص
اطه  ش التحرر الفلسطيني، ومعه ض ومعاونوه، ونحن نتداول في مراحل إنشاء ج
ش التحرر الفلسطيني، من أبناء  ومعاونه، ونحن نتداول في مراحل إنشاء ج

لينا وهم يناشدون .. القطاع، وممثلو العمال والطالب والنساء والتجار يتوافدون ع
  البدار .. البدار..

ام في زارات ألطراف القطاع نهارًا، وعمل متواصل  ضعة أ وقضيت 
لة  قفون صفوفًا طو اب  ليًال .. وعدت إلى القاهرة .. وقد خلفت ورائي جموع الش
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طولة والرجولة .. على طر الشرف والشهادة  أمام دائرة التجنيد، مصنع ال
  والتحرر ..

العرائض و  تب المنظمة في القاهرة وٕاذا  ام في م ضعة أ قضيت 
ات  من جماهير الشعب الفلسطيني في سورا واألردن والعراق ولبنان  والبرق
ش التحرر الفلسطيني .. ومن  االنضمام إلى ج طالبون  ت، وأصحابها  والكو

ش  ات .. فإن األموال المرصودة إلنشاء ج التحرر أين لي أن ألبي هذه الطل
املها وفي الوقت المحدد.. ثم إن الملك  ة  محدودة، هذا إذا دفعتها الدول العر
ة في األردن، ولينان ال يرضى  تائب فلسطين حسين ال يواف أصًال على إنشاء 
ش الفلسطيني، وزاد من حجة  ش اللبناني  والج شان، الج ون على أرضه ج أن 

ة وهي أرض لبنان أن عمان ال تواف على تجني د الفلسطينيين في الضفة الغر
ما ال ترضى  يف يرضى لبنان  ة، ف   عمان!! هفلسطين

أموال طائرة إلى دمش  ة،  رة الفلسطين ادة العس وسارعنا، ومعي الق
ش التحرر  عة لج ة من أبناء فلسطين في سورا، تكون تا تائب فلسطين إلنشاء 

ان الحال في مطار العرش يوم زارتنا  الفلسطيني .. واستقبلنا المسئولون  ما 
عض األخوان  ر لي  ة ، فقد ذ لقطاع غزة .. وعرفت السبب حين وصلنا فندق أم

ون  نالفلسطينيي انوا ينتظروني في الفندق أن " السلطة " تحرص أن ال  الذين 
ة .. الجماهير الفلسطين اشرة    لنا اتصال م

نت ادرة، فقد  ال بهذه ال في تلك الزارة منصرفًا إلى إنشاء قوات  ولم أ
فى .. وخاصة أن  الوفد السور في  ة على األرض السورة و رة فلسطين عس
ش التحرر  عة المطالبين بإنشاء ج ان في طل ندرة  مؤتمر القمة الثاني في اإلس
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بير في حمل الملوك والرؤساء على إقرار  ان " لحماسته " فضل  الفلسطيني، و
ش ..إنشا   ء الج

ان  ، جرت خاللها اجتماعات مع رئاسة أر وقضينا أسبوعًا في دمش
ش التحرر في  ه األمر من إنشاء ج ش السور وشرحنا لهم ما وصل إل الج
قطاع غزة .. وتهيئنا إلى وضع خطة مماثلة، وصدرت األوامر " بإفراز" الجنود 

ونوا نواة ج ش السور ل الج ش التحرر الفلسطيني، الفلسطينيين الملحقين 
ش  عملون في الج انوا  وضموا إليهم عددًا من الفدائين الفلسطينيين الذين 

ش التحرر الفلسطيني في سورا.  ذا تكونت النواة األولى لج ، وه   السور
واستقبلت وفودًا من عديدة من أبناء فلسطين، والبهجة تغمرهم، أن تجنيد 

فتح الفلسطينيين يجر على قدم وساق طالبون  مات  ، وأن الفلسطينيين في المخ
اتب التجنيد عندهم .. وأن .. ولكن ..   م

ا الفلسطينيين  قالوا : إن " السلطة" قد وضعت األمر بين يد الض
ًا .. إن عددنا نحن الفلسطينيين في  عث شنا  ح ج ص عثيين ، ونحن نخشى أن  ال

قارب  س بيننا أكثر من  ألفًا على األرض السورة، 150سورا  ًا..  150ول عث
ش التحرر  ون ج مات، وتعقد الندوات .. نرد أن  ثم أننا نردك أن تزور المخ
اً .. نرد أن تكون عقيدته  ًا وال عقائد ًا ال شيوع عث ًا، وال  لفلسطين، ال نرده حز

  الوحيدة التحرر ،وال شيء غير التحرر..
ل الذ يهمنا ا ح المواطن الفلسطيني تحت وقلت : لهم  ص آلن أن 

حثها مع  مات فسأ ًا .. أما زارتي للمخ عث جان ة ال السالح .. ولنترك قض
  المسئولين. 
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المسئولين، في راسة الجمهورة، وراسة الوزارة،  وفعًال، فقد اتصلت 
ة، لتسهيل زارتي ألبناء فلسطين في مختلف المحافظات السورة..  ووزارة الخارج
، على غرار المؤتمرات  بير في الجامعة السورة في دمش ولعقد مؤتمر فلسطيني 
ة التي عقدت في قطاع غزة. ولكن المسئولين لم يجيبوا، ووعدوا  ة الشعب الفلسطين
ان علّي أن أفهم أن " السلطة" ال تردني أن  أن يتم ذلك في زارات الحقة .. و

ة في سورا. الجماهير الفلسطين   . أتصل 
اسي في  ان الصراع الس اب ..  أس أن أقف هنا قليًال ألوضح األس وال 
ذلك الوقت على أشده بين دمش والقاهرة، واإلذاعة والصحافة لكال الطرفين 
انة أو  الخ ادل تهمًا خطرة .. دمش تتهم القاهرة  اردة بينهما، تت تخوض حرًا 

المزايدة قترب منها، والقاهرة تتهم دمش  ة والحماسة الجوفاء. ما    الكالم
انًا ( عث قد أصدرت ب ة لحزب ال ادة القوم انت الق ار  15و ) 1965أ

ان الفلسطيني ومنظمة التحرر  ة إلنشاء الك النس ه صراحة : " أما  أعلنت ف
شها الواقع العري  ع حمال التناقضات التي  ة فإن هنالك تخوفًا من أن  الفلسطين

ار أن اعت ن إخفاء القل حول الرسمي  م انا وليد مؤتمرات القمة، وال  هما 
ما أنه ال يزل تخوف  ان والمنظمة ومد جديتهما وفعاليتهما؛  مستقبل الك
ان الفلسطيني ناقص الثورة والقدرة على مجابهة  ون الك الفلسطينيين من 

ان وطرقة ت ة التحرر، ذلك ألن ظروف إنشاء الك م عمل يله األخطار وتنظ ش
قة ه تكاد تسجنه في حدود ض   والموافقة عل

ان : "هل تدلونني على  ًا على هذا الب عث ، تعقي وقلت لقادة حزب ال
عيدًا عن الواقع العري، وثورة وقادرة  من  طرقة أخر إلنشاء منظمة التحرر 

لف ًا واحدًا : هذا شأنك . أنت الم بإنشاء  اليوم األول إلنشائها؟" ولم أجد إال جوا
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ان الفلسطين ًا واحدًا على هذا الجواب : تعالوا  يالك . ولم أجد من جانبي إال جوا
عد هذا الحوار  نتهي األمر  نتعاون معًا على جعل المنظمة ثورة وقادرة .. و

الصمت. الصمت، الغارق    المرر 
رة  د ف س عبد الناصر يؤ ة ير أن الرئ عث منذ البدا ان حزب ال و

لها إنشاء  لقي بها  ة ، و ة الفلسطين اء القض ان الفلسطيني ليتخلى عن أع الك
س عبد الناصر ، مضافًا إلى ذلك، يرد  على أكتاف الشعب الفلسطيني، وأن الرئ

. ًا من المضمون الثور ًا، خال ًا إعالم اس ان الفلسطيني جهازًا س   الك
عث أوعلى األ صح أقنع نفسه وفوق هذا وذاك، فقد دخل في روع حزب ال

جب التعاون معه  ة، أن الشقير هو" عميل " لعبد الناصر، و بنفسه منذ البدا
  في حذر،  وفي أضي الحدود.

، وفي رئاسة  ولقد حرصت في لقاءاتي في القصر الجمهور في دمش
ل صراحة إن  ة ألقول  ل مناس  " ة أن " أخل الوزارة ، وفي دوائر الخارج

ال القاهرة و ة صلتي  ة في مجال القض الذات هي صلة قوم س عبد الناصر  رئ
ة، وٕانني حرص أن أكون على أحسن الصالت مع دمش ومع قادة  الفلسطين
س عبد  ة، وال لخالفهم مع الرئ عث، وٕانني لن أتعرض ألمورهم الداخل حرب ال

  الناصر .
عث، فلم ي سر ولكن هذه " التطمينات" والتأكيدات لم تكن لتقنع حزب ال ت

ومة السورة ناصرين  انوا في نظر الح لي أن أزور الفلسطينيين في سورا، و
" صدي عبد الناصر"، الذ  يف تتاح الفرصة للقائهم مع الشقير متحمسين، ف
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نتقل هذا الحماس  ثير علينا ثائرة الرأ العام، و ه، و قد يلهب حماستهم في خط
الناصر  ، ومعظمه شغوف  عثإلى الشعب السور   .*ة، غير منسجم مع قادة ال

ة ولكني  عث مني ومن منظمة التحرر الفلسطين ان هذا هو موقف ال
ش التحرر على األرض السورة،  عث أن يواف على إنشاء ج رضيت من ال

ًا . ة جان الجماهير الفلسطين ًا موضوع االتصال    تار
غداد ألواصل مهمتي في  ش ومن دمش حملتني الطائرة إلى  إنشاء ج

م  طت بنا الطائرة أرض المطار بدا لي الفرق واضحاً بين الح التحرر .. وحين ه
الي جمهور من أبناء الشعب  ان في استق غداد. فقد  م في  في دمش والح
ش التحرر  علنون انضمامهم إلى ج ة و الفلسطيني وهم يهتفون لفلسطين والعرو

ال الوزراء العر  ان في االستق ما  ة، والصحفيون .  اقيون، وسفراء الدول العر
  والمصورون.

ًا،  ًا عر م في العراق، براسة المشير عبد السالم عارف، قوم ان الح
غداد في عهد اللواء عبد الكرم قاسم  عد أن شهدت  ة وتعصبها،  عيداً عن الحز

رات ا ضة التي أعادت إلى العراقيين ذ غ ة ال ة الشيوع حتالل مجازر الحز
غداد في القرون الوسطى، يوم أفشوا فيها الدمار والنار..   التتار ل

س عبد السالم  الرئ غداد، اجتمعت خاللها  ام في  ضعة أ وقضيت 
سر  ة في ال سيرة غا انت مهمتي  ش العراقي، و ا الج ار ض عارف ووزرائه و

ة على تجنيد الفلسطينيي ان العراق في العراق، وألحقت  ن. فقد وافقت رئاسة األر
ر الرشيد  ، وتوالت زارتي لمعس ا ة الض ل رة و عددًا منهم في المعاهد العس

                                                           
قة للحزب. * ادة السا  الق
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ر الرشيد تحت تصرف الشعب الفلسطيني، أو  غداد حتى غدا معس ة  في ضاح
ة ..   أنه قطعة من األرض الفلسطين

ان، في قاعة الخلد حيث خطبت  ل م اإلخوان الفلسطينيين في  والتقيت 
ش التحرر، وفي مسجد األمام األعظم حيث دعوت معهم دعاء فيه م عن  ج

  النصر..
سر  ره لما لقيت من  وذهبت إلى المشير عبد السالم عارف أودعه وأش

ة وسأل :    وحفاوة، ودار الحديث بيننا عن األوضاع العر
ش التحرر؟ -    أين وصلت مهمتك في إنشاء ج

غداد خاتم انت  ش قلت : أحمد هللا لقد  ة المطاف، لقد بدأنا إنشاء ج
غداد، وقوات "  ة" في  ًا .. لقد أنشأنا قوات " القادس التحرر الفلسطيني عمل
حطين " في سورا وقوات " عين جالوت "في غزة .. وهذه هي األسماء التي 
رات الناصعة، لتلك المعارك  منًا بتلك الذ ش التحرر ت أطلقناها على قوات ج

ة الرائ   عة..العر
ة؟..  عثيون في دمش على إنشاء القوات الفلسطين   قال : وهل واف ال

ح .. حتى  ذلك التدرب والتسل ، و سير بنشا قلت : نعم .. التجنيد 
ش السور قبل أن تصلهم األموال  ادروا بإخراج السالح من مخازن الج أنهم 

ة الموحدة. ادة العر   من الق
عثيين، ش  قال : أنت ال تعرف ال عثيون " ُشطَّار " .. ج ا أحمد، ال

فة المنظمة أن تقدم  ًا .. وستكون وظ عث ون  التحرر الفلسطيني في سورا س
ًا واحدًا . ًا فلسطين وا جند عوا أن تحر   األموال لسورا .. ولن تستط
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ن  ش فلسطيني ول ون لنا ج أس. المهم هذه المرحلة أن  قلت : ال 
ًا.. ولكنه س ذلك؟عث س  ل حال .. أل ًا على    ون فلسطين

  قال :  ال أعلم ..
ة ال تعلم، فماذا أصنع أنا،  س الجمهورة العراق نت أنت رئ قلت : إذا 
ال تجمع .. ولوال موافقة  ال إرادة حرة .. و ونحن شعب فلسطين بال وطن .. و

ًا فلس ندرة ما استطعت أن أجند شا ة في مؤتمر اإلس ًا واحدًا، الدول العر طين
ة واحدة.   وال أن أحوز على بندق

عث .. أنت قضيت سنين  ن على حذر من ال ل حال ..  قال : على 
ة، لقد بلونا منها القتل  المناورات الحز ة،ولم تتمرس  لة في المحافل الدول طو

  والسحل .. و .. و..
ة، وال أن أمارسها،  ل ما أرده قلت: وال أرد أن أتعلم المناورات الحز

عد ذلك  ن  أ حيلة ول أ وسيلة و شًا،  انًا وج أن أبني للشعب الفلسطيني 
ة، إن الشعب  ة عر وم ة ح عث وال أل ع أن أتصد لل ون .. أنا ال أستط ما 
ع  ع وفوق ما أستط ة ، وسأفعل ما أستط ح أسير الظروف العر الفلسطيني أص

  .. والتوفي من هللا ..
لحديث بيننا عند هذه النقطة " ترك األمور  " فالمشير عبد وانتهى ا

ة" تلجم لسانه. ارة "دين ع اته إال    السالم عارف مجادل عنيد صلب، وال سبيل إلس
ت، يلحون عليَّ أن أزورهم  اب الكو ة من ش وعدت إلى الفندق ألجد برق

ر للتدرب على    حمل السالح"." وأنا قرب منهم .. وأنهم يردون إنشاء معس
ان بوسعي أن أعتذر للشعب الفلسطيني عن أ طلب يردونه إال  و
ت إلى قصر  ادرت إلى أول طائرة وصلت إلى الكو السالح وحمل السالح، ف
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افة  ح قصر الض ة,وفي لحظات أص ت ة الكو ًا من وزارة الخارج افة، قر الض
تي دارًا للشعب الفلسطيني فقد توافدت جموع  الش اب والطالب والعمال الكو

مثلون صفوة الشعب الفلسطيني، فغصت بهم ردهات القصر  والموظفين، وهم 
تي المرا على أبواب القصر  ان المفروض على الحرس الكو وحدائقه ومعابره. و
ة .. ولكن  موافقتي .. أو بإذن من وزارة الخارج منع أحدًا من الدخول إال  أن 

  جراءات..أنّى للشعب أن تصده هذه اإل
  (صورتان)
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  (صورتان)
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  (صورتان)
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ة مع الصين)   (صورة االتفاق
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ان معظمهم جالسًا  قة القصر، و وجلست مع اإلخوان الفلسطينيين في حد
ا، أو  فا، أو في مروج ع على العشب األخضر؛ وخيل إلينا أننا في ضواحي ح

ام ال ة تتأل في أ ع، والزمان في سهل مرج بني عامر، حيث السهول السندس ر
ع ..  له ر   فلسطين 

صدد إنشاء  وسردت على الحاضرن خالصة إنجازات منظمة التحرر 
رة من  ه األمر في بناء وحداتنا العس ش التحرر الفلسطيني، وما انتهى إل ج
ة (في العراق)..  قوات عين جالوت (قطاع غزة) وحطين (في سورا) والقادس

عي أنني لم أكشف لأل ادة وطب خوة الفلسطينيين عن متاعبي التي لقيتها من الق
ذلك  ل من دمش والقاهرة، ولم أكاشفهم  ان في  ة الموحدة.. وراسة األر العر
ة  ر في الضفة الغر ون للمنظمة أ نشا عس أن الملك حسين يرفض أن 

ومات العر غته وصفته، فقد حرصت دائمًا أن أتستر على الح انت ص ة، مهما 
أوجاعي في صدر وحد ..   وأن أحتف 

سهم  مال اطنا وجنودنا  انت معي مجموعات من الصور عن ض و
حت لهم نواة  صدقون أنه أص ادون  رة وأسلحتهم، فتخاطفوها وهم ال  العس
ا  عض الض ة التحرر .. وتعرف األخوة الفلسطينيون على  ش يتأهب لمعر ج

حوا : هذا أ بن عمي، هذا ابن خالتي، هذا أبن حامولتي، وعم والجنود .. وتصا
انوا يجلسون مترصين، ال يتجاوز عددهم الخمسة أو  السرور والفرح .. إالَّ نفرا 

  الستة..
شارك هؤالء الخمسة إخوانهم فرحتهم وسرورهم، فرأيت من واجبي أن  لم 

  أشرح صدرهم، وأحل عقدتهم، فسألت :
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ون إخ م سرورهم، وهل من فرحة أعز مالي أراكم واجمين ال تشار وان
شنا، إال العودة الظافرة إلى الوطن ..  نا من إنشاء ج   على قلو

ارات...   قالوا : نحن ال تخدعنا الشعارات والع
ش التحرر. ارات لقد بنينا نواة ج   قلت: إن األمر قد تجاوز الشعارات والع

شًا ثورًا.. ي ونرده ج الس ش    قالوا : هذا ج
شًا ثورًا ..قلت :  ش، واجعلوه ج   أدخلوا الج

ي.. ش الكالس   قالوا : نحن ال ندخل الج
شًا ثورًا، فما  نتم قادرن أن تبنوا ج ه، وٕاذا  قلت : هذا ما قدرت عل

م. م .. وأنا مستعد أن أعاون   منع
ك .. ارع في الجدال .. ونحن ال نقدر عل   قالوا : أنت 

م .. قلت : أنا مستعد أن أتخلى عن  عج ان عملي ال  العمل، إذا 
م.. د   تفضلوا أنتم وأعملوا وأنا أؤ

صدر عن مؤتمرات  أ عمل  مؤتمرات القمة، وال  قالوا : نحن ال نؤمن 
ون خاضعًا لمؤتمرات القمة. ش س   القمة، وهذا الج

شنا  شنا، فإن ج قلت : أنا ال أزعم أنه ستكون لنا السلطة الكاملة على ج
س على أر  م، إنني ل ضنا .. وماله وسالحه من أموالنا وسالحنا .. أنا ال أخدع

أحاول أن أصنع أحسن شيء من أسوأ شيء.. وهذه هي ظروفي مع الملوك 
فعل خيرًا من هذا فليتفضل، وأنا وراءه. ع أن  ستط ان    والرؤساء.. ومن 

اب الخمسة على مسمع من جمهور  ين الش ان هذا الحوار يدور بيني و
لسطينيين، وقد ضجروا من هذا الجدل .. وصاح أهدهم قائًال: هؤالء حزيون الف
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ت لتسمح لنا بإنشاء  ومة الكو صلحون إال للجدال .. نحن دعوناك لتقنع ح .. ال 
ل ما نرده .. ر للتدرب ..وهذا    معس

م. م، وعلى مسمع من   قلت لهم : سألبي طل
، وتحدد موعد مع األمير ونهضت إلى التلفون، وطلبت الديوان األمير 

  عبد هللا السالم في اليوم الثاني .. 
، 1965-1-6وفي الموعد المحدد( اب القصر األمير نت أصعد   (

ما  ستقبله  أمر أمام حرس الشرف وقد اصطف لهذا " الفلسطيني الالجئ " 
ه مشرد في  س دولة "، مع أنه من غير دولة وال وطن .. وشع ستقبل " رئ

  .اآلفاق.
ه، وقهوته  ه، وأنست بترحي ت دخلت على األمير عبد هللا السالم في م
ت  رت للكو ش التحرر الفلسطيني، وش شأن ج ة، وشرحت له ما أنجزنا  العر
صدر  ه المنظمة من تأييد ماد ومعنو .. ورجوته أن  ًا ما تالق ومة وشع ح

ر لتدرب أبناء فلسط ين على حمل السالح أمره إلى وزراء الدفاع بإنشاء معس
تيين. ا الكو ن ذلك تحت إشراف الض   ول

؟ ة أخر رات تدرب في دول عر   قال : وهل أنشأتم معس
  قلت : نعم، في قطاع غزة، وسورا، والعراق ..

  قال : األردن .. ولبنان .. حيث يوجد ألوف من الفلسطينيين؟
  .ا في لبنانقلت : طال عمرك .. أنت تعرف أمورنا في األردن، وظروفن

لهم موظفون وعمال،  قال : ونحن عندنا ظروفنا .. الفلسطينيون عندنا 
ة .   عاونون أسرهم في الضفة الغر
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عد  قلت : أنهم يردون أن يتدروا على حمل السالح في أوقات فراغهم، 
م، وأنا على موعد معهم اليوم  انتهاء العمل.. لقد ألحوا عليَّ أن أنقل رغبتهم إل

م.في ق قرار سمو افة ألبلغهم    صر الض
  قال : وماذا ستخبرهم ؟؟

ومة  ل العمر قد واف على رغبتهم .. وأن ح قلت :  سأخبرهم أن طو
ارات.. ا والسالح والس ز  التدرب والض ت ستهيء مر   الكو

ر .. قى السالح في المعس شر أن ي   قال : أنا مواف .. 
ر .. قى  السالح في المعس َ معه الفلسطينيون إذا شئتم  قلت : ي وليب

!! فضحك األمير، وتناول التلفون وأصدر أمره إلى وزارة الدفاع بإعداد العدة 
ر التدرب.   إلنشاء معس

افة،  ارة تساب الراح إلى قصر الض ، والس وخرجت من القصر األمير
اجة،  انتظار .. ومن غير مقدمة وال دي قلت وهناك وجدت جموع الفلسطينيين 

ر، والهمة اآلن  لهم إن سمو األمير أصدر أمره إلى وزارة الدفاع بإنشاء المعس
ًا .. إال  ومة وشع ت، أميرًا وح الهتاف للكو حت همتكم.. فتعالت أصواتهم  أص
انوا واجمين،فجاء أحد المدرسين الفلسطينيين وجرَّهم من  اهم فقد  الخمسة إ

م م قول : أرد أن أشد متالبيبهم وهو  م  س أفعل مع أبناء المدرسة ..  ان مال
قيين. نتم ثورين حق ر التدرب، إذا    اذهبوا إلى معس

أن سمو األمير قد  ة، وأمليت الخبر بنفسي  ت واتصلت بدار اإلذاعة الكو
ع الخبر في نشرة اإلذاعة  ر للتدرب ألبناء فلسطين .. وأذ واف على إنشاء معس

ة عدة مرات .. ولكن ت   ي دفعت الثمن !!الكو
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افة في  قصر الض دفعت الثمن .. ألن جموع الفلسطينيين قد أحاطوا 
ة قد  انت وزارة الداخل شدد في عدم الدخول .. و عصر ذلك اليوم، والحرس 
عض التقارر السرة، أن السيد أمين  الغت في حراستي، فقد وصلت إليها 

ا قد دبر مؤ  ة العل أة العر س اله عد أن الحسيني رئ ت،  الي في الكو امرة الغت
  وهللا أعلم. –لم تفلح مؤامرته في لبنان 

فتحوا األبواب وليدخل  اب القصر وطلبت إلى الحرس أتن  وخرجت إلى 
ة: عندنا أوامر مشددة أن  ت و الجمهور، والحارس هو هللا، وقال الضا بلهجة 

الدخول..   ال نسمح ألحد 
سع ولكن الجمهور، وقد رآني أجاد ، دخل واقتحم .. ولم  ل الضا
فسحوا الطر ..   الضا وجنوده إال أن 

ان سرورهم  ين األمير . ف ت لألخوة الفلسطينيين ما دار بيني و ورو
ما لو  ة،  ة الفلسطين ون الد ثير منهم في حلقات فأخذوا يد مًا، وانتظم  عظ

ة في ساحاتها، أمام طوابين ها .. وعلى مقرة من المسجد نا في إحد قرانا الحبي
  والمضافة، وما أعزها وأكرمها..

افة حتى دخل علي  د ينصرف أبناء فلسطين من قصر الض ولم 
ست لكم  ا أستاذ .. إن فلسطين ل ة :  ت اللهجة الكو قول  الضا المراف وهو 
م في سبيل تحرر ت نرد أن نجاهد مع اب الكو ا أبناء فلسطين.. نحن ش م   وح

عضها  عضها وجيهًا و ان  فلسطين .. وقد استمعت إلى أسئلة الفلسطينيين ،و
  تافهًا .. وأنا أرد أن أسأل : في أ عام  تتوقعون تحرر فلسطين ؟
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ا أخي  قلت : ( وقد أغرقني هذا السؤال المثير في لجة ثقيلة من الحيرة) 
حسب  األعوام .. إن تحرر فلسطين ال  س األمر منوطًا  الشهور واألعوام، ل

اسًا آخر.   ولكن له ق
م؟ اس في رأ   قال : وما هو هذا المق

تي ألحَّ وألح وقد  وعزمت أن أتهرب من هذا الحديث، ولكن الضا الكو
  أغرتني حماسته فقلت : 

ة..!! - حتاج إلى تحرر األمة العر حتاج أول ما    إن تحرر فلسطين 
ة ؟قال : ( مذهوًال) وماذا تعني بتحر    ر األمة العر

االستقالل والحرة.  ات نطالب  نا في عهد االحتالالت واالنتدا قلت : 
الحرة ..  حت لنا دول مستقلة .. ولكننا لم نظفر  االستقالل، وأص لقد ظفرنا 
نا نمارسها في عهود االحتالل واالنتداب..  ثيرًا من الحرات التي    بل إننا سلبنا 

  قال : وماذا تعني ؟؟
نا في الوطن العري نمارس إلى حد  قلت : لقد عشنا عهد االنتداب، و
، حرة  ات والنواد ثيرًا من الحرات : حرة التظاهر، إنشاء الجمع غير قليل 
ة  الصحافة وما إلى ذلك .. ولما جاء عهد االستقالل، قامت " السلطات" العر

  مصادرة الكثير من هذه الحرات.
يف ذلك؟   قال : و

ومات .. المظاهرات ق لت : إن الصحافة وأجهزة اإلعالم هي بيد الح
ة  ة شعب م العري رقا س على الح ة تقوم بها السلطة .. ل والمسيرات الشعب
م من إرادة الجماهير ..  ة) والجمهورات ال تستمد الح ات (وراث ة.. الملك ق حق

ت تقررًا عن الي .. أنا ال  ثم استطردت قائًال : لقد تلقيتم في الكو محاولة الغت
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م العري  أعلم مبلغ الصدق في هذا التقرر .. ولكني ال أستغرب .. أن الح
ال، اإلرهاب  ع، قد مارس القتل والسحل، االعتقال واالغت الحاضر، وال أعني الجم
اسي، وما إلى ذلك من المظالم .. يجب تحرر اإلنسان  ، والعزل الس ر الف

ة تحرر فلسطين .. العري من هذا الن م العري قبل أن ندخل معر وع من الح
س مؤهًال لتحرر فلسطين .. م العري ل   فهذا النوع من الح

تي.. ولكنها  يف قلته للضا الكو قلت هذا وغير هذا .. ولست أدر 
انت لحظة تفجرت فيها نفسي ولم استرح منها إال حين انصرفت إلى غرفتي 

  ألنام ..
ام اب وقضيت أ ت، الشيوخ والش أبناء الكو ت اجتمعت خاللها  اً في الكو

ة ما  ة على غا ة الفلسطين ان حماسهم للقض والطالب والنواب والوزراء .. و
مانًا ورسوخًا..   ون إ

تي إلنشاء  ادر الشيخ سعد  العبد هللا وزر الدفاع الكو همة وعزمة  و
ر، فما هو يوم أو اثنان إال والمعس اب فلسطين، وخرجت المعس ر قائم ينتظر ش

ر،  ت حيث المعس ة الكو ح في ضاح بنفسي ألر .. خرجت إلى سهل فس
تيون وصنادي األسلحة .. والعلمان  ا الكو ام وفيها الض عض الخ فرأيت 
ارات الكبيرة تدخل أرض  ر، والس تي والفلسطيني يرفرفان في ساحة المعس الكو

ر لينزل منها الفل اء، المهندسون،  ن سطينيو المعس اب، العمال، األط .. الش
لة، والبنادق على  لهم ينتظمون في صفوف طو ار الموظفين ..  المدرسون، 

  أكتافهم في المراحل األولى من التدرب.
 ، مأل جوانحي، ودقات قلبي تضرب في صدر وقفت أتفرج، والسرور 

أنما إسرائ ضرون األرض،  يل تحت أقدامهم وانتهت مع وقع خطواتهم، وهم 
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طوالت الشعب الفلسطيني التي عشتها  ساعة التدرب .. ووقفت أتحدث إليهم عن 
ة على مد  ة والصهيون نا مع القوات البرطان ،وعن معار ل عمر في وطننا 

  ثالثين عامًا في عهد االنتداب.
وقلت في ختام حديثي: " لقد قضيت خمسة عشر عامًا من عمر في 

م هذا، أجمل عند من تلك األمم ا ر م هنا في معس لمتحدة، ولكن ساعة مع
اة جديدة للشعب  ش التحرر الفلسطيني تبدأ ح ج م أيها اإلخوان و لها؛  األعوام 
ثيرة المنعطفات  لة،   اة التحرر، شاقة وطو ة فلسطين. إنها ح الفلسطيني ولقض

سات ولكن هذا هو طر التحرر .. والمزال وٕاذا هلكت في الطر  والن
." م إليَّ ن هذا عهد م ول م إلى فلسطين .. ذلك هو عهد إل   فاحملوني مع

ر رأسًا إلى المطار،  وقد أعددت نفسي للسفر،  وخرجت من المعس
ر، معفرة وجوههم من عفار  ار المعس اب معي مغبرة أقدامهم من غ والش

س غ ان ذلك عند أكرم وداع .. أل ار النضال، وعفار الجهاد، التدرب..و
  أعز من أكاليل الورود وأقواس الراحين.

لة شاقة، شهدت  عد رحلة طو بت  الطائرة عائدًا إلى بيتي في القاهرة،  ر
سي إلي  ت وعفاره يتخلل مال ار الكو ش التحرر في مولده.. وغ خاللها ج

ع إلى ذلك سبيال. ود أال أزحه عني، لو أستط ، و   جسد
ر عفار التدرب.أنه غ   ار المعس

ار، أكرم من أقواس النصر التي تنصب للملوك.   ذلك الغ
ار التي ترفع للرؤساء.   وذلك العفار، أجمل من أكاليل الغ

عد الهزمة وفي  وماذا أقول اليوم في أقواس النصر التي تنصب للملوك 
سار. عد االن   أكاليل الغار التي ترفع للرؤساء، 
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مشون تحت ظاللها فرحًا ومرحًا.ماذا أقول فيهم،    وهم 
ال طوًال"   "وال تمِش في األرض مرحًا إنك لن تخرق األرض ولن تبلغ الج

م"                                                                                      "صدق هللا العظ
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  أنا ال أقرأ الفاتحة ألني
  ــًا!!لسـت رجعي 

  
ه عمًال متصًال، 1965ان عام  ال امه ول أ  من بدايته إلى نهايته، 

ة  اس ع مؤسساته الس ان الفلسطيني، بجم ًا، لبناء الك ه نضاًال اله ودعني أسم
ة .. وما أش البناء بين األنقاض  م ة والتنظ ة واإلعالم رة والمال والعس

ة. ومات العر   والخرائب، ومع الح
عد عام لقد تهد ان الفلسطيني  ، وفقد الشعب الفلسطيني 1948م الك

ان يناضل من خاللها في  ة التي  ل مؤسساته القوم وجوده القومي، واندرست 
حت ال ان يرأعهد االنتداب البرطاني، فقد أص ا التي  ة العل أة العر سها السيد ه

ن استقال، ومات سمًا من غير مسمى، فقد استقال من أعضائها مأمين الحسيني ا
انات إلى  صدر ب حمل أختامها وملفاتها، ل قي الحاج أمين الحسيني  من مات، و

ام إسرائيل ..  ر وعد بلفور أو ق ة، مثل ذ ات القوم   الصحف في المناس
ة  شيء من النشا في بدا ومة عموم فلسطين فقامت  ثم جاءت ح

ة عن مساندتها ، ًا إنشائها، ولكن تخلف الدول العر ت ة م جعل منها في النها
عض  اشا  سها السيد أحمد حلمي  ه رئ قضي ف صغيرًا بين أسواق القاهرة، 
ه  ة في حدود أرعمائة جن ة من الجامعة العر ه ميزان ل ما بين يد فراغه، و

  مصرًا للشهر الواحد .. هذا إذا وصلت المشاهرات في مواعيدها.
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ان الفل –وحينما ولد الجديد  على فراش مؤتمر القمة الثاني  –سطيني الك
ندرة في خرف  ، هب الشعب الفلسطيني، على آماله وأحالمه، 1964في اإلس

ان الفلسطيني اليوم اليوم، وال ساعة  قة واحدة .. إنه يرد الك وما أراد أن ينتظر دق
عد اليوم ..   واحدة 

عد جولتي التي ق ام في القاهرة،  ضعة أ مت بها  في ولم أكد أسترح 
حت ال أذهب إلى عملي في  ش التحرر، حتى أص ة إلنشاء ج الدول العر
تبي  قوني إلى م ان، وقد س ل م اح إال وأجد وفود الشعب الفلسطيني من  الص

ان الفلسطيني. لحون على استكمال بناء الك عهم يلحون و   في القاهرة، وجم
ار  عضهم، وما أكاد أفرغ من االستماع إليهم، واالصط ات  على جدل

افة أرجاء الوطن والمهاجر،  قراءة البرد أكداسًا أكداسًا، من  حتى أبدأ 
م الشعب الفلسطيني، وتعبئة  ادرة إلى تنظ حون في أذني للم ص والفلسطينيون 

  طاقاته وقدراته.
حت تطحن أعصابي، فقد أنهال عليَّ الشعب  وأحسست أن مطحنة قد أص

ه، وم مطال حت تمزق الفلسطيني  ة أص ا اله أنما س اواه،  و قترحاته، وش
ظهر . ووجدت نفسي أمام موقف رهيب خطير .. رأيت نفسي أنني ال أحمل 
حت مسؤوًال أمام  ة برمتها، وما أخطرها؛ ولكني أص ة الفلسطين متاعب القض

مشاكلهم وما أكثره ، :اإلقامة والعمل، والتنقل، والوظائف اثالثة ماليين فلسطيني 
؟ و ل ذ حاجة وش   والرواتب، والطالب، و

وقلت في نفسي لحظة من لحظات اإلرهاق والتعب : إن الملوك والرؤساء 
ل متاعبها ومشاكلها،  ة  ة الفلسطين اء حقًا .. لقد خلعوا عن أكتافهم القض أذ

  وألقوها على أكتافي.
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وٕان أعظم دواعي سرور أن أقضي عمر في حمل هذه األمانة، لو 
ون لي  ة .. ولكن إنَّى  ة والمعنو انات العمل وقدراته الماد توافرت بيد إم

  ذلك.
ضعوا بين  املة ، ولكنهم لم  ة  لقد أعطاني الملوك والرؤساء المسؤول
اإلضافة  حت أحمل،  ة، وأص ة الجسم انات التي تتطلب هذه المسؤول يد اإلم

ة ومتاعبها، متاعبي  مع ة الفلسطين ة. إلى القض   الدول العر
لة  الخبرة والممارسة الطو ة، وأنا أعلم  ار أمامي من البدا ان الخ وقد 
ة، أن أعمل أوًال أعمل .. فاخترت أن أعمل .. بل ما  تلكؤ وتخاذل الدول العر

ار من مغامرة وأ مغامرة!!   في هذا الخ
ه هو إنشاء إذاعة لمنظمة التحرر الفلسط ان أول عمل انصرفت إل ة و ين

ثير، من الفلسطينيين ومن العرب على السواء. ًا على    وقد بدا هذا غر
حسن  عضها حاقد.. ولماذا اإلذاعة، أال  ء و عضها بر وتطايرت األسئلة 
ل  ة ثالثة عشرة إذاعة  س في الدول العر إنفاق أموال اإلذاعة على القتال؟؟ أل

عطي لمنظمة التحرر ساعة في ال ًا.منها مستعد أن  المًا وخط ع    يوم ؟ ألم تش
ان عليَّ أن أجيب عن هذه األسئلة، في الصحف، وفي اجتماعات  و

ة، ح على الدوام في  الجامعة العر نت  أص وفي ندوات الشعب الفلسطيني.. و
انت اإلذاعة الزمة لشعب آمن في وطنه مستقر  وجه السائلين بجواب واحد: إذا 

ومته وحرته و  اره له ح استقالله، فإنها للشعب الفلسطيني ألزم،وقد فقد وطنه في د
ه إال  ه، أو االجتماع إل عد من وسيلة لالتصال  اعدت منازله .. ولم  اره، وت ود

ه و .. و.. التعبئة والتوج   عن طر اإلذاعة، 
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تور عبد القادر حاتم وزر الثقافة واإلرشاد القومي في  الد واجتمعت 
ه ،  القاهرة .. ألطلب إل عطينا سب ساعات من برامج إذاعة الشرق األوس أن 

عد مداوالت مع المهندسين  ة؛ و لتكون تحت تصرف منظمة التحرر الفلسطين
  والفنيين ، وقفت أمام المفاجأة !!

أن " الوزارة ترد أن تتقاضى  انت مفاجأة حقًا، حين أبلغني الوزر حاتم  و
ه إسترليني من المنظم 150مبلغ  ة ألف جن ة أجرًا عن الساعات الست المطلو

.. وأن هذا المبلغ هو فق استهالك الكهراء و .. أن األجر المعتاد أكثر من 
ثير" .   ذلك 

اء  ة المتحدة، وهي التي تتحمل أع نت أطمع من الجمهورة العر لقد 
ة، أن تتبرع بهذه الساعات الست للشعب  ة الفلسطين ضخمة في سبيل القض

.. وعاودت السؤال عن تفاصيل هذا المبلغ، وأنا أطمع أن يراجع الفلسطيني
ان  عضه. ولكنه  له أو معظمه أو  تنازل عن األجر  تور حاتم  نفسه و الد
اإلسترليني، ألن  د لي أن هذا المبلغ هو " تكلفة ال أجر، وأن المبلغ مطلوب  يؤ

الن   قد النادر..القاهرة تشتر األدوات واألجهزة الالزمة من الخارج، و
سعني إال القبول بدفع المبلغ حتى ولو رفضت المنظمة الموافقة ..  ولم 
ان ال بد لنا من  تبتي وهي أعز ما أملك؛ فقد  ع م وحتى لو أد ذلك أن أب
إذاعة تعبر عن مشاعر الشعب الفلسطيني وٕارادته، وتلتقي عند موجاتها آماله في 

  العودة الكرمة، والتحرر المؤزر..
الفلسطينيين اإلذاعيين في الوطن العري، فاندفعوا إلى وا تصلت المنظمة 

فاءتهم وخبراتهم تحت تصرف  ضعوا  ،  ل سألون عن راتب أو شرو القاهرة، ال 



  

-216-  

ة، الفتتاح اإلذاعة في مطلع شهر آذار  دأت االستعدادات الفن شعبهم وطنهم، و
1965.  

ة،  وفي اليوم المحدد، وصلت إلى مقر إذاعة منظمة التحرر الفلسطين
علو وجوههم، فهذا اليوم  شر  ة، وال ة دائ غدون في حر ان رجالها يروحون و و

له.   يومهم، بل يوم الشعب الفلسطيني 
تور  ة المتحدة،  يتقدمهم الد وأخذ المسؤولون عن إذاعة الجمهورة العر

واألجانب عبد القادر حاتم وزر اإلرشاد القومي، وعدد من الصحفيين العرب 
ادلون  السرور، والحضور يت انت الوجوه طافحة  فدون لشهود حفل االفتتاح .. و
مولود طال  اجتماع األسرة احتفاء  ون  ه ما  التهنئة؛ وخيل إليَّ إن الحفل أش
عد أن احتجب  ان هذا المولود حقًا هو " صوت " الشعب الفلسطيني  انتظاره.. و

  ضعة عشر عامًا.
حت في الحجرة وحد ودخلت حجرة  اع.. وأص اإلذاعة وجلست أمام المذ

فاحه الدامي  رات عن شعبنا في  أنتظر إشارة البدء .. وغمرتني طائفة من الذ
ل، وعن وطننا وما عاناه وقاساه .. وُخيل إليَّ أن الشعب الفلسطيني قد  الطو

عد تشرد،  له معي في تلك الحجرة الصغيرة .. وأننا نجتمع  ح  وأني في أص
ال في عزائه  ة مع شعبنا وفي وطننا..  و ما أسعد الخ واحد من لقاءاتنا الحبي

  وسلوانه ..
رات، انطل جناني قبل لساني في حديث  ض من الذ وفي غمرة هذا الف
ة ملحة  انت اإلذاعة، أ إذاعة، حاجة قوم ه :" إذا  إلى أبناء فلسطين قلت ف

اة األمة المستقرة في و  ارها، الرافلة في نعماء الحرة في ح طنها، اآلمنة في د
ادة واالستقالل، فإنها أدعى وأوجب، بل إنها أهم وألزم، ألهل فلسطين وقد  والس
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ح ال بد ألهل  ارهم ومنازلهم؛ لهذا أص اعدت د تمزق جمعهم، وتشتت شملهم، وت
اره ا فلسطين من إذاعة تتالقى أرواحهم حولها، وتتجمع أسماعهم على أخ

ظل مشدودًا  ا مع وطنه، و ح هذا يلتقي الشعب دومًا على آماله، و وأحاديثها، و
ات الكفاح.. وأعلموا  عقله وضميره، وقدماه على عت شه  ع ه بروحه ووجدانه،  إل

أمة ثورة، لها  ةا أبناء فلسطين، أن إذاعتكم هذه ستكون إذاع ثورة، جديرة 
ة ثورة:   قض

ا ارها. أوًال أخ ر فلسطين وشعب فلسطين، دائمًا وأبدًا، حتى تظل " أخ
اة، مشتعلة الوجود، متوهجة  النضال. ة الح   قضيتنا المقدسة ملته

ساالت العمال،  طوالت الفالحين و " القصة فيها: سيرة شعب فلسطين في 
اب والطالب، لنجدد هذه السيرة،  وأمجاد الشهداء من الرجال والنساء، من الش

   وأقو عزمًا.ونحن أشد نظاماً 
ة الدولة،  ة، والعصا " أحاديثها مجابهة االستعمار، وعميلته الصهيون
اطل في مجال. ل ميدان، وتنديد لل   وفضح مناوراته ودسائسه،وتعزز للح في 
أغواره  ع الوطن الفاتنة، وخمائله الرائعة،  مرا "الشعر فيها :التغني 

شواطئه وأنهاره اله،  اء، والحدائ وأنجاده، بوهاده وج الكروم التي أنشأها اآل  ،
القر التي أقامتها سواعد  المدن التي بنتها أكتاف الرجال،  التي غرسها األجداد، 

ال. عد أج اًال  اب أج   الش
طالها  ضة، أ ة نا قة ح ما تردها حق ة التحرر،  ة فيها : مسرح " الروا

ة والتو  ابنا، حوارها التوع م، رجالنا ونساؤنا وش ه، وشاهدها التعبئة والتنظ ج
  وختامها نصر من هللا وفتح قرب.
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اء وال رثاء،  حات المجاهدين، وتكبيرات المناضلين، ال  " الغناء فيها ص
قاع اندفاع، واللحن هادر ثائر. سار، النغم عزم، واإل   وال ذل وال ان

ة وال لهوًا وال ع ا أبناء فلسطين، لن تكون تسل بثًا وال " هذه إذاعتكم 
ة التحرر متعددة  مجونًا، فذلك حرام علينا ونحن في غير فلسطين، وٕان معر
عد القتال فارسًا  ثيرة المقاتل، وفي زماننا هذا لم  الجبهات متنوعة األسلحة، 
ل طاقاتها،  املها،  ش، ولكن القتال اليوم، هو أمة  شًا لج لفارس، وال حتى ج

انا ل إم املها،  فة أمام أمة  القذ ما نقاتل  الكلمة المرسلة  تها، نقاتل 
  الموجهة..

" ولقد اخترع اإلنسان أفتك األسلحة وأشدها تدميرًا، ولكن هذا اإلنسان لم 
ع، أن يجد سالحًا أمضى من الكلمة، وستظل الكلمة في  ستط ستطع ولن 
قداستها وسحرها، وأثرها وخطرها، أقو سالح في الوجود، على مر العصور 

ال.   واألج
ات التحررة،  ة، والحر "وهذه هي الرساالت المقدسة، والحروب االستقالل
اع الصغير أمامي، وذلك الراديو  الكلمة، وعلى ذلك فإن هذا المذ لها بدأت 
ه  ة التحرر، فإن الكفاح ال بد ف م، يؤلفان قوة هائلة في معر الصغير بين يد

م من أمة في الحرين العالميتين  الماضيتين، قد  من األرواح قبل السالح، ف
م من أمة انتصرت وقد قارت على  املة السالح والعتاد، و استسلمت وهي 

  النفاذ في العتاد والسالح".
وخرجت من حجرة اإلذاعة إلى الصالة ألجد األخوة الحاضرن 
أنه  ل مشاعر الشعب الفلسطيني، و اههم  المستمعين، وقد ارتسمت على ج

ه، مولوده الجديد النازل من السماء.. ستقبل ه وجناح   بذراع
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قي  د الشعب الفلسطيني من  حقًا أنه المولود النازل من السماء، فلم 
ستمع إلى إذاعته وهي تردد غناءه وشوه وقصصه وتطلعاته  في وطنه ومهاجره، ل

ت حمل إلى م ح ساعي البرد في القاهرة ،  المنظمة "  بواهتماماته حتى أص
افتتا لها عن االبتهاج  ات، تعرب  ارة من الرسائل والعرائض والبرق  ححمولة" س

  إذاعة منظمة التحرر.
ة حينما وصل إليهم  ان االبتهاج على صعيد الجماهير العر ذلك  و
ًا إلى قلبها، أثيرًا  صوت المنظمة، فقد  سمعت هي بدورها صوت فلسطين، حبي

  على مسامعها .. 
ان على خالف ذلك، وخاصة في أروقة الجامعة ولكن العري ال رسمي، 

عة التي انبثقت عن  ة، في اجتماعات الوزراء والسفراء، وفي لجان المتا العر
  مؤتمرات القمة.

قول هذا  تململ، ف ة، ينتقد و بدأ الحديث الرسمي في أروقة الجامعة العر
إذاعة منظمة التحرر..  الوزر لذلك الوزر، وهذا السفير لزميله السفير، ولماذا

س األفضل واألوفر أن تطلب المنظمة من  ة ثالثة عشر إذاعة، أل الدول العر
ص حصة من الوقت إلذاعة منظمة التحرر؟ ثم لماذا  إذاعات الدول العرة تخص
ه إسترليني للقاهرة  ة مئة وخمسين آلف جن تدفع المنظمة من أموال الدول العر

الوقت  من أجل اإلذاعة .. ألم ن واجب القاهرة أن تتبرع إلذاعة المنظمة 
الكافي، دون أن تتقاضى هذا المبلغ الكبير؟ وهل .. وهل.. وغير ذلك من 

  األسئلة.
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طرحون عليَّ هذه األسئلة، برئة من  ان عدد من الوزراء والسفراء 
نت أقول لهم : ليتكم تثيرون هذا  عضهم اآلخر .. و عضهم، وحاقدة من 

  ضوع داخل االجتماع، عسى أن تتنازل القاهرة عن األجر المطلوب.المو 
صورة  وندخل قاعة االجتماع، وأنا أحسب أنهم سيثيرون هذا الموضوع 
ة المتحدة .. وأمضي في تالوة  تقرر عن  ة مع وفد الجمهورة العر أخو

قرر الحاضرون ت ه إنجازات المنظمة، ومن جملتها إذاعة منظمة التحرر .. ف وج
تون  س س المنظمة على جهوده، وٕالى المنظمة على إنجازاتها .. و ر إلى رئ الش

ان .. أن شيئًا ما    عن موضوع اإلذاعة وأجورها، و
ة  ارون في مناس وت الوزراء والسفراء، وٕانما يت قتصر األمر على س وال 

ر إلى القاهرة، " قاعدة النضال العري ورا م الش ة في تقد ئدة النضال وغير مناس
عض هؤالء  س عبد الناصر .. " ثم يخرج  طل الملهم الرئ العري بزعامة ال

حت منظمة التحر قولوا " لقد أص عة لوزارة  رالفضالء من الوزراء والسفراء ل تا
س عبد الناصر "!! ح الشقير عميًال للرئ ة المصرة، وأص   .الخارج

الي بهذا الكالم، ألني ألفت الع نت ال أ ة و مل العري في الجامعة العر
ًال، ووطنت  م العري زمنًا طو وخارجها، وسبرت غور الخل القومي في الح
سميها  ل ذلك من أجل فلسطين التي  حمل وُضرب،  الحمار  نفسي أن أكون 

ة العرب األولى  .. !!" م العري المعاصر " قض   الح
حاث للق ز األ عد ذلك إلى  إنشاء مر ة، وفي وانصرفت  ة الفلسطين ض

ز"وتجمعت الكفاءات الفلسطين ض البرق تأسس " المر لتضع الدراسات  ةوم
ة ،وتجعل العلم في خدمة قضيتنا  ة الفلسطين ة عن مختلف جوانب القض العلم

  المقدسة.
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حاث في مدينة بيروت،لتوافر المراجع  ز األ ون مر ولقد حرصت أن 
ة واالتصاالت ، ولسبب أخير ة أن  العلم صورة عمل نت أرد أن أثبت   ..

حاث  ز األ ة المصرة .. وهذا هو مر ست دائرة من دوائر وزارة الخارج المنظمة ل
ة .   في عاصمة الجمهورة اللبنان

ة تتلقى هذه  ة العر حت وزارات الخارج ونشطت الدراسات .. وأص
من أو نفقات البرد الدراسات وتطالب المزد من الكتب .. ولكن دون أن تدفع الث

ة عن دفع  ومات العر عد أن توقفت الح .. واستمر هذا " الدلع" العري حتى 
اء  م ة لمنظمة التحرر .. فإن  على المنظمة أن تحق حلم الك التزاماتها المال

م، وتحول الحديد إلى ذهب !!   القد
اتب المنظمة في الوطن  س م عد ذلك الخطوة الثالثة: تأس وفي وجاءت 

بيرة.   الخارج .. ولم تخل هذه الخطوة الصغيرة من مصاعب 
انت ضرورة ال بد منها، فالتجمعات  ة،  اتب في الدول العر والم
ة مع السلطات  ة وجماع ل قطر عري، لها مشاكل إفراد ة  في  الفلسطين

قوم بهما م ألبناء فلسطين، من  ة والتنظ ة، فمن الذ يتوالها ؟؟ والتوع ؟ المحل
رات  التزاماتها التي ال تفي بها عن طر المذ ة للوفاء  ومات العر ومطاردة الح

أخذ بزمامها؟. ات، من    والبرق
اتب إلداء هذه الخدمات  ان يتطلب إنشاء هذه الم ل ذلك وغيره 
اتب،  ات، ومع هذا فقد ثرثر الجدليون من الفلسطينيين والعرب: لم هذه الم والواج

س دولة ، ومن هل الشقير ير  ان رئ ما لو   ة  د أن يبني سفارات فلسطين
صلحون .. إنهم يتقاضون رواتب  هؤالء المدراء الذين اختارهم الشقير . إنهم ال 
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ار  طة واخت س اتب ال بيرة. إنهم إنهم .. ومضيت في طرقي في إنشاء هذه الم
قولون"المديرن برواتبهم المحدودة، وأنا أردد قوله تعالى، " وأ   .صبر على ما 

ون ممثًال  ورك ل تب نيو ذلك إنشاء م ه األسلوب البرقي، تم  ش ما  و
ًا، لماذا تنف  ًا وعر للشعب الفلسطيني في األمم المتحدة، وثار الجدال فلسطين
األموال على غير طائل في األمم المتحدة ، خير لنا أن نشتر بها أسلحة.. 

الي.وغير ذلك من الهراء، ولكن    المنظمة مضت في طرقها ال ت
ولم يب علينا إال أن نفتح نافذة على العالم اإلسالمي، وهذه النافذة هي  
ة، وقد رأيت ذلك من  ارها أكبر دولة إسالم اعت اكستان،  عة الحال في ال طب
س من المعقول أن نجهد أنفسنا في طلب معونة دولة  ات المنظمة، فل أول واج

ل طاقاته وقدراته.. ووقع  صغر في أطراف ا  ونهمل العالم اإلسالمي  إفرق
راتشي ..  تب  ون مديرًا لم فا) أن  ار على الشيخ عبد الرحمن مراد (ح االخت
لة  لوزر خارجيته  قنت أن صداقتي مع المشير أيوب خان وزمالتي الطو وقد أ

اكستان على  مصراعيها .. وترددت السيد على ذو الفقار بوطو، ستفتح لنا أواب ال
افتتاح  اكستان في بيروت مرات، لطلب تأشيرة دخول والسماح  على سفارة ال

راتشي.. تب المنظمة في    م
لة والتأشيرة لم تصدر، والشيخ عبد الرحمن مستقيل  ومضت أشهر طو
بيرًا وخاب  ح األمر عند لغزًا  من عمله في القضاء الشرعي في دمش ،وأص

ن مبرر لوجود ظني في صداقتي ا اكستان، ولوال اإلسالم لم  لعرقة مع ال
اكستان   ال

اكستاني" ذو الفقاروطو" في  ة ال م وزر الخارج قي القد وتصيدت صد
فندق هلتون في إحد زارته للقاهرة، وسألته في غضب ودود عن السبب .. 
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عضًا..  السيد  م  عض ضرب  أمين فقال " بوطو" بإيجاز، ماذا أصنع، أنتم 
قول فيها إن منظمة التحرر  لة إلى المشير أيوب خان  عث برسالة طو الحسيني 
ة، وهي  تسير في فلك القاهرة،  ة الفلسطين ة القض ة تعمل على تصف الفلسطين
شعور  ة،  عمل على تحقي هذه األغراض االستعمارة الصهيون وٕان الشقير 

صدر عن الحاج أمين مثل هذه االتهامات  أو غير شعور .. وقد عجبت أن 
نت  نت تسرد لي محاسنه..ووطنيته" قلت : نعم لقد  ك، وأنت الذ  وخاصة عل
أسرد محاسنه .. ولكني لم أكن أسرد لك مساوئه .. وهو اآلن في مرحلة " أرذل 

اك منها".   العمر حماني هللا وٕا
وخرجت من فندق هيلتون وأنا أقول : ليت الحاج أمين وأمثاله من 

اسييالم ا العامة يتعلمون آداب الخصام الس القضا من اإلنجليز، من  نشتغلين 
ان .. بل من اإلسرائيليي   ، األعداء األلداء..ناألمر

ش التحرر،  1965تمت هذه اإلنجازات إلى ذلك العهد، عام  في إنشاء ج
ات إال وهي  ة الصعو حاث، لتجابهني صعو ز األ اتبها، ومر إذاعة المنظمة، م

ان نابليون يردد أن عوامل النصر الثالثة : األول المال، والثاني ا لمال.. وقد 
  المال، والثالث المال.

س مجلس إدارة  او تردني من السيد عبد المجيد شومان رئ لقد بدأت الش
ة التي  التزاماتها المال اطأ في الوفاء  ة تت ومات العر أن الح الصندوق القومي 

ذا وجب عليَّ أن أقوم بزارة خاطفة  أقرها مؤتمر القمة ندرة.. وه الثاني في اإلس
تور  الد ة .. وقلت في نفسي خير البر عاجله، فاتصلت  إلى عدد من الدول العر
ه أن يدعو  س جمال عبد الناصر وطلبت إل حسن صبر الخولي ممثل الرئ

حث موضوع فرض " ضر  ه لن ت ة الفر يوسف العجرود لالجتماع في م
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التحرر" على أبناء فلسطين في قطاع غزة .. ولم أكد اشرح اقتراحي حتى قال : 
انتظارك .. تبي ونحن    إن الفر العجرود موجود اآلن في م

ووضعت سماعة التلفون وأخذت طرقي إلى مصر الجديدة إلى سرا 
تور الخولي. تب الد زة، حيث م ومة المر   الح

شأن فرض " ضر  اوعرضت رأيي  القطاع، وسردنا  نة التحرر" على س
تفاصيلها في نسب معينة : على الرواتب الموظفين، على صنادي البرتقال التي 
ع األموال غير المنقولة، على رواتب، على .. وتمت  تشحن للخارج، على ب

له.   الموافقة على ذلك 
ه في قطاع غزة، وأملى عليهم تفاصيل المشرو  ت م ع، واتصل العجرود 

عرض على المجلس التشرعي في  غة  قانون  وطلب إليهم أن توضع في ص
  غزة، في أقرب وقت .

ام حتى قدم مشروع القانون إلىالمجلس التشرعي  وفي الواقع، لم تمض أ
ان التقدير 15/4/69في غزة فأقره، ( صورة عاجلة.. و ) واعتبره نافذ المفعول 

ة ستص ة السنو .. 750ل إلى األولي أن حصيلة الضر ه مصر   ألف جن
ة ،فإن بيد  وأحسست أنه قد آن األوان ألقوم بزارة خاطفة للدول العر
قدم لمنظمة  اهرة، شعبنا في قطاع غزة، ومعظمه من الالجئين س هذه النتيجة ال
ه، فحملت حقائبي " وهي معدة أبدًا ودائمًا "  التحرر  ثالث أراع المليون جن

ومنها إلى مطار عمان ومنه إلى فندق األردن إلى الجناح  إلى مطار القاهرة،
قدر " حبهم  حرصون على راحتي  ان موظفو الفندق  ه دائمًا.. فقد  الذ أنزل ف

  للملك حسين !!
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صراحة .. عن مهمتي،  وتكاثر عليَّ الصحفيون يردون مني أن أتكلم 
استي إل انت س ى ذلك العهد وعن موقف الملك حسين من منظمة التحرر.. و

ل وسائل المالينة  عد الحدود ، وأن أستنفد معه  أن أجامل الملك حسين إلى أ
والمالطفة حتى أجعل لمنظمة التحرر موطئ قدم في وطنها، في األردن .. 
ًا على " جاللة الملك حسين لتأييده منظمة  ة عامة ، مثن فأجبت الصحفيين أجو

ة".   التحرر الفلسطين
ه فايدة من مجاملة  ومال عليَّ أحد الصحفيين هامسًا " وهللا ما ف

ًا .. " إذا ما خرت مش حتعمر ".   الملك..ونحن ال نعرفك دبلوماس
المي حتى دق جرس  ك .. " ولم أكد أنهي  ن عل ا أخي هوَّ قلت  : "
ستقبلني في تمام الساعة الواحدة  أن " سيدنا " س التلفون، من الديوان الملكي، 

  ظهرًا .
ن ة، إلى و ة القصور الملك ارتي بوا س ت في الموعد المحدد، أعبر 

  الديوان الملكي..
سألون عن الجو في  ال، وموظفو الديوان  وجلست في صالة االستق
عد ..  أت  عد المرة، و " سيدنا " لم  ة تدخل علينا المرة  القاهرة؛ والقهوة العر

عا ل عمر حرصًا على المواعيد .. م ات وقد عشت  قظتي، ووج د نومي و
اح إلى  ل ص نت األمين المساعد للجامعة أذهب  الطعام، حتى إنني حين 
عض  عضهم ل قول  طل الموظفون من النوافذ  تبي في الساعة التاسعة، و م

طوا ساعاتكم ..   اض
الغضب أو العتب، خرجت من الديوان الملكي  ومن غير أن أشعر أحدًا 

ارتي و  عضي إلى س منها إلى الفندق، إلى قاعة الطعام، فقد بلغت  وحملت 
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ة" التي  ة الهاشم الساعة الثالثة والنصف، ألعالج معدتي من هذه الفوضى" الملك
  وقعت فيها .. 

الحب والعطف  اق  قدمون األط نت أتناول الطعام، وخدم الفندق،  ما  وف
عاني من أجل وطنهم ووطنه .. إذا التلفون يدق  إلى أخ لهم يرون في وجهه ما 

أنني سأحضر  أن " سيدنا " شرَّف، وأنه ينتظرني.. فأجبت  من الديوان الملكي، 
  عد أن أنتهي من طعامي.

ائي، خدم الفندق يدعون : وهللا  وغادرت قاعة الطعام، وأصدقائي وأح
ل ظالم.." و شعبنا ما أكرم محتده ... نصرك على    يوفقك و

اق الدخان ودخلت على الملك حسين في م غدو بين أط ه، وهو يروح و ت
س عبد الناصر .. وانتقلت  ة ثم سؤال عن صحة األخ الرئ ان سالم وتح .. و
ه إلى منظمة  رت له أن األردن لم يدفع نصي ة، وذ ة المال عد ذلك إلى الناح
ة التحرر على األخوان الفلسطينيين في  التحرر، وأننا نرد أن نطب ضر

  األردن..
ة أن تدفع حصتنا إلى المنظمة، مع أنك تعرف ق ال : سأوعز إلى وزارة المال

ة التحرر على الفلسطينيين فأنت  ة إلى ضر النس ة .. أما  ة الصع ظروفنا المال
ات في األردن، وال نرد أن نخل فوارق بين  تعلم أننا نرد أن نتجنب الحساس

  ن ..فلسطيني وأردني، وتخلخل الوحدة بين الضفتي
قلت : إن المنظمة حرصة على هذه الوحدة، وحاشا  أن تفرق بين 
ة على " المواطنين"، وهذا اللف  فلسطيني وأردني، وٕاني أقترح أن نفرض الضر

شير إلى الفلسطينيين وال إلى األردنيين.   ال 
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ساهموا في دفع  غضاضة إذا لم  شعرون  قال : ولكن األردنيين 
ة.   الضر

هذا يدفع  قلت : إذن ة على " األردنيين" عمومًا و فلتكن الضر
ع .. بل إنه واجب  الفلسطينيون واألردنيون معًا، وعلى السواء .. وهذا شرف للجم

ع.   على الجم
ة  قال : لكنك تعرف أن األردن بلد الالجئين، والناس هنا في حالة مال

ة ..    صع
ة خاطر.. قلت : أنا أعلم أن األهالي يردون أن يدفعوا ال ة على طي ضر

ة  قنا ضر ثم إن قطاع غزة هو في حال أسوأ من األردن .. ومع هذا فقد ط
ه .. إن ثالثة أراع  التحرر في القطاع وتبلغ حصيلتها ثالثة أراع مليون جن

ان في قطاع غزة هم من الالجئين..   الس
ة تحتاج إلى قانو    ن..قال : سنعرض األمر على البرلمان، ألن الضر

فيني أمر إدار من وزارة  ا سيدنا لسنا في حاجة إلى قانون ..  قلت : 
ة  قبلون على دفع الضر قين أن األهالي، والموظفين خاصة، س ة، وأنا على  المال

  ل سرور ..
الغ المتحصلة إلى القاهرة .. القاهرة ستأخذ  قال : وهل علينا أن نرسل الم

الغ اإلسترليني، ثم تقيدها  .م ه المصر الجن   لكم 
قلت : لنا حساب في البنك العري في بيروت، ال داعي إلرسالها إلى 
ن على ثقة أموال المنظمة ستكون دائما تحت تصرف المنظمة ولن  القاهرة، و

  عليها .. ون للقاهرة أ سلطان
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وطال األخذ والرد دون أن نصل إلى نتيجة حاسمة ... وانتهى االجتماع 
، على غير اتف اق، وخرجت من الديوان الملكي ألجد الصحفيين في انتظار

:   السؤال التقليد
 هل تم االتفاق مع سيدنا ؟؟ - 

ه  ان اجتماعي  قلت : إن سيدنا ال يتأخر عن تأييد منظمة التحرر، و
ة. ًا للغا   ود

س،  عد مقابلتي لكل ملك ورئ قلت هذا، وفي نفسي الصراع الذ ينتابني 
ين الملوك الصراع بين الكذ قة عما يجر بيني و ب والصدق .. أن أقول الحق

قة وأكسر الجرة، وأنهي  ون الصدق هو األسهل؛ أأقول الحق والرؤساء .. ولقد 
نت أختار  قة والصدق !! ولكني  طل الحق منظمة التحرر وأعود إلى بيتي 

ح  قائها .. وأص ام منظمة التحرر و " الكذب، الكذب، ولقد احتملته من أجل ق
  من واجبي الوطني .. هذا ما فرضه علي الملوك والرؤساء!!

ان ذلك أمر مع الصحافة في معظم األحوال .. أما في الداخل في 
ان الصدق، الصدق الصارخ، هو ديدني. حتى أن أحد الوزراء  الغرف المقفلة فقد 

أهدأك في  العرب قال لي مرة : ما أقساك على الملوك والرؤساء في الداخل، وما
، الذ  ة الساب ة العراق ان هذا الوزر السيد جواد هاشم وزر الخارج الخارج، و
ون في خدمة  عمل اليوم في خدمة األمم المتحدة، بدًال من أن  رمته األقدار ل

ّة!!   األمة العر
ام بين عمان والقدس، في لقاءات متواصلة مع اإلخوان  ضعة أ وقضيت 

ان  ة مع الملك حسين، الفلسطينيين، و قاء عل  شعرة معاو عضهم ير اإل
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م  عض اآلخر ير هدم الجسور، فال فائدة من الملك حسين، وال من الح وال
أسره..   األردني 

ًا فأكسر ..   وقد اخترت في تلك الفترة أن ال أكون لينًا فأعصر، وال صل
ة منذ أن أنشئت نت أعرف نقا الضعف في األوضاع األردن إمارة شرق  فقد 

ة  حت المملكة األردن ة، إلى أن أص األردن، إلى أن ألحقت بها الضفة الغر
أن منظمة التحرر ولدت  ر نفسي دائمًا  نت أذ عد الكارثة .. ولكني  ة  الهاشم
اة هذا  عل فراش مؤتمرات القمة، وال تزال ترضع من ثديها.. فلنحرص على ح

ح وليدًا قادراً  ص ع، إلى أن  ه .. الرض قف على قدم   ، و
وأعددت نفسي للسفر إلى الراض .. فقد خلع الملك سعود، وتولى األمير 
م وألنسى ما جر بيني  عده .. فألذهب إلى هذا الصدي القد صل الملك من   ف
ة، ومن أجلها عليَّ  ة الفلسطين م القض من .. وأنا اآلن في صم ام أزمة ال ينه أ و

ل شيء..   أن أتجاوز عن 
الخالئ من  انت تعج  العهد  بها، لقد  ووصلت الراض، فلم أجدها 
ع  ا لها جاءت لت ة من الخارج..  ة واألجنب الوفود العر ل أنحاء المملكة، و
ه أمور المملكة .. وشهدت واحدة من جلسات  صل، أو لتهنئته في تول الملك ف

دخل ا ع خلت، و قتني أمثالها ال ساب عة، فقد س ا لة، الم لعديدون في صفوف طو
صل، يخلعون  مرون أمام الملك ف قبيلة قبيلة، أو قرة قرة، أو مدينة مدينة، ف
تاب هللا، وسنة رسول  عناك على  ا قولوا :  قوة وعزمة، ل صافحونه  تفه وهم 

  هللا".
ة، يجب أن  ة السعود م في المملكة العر والواقع أن الذ يتولى الح

ثيرة، وعلى يوطن نفسه أن ي ة  تصدع رأسه ، فإن مطالب الرع تفه، و خلع 
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أنفسهم إلى  أتون  ة  اد الملك أن يلبيها، وفضًال عن أهل الحضر، فإن أهل ال
قرتي في السيل أرد معاونة، هذا العام  ل العمر، هلكت  ا طو قولوا :  الراض ل

ذا سر نرد خالفه .. وه   .. عندنا محل أرد مساعدة، الموتور ان
ل العمر أو أعتذر، صاح البدو في وجهه، " أنت مسؤول  وٕاذا تململ طو

ل العمر، وهللا ما نروح حتى تساعدنا .. ساعدك هللا... ا طو ة،    عن الرع
ه الخاص، ورجعت  ت صل في م واختلست ساعة، ودخلت على الملك ف

ا  ام لقيته ألول مرة في أمر مة أ راتنا القد عد مؤتمر سان   )1( 1945ه إلى ذ
رنا لقاءاتنا المتالحقة في األمم  ، واستذ ساً للوفد السعود و وقد حضره رئ س فرنس
شأن  ادلناها مع األعوام  ة .. والرسائل الكثيرة التي ت المتحدة وفي الجامعة العر
عدها  ة، و ة السعود ة .. قبل التحاقي بخدمة المملكة العر ة والدول ا العر القضا

من شارحًا له وجهة نظر في أن مثل هذه .. ث م وقفت عند موضوع أزمة ال
نت  ة " إذا  ة، وقلت في النها الخالفات يجب أن تحل بين جدران األسرة العر

ة    س منظمة التحرر الفلسطين قد أخطأت معك فأرجو معذرتك .. أنا اآلن رئ
ل ما  أرجوه منك أن  تعاونني في حمل هذه األمانة الض خمة.. وأنت تعرف و

ة وقد رافقتها من بدايتها."   مصاعب هذه القض
من قد انتهى، وأنا  عتبر أن موضـــــوع ال قال : أرجو من األخ أحمد، أن 
ة .. وسأعمل  ال أحمل لك إال التقدير .. ونحن ال ننسى مواقفك في سبيل القض

  ل جهد لمؤازرتك ..

                                                           
 ، أرعون عاما.مصدر ساب  )1(
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ــأمر وزارة ــل العمر أرجو أوًال أن تــ ــ ــــا طو ــت : ع  قلــ ــــة بــــدفع جم ــال المــ
ــل الروافــد  ــأة تمو ــة الموحــدة وه ــادة العر ــة على المملكــة للق االلتزامــات المترت

ش التحرر. ة وج   ومنظمة التحرر الفلسطين
صـــدر األمر اليوم، وآمل أن ال تكون قد عدت إلى القاهرة إال  قلت : ســـ

ة قد تحولت . الغ المطلو   وتكون الم
ـــــ   ــ ــ ــــذلــــك أن تســـــ تــــب لمنظمــــة  التحرر قــــال : وأرجو  فتح م مح لنــــا 

ــتوفى من الموظفين الفلســـــطينيين  أن ُســـ ة في الراض،  وأن تأذن لنا  ـــطين الفلســ
ة من رواتبهم تدفع للصندوق القومي الفلسطيني.   مبلغ خمسة في الما

ا أخ أحمد    ة هادئة، وقال :  ــامة ذ ـــــل من فمه ابتســــ صـ فأطل الملك ف
ـ ت ـــئوا م ــــ ـــ ــ ًا في الرـاض وتتكلفوا نفقـات ورواتـب موظفين .. .. ال لزوم ألن تنشــ

تب  تبي هو م ة، واعتبر أن م ــــطين ــ ــ ــ تب لمنظمة التحرر الفلســــ لها م المملكة 
  المنظمة..
ة التحرر على الفلسطينيين..     قلت : وضر
عولوا    عملوا هنا ل ـــطينيون عندنا موظفون أو عمال، جاؤا ل ـــــ ــــ قال : الفلســ

ع    أن نجبرهم أن يدفعوا شيئًا.عائالتهم .. نحن ال نستط
ـــــار .. أعتقـــــد أنهم يرغبون في أن يتبرعوا    س في األمر إج ـــت : ل قلــ

ة من رواتب  ــر ــ ــــم الضــــ ــ ة أن تخصــ لمنظمة التحرر .. نحن نرد من وزارة المال
  الموظفين وتحولها إلى الصندوق القومي.

ة .. وال تملك وز    ارة قال : هذا الموضوع خارج عن اختصاص وزارة المال
ة أن تخصم من رواتب الموظفين شيئَاً◌.   المال
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ت برهة، وأنا ال أدر ماذا أقول وماذا أفعل .. إني أعرف الملك    ــ ـــ ــــ ــــ وسـ
الفلســــــطينيين في  ــلة  ــ ون لمنظمة التحرر أ صــ صــــــل جيدًا، إنه يرفض أن  ف
ــه فــإن عنــده خزائن من  ـــــل إل ــــ ــ ــ المملكــة .. وال فــائــدة من مجــادلتــه وال من التوســـ

ة عن ذلك أن أقطع  األجو ـــأ  ــ ــ ــردته. ولم أشـ ــ ــ ــــئلة، وعلى النحو الذ ســ ل األســــ
ذلك أن أقطع  ـــأ  ـــردته.. ولم أشــــ ـــئلة، وعلى النحو الذ ســــ ــ ل األســ ة عن  األجو
ة أن  ــطين ـــة منظمة التحرر الفلســــ نت عزمت منذ توليت رئاســـ الحبل معه،  فقد 

ــطين .. ولوالها لكان أكرم لي أن أكون في ل شـــيء ،من أجل فلسـ بيتي  أحتمل 
عيدًا عن أعتاب الملوك والرؤساء!! تبي،    مع 

أن    د،  ــــل، وأنا أردد وأعيد وأؤ ــــ ــــ ــ صـ ين الملك ف وانتهى الحديث بيني و
عها ال لواحدة منها،  ة جم ــتكون مع الدول العر ــــ ة ســـ ـــطين ـــ ــ منظمة التحرر الفلسـ

ة للدول العر  ــئون الداخل ــ ة، وٕانها ال تتدخل في الشــ ة، وأنها فوق الخالفات العر
  وأنها .. وأنها..

اناتنا من أجل    ل إم ــع  ــ ــ ــــ ــنضــ ــــ ــــ قول : ســ ــــت أودع جاللته وهو  ــ ــ ونهضــــ
ـــئلة  ــــ األســــ اب فأمطروني  ـــحفيين على ال ــــ ــ ة .. ولقيت الصــ ــطين ـــ ــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ القضـــ
ــة،  م قــد أمر بــدفع االلتزامــات المــال المعتــادة. وأجبــت إن " العــاهــل العري العظ

ة. ة الفلســطين ســاند منظمة التحرر والقضــ ومة  وســ ة ملكًا وح ا هللا الســعود وح
ًا " .   وشع
عض اآلخر.. وهذا    ًا في ال اذ عض ما قلت، و ــادقًا في  ــ ــــ ــ ــ نت صــ لقد 

ـــه هو  ــــل نفســـ صــ ان الملك ف ة. و ة مع الدول العر ــــطين ة الفلســ ــ ــ هو بالء القضــ
ع على زارتي  ــاب ضـــعة أسـ ذبي حين أثنيت على موقفه، فلم تمض  الذ أثبت 

تبين: واحدًا في الراض للراض حتى ســـمح ل ا  أن تفتح لها م ة العل أة العر له
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ة، مع  ة تبرعات مال واآلخر في جدة، وأن تســـتوفي من الفلســـطينيين في الســـعود
ـــطين عام  ــ ــ ــــ ارثة فلسـ عد  ا قد انحلِت  ة العل أة العر ولم يب منها  1948إن اله

أ ه " اله م منقوش عل ة ".إال السيد أمين الحسيني ،وخاتم قد ة الفلسطين   ة العر
ــى أن أكون أكثر حظًا،    ــ ت عســ ـــطر الكو ــ ومن الراض، وليت وجهي شـ

ة المال، من الدول  ا انت تالحقني وتطالبني بج ـــندوق القومي  ات الصـــ فإن برق
ًا   ــــل محمدًا هاد ــ رت القول المأثور : إن هللا قد أرسـ ـــطين، وتذ ــ ة وأبناء فلســ العر

ًا .. فألكن ذ   لك الجابي.وما أرسله جاب
ــولي،     ــ ــ ــــ عد وصــــ ت .. فقد اجتمعت،  ـــــيرًا في الكو ــ ــ ــــ ن األمر عسـ ولم 

ــــالم  ــــ اح الســ ــ ــ ـــــ ــــيخ صـ ــــ ة الشــ وزر الخارج اح، و ـــــ ــ ــ ـــــالم الصـ ــ ــ   األمير عبد هللا السـ
ًا وولي  س الوزراء حال ة (رئ ــيخ جابر األحمد وزر المال ــ ــــ ــ ــ الشــ ًا) و (األمير حال

ــــــاء م ــ ــ ــ ــرحت لهم مطالبي فوافقوا على إنشـ ــــ ــــ ــ تب لمنظمة التحرر في العهد)  وشـ
ت ..   الكو
ندرة    ــ ــ ــــ ــ ــ ة المقررة من قبل مؤتمر اإلسـ ووافقوا على دفع االلتزامات المال

ة التحرر ففيها نظر ..   .. أما ضر
ـــدر بها قانون من قبل مجلس    صــــ ة يجب أن  ـــر ة ضــــ ان الرأ أن أ و

ــتورًا، خالفًا لم ــــ ت تملك دســـــ ــتور ..  والكو ــــ ا يجر األمة ..  هذا هو نص الدســـــ
عد  ة األخر .. وٕانها مفارقة محزنة حقًا  و ه الحال في عدد من الدول العر عل
ة من رواتب الموظفين  ـــر ــ ــ ـــم الضـــ ــــ ادل الرأ واف األمير ووزراؤه أن يتم خصـــ ت
ون أل موظف  ـــورة إدارة، على أن  ــــ صــــ ة  ـــــطينيين من قبل وزارة المال ــ ــ الفلســ

ار في رفض الخصم إذا شاء.   الخ
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ت أميرًا وأعلنت    ه على الكو ـــحفي أثنيت ف ــــ ــ ــ هذا االتفاق في مؤتمر صـــ
ًا، وصـــادف قدومي أواخر الشـــهر، فلم يتخلف فلســـطيني واحد من  ومة وشـــع وح
ت عن الدفع، وتجاوزت الحصــيلة خمســين ألف  عين آلف فلســطيني في الكو الســ
ت األلم الكامن  ـــعداء وحمدت هللا، وأدر ــت الصــ ــهر الواحد.. وتنفســـ ه في الشـــ جن

فرا .. ون  اد الفقر أن    في القول الشهير : 
ت أســرعت إلى بيروت ودمشــ .. وال حرج عليَّ أن أقفز إلى    ومن الكو

ــــلة وناجحة معًا .. ففي بيروت  ـــــ انت فاشـ لتيهما  النتيجة، ألقول إن مهمتي في 
س  المودة، أنه رئ عد حديث حافل  ــــارل حلو  ـــيد شـــ ـــ س الجمهورة السـ أبلغني رئ

ـــتور وال ل جهده . دسـ ومة.. ولكنه ســــيبذل  ـــلطات  الح ع أن يتعد سـ ـــتط سـ  
ــاص مجلس  ــ ـــــ افي أن األمر من اختصــــ تور عبد هللا ال س الوزراء الد وأبلغني رئ
ة  ل جهده. وأبلغني وزر المال ـــيبذل  ــــ ه األمر ولكنه سـ عرض عل ــ ــ الوزراء ، وســــ

ة التحرر على ا فرض ضــر ع أن  ســتط ني أنه ال  لموظفين الحاج حســين العو
ــــطيني، فهؤالء لبنانيون في نظر القانون،  ــ ــ ــل فلســـ ــــ ــ ــ " اللبنانيين" الذين هم من أصـ
ـــالح منظمة التحرر  ــ ــ ــــ ة لصـ ــــر ــــ ــ ومة أن تفرض عليهم ضــ والقانون ال يخول الح
تب منظمة التحرر في بيروت فقد قال الحاج حسين  ة لم النس ة، أما  الفلسطين

أعمال وزارة ا ان يومئذ قائمًا  ني و أن لبنان مواف على ذلك وأنه العو ة  لخارج
هذا تجاوز لبنان  ة .. و ــ ــ ــانات الدبلوماســــ ــــ ع الحصــ اتب المنظمة جم منح م ــ ــ ســــ
ل التزاماتها  ومة  ة .. ولم أغادر لبنان حتى أقرت الح ومات العر معظم الح

ــطين ــ ــ ــ ــــ ل الروافد ..  ةلمنظمة التحرر الفلســ أة تحو ة الموحدة، وه ادة العر وللق
ة فصـــدقو  ل في دائرة اختصـــاصـــه . إال في موضـــوع ضـــر ما وعدوا،  عًا ف ا جم

  التحرر..
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، فوجدت مفرزة من    ــــــ ــــ ــ ــافرت إلى دمشــ ــــ ــ ــ ـــ انتهاء مهمتي في بيروت سـ و
نت حرصًا  شرت خيرًا، فقد  الي، على الحدود .. واست ش السور في استق الج

ــورا في م ــــ ــورا لمنظمة التحرر، ألني أعرف مقام سـ ــ ــ ة التحرر على تأييد سـ عر
 ..  

ة، وعدد من    س الوزراء، ووزر الخارج ـــة، ورئ ــ ــ مجلس الراسـ واجتمعت 
ه من إنجازات في الدول  ــلت إل ـــ ــ ـــارحًا لهم ما وصـ ــ ــ ادة القطرة .. شـ ـــاء الق ــــ أعضـ

ة إلى ذلك العهد، ولكني وجدت التجاوب فاترًا، متحفظًا،غامضًا..   العر
  هذا الموقف، وسألت :  وقد حاولت أن أستل من أفواهم وصدورهم سبب  
ـــالحه..    ــتعد إلصــ ه، وأنا مســـ هل في المنظمة خلل، أرجو أن تدلوني عل

ادة المنظمة  ون في ق ـــــطينيين ل ــ ــ عثيين الفلســ ـــحونه من اإلخوان ال ــ ــــ هل من ترشــ
ة .. وأنا حاضر ألنظر في أمر تعيينه؟؟  اتبها، وفي أجهزتها .. اإلعالم وفي م

ــتقيل من راســـــة ا ـــًا هل تردون أن أســـ سـ ــعب الفلســـــطيني رئ ختار الشـــ لمنظمة، و
اني.   م

ــًا إال انفراج    ثيرًا مثلهــا، فال أجــد لهــا جوا ــئلــة و ــ ــ ــــ نــت أطرح هــذه األســــ
الشــفتين، وال عن جواب، ولكن عن ابتســامة لم أفهم معناها ألني ما تمرســت في 

الها وألوانها .. اتي " بترجمة" االبتسامات والتعرف على اش   ح
ــيد عبد الكرم وأخيرًا اقترح    ــ ـــــ الســـ ــور أن أجتمع  ــــ ــــ ــــة الســ ــ ــ ــ مجلس الراســ

  الجند المسؤول عن جهاز األمن العام.
   ، ــ الي أن أغادر دمشـ وفي ســـاعة من الثأر لكرامتي وعقلي، خطر في 

ة إلى منظمة التحرر. النس ومة السورة من حسابي    وأخرج الح
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ما لجمتن   ـــــرف  ـــطين، هي التي لجمتني عن هذا التصــ ــ ي في ولكنها فلســ
ة. ثيرة مع الدول العر   مواقف 

تــب عبــد الكرم الجنــد فــأعلمني أن    وفي الموعــد المحــدد ذهبــت إلى م
ع االلتزاما قرر في أول اجتماع له الوفاء بجم ــ ــ ة.. أما  تمجلس الوزراء ســــ المال

  المنظمة ..
  قلت : خيرًا إن شاء هللا .. ما هو موضوع المنظمة.  
  ست ثورة.قال : الح أن المنظمة ل  
اب     قلت : هل تسرد لي األس
ـــــوع المنظمــة، وأن الحزب قـد    ــــ ــ ــ ــًا في موضـ     قـال : الواقع، أننــا تحــدثنــا مل

ست ثورة.   وصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الموضوع .. المنظمة ل
يف تردون المنظمة لتكون ثورة.     قلت : و
ـــعود   ــــ ــ ــ ة .. في الســ ــــي مع الدول الرجع ــ ــ ـــ نت  قال : مثًال .. أنت ماشــ ة 

غته على األمير  ت لم تترك ثناء إال وأســ صــل .. وفي الكو ح للملك ف تكيل المد
ومته..   وح

ع الدول    ة تفرض علي مجاملة جم ــطين ة الفلســ ــ قلت : إن ظروف القضــ
انة، فأنا حاضر للقتال والنزال.. ة .. ما لم أواجه خ   العر

ًا .. إن الحزب ير ت   ــوع جان ــــ ة قال : نترك هذا الموضــ أليف جبهة وطن
ة. ل المنظمات الفلسطين   تجمع 

ة، إن منظمة التحرر قائمة، وقد    ـــاء جبهة وطن ــــ ــ ــ قلت :وما الداعي إلنشـ
ة  ة، حر ل االتجاهات الفلسطين مثلون  ه أعضاء  اختارها المجلس الوطني، وف

عثيين، المستقلين..   فتح، القوميين العرب، الشيوعيين، ال
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ة، وأن تدخل المنظمة إلى هذه قال : نحن نر تأليف ج   ـــطين ــ ــ ــــ بهة فلســـ
  الجبهة .. 

ــان    ون المنظمــة هي األم .. وٕاذا  س هو الــذ يجــب أن  قلــت : الع
ـــمها ..  ــ ــ حث أمر ضــ ننا أن ن م هنالك منظمات غير ممثلة في منظمة التحرر 
ــيد عبد  ـــ ــ ــــــاعات لم اترك للســ ـــوع قرًا من ثالث ســـ ــــ وطال الجدل حول هذا الموضــ

تها) وحسبت أنه أقتنع. الكرم الجند   حجة إال (انه
منًا في هذا االتفاق..     وقلت : يبدو أننا اتفقنا .. ولنقرأ الفاتحة ت
ــــالم .. فقد    ة ومعقل اإلســــ ــ عرن العرو ــ انت لحظة اهتزت لها دمشــــ و

قول  وهل أنا  ـــيد عبد الكرم الجند محملقًا وقد تورمت أوداجه وهو  ــ ــــ ــ وقف الســ
  ة!!رجعي حتى أقرأ  الفاتح

ان    عد لي م ــعرت أنه لم  ــتشــ وذهلت أمام هذه  المفاجئة المذهلة .. واســ
ان ذلك آخر  ــــمعت .. و ــــ ــــ ـــدق أذنا ما ســ ــــ ــــ ــ في ذلك االجتماع وخرجت وال تصـ
عد ثالثة أعوام، ومن عجب أن  ، فقد انتحر  ـــيد عبد الكرم الجند ــ ــــ الســـ اجتماع 

ــورة ال ســـ ان يتصـــــدر  عث قد نعته بب ادة القطرة لحزب ال ــم الق ســـ اها، "  فاتحة إ
اته،  ـــــي، لقد أبى رحمه هللا أن يلفظها في ح ــــ ــ ــ م" فقلت في نفسـ هللا الرحمن الرح

رد مرقده..   فلحقته في مماته، غفر هللا له ،و
ــيد عبد الكرم    ــ ــ ــ ـــرًا على الســــــ ــــ ــ ــ ن قاصـــ والواقع أن هذا التحلل الديني لم 

ون ا ــ آنذاك تفرض أن  ــ ــــ ــ ــلطة في دمشــ ــ ــــ انت الســــ ــم الجند وحده، فقد  ــــ ــــ لقســ
". شرفي ومعتقد ارة " أقسم  ع   الرسمي مبتدئًا  

ـــيف    راتي في صــ ــدر ، وأنا أراجع  مذ ادة 1971وقد أثلج صـــ ،  أن الق
ــم  مان فأعلنت أن نص القســـ عث في دمشـــــ قد جنحت إلى اإل القطرة لحزب ال
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س الوزراء والوزراء  ــعب ورئ ــــ ـــاء مجلس الشــــ ــــ س الجمهورة وأعضـــ ه رئ الذ يؤد
ينة إلى جوانح يجب أن يبد ـــــ ــ ــ ـــابت الســ ــ ــ ــ هذا انســ م" و ا العظ ـــم  ــ ــــ ارة " أقســ ع أ 

ـــاعت معه  ــ مان ضـــ ــــاع اإل ـــالمها، فإذا ضــــ ــ ــ تها وٕاسـ ، واطمأنت إلى عرو ــ ــ دمشــــ
ة واإلسالم ..   العرو

ة؛    ة الفلســـطين فاحها من أجل القضـــ ل  وغادرت دمشـــ التي عاشـــت 
ــــاندة حزب ــــ ـــــ مســ ة، وقد أخفقت أن أظفر  ام الدول العثمان ادته  من أ ق عث  ال

ًا مخلصـــًا  ة، لســـبب واحد ســـواه .. ال ألني لســـت وطن لمنظمة التحرر الفلســـطين
ــطين ة ال تمثل الشـــعب الفلسـ ، ولكن يلوطني، وال  ألن منظمة التحرر الفلســـطين

ة التي  ة الحز ة .. وهذه  بل عث ــت  ســـ ًا، وألن منظمة التحرر ل عث ــــت  ألني لسـ
ا ــها ولو  ــ ان مؤمنًا .. على حين ال تؤمن إال بنفسـ غيرها ولو  افرة، وتكفر  نت 

فر بي!! ه وهو  ادئه، فأنا أؤمن  عث في م   أني التقي مع ال
ــارة أمامي    ة، ألجد التقارر الســ ـــن عد هذه المرحلة المضـ وصــــلت القاهرة 

ان،  ل م ـــطيني في  ـــعب الفلســـــ ــ ــندوق القومي من تبرعات الشـــ ــــ ما يرد إلى الصــ
ة" أو الذين يدفعونها تبرعًا وتطوعًا ســواء منهم الذين تحســ ضــر م من رواتبهم " 

.  
ــطين   ــ ــــ ــعب الفلســـ ــ ـــــ انت " تبرعات " الشــ أهم عند من " التزامات "  يلقد 

ه عند الملمات، واألزمات. نا نتكئ عل ة، فإنها المورد الثابت الذ    الدول العر
عـد العـ   ـة،  ـــطين ــ ـــــ ام وهذه الملمـات تجمعـت على المنظمـة التحرر الفلســــ

، من  عد األخر ة، تفلت واحدة  امها، فقد أخذت الدول العر األول والثاني من ق
ــر اجتمــاعـًا من  ـــ ــــ ــ ــ ش التحرر، ولم أحضـ ــة لمنظمــة التحرر ولج التزامـاتهــا المــال
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المروءات  مســتو الملوك والرؤســاء إلى مســتو الوزراء والســفراء إال واســتنجدت 
التزاما ة    تها..والنخوات لتفي الدول العر

س منظمة    ــــقير " رئ ــ ــ ــــبب في ذلك التلكؤ " الشــــ ـــــ ــ ان الظن أن السـ وقد 
ــــة المنظم ــ ــ ة، فلما اعتزلت، وتولى غير رئاسـ ـــطين ــ ــ ــبت أن ةالتحرر الفلســ ـــ ــ ، حســ

ة ســتدف ومات العر ســها الســاب الذ  عالح عد أن غادرها رئ التزاماتها للمنظمة 
ا للهول!! حر، و ال   يرد أن يلقي اليهود 

ــــل فوجــدت أنــه في الثمــاني ورجعــت إ   ــــ ــ ــ لى ملفــاتي وأنــا أكتــب هــذا الفصــــ
  : 1971 – 1964سنوات ما بين 

ش التحرر.     األردن : تخلف ست سنوات عن دفع التزاماته للمنظمة ولج
ــنوات    ـــنوات عن دفع التزاماته للمنظمة وخمس ســ ع سـ ــ تونس : تخلف ســ

ش التحرر.   لج
ش التحرر.الجزائر: تخلف ست سنوات عن دفع التزاماته    للمنظمة ولج
    
ش    ــنوات عن دفع التزاماته للمنظمة ولج ــ ــ ــ ع ســــ ــــــ ــــ ـــودان : تخلف ســ ــ ــ ــ الســـ
  التحرر.
ش التحرر.   ع سنوات عن دفع التزاماته للمنظمة ولج   العراق : تخلف س
ش    ــنوات عن دفع التزاماتها للمنظمة ولج ـــــ ـــت سـ ــ ــ ة : تخلفت سـ ـــعود ــ الســـ
  التحرر .
ــــنوات عن دفع ا   ــ ــ ــت ســـ ــ ــــ ــورا : تخلفت ســـ ــ ــ ــ لتزاماتها عن دفع التزاماتها ســـ

ش التحرر.   للمنظمة ولج
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ـــنوات عن دفع التزاماتها    ــــ ــت ســـــ ــ ــــ ة المتحدة : تخلفت ســــ الجمهورة العر
ش التحرر .   للمنظمة ولج

ش    ــنوات عن دفع التزامـــاتهـــا للمنظمـــة ولج ــ ــ ـــــ من : تخلفـــت ثمـــاني ســـ ال
  التحرر.
ـــنوات عن دفع التزامــاتهــا للمنظ   ــــ ـــ ــ ــت : تخلفــت ثمــاني ســ ش الكو مــة ولج
  التحرر. 
ش    ـــــنتين لج ـــنوات عن دفع التزاماته للمنظمة وســــ ــ لبنان : تخلف أرع ســــ
  التحرر.
ش التحرر.   ا : تخلفت ست سنوات عن دفع التزاماتها للمنظمة ولج   ليب
ش    ــنوات عن دفع التزامـاتهـا للمنظمـة ولج ــــ ــ ــ المغرب : تخلفـت ثمـاني ســــ
  التحرر.
ــــألت هذا الملك أو ذلك الرئ   ــ ــ تتخلفون عن دفع التزاماتكم  اس لماذولو ســ

ذلك  ة .. و ة أو للمنظمة الفالن لمنظمة التحرر قالوا : نحن ندفع للجبهة الفالن
ة عن طر المال،  ـــطين ــ ـــــ ادات الفلســــ ـــاء على تمز الق ــ ـــ ــ ــ ــ عمل الملوك والرؤسـ

!!   اإلضافة إلى الوسائل األخر
ــــاب   ــــ ــــ ــ نت أدرس الحسـ ام طلب العلم، حين  ، فجمعت ولقد عدت إلى أ

ــرة مـدينـة حتى  ــ ــ ــــ ـة الثالث عشــــ ـانـت النتيجـة أن الـدول العر  1971وجمعـت، و
ــر مليونًا من الجنيهات، وهو مبلغ يجمعه  ــــ ــــ ـــعة عشــــ ــ ـــــ مبلغ تســــ ش  للمنظمة والج

ة في هذا الفندق أو ذاك. ورك في والئم موسم   اليهود في نيو
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ـان    ثير من األح ـان على المنظمـة في  أن وٕازاء هـذا التخلف العري، 
ش التحرر الفلســـطيني، في مصـــر، وســـورا، والعراق، من تبرعات  تنف على ج

  الشعب الفلسطيني..
ندرة، يوم حملت أمانة منظمة التحرر أن    ــ ــ وقد ظننت في مؤتمر اإلســـ

ـــاء في  ــــ ـــــ ة لن تخذلني ولن تخذل المنظمة، حين أعلن الملوك والرؤسـ الدول العر
لمة الشرف من  قبل الملوك والرؤساء هي الضمان الوحيدة قراراتهم السرة أن " 

ع  االلتزامــا ـل  تللوفــاء بجم ــأة تحو ــة الموحــدة، له ــادة العر ــة للق ــة المترت المــال
ش التحرر.."   الروافد، ولمنظمة التحرر ولج

ثير، وال    ــت أرد أن أعقب، أو أعل على ذلك القرار في قليل أو  ــــ ــــ ولســ
ـــرف" ومقامها ــــ لمة " الشـــ ـــــاء، فقد  أن أتحدث عن  ــرف الملوك والرؤســـــ ــ ــ ــ عند " شــ
  تحدث عنها ملك الملوك ورب األراب :

بر مقتًا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون "  "  
  

م   صدق هللا العظ
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  صداقتي وعداوتي 
ةمع    بو رقي

  
ة، من الملوك والرؤساء،    اس اتي الس أول من عرفت في ح

س التونسي الحبيب بورق انت تونس الرئ سًا، وال  ن يوم عرفته رئ ة .. ولم  ي
  جمهورة مستقلة.
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ــا وحين جــاءنــا    عــة وثالثين عــامــًا، وفي مــدينــة ع ــ ــ ــــ ــ ــ ــان ذلــك قبــل ســ
ـــــيد حبيب ــي الســ ــ ـــل التونســـ ة  المناضــــ ان تحرر بورقي ة بالده يوم  ـــــ ليدعو لقضــ

اًال أو محاًال.   تونس خ
ـــيد الحبيب   ــ ة  وقد طاف الســ ة بورقي ــ ــ ســـ ــــرح المدن الرئ شـــ ـــطين  ــ في فلســ

فاحه  ـــي في  ــ ــــعب التونسـ حض على مؤازرة الشــ ـــي، و ــ ـــتعمار الفرنسـ مظالم االســـ
نا نرزح  ــال العري، فقد  ــ ة بهذا النضـــ ـــا الوطن ــ لتحرر وطنه .. واحتفت األوســ
ا،  انت فرصـــة لفلســـطين وتونس أن يتشـــاك تحت مظالم االســـتعمار البرطاني، و

  لهموم تعالي"...وأن ينشدا مع الشاعر : " تعالي أقاسمك ا
قتصر أمرنا مع الحبيب    ة، على " تقاسم الهموم " فقد أسعفه ولم  بو رقي

ســـر عنده من المال، وال منة وال صـــدقة، ولكن نهوضـــًا  ما ت الشـــعب الفلســـطيني 
ــعار " العمل العري الموحد " بزمان  ـــال العري.. وقبل أن يرتفع شــــ بواجب النضـــ

  وزمان ..
مانه بو رقيوغادرنا الحبيب    ــــته وٕا ــــ ــ ــ ـــبيته" وحماســ ــ ــــ ــ ــ ت " عصـ ة، وقد تر

ًا  ـــه إعجا ــب أنه امتألت نفســـ ــ ــــنا، وأحســ ة أعظم األثر في نفوســ ــ ــ ة التونســ القضــــــ
ة  ــ ــ ــــاندته للقضـ ة، ومسـ ـــيته الوطن قضــ ــــاكه  ـــتمسـ ـــطيني واســ ـــعب الفلســ ـــالة الشــ ســ ب

ة..   التونس
ين   ــال الروحي بيننا و ــــ ـــتمر االتصــ ــــ ة  واسـ ــد بورقي ــ ــ فاحنا ضــ في مراحل 

ــتعمار ا ة االســ التصــــرحات الصــــحف فتر عن اإلدالء  ان بدوره ال  ــهيوني، ف لصــ
ام لجوئه إلى القاهرة في األرعينات وما  ة، وخاصــة أ ة الفلســطين في تأييد القضــ

  عدها ..
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ـــة في أوائـــل  ـــان أن جـــاءت لجنـــة التحقي األنجلو أمر إلى  1946و
ات  ة ووضع التوص ة الفلسطين ة لدراسة القض نت يومها البالد العر شأنها، و

رات الالزمة  ـــــات والمذ ــــرف على إعداد الدراســــ ـــ تب العري في القدس أشــ في الم
مها إلى اللجنة األنجلو ة، واحدًا من  -لتقد ــيد الحبيب أبو رقي ان الســـ ة؛ و أمر

  زعماء العرب في القاهرة الذين أرسلنا إليهم هذه الدراسات.
ــة في  -والتقــت اللجنــة االنجلو    عــدد من زعمــاء العرب،  أمر القــاهرة 

ان الحبيب ة  و ــم بورقي ــ ــ اســ ة.. "  في جملة من عرض عليها وجهة النظر العر
ل  ة " حقًا  ــطين ــــهادته " فلســـ انت " شـ ا " .. و ــــمال أفرق ة في شـ األقطار العر

ه خير استخدام .. عثناها إل   معنى الكلمة، استخدم خاللها الدراسة التي 
م، الســـيد محمد علي  ولقيته غير مرة   قه القد تب صـــد في القاهرة، في م

ع المجاهدين والنازحين إلى مصـــر  الطاهر صـــاحب جردة الشـــور وصـــدي جم
ــبره غور  ة، وسـ ة الفلســـطين نت أســـتشـــف من حوار معه، مبلغ فهمه للقضـــ . و

أسره..   الخطر الصهيوني على الوطن العري 
ًا في األمم  وتوالت األعوام تعقب األعوام، إلى أن   ًا عر حت مندو ــ ــ أصــــ

ح الحبيب ة  المتحدة، وأص شردًا مرة  وسجينًا مرة أخر تطارده السلطات بورقي
ة في قلب  ـــــ ة التونسـ ــ ــ ــي للدفاع عن القضــ ــ ان، فوقفت نفســ ل م ة، في  ـــــ الفرنسـ
ين الزعماء  ارس أثناء انعقاد األمم المتحدة فيها، ونشــأت زمالة نضــال بيني  و

ــــيين  ــالح بن التونســ اهي األدغم، صــــ انوا يترددون على األمم المتحدة : ال الذين 
م، الحبيب ة  يوسف ،محمد بدره، المنجي سل   . )1(االبنبورقي

                                                           
 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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ان الحبيب   ة  و التقدير والود .. وأن  بورقي ـــائله مليئة  ــــ ــــ ــلني برســ ــــ ـــــ يواصــ
أذن هللا بتحرر تونس.. عد أن  ة فلسطين  افئني في قض   الشعب التونسي س

ة  قـد أذن هللا، وأخـذت تونس طرقهـا إلى التحرر، وعـاد الحبيـبو    بورقي
بير  ــل  ــ ـــــتقالل وله في ذلك فضـــ ه في مرحلة الحرة واالســ ـــع ــ قود شــ إلى تونس ل

بير.   وراءه تارخ 
ة    انت فرصـــة وطن وجاءت مرحلة الجالء الفرنســـي عن ميناء بنزرت، و

س ة  اغتنمها الرئ ة والصبورقي قة لشهود احتفاالت الجالء .. فدعا الدول العر د
س ر الرئ ة  وتذ ـــيد بورقي ــــ ــفيره في القاهرة، الســـ ــــ ــدقاء القدامى  فجاءني ســــ ــ ــ األصــــ

نت يومها األمين  ـــتراك في االحتفاالت و حمل إلي الدعوة لالشـ الصــــادق المقدم 
س الوفد السور لألمم المتحدة.. ة ورئ   العام المساعد للجامعة العر

مًا ي   ان سرور عظ عدله و عد االستقالل، وال  وم وصلت تونس الفاتنة 
ــا، مــدينــة التــارخ، أو طروادة  ـــــرور يوم العودة إلى بلــدتي الجميلــة، ع ــ ــ ــــ إال سـ

ة. قول عنها قصاصو الحروب الصليب ما    العصور الوسطى 
ة من    ــــواطئها الخال شـــ ـــرها،  ــ أســ ــــراء  ــمة الخضـــ ــ والح أن تونس العاصـــ

أهلهــا ونظــافــة مــدنهــا وقراهــا، وجزالــة زتونهــا  أجمــل بالد هللا،وقــد أخــذت بــدمــاثــة
ات موشحاتها. رتقالها، وأندلس   و

ــيناها في بنزرت، احتفاًال    ــــ ــ ـــى تلك التي قضـ ــــ ة ال تنســ امًا تارخ انت أ و
ادين  ـــاب في الم ـــي تنســـ ــ ــعب التونسـ ــ ـــود الشــ انت حشـــ ـــــي عنها، و الجالء الفرنسـ

عين عاماً  عد س    من االحتالل.والشوارع مبتهجة بتحقي آمالها العظام 
ة    ــي، واخترقت الوفود العر ــعب التونســ ة تجمع الشــ ســــ ـــاحة الرئ وفي السـ

س ة، وجلس الرئ س قة طرقها إلى المنصة الرئ ة  والصد في مقام الصدارة بورقي
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ـــرور، وجلس من  ــرقات من البهجة والســـ ــات مشــــ ــ وقد تصــــــدرت على وجهه ومضــ
ــــائ ـــــ س بن بلال، وســ ــر، والرئ ــ ــ ــ س عبد الناصـــ ان حوله الرئ ـــاء الوفود؛ و ــ ــــ ر رؤســ

  جلوسي معهم.
ـــي في هذه    ــ ــعب التونسـ ــ ان جهاد الشــ حي ن بلال  ـــر و ــ وخطب عبد الناصـ

ــــطين  ة فلســـــ ـــــ ــ ران قضــ ذ ة، و ـــهيون ــ ــ ـــــتعمار والصــ ــ االســ نددان  ر المجيدة و الذ
س عــدهمــا الرئ ــة  ــالخير، ونهض من  ــة تــارة، بورقي ــ ــ ــــ ــ ــ ــاللهجــة التونســ يتحــدث 

ــًا تا ، مســــتعرضــ ـــحى تارة أخر الفصـ ـــامن و التضـ ـــيدًا  رخ الكفاح التونســــي، ومشـ
مة..  ة العظ تها في هذه المناســــ قة مشــــار ة والصــــد ر للوفود العر العري، وشــــ
ـــطيني قال في ختامها : " وهنا معنا األخ  ــعب الفلســ ــ ــة إلى الشـ ــ ة خاصـ ووجه تح
ة  ا العر ة تونس والقضــا الشــقير ابن فلســطين؛ الذ ال ننســى دفاعه عن قضــ

."   األخر
الشهداء، والمصانع والمنشآت  روقد شملت برامج االحتفاالت، زارة مقاب  

ام ماطرة، فعانى الرؤســـاء ســـاعات من الوحل والرذاذ في ســـبيل  انت أ العامة، و
س عبد  ان الرئ ة،  ــ ــ ارات عند المعالم التونســ لما نزلنا من الســــــ نا  الجالء .. و

ثيرًا من هذا ا حنا نغار  ــ ــ قول لي : أصــ ـــــر  سالناصـ ين الرئ ة  لود بينك و بورقي
ـــــلين في المغرب ".  ــ ع المناضـ ـــي أحمد أخ لجم ــ ــ س بن بلال يجيب " سـ ان الرئ و

ًا .   وقد عقد هذا الثناء لساني، فلم أملك جوا
اب في    وقد أتاحت لي هذه الزارات لقاءات مع الصـحافة والطالب والشـ

فاح الشـــعب ا ة، مشـــيدا  لتونســـي، معرًا عن تونس وتحدثت في اإلذاعة التونســـ
ة وقد تحق الجالء عن بنزرت هذا الثغر العري الكبير على  ابتهاج األمة العر
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ــهيوني  ـــ ــــ ، وأن ميناء بنزرت  يتطلع إلى تحقي الجالء الصــ ـــــ ــ ــ ــواطئ المتوســ ــ ــ ــ شـــ
افا.. فا و ا وح   االستعمار عن شواطئنا في فلسطين ، وثغورنا العززة في ع

ة وا   ة، وغادرنا تونس، ونحن على عهد وانتهت االحتفاالت الشــــعب ــم لرســ
س ة  مع الرئ ل ما أوتي من قوة..بورقي ة  ة الفلسطين   ان ينصر القض
عده مؤتمر الدول 1963وانعقد مؤتمر القمة العري األول في أواخر    ، و

س ان موقف الرئ ة  غير المنحازة، و ما بورقي ة،  ــطين ــــ ة الفلســـ ـــــ ــ ـــاندًا للقضــ ــ ــ مســ
  راتي ..فصلت ذلك في صدر مذ

س   ـــــنًا بين الرئ ــ ــ ــــ ــــيء حسـ ــــ ـــــ ل شـ ان  ة  وٕالى هنا فقد  ة بورقي ــ ــ ــــ ــ ــ والقضــ
ة، إلى أن جاء شــــتاء عام  ــطين س1965-2-17( 1965الفلســ  ) وجاء معه الرئ

ة  ــــلة زارات أخر لعدد من بورقي ــــ ــلســـــ ــ ــ ــ ة المتحدة، في ســـــ لزارة الجمهورة العر
ة.. ة واألورو   الدول العر

ا   ـــر  ــ ــ ــــ س عبد الناصـــ الغ الرئ س أبو و م " الرئ فه العظ ــ ــ ــــ ــ ــ ضــ لحفاوة " 
ــًا إلى قهوة  ـــل جوارحهـــا، وقـــد عرفتـــه الجئـ ـــة،وهتفـــت لـــه جمـــاهير القـــاهرة  رقي
ام الرخاء، وقد  ه في أ ـــدة، وها هي اليوم تحي ام الشــ ــر، في أ ــــاو في مصـــ شـ الف

سًا للجمهورة في قصر قرطاجة في تونس.. ح رئ   أص
س   ة  وألقى الرئ انت بين ســــطوره إشــــارة في جامعة القابورقي ًا  هرة خطا

م "  ة المتحدة " ألزموا حدود ـــر وللجمهورة  العر أنها تقول لعبد الناصــ ناعمة، 
..  

ــك    ــ مســــ ـــر أنه  ــ س عبد الناصـــ أخذ على الرئ ــــي  س التونســــ ان الرئ فقد 
ة، دون تشاور ساب مع الرؤساء العرب. ة العر القض ادرة    بزمام الم
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قتني هذه ال   ـــا ــــ ــــ عنينا؟ ولقد ضـــ ة، ولكن قلت وما  س بورقي ادرة من الرئ
ة فلسطين..   نحن تهمنا قض

ة ومعه    س بورقي ، ودخل الرئ بر ة حفلة عشــاء  وأقامت الســفارة التونســ
س ــامات العراض على وجهيهما ..وأخذني الرئ ــــ ــــ ـــر، واالبتسـ ــ ــــ س عبد الناصــ  الرئ

ة  شربورقي س عبد الناصر " إني مست قول للرئ خيرًا .. إن األخ  الحضن وهو 
س منظمة التحرر .. ونحن ال  ح اآلن رئ أحمد قد ترك األمم المتحدة، وقد أصـــــ
ة فلسطين". افئه في قض ة، وقد آن األوان أن ن ة التونس   ننسى جهاده في القض

ة إال ما هو واجبي ..    ة التونســــ ــتغفر هللا، إني لم أفعل للقضــــ قلت : اســ
ع أن أنهض بواج معاونتكما وسائر وأنا ال أستط ة إال  ة الفلسطين اتي في القض

  ملوك العرب ورؤسائهم..
ــــر   ــــ ــ ــ احثات بين عبد الناصــ عد انتهاء الم ــــــدر البالغ  و ــــ ــ ة صـــ وأبو  رقي
دان تأييدهما لمنظمة التحرر 23/2/1965( المشــــترك ــين " يؤ ســ ) معلنًا أن الرئ

ة، ومساعدتهما على استرداد حقوق الشعب الفلسطيني   املة". الفلسطين
س   ة  وخرجت في اليوم الثاني إلى المطار، وودعنا الرئ ــــفره بورقي ــــ في ســ

ة، وأولها األردن ..   إلى البالد العر
س   ــيء مع الرئ ــ ــ ــ ــــ ل شــ ان  ة  وٕالى هنا  رمًا .. ومن هنا بورقي جميًال 

س ل شيء مع الرئ ح  ة  أص رمًا ..بورقي   ال جميًال وال 
ـــــبوع األول م   ـــهر آذار ان ذلك في األســــ ــــ س 1965ن شــ  حينما قام الرئ
ة  مات الالجئين، بورقي ة، ومخ ة في الضفة الغر بزارة عدد من المدن الفلسطين

ًا، لم أصدق أذني وأنا أسمعها..   وراح يخطب على الشعب الفلسطيني خط
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س   ة جبر، وقف الرئ م عق ة  ففي مدينتي أرحا ونابلس ومخ يرثي بورقي
ندب ة التي أدت إلى نزوح  لحال الالجئين و ـــــ ــ اســـ ــ ــ ــــ الســ ندد  ــوء طالعهم ، و ــ ــــ ســ

ـــطينيي ــ ئة  نالفلســ ام، تفتك بهم األمراض واألو ــوا في الخ ــ شـــ ع عن مدنهم وقراهم ل
ــبيل للخالص من  لهبهم الحر الالهب.. وأنه ال ســ ـــتاء القارص، و ـــهم الشـ قرصـ و

ـــاس االحترام  ـــــ ــــ األمر الواقع ، على أسـ االعتراف  ادل هذا العناء والبالء إال  المت
ة وٕاســــرائيل هو الحل  ش الســــلمي بين الدول العر بين العرب وٕاســــرائيل وان التعا
ة، وأن إســـرائيل دولة عضـــو في األمم المتحدة،  ة الفلســـطين ة القضـــ الوحيد لتســـو
ة.. إلى آخر هذا الكالم  وأن إزالتها مناف لميثاق األمم المتحدة ولألخالق الدول

ح..الواضح الصرح، الخالي من    ل إبهام أو تلم
ـــواء .. فلم    ــ ة على الســـ ة واألجنب ــمعت هذا الكالم في اإلذاعات العر ــــ ســ

س ان الرئ ــمعي، فقد فقد  ــ ــــدق ســـــ ة  أصـــــ قبل ليلة واحدة في القاهرة .. ولم بورقي
ار .. وٕان  مثل هذه اآلراء ..  لم يتحدث معي على األقل في هذه األف يتحدث 

ة  ان ل قد زعم في أحاديثه بورقي س عبد الناصــــر  اشــــف الرئ ة أنه  الصــــحف
  آرائه!

ل عمره    وألول وهلة لم أصدق  فهمي لهذه التصرحات من رجل قضى 
صــــل إلى ســــدة الرئاســــة إال من الســــجون والمعتقالت ..  في الكفاح الوطني ولم 
ت أن  اء بدأت تتوارد عن احتجاج الشــعب الفلســطيني ونقمته، فأدر غير أن األن

سواء.سمعي وعقلي   ، هو تمامًا مثل سمع الشعب الفلسطيني وعقله، سواء 
ــره تعلن    ــ ــ ــــ أســــ ة في الوطن العري  ة الجماهير العر ــ ــ ــــ ــ ــ ثم جاءت غضــ

ة. س أبو رقي ارها لتصرحات الرئ   استن
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س   ن حديث الرئ ة  ولم  ان، فقد راح يخطب بورقي ــان أو زلة ب ـــ فلتة لســ
ـــين، وف ــ فه الملك حســــ ـــــ ــ ـــــور مضــ ــ ان في المملكة بهذه المعاني في حضــ ل م ي 

تف بــذلــك بــل عــاد وأكــد هــذه اآلراء في المؤتمر  ــة .. ولم  ــم ــ ــــ ــــ ــة الهــاشــ األردن
ة إلى  اء األجنب االت األن ـــحفي الذ عقده يوم انتهاء زاراته .. وحملته و ــــ الصــــ

  ل أرجاء العالم.
س   ة على الرئ ــحافة واإلذاعة العر ــــ ت الصـ ـــــَّ ة  وانقضــ موقفه، بورقي تندد 
ــارخ للموقف العري الذ وتدينه  ــ ــ ــ ـــــ أنه خروج على اإلجماع العري وانتهاك صــ

ة انطلقت  صدد تحرر فلسطين؛ ومع الصحافة العر اتخذه مؤتمر القمة العري 
س ابو  ة من الملوك والرؤساء تشجب تصرحات الرئ ة الرسم التصرحات العر

ة. ح العرو انة عظمى  ة، وتعتبرها خ   رقي
ــــادف في ذلــك ال   ـــــ ــ ــ ــارة وصـــ ـــــن الثــاني في ز ــ ــ ــان الملــك الحســـــ وقــت أن 

س ة المتحدة فشـــجب تصـــرحات الرئ ة  للجمهورة العر ر بورقي من غير أن يذ
ة، وان الزمن  س أبو رقي آراء الرئ ــر منددًا  ــ ــ ــ س عبد الناصــ ـــمه، وخطب الرئ ــ ــــ أسـ

ة.." س وقت فلسفة ومراحل على طرقة أبو  رقي   زمن نضال، و " ل
اج واالحتج   ــــره،  على حين انبرت ان اله ــــ ـــــ أسـ عمان العالم العري  اج 

ة،  ــــــرائيل ــا اإلســ ـــ ــ ة؛ فقد هللت له األوسـ ــــرحات أبو رقي ــــرائيل للترحيب بتصــــ إســــ
ـــحافة في تل أبيب، عن  ــــ ــــ ــ ة غداء أقامها ناد الصـ وأعلنت جولدا مايير في مأد
ة إســــــرائيل بل  م عري ال يتحدث عن الحرب وعن تصــــــف أنه "ُوجد زع ابتهاجها 

ـــت " يدعو  ـــلم بوســ ــرائيل".. ونشـــــرت جردة " جروســ ش مع إســـ ــالم والتعا إلى الســـ
س طلــب فيهــا ن الرئ ــا (العري)  ــة ع س بلــد ــة من رئ ــة  برق " أن يزور بورقي
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ســــود  يف  ـــرائيل ليتحق بنفســــه  ش مع إسـ ــالم والتعا ـــرائيل بل يدعو إلى الســ إسـ
حيين  ش األخو بين اليهود والمسلمين والمس   تحت علم إسرائيل".السالم والتعا

ــا، تقــديرهــا    رطــان ــا و ــة من جــانبهــا في أمر ــا الغر ـــ ــ ــ ــــ وأعلنــت األوســـ
س ـــجاعة الرئ ـــــ ة  لشـ سبورقي قوم الرئ اتها أن  ة  وواقعيته، وأعرت عن تمن بورقي

ة  ة وٕانهاء النزاع بين الدول العر ــطين ــ ــ ــ ة الفلســــ ــ ــ ـــــ ة القضـــ ــو ــــ ــ ــ اد في تســ بدور ق
  وٕاسرائيل.
ـــًا ألن يلقي وفي هذا الفلك المحمو    ـــ ــــ ــوفيتي مناصـ ـــــ م، لم يجد االتحاد الســــ

ا "  ـــت ة، فقد رحبت جردة " ازفسـ س أبو رقي ــة الرئ اســ بدلوه، أو بثقله في تأييد ســــ
س  ة" التي أعلنها الرئ اسة الواقع الس الناط الرسمي بلسان االتحاد السوفيتي " 

ة مع إسرائي ة، ودعوته إلى إجراء مفاوضات سلم   ) .27/5/1965( لأبو رقي
س   ان في برنامج  الرئ ة  و عد بورقي ة،  أن يزور عددًا من الدول العر

األردن،ولكن المظــاهرات التي عمــت الوطن العري لم تترك مجــاًال لتحقي هــذا 
س ــير إلى أن الرئ ــ ــ ل الدالئل تشـــ انت   البرنامج،  وٕاني أقول هذا البرنامج، فقد 

ة  ة يرد أن يدعو إخوانه " الملوك بورقي ــلم ــ ــ ــ ـــاء " إلى تبني مقترحاته السـ ــــ والرؤســ
ة. ة الفلسطين ة القض   لتسو

س   ة  وســافر الرئ امًا، وهو في طرقه إلى نإلى لبنابورقي ه أ قضــي ف ، ل
ارتها .. وفي بيروت جر حوار حاد  بينه  عتزم ز ة التي  ة األقطار األورو ق

ـــحا ـــطت الصــ ة، ونشــ ــعب ة والشـــ ــم ة الرســـ ات العر ــخصـــــ ين الشـــ ة في و فة اللبنان
اد حبل  ة، و ـــاخ المظاهرات الصـــــ ـــوارع  ــ آرائه .. واكتظت الشـــ مهاجمته والتنديد 
ملء  ــــعداء  ــ ة الصــ ومة اللبنان ــت الح ــــلطة .. وتنفســــــ األمن أن يخرج من يد الســــ

ا ..   الرئتين، يوم غادر " الضيف الكبير" بيروت في طرقه إلى تر
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ة يردد ت   س أبو  رقي ا عاد الرئ ـــرار، وفي تر ــــ ـــرحاته في عناد وٕاصــ ــــ صــ
مظاهرات  عيدًا عن العالم العري .. ولكنه فوجئ  ح  ــ ــ ــب أنه قد أصـــــ ــ ــ حســـ وهو 

رون. ستن حون و ص   الطالب العرب في أنقرة وهم 
س   ــة  وأزداد الرئ ـ ـــا بورقي ــادر تر عـــد أن غـ ــادًا عن العـــالم العري  ابتعـ

رر وأعاد موقفه وتصرحاته ا، وهناك  ضًا وجد وسافر إلى يوغوسالف ، وهناك  أ
رن.   الطالب العرب يتظاهرون صائحين ومستن

س   ة  وانتهت زارات الرئ ، وح رحاله في تونس وقد أخذته "العزة بورقي
ــنع على  ــ ــ ــــ ــــاء ، وشــ ــــ ه على الملوك والرؤســــ ًا حمل ف ــحف ــ ــــ اإلثم" فعقد مؤتمرًا صــــ

ة لوجود إسرائيل هو موقف  ة،  " وأن رفض الدول العر ال يتمشى الجيوش العر
ــبر  ـــــ ــ ــ مع المنط والح واألخالق .. وأن ميثاق األمم المتحدة ال يجيز انتزاع شـــ

  واحد من دولة هي عضو في األمم المتحدة"!!
ـــافر الحبيب   ــ ـــرحات ســ ــ ة  وفي هذه الغمرة العارمة من التصــ االبن، بورقي

ـــئولين  حث مع المسـ ة، إلى واشــــنطون لي ة التونســــ اتب  الدولة للشــــئون الخارج
ة..!!األ ومة التونس م مساعدات وقروض للح ان تقد   مر

نت مع رحلة   ة  ولقد  ل غضـــبي ونقمتي؛ فمنذ أن بورقي وتصـــرحاته، 
قي  ـــد ــ ح صــ ـــــ ـــــرائيل، أصــ ـــلح مع إســ ــ الصــ ارة األولى  نط الكلمة األولى من الع
ة  ــ ــ ــــ ــ ــ ه، ال تهجمًا ولكن دفاعًا عن قضــ الودود عدو اللدود، فانبرت للهجوم عل

، وأ نًا بلد ن مم ة األولى أمام الشــعب الفلســطيني. ولم  نا أحمل فيها المســئول
ت أو أجامل .   أن أس

ا (   ان أول ما عملته أن عقدت مؤتمرًا صحف ه 65-4-22و ) دعوت إل
ه تصـــرحات ان شـــجبت ف ة  على  التلفون، وأدليت بب ينت فيها مواضـــع بورقي و



  

-253-  

اســم الشــعب الفلســطين ي رفضــها جملة وتفصــيًال . . ثم الخطر والخطأ  وأعلنت 
س ادة الحملة على الرئ ة  أخذت إذاعة منظمة التحرر تتولى ق   ..بورقي

ة،    ة والعالم ــحافة العر ــــرحاتي إلى الصــــ عد ذلك خطبي، وتصــ وتوالت 
س موقف الرئ ة  في التنديد  فًا .. ولكني بورقي ًا وعن ــ ــ ــــ نت قاســ ـــهد أني  ــ ــــ .. وأشـ

ًا غ ــــوع ــ ــــ سنت على الدوام موضــــ ة  ير مبتذل .. وما أظن الرئ ون أقل بورقي
ة  ــ مثل ما تعرض للقضــ ة  ــ ة  التونســ ــ ــوة، لو أن أحدًا قد تعرض للقضــ عنفًا وقســ

ة .   الفلسطين
ومة    ـــل الح ــــ ــ ـــأطلب في أول اجتماع عري فصـ ــ ــــ عد ذلك إني سـ وأعلنت 

ة..  تها من مؤتمرات القمة العر ـــو ـــقا عضــــ ــ ة وٕاســ ة من الجامعة العر ـــــ التونســ
ة تأييدها لهذا االقتراح ،وتقدمت جردة األهرام الصــــفوف وأ  ــحف العر علنت الصــ

ــــف  ــــ نها أن تجلس مع تونس في اجتماع عري وتكشــ م وقالت " " إن القاهرة ال 
رة." ة والعس اس   لها عن خططها الس

ـــاء، 28/4/65وعقـد االجتمـاع الدور (   ــ ــ ـــ ــ ــ ) للجنـة ممثلي الملوك والرؤسـ
قمة حتى ســــاد الوجوم جو االجتماع، واســــتشــــعر ممثلو التي انبثقت عن مؤتمر ال

الملوك والرؤســاء أنه حان الحين للمقارنة بين التصــرحات التي تعطى للصــحف 
  في الخارج والموقف الذ يتخذ في الداخل.

ـــة    ــ س أبو  رقي ــــة الرئ ـــامًال عن رحلـ ــ ــًا  ــ ــة ملفـ ــ ـ ـــت للوفود العر ــــدمــ وقـ
ـــــرحـاتـه منـذ أن غـادر القـاهرة إلى أن عـاد  ــــ ــــ عـد  زـارتـه للـدول وتصـ إلى تونس 

ــحف  ات الملف مما نشــــرته الصــ ة..وقد حرصــــت أن  تكون معظم محتو األورو
ة نفسها. ة ذاتها، وأذاعته اإلذاعة التونس   التونس



  

-254-  

، إلى اللطف    ــور ــــ ـــــوع، من العنف الســ ــ ــاء الوفود في الموضـ ــــ وتكلم رؤســ
اينة أنهم ال يوافقون على ت لهم أعلنوا بلهجات مت س المغري، و ـــرحات الرئ ــ ــ صــ

قرون الصــلح مع  إســرائيل، وأنهم عند عهدهم الذ قطعه الملوك  ة، وال  أبو رقي
ندرة.   والرؤساء لتحرر فلسطين في مؤتمر القمة في القاهرة واإلس

س   سمي هذا العمل من جانب الرئ ة  وقلت : إن القانون العاد  " بورقي
ع أن أجــد لفظــًا  ـــتط ــــ ــــ ــ ــانــة عظمى " وٕاني ال أسـ ، ومنظمــة التحرر خ أرق وأرف

فصل تونس ..   تطالب 
س دولة.   ع أن نتعرض لرئ   قالوا : ال نستط
ة فوق الملوك والرؤساء.   ة الفلسطين   قلت : القض
س دولة.     قالوا : نحن وزراء وسفراء، وال نملك أن نحاسب رئ
ض    ن عنــــده تفو ــــاء، ومن لم  ــ ــ ــــ ــــ قلــــت : أنتم ممثلون للملوك والرؤســ

س سه.الموضوع  ع أن يرجع إلى ملكه أو رئ   تط
ول   ـــول بروتو ة وأصــ ــ ــ حث في  ةقالوا هنالك أمور دبلوماسـ تحول دون ال

  تصرحات لرؤساء الدول .
ة أن موقف    ـــــف أن أقول مرة ثان انة، وٕاني آســــ ـــانة مع الخ ــــ قلت ال حصــ
س ة  الرئ ان على أحد أن يجامل .. بورقي ة .. ولو  ة الفلسطين انة للقض هو خ

ة، ولكن  فأنا س أبو رقي م  للرئ عًا بذلك .. ألني أقدم صــــدي بين م جم أولى من
  الوطن فوق  الصداقات والمجامالت..

ة .   ة وناب انة قاس لمة خ   قالوا ولكن 
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انة "     ـــــهيرًا وال تنديدًا، وقد وردت " الخ ــــ ــ ــ فًا، ال تشـ ـــ ــــ ــ ـــ قلت : أقولها وصــ
ات من القرآن، منها قوله :" و  انة فانبذ ومشتقاتها في عدة آ ٕاما تخافن من قوم خ

  إليهم على سواء " وأنا أطالب بنبذ الخائن.
ة، وهذا ما نص    أتي من دولة عر ــل يجب أن  ــ ــ ــــ قالوا : أن طلب الفصــــ

ه ميثاق الجامعة..   عل
ــطين، وما معنى    ة فلسـ ــ ــًال من أجل قضـ ــت أصـ ــسـ قلت : إن الجامعة أسـ

ًا أو مستمع م .. إني أرفض أن أكون مراق   ًا .حضور مع
وامتد الحوار على هذا النحو دون أن نصل إلى نتيجة ، والواقع أن لجنة   

حث عن " مهرب " قانوني  انت ت ـــاء  ـــم ممثلي الملوك والرؤســ عة التي تضــ المتا
صــــورة حاســــمة وقاطعة  ة  س أبورقي من مواجهة الموقف الخطير الذ وقفه الرئ

ة بإحالة الم غة توصـــ " صـــ له على اجتماع .. ووجد أصـــحاب " الفتاو وضـــوع 
ع ذلك العام .. وقد ظنت  ة المزمع عقده في ر ومات العر ــاء الح ــ ــ مجلس رؤســ
ع القليلة  ــــاب ــتنطفئ حدته في األســـ ــ ــ ـــوع سـ ة أن الموضــــ ـــم ــ ة الرســ ـــا العر ــ األوســ

س ـــة.. ولكن الرئ ومـــات العر ـــة  المقبلـــة، وتنزاح األزمـــة عن أكتـــاف الح بورقي
د  شـجاعته" المعروفة يؤ ة مضـى "  ة الفلسـطين ة القضـ ضـرورة  تسـو مقترحاته 

ة  دعو الدول العر ة و عقد المؤتمرات الصحف على أساس األمر الواقع .. وظل 
ــرائيل، واالعتراف به ــــرق األوســــــ ..وظلت  الالعتراف بإســــ دولة في منطقة الشــ

لها .. ةوزارة الخارج ة  ة ترحب بهذه المقترحات، ومعها األوسـا الغر  األمر
ة.. ة والصحف   الرسم
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ـــيد محمد بدره، في منزلي،    ــــي الســـ ـــفير التونســ وفي تلك األثناء زارني الســـ
ة، في دورة األمم  ة التونســ قة منذ أن توليت الدفاع عن القضــ وله بي معرفة ســا

ارس عام    . )1(1951المتحدة المنعقدة في 
و أن الطالب العرب في القاهرة قد هاجم   ــــــ ــــ ــ شـ ــفير بدره  ــ ــ ـــ ــ وا جاءني الســ

الحجارة..وأن هذا العمل غي ة ورشقوها    الئ .. رالسفارة التونس
س    ـــك .. ولكن عمــل الرئ ــــ ــ ـــ ــ قلــت لــه : إنــه عمــل غير الئ من غير شــ

ــب، وٕانما هو خروج على اإلجماع العري.  ــ ــ ـــــ س عمًال غير الئ فحســــ ة ل بورقي
ى..,   فأ العملين أشد وأن

  قال : وهل من سبيل إلى التفاهم .  
سقلت : الرج   ع الرئ ـــتط ســ ـــيلة .. و ة  وع إلى  الح فضــ علن بورقي أن 

د مطالب الشعب الفلسطيني.   أنه يؤ
س   ة  قال : أال تؤمنون مع الرئ قناها بورقي اسة المراحل وهي التي ط س

ة.. ة التونس   مع الفرنسيين في القض
ع مراحلها في  ة، وقد واكبت جم ة التونســ ًا عن القضــ قلت : لســت غر

ع  األمم ة ال بد لها من مراحل .. ولكننا ال نســـتط ة الفلســـطين المتحدة .. والقضـــ
 ، ة .. نرد " مرحلة" تنقلنا إلى مرحلة أخر ــــــ ــــ ــــفي القضـ ــ ــ أن نقبل " مرحلة " تصـــ
س ة.. إن الرئ ة والنها ة تكون هي البدا  ولكن المرحلة التي تنتهي عندها القضــــــ

ة  ســـت "مرحلة " يدعونا إلى االعتراف بإســـرائيل، والتبورقي صـــالح معها .. هذه ل
ة .. أنها خاتمة المطاف، أنها آخر محطة في مســيرة القطار  ة القضــ ولكنها نها

  .. القطار السائر إلى واد العدم .. 
                                                           

 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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س   ــــانه مع الرئ ــــفير بدره من منزلي ولســـ ــ ة  وخرج السـ ه بورقي .. ولكن قل
ة ..وٕاني  ة ومع األمة العر ة الفلسطين ه معي، ومع القض أرجو أن ال أسل عل

س ة  غضب الرئ   بهذه المالحظة العابرة.بورقي
ـة (   ومـات العر ـــاء الح ــ ــــ ــ ــ ـار  30-26وانعقـد مجلس رؤســ ) في 1965أ

س ة  القاهرة وتصرحات الرئ أهم موضوع على جدول األعمال؛ وقد حضر بورقي
ان بينهم: العقيد هو  ة،  ومات ووزراء الخارج ار االجتماع عدد من رؤســـاء الح

حيى ( العراق ) نور  ــــر)  وطاهر  ـــ را محي الدين  (مصــ بومدين ( الحزائر) وز
ني ( لبنان ) األمير فهد بن عبد العزز (  الدين األتاســي ( ســورا ) حســين العو
ـــل  ــــ ـــفــي الــت ــــ ــ ــ ــودان ) وصـــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــد مــحــجــوب ( الســ ــــ ـــد أحــمـ ــ ـــــة) مــحــمــ ــ ــعــود ـــ ــــ ــــ   الســـ

مة ( المغرب) .. وغيرهم من السفراء والخبر    اء..(األردن) الطيب بن ه
س   ــهبت في الحديث عن خطورة موقف الرئ ـــ ة  وأســــ ة بورقي ــ ــ على القضـــــ

ة .. وأن  ة، وخروجه على مؤتمرات القمة وعلى إجماع األمة العر ــــطين ــ ــ ــــ الفلســ
ة، مع  ــطين ــ ــــاهًال وال مجاملة، وأن منظمة التحرر الفلســــ عد يتحمل تســــ األمر لم 

ومة الت فصــل الح ة من الجامعة تقديرها للشــعب التونســي ونضــاله، تطالب  ونســ
تها من مؤتمرات القمة. ة، وٕاسقا عضو   العر

ة    ومات العر ــاء الح وتأجل االجتماع إلى اليوم الثاني .. وأفضــــى رؤســ
ـــحاف ـــ س ةإلى الصـ موقف الرئ ـــرحات " هائلة" ينددون فيها  ة بتصــــ ة  العر بورقي

اح ـــــ ــ ــ ــــــحف الصـ ـــرحات في صــــ ــ ــ انة والعمالة  وقرأت هذه التصـــ الخ تهمونه  ،  و
صـــدر في  ــيرة .. وأن قرار        " الفصـــل " ســـ سـ حت  قنت أن مهمتي أصـــ وأ

  ذلك اليوم .
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ــــي    ـــ ــ ــهدت من المآســ ــ ـــ ــ م شــ ينة هذه األورقة  ــ ــ ــــ ــ وفي أورقة الجامعة، ومسـ
ة بين الرؤساء .. وامتدت إليَّ هذه االتصاالت  والمهازل بدأت االتصاالت الجانب

قول  : نحن موافقون على س ل اقتراحك ولكن الجزائر ال ترد،   أتيني هذا الرئ
قول :نحن موافقون معــك،  س ل ــأتي ذاك الرئ ــــالح مع تونس .. و ــ ــــ ــــ إن لهــا مصــ
ــأتي ذلــك  ــة ..  و ــده القــاهرة هو حملــة إعالم ــل مــا تر ــد ، ولكن القــاهرة ال تر
ة .. ثم  ــورا ال يهمها إال المزايدة الكالم ــ ــ ــ ــــ قول : نحن موافقون ولكن سـ س ل الرئ

قول ..أتي هذا الر  قول .. و س ل   ئ
اد ينعقد على قبول مقترحات المنظمة .. وندخل  قنت أن اإلجماع  وأ
ة لمشـــاورات جرت بين  قول : اســـتجا س الجلســـة وهو  قاعة االجتماع ألســـمع رئ

س ر إرجاء موضوع الرئ ة  اإلخوان تقرَّ ة الجلسات ..بورقي   إلى نها
ـــاء : ل ـــ ـــأل الرؤســـ ــ قول هذا ونخرج من االجتماع، وأنا أســــ ماذا التأجيل؟ ف

اح  ــ ــ ـــم األمر هذا الصـ نا نرد حســ ك، و س: أنت تعلم نحن موافقون على رأ الرئ
س : نحن ال  قول لي ذلــك الرئ ولكن مــا العمــل فــالوفــد اللبنــاني غير مواف .. و
ــــــدر القرار في هذا اليوم ولكن العراق غير مواف  ــ ــ صــ نا نرد أن  نرد التأجيل و

قول لي ذلك ا ـــل.. و ــ ـــــ ة إنها ال تواف على فصــــ ـــعود ــ ــــ ــــ السـ س : ماذا نفعل   لرئ
ة  ذلك األردن، فإنها من هذا الرأ !!بورقي   و

تفي، فقد َألِفُت هذه " الدوامات"  ، ورأســي على  ت أعصــابي بيد وأمســ
ة ..  ة عبر الســـنين، وصـــبرت حتى الجلســـة الختام في اجتماعات الجامعة العر

را فعدت إلى شــرح  الموضــوع مرة ثان س االجتماع الســيد ز ة وثالثة.. ولكن رئ
قر  ما بينهم  همن ورقة أمام أمحي الدين بدأ  ت أن الرؤساء قد " طبخوا" ف . فأدر
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ــاجــة  عــد الــدي فى هللا المؤمنين القتــال .. وقــد نص القرار  ـــروع قرار .. و ــــ ــ ـــ مشــ
أتي : ة على  ما    الغاض

س جمهورة تونس الرفض التام للمقترحات التي انفرد ال   )أوًال  ـــيد رئ ــ ــ ــ ســـ
ومي والشــعبي ونقضــًا  بإعالنها خروجًا على اإلجماع العري الح
ــل لتحرر الوطن العري من  ـــالعمـــ ــ ــــمي  ــــ ــــ لاللتزام القومي والرســ

  االستعمار الصهيوني في فلسطين.
 

ًا ) مقررات  ثان ة في االجتماع  ـــتر ــ ــ ــ ة المشـ ـــك الدول العر ــ ــــ التأكيد بتمسـ
مهــا على تنفيــذهمــا تنفيــذًا مؤتمر القمــة األول والثــا ــم ــ ــــ ــــ ني وتصــ

 امًال.

ــادرت إلى طلــب الكلمــة،    ـــــة من تالوة هــذا القرار و ــ ــ ــــ س الجلســـ وفرغ رئ
ـــبيل أمامي إال  ــــ ــ ــ وأعلنت أن منظمة التحرر ال تواف على هذا القرار، وأن ال ســـ
ارًا  لذلك القرار الهزل .. وخرجت من القاعة،  ــتن ـــة، اســـــ ـــحاب من الجلســــ االنســــ

ـــحفي ــ ــــاء وهرول الصــ ــألوا رؤســـ ــ ـــــبب، فقلت لهم اســـ ــــألون عن الســ ســـ ون من حولي 
قولون في  ض مما  صــرحون لكم في  الخارج على النق ة الذين  ومات العر الح
ة العمل العري إلى يومنا هذا، وٕالى غدنا حتى يتبدل  الداخل .. وهذه هي مصــي

م. م غير الُح   الُخل غير الُخل والُح
ـــلت بيتي حتى لح ب ــ ــ ــ ــــ س وزراء وما أن وصـ حيى رئ ي الفر طاهر 

اب هذا القرار " الضعيف "  شرح أس ًال بيننا، وهو  العراق .. وجر الحديث طو
ة. وناشـــدني أن أعود إلى االجتماع صـــونًا لإلجماع العري  حســـب اللهجة العراق

ان  دائمًا هو الفتو تبررًا للتراخي العري.   .. فقلت له إن اإلجماع العري 
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حت اآلن في بيتك، وأردك أن تأتي معي إلى الجامعة.. فقال :    أنا أص
ًا إلى  ــ ــ ــــ ك ماشـ ـــعى إل ــــ رك على هذه العاطفة الكرمة؛ أنا أســ ـــــ ــ قلت :أشــ

  غداد  .. ولكني ال أعود إلى االجتماع.
ـــل إلى  ــ ــــ ــ ــ حيى إلى االجتمـاع وحده .. وما أن وصــ وعاد الفر طاهر 

ــا محي الــدين ر  ر ـــيــد ز ــ ــ ـــ ــ ــادر الســ ــة الجــامعــة حتى   ــة العر س وفــد الجمهور ئ
ًا، ألعود  مطالبتي تلفون ـــــودان،  ــ ـــ ــ س وفد الســ المتحدة، ومحمد أحمد محجوب رئ

  إلى االجتماع؛ والشاعر الناثر محمد أحمد محجوب ينشد على التلفون:
 إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذ

 ظمئت وأ الناس تصفو مشاره                            

  ه منشدًا:وأنا أجي
  وظلم ذو القرى أشد مضاضة

 على المرء من وقع الحسام المهند                         

ـــة عنـــد هـــذا القرار،   ومـــات العر ـــاء الح ــ ــ ــ ــــ  وانتهى اجتمـــاع مجلس رؤســـ
عهم في هذا المجال رؤساء  ار، وتا الغضب واالستن ة  فاستقبلته الصحافة العر

اهم ..  ة إ ومات العر   الح
ة في وم   ـــطيني دورته الثان ــ عد ذلك، عقد المجلس الوطني الفلســـــ ـــرة  ــ ــــ اشـ
ار  13القاهرة ( قرب من 1965أ ــــر االجتماع ما  ــــ ــ ــ مثلون  450) وحضــ ًا  مندو

ع مواطنه ومهاجره .. ع فئات الشعب الفلسطيني في جم   جم
وفي الجلسـة األولى قدمت اسـتقالتي ألفسـح المجال أمام المجلس لتحديد   

س أبو الموقف الذ ي ع الخطوات التي اتخذتها إزاء الرئ ة لجم النســـ راه مالئمًا، 
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ـــــعب  ــ ــ ــــتت الشــ ــــ ـــتتة تشـــ ــ ــــ عيدة عني إذ ذاك، مشــ ة  انت اللجنة التنفيذ ة، فقد  رقي
ة.   الفلسطيني وفعلت ما فعلت على مسئوليتي الفرد

ع جوانبها، وقرر    س التونسي من  جم وناقش المجلس الوطني أزمة الرئ
ة  ــجيل التقدير " للموقف الوطني 6/1965(/2في النها ــتقالتي مع تســ ) رفض اســ

ة. ة الفلسطين س منظمة التحرر حفاظًا على القض   الحازم الرائع الذ وقفه رئ
ة    ومات العر ورغمًا عن ضــعف القرار الذ أصــدره مجلس رؤســاء الح

س ح الرئ ة  ،فقد أص عةغير مقررة؛ فالبورقي ه عزلة غير معلنة وفي قط  في ش
ة. ومات العر ه أحد من الح   يتصل 

ضعف شيئًا فشيئًا، ألن حرب األعصاب من    ولكن هذا الموقف قد أخذ 
ة ا ة قد جعلت ح ة  الدول العر ة ،وتصــــدر الخالف في بورقي في المقاعد الخلف

ة ..   المشرق العري إلى الصفوف األمام
عضها .. فاسترا   ة متالحمة مع  انت اإلذاعات العر سو ة  ح الرئ بورقي

عض الشـيء ..بل لعله تنفس الصـعداء، وهو ير التراشـ بين دمشـ والقاهرة، 
ل شفة ولسان ..      قائماً على قدم وساق، وعلى 

س 23/7/1965وأقبل العيد الثالث عشر للثورة المصرة (   ) فخطب الرئ
ـــؤ  ة، والشـــ ة والخارج ـــًا األمور الداخل ــتعرضـــ ـــب عادته، مســــ ــر حســـ ون عبد الناصــــ

س ة، وعرج على الرئ ة  المصـرة والعر سـات بورقي سـة من الن ه أنه ن مشـيرًا إل
س أن الرئ ة .. وتلقفتها دمشــ ،فأعلن مصــدر ســور رســمي "  ة  العر لم بورقي

ذا حذو  س عبد الناصر .." ه فعله الرئ قيت  كفعل شيئًا لم  النعل .. و النعل  
س ة  تصــرحات الرئ االســبورقي ر  ة، إلى أن تذ ة قوم لما جاءت مناســ ار،  تن

ــار،  سـ ين أشـــالء الهزمة وأنقاض االن ــتة . و ام السـ جاءت حزران في حرب األ
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ة  ــــرحات عر ــــطح تصـ ة، وطفت على السـ س أبو رقي ــــرحات الرئ ــت تصـ ــ غاضـ
ــ ــ ــادر في نوفمبر  سهوًال، تواف على قرار مجل دأشــ ــ ـــى  1967األمن الصــ وترضـــ

ـــرائيل، وٕاق ــ ــ ــــ ـــــرائيل، وٕانهاء حالة الحرب مع االعتراف بإسـ ــ ــ امة حدود آمنة مع إســـ
ة. –إسرائيل  ة الفلسطين ة القض   ل ذلك مما يؤد إلى تصف
س   ــــة للرئ ــــ انت الهزمة فرصــ ة  و ـــداد " آرائه،  " بورقي ـــــ علن فيها  " ســ ل

ة لينقض على منظمة التحرر  ــ ــ ــــ ل مناســ غتنم  ــــرحاته، وراح  ــــ ـــــواب " تصــ ــ وصـــ
نتقد تصرحا ة، و يز خان " القرن العشرن الذ يرد الفلسطين ت الشقير " جن

ذبت عن طر أجهزتها  ة و ـــهيون ما زورت الصــ حر، تمامًا  ال أن يلقي اليهود 
ة.   اإلعالم

ــرن الثاني عام    ــ ــــ ــهر تشـــ ــ ــــ ــ ــــــر في  1967وفي شـ ــــ س عبد الناصـ أكد الرئ
ـــــرورة الملحة النعقاد مؤتمر القمة الخامس،  ـــــ ــ خطاب ألقاه في مجلس األمة الضــ

سو تب الرئ ان، و  دأت االتصـــاالت  بين الملوك والرؤســـاء لتحديد الزمان والم
ــة  ــائنــة مــا  بورقي ــــقير في أ مؤتمر قمــة،  ــ ــ ــــ إلى القــاهرة أنــه ال يجلس مع الشــ

  انت الظروف .
أت 1968وفي أوائل عام    ــ ة ســـ ة وعر ــأت ظروف دول شـــــرحها في  ينشـــ

ةحينه، حملتني على  االستقالة من رئاسة منظمة ا   .*لتحرر الفلسطين
ــــطيني فوق غمومه وهمومه، هللت اإلذاعة    ــعب الفلســـ قدر ما انغم الشـــــ و

ة وفرحت الســــتقالتي .. ثم عادت وأعلنت فرحتها يوم قامت، ما أســــمته،"  التونســــ
ة " اعترافها  ومة التونس ادة جديدة متحررة " للشعب الفلسطيني .. وأعلنت  الح ق

ــة ـــطين ــ ــ ـــ ــ منظمــة التحرر الفلســ س  "  ــادتهــا الجــديــدة " وأن فخــامــة الرئ في ظــل ق
                                                           

أتي تفصيل ذلك  *  تاب يجر إعدادهس
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ة  المجاهد األكبر الحبيب ة.بورقي د منظمة التحرر الفلســطين س يؤ  وحســب الرئ
ة    أنه قد انتصر وانتصرت آراؤه ومقترحاته.. بورقي
ـــي في المقدمة، هي مع    ـــ ــعب التونسـ ــــ ة، والشـ ــب أن األمة العر ــ وما حســـ

ة فلسطين، و  ل تواضع وتوادع .. ففي أوائل الشقير  وآرائه في قض أقول ذلك 
ا  1970عام  ان ذلك في شهر ش طل الدليل القاطع، و قدم الشعب التونسي ال

ة  ــتر روجرز وزر الخارجة األمر من ذلك العام، فحين وصــــل إلى تونس المســ
ة، ة الفلســطين شــأن القضــ عض المقترحات  حمل  ة  فتصــد له  في زارة رســم

االحتجاج والمظاهرات  الشـــعب التونســـي اب،  طل وفي مقدمته الطالب  والشـــ ال
ـــعب  ــ ة الشـ ــ ــ ي من غضــ ة الوزر األمر ة حما ـــــ ومة التونسـ ــتطع الح .. ولم تســــ

ثيرًا من برنامج زارته للبالد . عد أن اختزل    وخرج من البالد 
طل، وأنا في    ار الماجدة عن الشــعب التونســي ال اســتمعت إلى هذه األخ

ــي : ما أعظم األمة بيتي في ا ــــ راتي .. وقلت في نفســــ ة مذ تا ـــتكمل  ــ ــــ لقاهرة أسـ
ها. ة، وما أعظم الشعب التونسي، وهو واحد من شعو   العر

راء، إن الشعب التونسي هو مع "    ام، حتى الهزمة الن وها قد أثبتت األ
س مع " المجاهد األكبر فخامة  الشعب الفلسطيني الالجئ " أحمد الشقير .. ول

سالر  ة  ئ ام؛ أينا المغرور .. بورقي   بل قد أثبتت األ
ا الغرور" م  غرن ا وال  اة الدن م الح   " فال تغرن

م"                                                  "صدق هللا العظ
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  أيـام مـع زعيـم ملهـم
س مقدام وشعب عمالق    ورئ

  
ــيته الن قضــ و، (عامان طو )،  1965 0 1963ما وأنا أدق أبواب موســــ

عة قرون، على أبواب  ــ ــ ــــ ــ ــ ع وقد وقف قبل ســ حت هنر الرا ــــــ ــــ ــ حتى لكأني أصــ
ما ترو القصة الشهيرة .. ا  ا طلب الغفران من ال   *.طانوسا، 

ن لي    و، فلم  ـــــ ــ ــ ـــ ولم أكن أطلــب الغفران حين وقفــت على أبواب موســ
بير، ادخ ان لي رصيد  مد رته لد االتحاد السوفيتي على ذنب معها، ولكن 

الوفاء، ولو قسطًا قسطًا.   خمسة عشر عامًا، وجئت اليوم أطالب 
ـــــوفيتي في األمم    ــــيرتي مع االتحاد الســ ــــــيرتي ومســـ ـــيد سـ ــ ان هذا الرصــ و

قول المثـــل العـــامي، فمنـــذ اليوم األول  مـــا  المتحـــدة، أو هو " حيلتي وفتيلتي " 
ه قدما أرض هذه الم ة في عام الذ وطئت ف حثت عن  1948نظمة العالم

ــير  ــ بهم، ورحت أسـ حثوا عني، وألقيت بنفســـــي في مو ــــوفيتي، قبل أن ي الوفد السـ
اره والشدائد ..  الم ل، المحفوف  ابهم عبر الطر الطو   في ر

                                                           
ا قرارًا  * ا ع ملك ألماني تزوج مثنى وثالث، فأصدر ال وخالصة القصة أن  هنر الرا

ام واقفًا  ث ثالثة أ طلب الغفران ، وم ا  ا سة، وذهب الملك إلى قصر ال حرمانه من الكن
اب تحت الثلوج .. إلى آخر القصة  على ال
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ـــــتمع وأتعلم في أروقة األمم المتحدة،     ل وقتي، أقرأ وأســـ ــت وقتي  ــ رســــ و
ة، و  ا الدول اردة بين ألتعرف على القضــا الحرب ال ان منها متصــًال  خاصــة ما 

ات المتحدة على رأس الدول  ة والوال االتحاد السوفيتي على رأس  الدول االشتراك
ة.   الغر
ــراع الدولي، أخطب وأناقش، وأحاور وأناور، إلى    ة الصــ دأت أدخل حل و

ــ ورا في أقصــ ة  ة من قضــــ ل المشــــاكل الدول ــوفييتي، في  ى جاب االتحاد الســ
ة .. ة والجنو تين الشمال ضة بين األمير ا الرا و ة  ا، إلى قض   آس

ة،  ــــاء الدول الغر ــــراع، لم أتورع عن التعرض برؤسـ وفي غمرة هذا الصـ
 ، نيـد ـة ، فحملـت على  ترومـان، وايزنهـاور، و ـــــ ــ ــ ــــ ـة وفي غير منـاسـ ــ ــ ــــ ـــــ منـاسـ

ميالن، وايدن، وهيوم  ات المتحدة، وعلى م ن وجونســون، من رؤســاء الوال وســلو
ة  ــ ــ ــــ ـــــهيدة، قضــ ــــ ـــيتي الشـ ــــ ــ ل ذلك ثأرًا لقضـ ا ووزرائها،  ــاء برطان ــ ــــ د من رؤســ لو

ة األولى في نشوئها وتطورها.. ر الغري يتحمل المسئول   فلسطين، والمعس
اإلضــافة إلى مشــاعر الثأر، وهي المشــاعر المتأصــلة في نفوســنا منذ    و

نـت أرـد أن أبني، ولو لبنـة ـة،  ـاد ـاتنـا األولى في ال عـد لبنـة، وألدخرهـا من  ح
  أجل المستقبل.

سـًا للوفد السـور    نت رئ عض الشـيء حين  ان موقفي هذا مبررًا  ولقد 
ة، دولة  ة الثان ـــورا قد خرجت من الحرب العالم ــ ــــ في األمم المتحدة.. ذلك أن ســ
ب الدول غير  ـــارت في ر ـــ ــــ ــ ــ ة، وسـ ة قيود أجنب ا طة  ــتقلة، غير مرت ــ ـــــ ــ ــ حرة مسـ

عة.المنحازة .. وفي ال   طل
ان موقفي مبررًا، حتى حين أسرفت في تأييد االتحاد السوفييتي،    ذلك  و

ة الســورة في أروقة األمم المتحدة  دت الجمهورة العر ذا ..و اض .. ه على ب
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حت أنا بنفسي، حسب تعبير  أنها واحدة من جمهورات االتحاد السوفيتي؛وأص
ة، " عميالً  ة، والبرطان   " لالتحاد السوفيتي. الصحافة األمر

ـــًا للوفـد    ــ ــ ــــ ســــ حـت رئ ـــــ ــ ــ عـد مفهومًا وال مبررًا، حين أصـــــ ولكن موقفي لم 
عة أعوام ( ب 1963 – 1957الســعود لســ عة أعوام مضــيت في ر ) ...، ولســ

ة  تة الدول االتحاد الســوفيتي أحارب حرهم وال أســالم ســلمهم .. حتى انطلقت الن
ـــهيرة في أروقة األمم المتحدة، في  ــــ ـــــ مثل الجمهورة الشــ ن  ـــقير لم  ــ ــــ ــ أن الشـــ

ة، وٕانما هو دولة بنفسه!! ة السعود   السورة، وال المملكة العر
له، في    ر الغري  ما جره علي استعداء المعس تة،وال  ال بهذه الن ولم ا

ة  ــ ة القضــ ــ ه غير لســــاني، وقدســ هذا العراك غير المتكافئ، الذ لم أكن أملك ف
نت دائماً  ة التي  ــوالتي على منبر العر ــ ــم في خنادقها، في جوالتي وصــــ ــــ  أعتصــ

  األمم المتحدة ..
من؛ ولم    ـــتعمار يترص بي الدوائر، إلى أن وقعت حرب ال ــ ــ ــ ـــ وظل االســ

واه على األمم المتحدة، وصدر القرار  عرض ش صل ،  أذعن " ألوامر" الملك ف
ان يخشـــاه " خر  ة، ووقع ما  ة الســـعود وشـــوف" فصـــلي من خدمة المملكة العر

رًا  ان  ين األمر طلب إلي أن أجعل األمر بيني و وقد حذرني غير مرة،  وهو 
عملوا على  ة أن  ـــــ ــ ــ ــــ ـــب تعبيره " قادرون في اللحظة المناسـ ــــ ــــ وفرًا،  فإنهم ، حســــ
ــــح، ووقع ما  ــوف .. فلم انتصـ ــــدقت نبوءة خروشـــ إخراجي من األمم المتحدة" وصـ

  وقع .. ولست نادمًا على ما وقع..
عــد،  فــدعــاني مؤتمر القمــة العري في القــاهرة، وتلقفتني ا   مــا  ألقــدار، ف

حث عن رصـــيد في العالم الدولي ..  دأت أ ان الفلســـطيني .. و إلى إنشـــاء الك
قول المثل العامي .. ما  قة،  حث عن الدفاتر العت   فالبدو إذا أفلس ي
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س    ل، الدرك للوهلة األولى، أنه ل ـــــاب طو ــــ ــــ ولم أكن في حاجة إلى حسـ
ه هو حســاب المدين، مســطرًا ل ر الغري؛ بل إن  حســابي ف ي رصــيد في المعســ

ة،وعلى رأسها  الحبر األحمر ..فانصرف ذهني إلى رصيد في الدول االشتراك
اآلمال الجسام..   االتحاد السوفييتي .. وأنا أعلل النفس 

االتحاد    ـــاالتي  ــــ ــ ــ ــــيد هذا، فبدأت اتصـــ ــــ ــ ــــحب من رصــــ ــــ وعزمت أن اســــــ
له، واســـتنفدت في هذا الطر الســـوفيتي، عن ط ر ســـفرائه في الوطن العري 

ــفارة وال  شـــعارنا الحبيب من المح إلى الخليج .. فلم أترك لالتحاد الســـوفيتي سـ
ـــعب الفلســــــطيني ممثًال في منظمة  ابها، أطلب العون للشـــ ة إال وطرقت  ــ ــ مفوضــ

حت لها شـــخصـــيتها المســـتقلة؛ واعترفت ب ها، على التحرر الفلســـطيني، وقد أصـــ
ة .   األقل، ثالث عشرة دولة عر

حفاوة .. دون أن    ة تستقبلني بإكرام، وتودعني  انت السفارات السوفيت و
ل " واحد،  ــوفيتي .. ولو " رو ــ ـــيد الكبير في االتحاد السـ شـــــيء من رصــ أظفر 

ة التي ال تداول لها في األسواق ..   وهو من العمالت العالم
ار 1965 – 1963ذين العامين (وفي أســـفار الكثيرة خالل ه   ) لقيت 

و، جاكوب مالك،  ــــوف، جروم ــ ــيجين، خروشـ ــ ــســـ ــ وســـ ـــــوفييت،  رجال الدولة الســ
ـــاعدة  رة، مســ ــــردت مطالبي في تأييد منظمة التحرر: معاونة عســـــ وغيرهم؛ وسـ

ة ثقاف ــطين ــ ــــ ــ ــ عثات فلســ ــطينيين،  ــ ــــ ـــــ تب للمنظمة في ةالالجئين الفلسـ ، افتتاح  م
و، وغير ذلك من المط ـــــ الموســــ ًا  ــ ــ ــــ قليل .. حتى الب، طامعًا في الكثير، وراضـ

  .)1(ومجرد زاراتي لموس

                                                           
 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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قدر جهود    ــــوفييتي  ــ ــ عًا .. إن االتحاد الســـ ان الجواب من هؤالء جم و
ـــــوفييت، ولكن .. " ولكن الظروف  ـــــداقتي لالتحاد الســـــ ة، وصـــــ في المنظمة الدول

ــطين ة فلســ ــر .. ولكن موقفنا من قضــــ ة في الوقت الحاضــ .. ولكن موقفنا  الدول
فرض علينا أن ندرس .. وأن ســـفارتنا مفتوحة لك على  ل ذلك  من إســـرائيل .. 
ة  ـــؤون العر ــ ــ ـــائر الشـ ــــ ة وفي سـ ــــطين ة الفلســــ ــ ــ الدوام لتنقل إلينا آراءك في  القضــــ

ة.. وسنظل أصدقاء .. على الدوام .."   والدول
ــــعــــب   ــــ ــ ــ لين، والشــ ــد انتظرت عــــامين طو ولكن أنَّى لي أن  أنتظر، وقــ
ــالح،  ــ طلب الســـــ ــــقض عظمي، وهو  قضـــــ ـــطيني من ورائي ينهش لحمي و ــ الفلســــ
ا شــقير هات  ا شــقير بدنا ســالح ..  ح في الشــوارع "   صــ والشــعار الصــارخ 

  سالح وخذ أرواح.."
ــــداقة  وطيدة مع    ًا أو غافًال، أنني بنيت صـــ ـــــ ولم أكن في هذه الفترة ناســ

س وزرائها  ة في شخص رئ " شوآن ال " يوم اجتمعت جمهورة  الصين الشعب
اندونغ في  س الوفد السور ..1955ه في مؤتمر  ًا لرئ نت يومها نائ   .)1(، و

ــرح له مختلف    ــ ـــ ــ ــ ــ املة حتى الفجر، وأنا أشـ ه ليلة   أجل لم أنس لقائي  
ـــيتنا،  ــ علن تأييده لقضــ ة ، لينهض في اليوم التالي، و ــطين ــــ ة الفلسـ ـــــ جوانب القضــ

ة لمؤ  اســـــ ــتر أمام اللجنة الســـــ ـــتترة من المســـ ــة مســ ــ اندونغ، في وجه معارضـ تمر 
س وزراء الهند، ومعارضة سافرة من قبل  زمالئه ـــيالن   نهرو رئ ـــ ــ ــ ـــاء ســ ــــ ــــ ، رؤسـ

  والفلبين .

                                                           
 ، أرعون عاما.ابمصدر س )1(
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ـــي أن أقرع أبواب    ــــ ــ ــ ــــمرت في قرارة نفسـ ــ ــ نت قد أضــــ له؛ و لم أنَس ذلك 
ذلك أن أرجئ ذلك حتى أفرغ  ـــمرت  ــ ـــــ ين، أطلب العون  والمدد .. ولكني أضـــ

اب .من اتصاال اب وأس و، ألس موس   تي 
ين، على األقل في هذه    و أغنى وأقو من  اب أن موســ من هذه األســ

و عضو في األمم المتحدة .. ومنها أن  السنين من هذا القرن .. ومنها أن موس
ر الغري وعلى رأسه  سي في الصراع الدولي ضد المعس و هي الفر الرئ موس

ات المتحدة .. ومنها ، و أكبر وأكبر من  الوال ــــــ " في موســ ـــــيد ــ أخيرا، أن " رصـ
ن أكثر من موقفي على  ين لم  ين .. والواقع أن رصــيد في  رصــيد في 
ة  ــــين الحمراء إلى المنظمة العالم ـــمام الصــ ــ دًا انضـ الدوام، في األمم المتحدة، مؤ

ل ما فعلت.   .. وذلك 
و، انتظرها     ــ ــ ــــ ــ ــ أن تفتح  وعلى غير جدو طال وقوفي على أبواب موســ

، وهو يرفع  ـــطيني تلهب ظهر ـــعب الفلسـ ا الشـ أمامي، واشــــتدت خالل ذلك ســــ
ـــفارة "  ــــ ــــ ــالح .. فقررت وعزمت .. وأخذت طرقي، إلى سـ ــــ ـــــ ـــعار الكفاح والسـ ـــــ شــــ

ة " في القاهرة.. مقراط ة الد   جمهورة الصين الشعب
ـــفير    الســـ ة، ألول مرة، ولم تكن لي معرفة  ــين ــفارة الصــــ ــ ودخلت على الســ

ين .. مشـــيرًا إلى صـــداقتي مع  وفي حديث قصـــير أعرت له عن رغبتي بزارة 
قًا .. ووعد أن   فًا ورق ــفير لط ــ ان السـ اندونغ .. و ـــوآن ال في مؤتمر  الســـــيد شــ

  يبرق فورًا ..
تبي في    ام، وال تزد .. وجاءني الســفير الصــيني إلى م ومضــت أرعة أ

قول لي، وصلني جوا ة ل ة.. " إن الرفي شوآن منظمة التحرر الفلسطين ب البرق
م في أقرب وقـت، مع الوفـد الـذ تختـارونه  نتظر قـدوم ال يرحـب بزـارتكم، و
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ــًا لمنظمة التحرر  ــــ ســـ م " رئ ــــف وصـــــ ًا  و ـــــ ــ ــخصــ ــــ م شـــ .. وهذه الدعوة موجهة إل
ــاطة، اتفقنا على الموعد،  ــ ســ رت .. وفي إيجاز و رت وشــــــ ة ".. فشــــــ ــــطين الفلســ

ـــرف ومدة الزارة، وأنواع الط ـــراب.. إلى آخر القائمة .. وانصــ ــناف الشـــ عام، وأصــــ
التفاصيل. ه ليبرق  ت   السفير إلى م

ــت أن أختارهم من    ـــ ــــ ــاء الوفد وحرصــ ــ ــــ ــ ار أعضـ ـــاالتي الخت ــ ـــ ــ دأت اتصـ و
ـــاء المجلس الوطني، لتمثيل "  ــ ــ ــ ــــ ة للمنظمة ومن أعضــ ــاء اللجنة التنفيذ ــ ــــ ــ ــ أعضـــ

ش الت ون ج ة، وحرصــــت أن  ة والتشــــرع حرر الفلســــطيني الســــلطتين " التنفيذ
يل الوفد من  ه، وتم تشـــــ نت أطمع ف ر الذ  ــ ممثًال، تطلعًا إلى  العون العســـ
ــادة عبد الرحمن  ــ ـــطيني والســـ ــ ش التحرر الفلســ ه المدني القائد العام لج اللواء وج
ة،  ـــــاء اللجنة التنفيذ ــ ــ غمور، خالد الفاهوم، من أعضـــ ـــك، عبد الخال  ــــ ــ ــ سـ ـــــ ــ ــ الســـ

ــــادة، رفعت النمر، عبد الم ــ ــ ـــل زدان،  جميل والســـ ـــــ ــ تور فاضـ ــن قطان، الد ــ ــــ حســـ
ـــــاء المجلس الوطني ..  ــــ ــــ ،  عبد الحميد طقش من أعضــ ــفي ترز ــ ــ ــ ــــ ات، شــ بر
رًا ..  ــ ـــطيني مرافقًا عســـ ش التحرر الفلســ ـــا في ج ـــقورة الضــ والنقيب فخر شــ
ة أن ينضـــموا إلى الوفد  ات الفلســـطين نت قد عرضـــت على عدد من الشـــخصـــ و

ش تور جورج ح ة القوميين العرب، ولكنهم اعتذروا،  ومن بينهم الد من قادة حر
عض اآلخر، ألن بين  ة، وال ـــيوع ـــين شـــ ــهم ألن الصـــ ــ عضــ ــــاغله، و ـــهم لمشــ عضـــ

ار البورجوازين!!   أعضاء الوفد عددًا من 
ــــــاء يوم االثنين (   ــــ ــــ ـــان وفـــد منظمـــة التحرر 1965-3-15وفي مســـ  (

ــعد الطائرة، وع ــ صــ ة في مطار القاهرة الدولي،  ــطين ـــفير الفلســــ قف ســـ ـــلم  ــ ند السـ
ـــــعب  ـــــين ومعاونه في وداعنا،  يتمنى لنا رحلة موفقة؛ وأخذتنا العزة أن الشـــــ ــ الصـــ
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عمائة مليون نســمة، قد  مثل ســ ة، وأن ســفيرًا  حت له شــخصــ الفلســطيني قد أصــ
ادة واستقالل ..  نا دولة ذات س ما لو    خف لوادعنا في المطار، 

إلى حقيبتي، وفيها  مجموعة وأخذنا مقاعدنا في الطائرة، ومددت يد   
ان  تاب، و عد  ًا  تا من الكتب عن الصــين ونهضــتها وثوراته، ورحت أتصــفح 

ح   ــ نت حرصــــًا  أن أصــ ــي تونغ " فقد  م ماوتســ رة للزع ــ بينها " المقاالت العســ
عة ذلك مســيرة قائدها  ًا"في معرفة تارخ الصــين وفلســفتها وثوراته، وفي طل "صــين

م ماوتسي تو  ونج " المدينة   نغالعظ وفي عصر اليوم التالي وصلنا إلى " هونج 
ـــواطئ  ـــــ أجمل الشـــ أقار األكواخ، الرافلة  ــعة  ـــــ ة،  المرصــــ اذخة بتجارتها العالم ال

  والخلجان ..
بنا    ـــينيين .. ومن المطار ر ـــ ــــ عض الموظفين الصـ النا  ـــتق ـــ ــ ــ ان في اسـ و

نا نتمنى لو أن البرنا ة.. و ــين ــ ارات إلى الحدود الصــ ـــــ ــــاء السـ قضــ ــــمح لنا  مج ســ
ــتعمرات التاج  ـــ ــ ــ ــ ــــاحرة المتآمرة .. إحد مســـ ــ ــ ــــ ام في هذه المدينة الســـ ـــعة أ ـــــ ــــ ضــ
ة، ودولة  ة الليب ان الجمهورة العر ـــــ انها على سـ ــ ــ البرطاني، التي يزد عدد ســ

عًا. مجتمعين . ة، مجتمعين .. وجم من الجنو ت ، وجمهورة ال   الكو
ة وجدنا  قطارًا خا ًا مؤلفًا وعلى الحدود الصـــين صـــًا ينتظرنا، ووفدًا صـــين

ول .. وتوزع األحد عشر عضوًا  ار رجال الدولة، والتراجمة ورجال البروتو من 
الراحة،  ة .. ونعمنا  ل واحد أو اثنين في عر ات القطار،  من وفدنا على عر
ـــيني، وألطاف المرافقين .. وفوق هذا وذاك، فقد داعبنا  ــ ــــ ـــا الصـ ـــ والفاكهة، والشــــ

ب في قطار الخيالء حنا " دولة " نر فضـــل أصـــدقائنا الصـــينيين، قد أصـــ ، إننا، 
مة في خدمتنا.   خاص .. والصين العظ
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ة  ارم الصين ًا من ثالث ساعات، والم وسار بنا  القطار الخاص، قر
من الشئون العامة أو تحف بنا، والموظفون والمرافقون ال يتحدثون في شيء 

ة أو اس ة .. وظ الس فتهم قاصرة على أمر واحد : راحتنا وسرورنا، وال االجتماع
شيء غير ذلك إال االبتسامات اللطاف، إال االبتسامات اللطاف، ال عيب فيها 

  غير أنها ابتسامات تنفرج عنها شفاه الرجال ..
األعالم،    انت المحطة مزدانة  انتون، و وفي المساء وصلنا إلى مدينة 

ار رجال الدولة، ومجم تظة  ــد م ــ ــ ــ اب، تهتف وتنشــــ ــ ــ ــــ ــ وعات من الطالب والشــ
ـــيوف " .."  ــــ الضـــ ًا  ة " مرح ة والعر ـــين ــ ــ الصـــ األيد والعيون ،والالفتات  وتلوح 

ة". ة األفرق ا الصداقة اآلسيو ش شعب فلسطين " .. تح   ع
ـــاحات بين صــــفوف متراصــــة    ــوارع والسـ بنا الشــ ومن المحطة ،اخترق مو

حيون " ــيني ،  ــ ــعب الصــ ــــر  من جماهير  الشــــ ــيوف العظام" حتى بلغنا قصــ ــ الضــ
عدها إلى  ــؤوننا في غرفنا، انتقلنا  عض الوقت نصــــلح من شــ ـــينا  افة،وقضـ ــ الضــ
ثيرة، فمنذ أن وطئت أقدامنا أرض  ن في حاجة إلى راحة  الصــالة العامة، فلم ن

ل جانب.   الصين، والراحة تحف بنا من 
ــاء مع حاكم المقا   ــ ــ ــــ ــــخمة تناولنا العشــــ ــــ ــ ـــ ار وفي تلك القاعة الضـ طعة و

 ، عد طب قًا  ــيني تقدم إلينا، ط رين والمدنيين؛ وألوان الطعام الصــ الرجال العســــ
الحديث  عن  ـــنا  فنا الكبير  يؤانســـ ــ ــ ات قليلة؛ ومضــ م ثيرة،  في  ثيرة و أنواعًا 

انها  ــــــ ــــ ـــغيرة ال يتجاوز ســ ــ ــ ــــ ـــانع المدينة وتجارتها، وأنها مدينة صـ ــــ مليون  2مصـــــ
عتذر لنا عن هذه أنه    العدد القليل !! نسمة.. 

وما أن فرغنا من الطعام حتى تراجع " الخدم " إلى الجدار، ووقفوا صـــفًا   
رًا .. ووقف حاكم المدينة،  ـــــ أنهم ينتظرون أمرًا عسـ ة  ـــــ قامتهم المنتصـ واحدًا، 
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تمنى لنا إقامة سعيدة،  ومة، و ًا وحزًا وح اسم جمهورة الصين، شع يرحب بنا 
الروا العديد ـــيدًا  ــ ــ ـــعب مشـــ ــــ ة، راجين للشـــ ــعوب العر ــ ــ ين الشــــ ة " القائمة بيننا و

ة وريبتها إسرائيل .." ة األمر ته ضد اإلمبرال   الفلسطيني النصر في معر
ه وهو يتحدث    ــتمع إل ــــ ــــ ة، وأنا أســــ تو قرأ من ورقة م ان حاكم المدينة 

ـــين ق ــ ــ ــ ت أن جمهورة الصــــ ــــرائيل، فأدر ــــ ــ ــ ة وريبتها إسـ ة األمر د عن اإلمبرال
ة..   أضاءت أمامنا " النور األخضر" من اليوم األول لوصولنا القارة الصين

ة    ـــر، فوقفت أرد على تح ــــ ـــير تحت هذا النور األخضـــ ــــ يف أســـ وعرفت 
ـــة  ــ ـــــ اســـــ ــــــ ــــ ــ ة، الممثلة في الســ ة العالم أقو منها، فحملت على اإلمبرال الحاكم 

ا وأفر ـــــ ـــتعمار الغري في آســـــ ـــــ ـــرد مظالم االســ ــــ ة، وأخذت أســـ ا األمر ا وأمر ق
ة.   الالتين
ورا وفيتنام، واستأنفت    ة في  ة األمر عد ذلك إلى شرح القض وانتقلت 

ــتعمار  ــ ــــ ـــاو االســ ــــ عيدًا في الحديث عن مســـ أنه " ال حاجة بنا أن نذهب  القول 
انتون، في المدينة التي شهدت فظائع حملة األفيون  الغري وجرائمه، ونحن في 

ًا في الحرب ال ـــب ــ ــ ــ انت سـ ة و ــين ـــ ــ ــ ة .. في هذه المدينة التي عانت  –صـ البرطان
ـــبب االحتالل البرطاني  ــ ــــ سـ ــي .. في هذه المدينة التي ابتليت  –الكثير  ــ ــــ الفرنســ

ا التي وقعت في وطننا  البال رنا  اني .. في هذه المدينة التي تذ ا االحتالل ال
األفيون، فنحن نتم قد ابتليتم  ذلك قد ابتلينا  العري في مشـــرقه ومغره .. وٕاذا 

ــة التي غزت بالدنــا على مــد  ، وأعني بــذلــك الهجرة اليهود ـــر ــــ ــ ــ شـــ ــاألفيون ال
ة و .. و ..   ثالثين عامًا تحت الحراب البرطان

ـــلت في الحديث على هذا المنهج من المقارنات، ألكون أقرب    ــــ ـــترســ ــ ـــ واسـ
ــوخًا في أذهانهم، وه ــ ــــ ة رسـ ــطين ــ ــــ ة الفلسـ ــ ــ ـــامعين، وألزد حقائ القضـــــ ــ ــ م إلى الســ
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ه الطرافة  ل امتزجت ف عد حديث طو ــتمعون إلَي بجوارحهم قبل أذنهم ... و ــــ ــ ســـ
م أن  ر م، أن أذ ــدث إل فوتني، وأنـــا أتحـ المي قـــائًال :" وال  ـــالجـــد، ختمـــت 
مة، فإن التجار العرب قد وفدوا عليها  مة بهذه المدينة العظ ـــالت قد ــ ــ ـــ ــ للعرب صـ

حر إل اب ال ـــفنًا تنقلهم في ع ــــ م، فأقاموا أولى الروا التجارة منذ أن وجدوا ســ
م، ونحن  م .. وها نحن نأتي إل ـــيني العظ ــــ ــ ــ ــعب الصـــ ــ ــ ــ ــــ ة، والشــ بين األمة العر
ــة في  م الرائــدة الغن م؛ واالنتفــاع بتجــار ــة " مع ــام " الروا الثور نتطلع إلى ق
ة التحرر الوطني .. وهذه هي التجارة الثورة التي  ـــتعمار،  وحر ــــ ــ ــ مقاومة االســـ

  ا من أجلها في هذه الزارة .. و ..جئن
، ولم    التصــفي الســرور، وانطلقت أكف الحاضــرن  فنا  فتهلل وجه مضــ

ة " و " االنتصــــــار  ـــين ة الصـــ ــداقة العر تقف إال لترفع األقداح على " نخب الصــــ
ة " ،  ة األمر ادلتهم األنخاب  "على اإلمبرال ــطيني " .. و ــعب الفلسـ اة الشـ وح

ة  "الشعب انت  بتح س ماو " .. و م و " قائد النضال الثور الرئ الصيني العظ
عصــير الفواكه؛ فقد  انت أنخابنا ،  الشــراب الصــيني الثقيل، على حين  أنخابهم 

ع الوالئم.. ل دقة في جم   انت هذه رغبتنا، حافظوا عليها 
أننا على معرفة منذ    ــطرًا من الليل في المؤانســــة والمالطفة،  وقضــــينا شــ

ن، حتى لز  ، ونالطف سائر المدعو ا ل، نداعب الض فصل بيننا  ممن طو د 
  إال اللغة .. ولوالها لكانوا " هم الضيوف ونحن رب المنزل"..

وصـعدنا إلى مخادعنا ، تالحقنا الهتافات واألنخاب، لنقضـي ليلة ناعمة   
لة مديدة مع فرســـان الجدل  ال طو عد ل والحوار هادئة .. واســـترحت ليلة واحدة، 

  في الوطن العري .. والحمد  !!
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ين    ـــة إلى  ــــ ـــتقل طائرة خاصــ ــ اح إلى المطار لنســــ ـــــ ــ ـــنا في الصــ ــ ـــ ونهضـ
ال، ذلك  ـــتق ــ ، أروع من االســ ل الطر ان الوداع حافًال على طو ـــمة .. ف ـــ العاصـ
أنما رأوا  تعلقون بنا، و انتون جعلتنا نتعل بهم، و ــيناها في  ــ أن ليلة واحدة قضـ

ــ ـــالف العصـــــر فيها وجوه أســـ الفنا التجار العرب الذين وفدوا على أســـــالفهم في ســ
  واألوان.
ـــاتهـــا، هـــدير الجمـــاهير    وانطلقـــت بنـــا الطـــائرة، وتعـــالى فوق هـــدير محر

ات المطار؛ ومددت يد إلى حقيبتي أتناول  الهاتفة المنشدة، وقد غصت بها جن
اطرتهم، وثورات ـــين، وأ ــفح ذلك الكراس، عن الصــــ ــ ــ ها: ال أنقطع هذا الكتاب وأتصـ

ًا.. ان نرد شرا ة محتشمة، تسألنا إذا  فة، مؤد   عن القراءة إال حين تتقدم المض
ين وأقبل    وما أزف وقت الظهيرة حتى أخذت الطائرة تحوم حول مطار 

صـــر ..  شـــيرون إلى النافذة، لنر ون عهم  ــا مدون أصـ التراجمة من حولنا، وهم 
ًا.   ولقد رأينا عج

ل األلوان ان المطار "    المئات واآلالف،  حقًال " من األعالم رفعت 
المئات، تقف  األلوف ال  انت الجماهير  اغ .. و ــ ــ ــناعة األصــــ ــ التي غرفتها صــــ
ال  عض  .. وأن هذا االستق عضها إلى  لة منتظمة مرصوص  في صفوف طو

الغ ت إن هذه الحفاوة ال ــرعان ما أدر ــ ــــ ــ ـــ ة الرائع الجامع قد أعد لغيرنا .. ولكن سـ
  هي لنا، ال لسوانا.

ـــيوف    ــــ ــــ ار الضـ نت أر  ما  ــــلم الطائرة، برزانة وتؤدة،  ــــ ــ ونزلنا من ســ
ــن يي " وزر  ــافحتنا المارشــــال " شــ فعلون في مطاراتنا في الوطن .. فتقدم لمصــ
ار رجال الدولة  قدم لنا  س مجلس الدولة،وأخذ  ة، ونائب رئ ـــين ـــــ ــ ة الصـ الخارج

رين والمدنيين، ثم مرر  ــ ــ ــــ ــ ــ ه رجال من العســ ل الذ وقف ف نا على الطر الطو
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ة هذا الصـــف صـــافحنا ثالثة من  الســـلك الدبلوماســـي العري واألجنبي. وفي نها
ح  ذلك أصــ ة، و عملون في القســم العري لإلذاعة الصــين إخواننا الفلســطينيين،  

ا !! افة أرجاء الدن اليهود منتشرن في    الفلسطينيون العرب 
ع   ـــفوف وأخذنا طرقنا  ــــ ـــن يي بجانبنا، أمام الصـــ ــــ ــــال شـــ ــــ د ذلك، والمارشــ

ـــة  ــال والفالحين، والمنظمـــات القوم ـــاب، وممثلي العمـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــة للطالب والشــ ل الطو
ارة  ين .. ووقفت عند شــفتي الع ينهم شــيوخ  الجامع اإلســالمي في  المتعددة، و
رت إنني في  ـــــتها .. وتذ ســــ ــالم بخير، ولكني ح ــــ ، إن اإلســـ ــهيرة : الحمد  ــ الشـــــ

احات األزهر الشرف !!مطا ين ال في    ر 
ــال    ــا األطفــ حملهــ ـــان  ـ ــاليــــل الزهور التي  ــــأكــ ــار  ـــت أجواء المطــ قـ وع

ات  اب والشـــا اســـمين فرحين، ومن خلفهم الشـــ ان والبنات، وهم ينشـــدون  والصـــب
ـــواعدهم،  ــــ سـ ــة دافقة، ومن وراء اؤلئك العمال والفالحون يلوحون  ــــ حماســ يهتفون 

ال   عزة والقوة.وقد تشنجت شرايينهم 
انت تمد    انت توجه إلينا .. ولوال أن األيد  حات  ـــــ ــ ولوال أن هذه الصــ

م، هو على  م العظ ال العظ ــــتق قنت أن هذا االســ ــنا، أل ــ حتى لتكاد تالمس رؤوســ
ـــداقات، وتوثي  ـــب الصـ مة لكسـ ــعوب العظ ذا تفعل الشــ وجه التأكيد لغيرنا .. وه

  الروا والعالقات..
ــرني فوق اال   ا بين ولقد أســـ ال الرائع، ما رأيته من النظام واالنضـــــ ــتق ســـ

قفون في  عهم  ــعب .. فجم ــــ ــ ــ هذه الجماهير، وهي تمثل قطاعات مختلفة من الشـــ
م  اتجاه مســتق عًا مرفوعة  أيديهم جم أنهم في " طابور "، واألعالم  صــف واحد 

ـــــ ــطوانة واحدة، مسـ ـــ أنها رجع اسـ جلة وتكاد أن تكون خفقاتها واحدة .. وهتافاتهم 
ــــاتها تنم عن  اتها        وومضــ ــمات وجوهم في حر ــ ة والدقة .. وقســ ة العنا غا
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ــب أن هذا  ــــ ع واحدة، وأحســ ــتهم تتدافع من يناب ـــ ــ تعبيرات واحدة .. وفيوض حماسـ
قة أروع وأبدع. ثير، فالحق قة    الوصف دون الحق

ـــتقبلنا     ـــفة، تســ ادين واألرصــ ـــاحات والم ين، والجماهير تمأل الســ ودخلنا 
طت نفســي إلى  أنما ه عد أرضــنا المحتلة..  و ال الفاتحين ونحن لم نفتح  اســتق

االت الفخمة..   القاع، ونحن نمتطي قمة هذه  االستق
ـــرح لي بإنجليزت   شـــ ارة،  ــ ــ ــــال شــــــن يي إلى جانبي في الســ ان المارشــ  هو

حة .. وأنا  ـــمة، ونحن نخترق شــــــوارعها الفســــــ ــيئًا عن معالم العاصـــ ة، شــــ ـــين الصـــ
ــتوضــــح ما فعل عظماء الضــــيوف، ونســــيت في لحظة من الزمن،  أســ ــتزد،  وأســ

  أنني بال وطن وال دولة .. وأني واحد من الشعب الالجئ، والشرد الطرد..
ـــيتكم،    ــــ د قضــــ ؤ م، و ــعب يرحب  ـــ ــــ ــال قائًال : إن الشــ ــ ــــ وابتدرني المارشـــ

ة، لتبدأ النضــال من أجل تحرر م منظمة  التحرر الفلســطين عد إنشــائ  وخاصــة 
ة.  ة األمر م من اإلسرائيليين عمالء اإلمبرال   وطن

ــــرائيل،    ــــ ــ ــ ة وعميلتها إسـ ة األمر اًال إلى اإلمبرال وقلت : نحن ال نلقي 
م ، الذ  ـــين العظ ـــعب الصــ ــعوب الحرة تســـــاندنا، وفي مقدمتها شــ وما دامت الشـــ

ة ، وحارب من أجل الحرة ..    ذاق مرارة العبود
ـــال حدي   ــتأنف المارشـــ ة متحدة، وأســــ ثه قائًال : المهم أن تكون األمة العر

نتم متحدين .. على الدول  م إذا  ع أن تتغلب عل ا وال إســـرائيل تســـتط فال أمر
ة أن تتحد ..   العر

ة .. لقد عقد الملوك والرؤســــاء العرب مؤتمر    قة أســــاســــ قلت : هذه حق
ندرة، وقد و  لمتهم على محارة قمة .. األول في القاهرة والثاني في اإلســـ حدوا 

ة ..   االستعمار والصهيون
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ــال    ــ ـــــ يد .. فال بد أن المارشـ ـــديد والتو ـــ قلت هذا الكالم، وأنا أتجنب التشــــ
ن أكثر  ـــاء العرب مــا أعرف، إن لم  ــ ــــ ــ ــ عرف عن حــال الملوك والرؤســ الوزر، 

  وأكثر..
طًا من    ـــمة، نتحدث خل ــــ ل بين أرجاء العاصــ ـــينا في الطر الطو ــــ ومضــ

ـــة  اســـ ـــــ فة، مزهارة السـ ث ة  ــ غا ــ افة وســ ــ ــ ــر الضــ ـــلنا قصــــ ــ والمجاملة، حتى وصـ
  معطارة ..
نا في القصـــر    عض الوقت، مؤانســـًا مالطفًا؛ وتر ودخل المارشـــال معنا 

بيرة من الحرس .. ة    في أيد أمينة، مع المرافقين والتراجمة والخدم، وحاش
ــألون عن راحتنا، وماذا نر   ــ ســــ ـــــينيون  ــ د : طعام، وهرول إلينا الخدم الصـ

تب، سجاير ..   شراب، حمام، حالق، أدوات حالقة، 
ــى علي زمن    ل، وأنه مضـــ ــــعر طو رت الخدم .. فقد فطنت أن شـ ــ ــ وشـ

وا لي فرصـــة وأنا  من غير حالقة، فإن فرســـان الحوار والجدال في الوطن لم يتر
ة ألدخل على حالق، فأنجو من حوارهم العليل ، وأتخفف  أطوف العواصـــم العر

ل..من شع   ر الطو
عد ذلك    مقصــه الرتيب، وراح  عالج شــعر األشــعث،  وجاءني الحالق، 

ــــي .. وما أن فرغ من ذلك حتى  ــــ ــــعر في رأســ يدلك جبيني، وعنقي، ومنابت الشــــــ
ه إلى أوصالي، فسارعت إلى غرفتي قبل أن يهرب  أحسست أن النوم قد أخذ دبي

سور دائمًا، دائمًا النوم من أجفاني، ال أسأل عن شراب أو طعام، فأمر ا لطعام م
  أبدا .. أما النوم فإنه في مثل حالي وهمومي، عزز المنال..

ة    ــــــ هذه الغا ر، وحوالي من الهدوء، وســ اح الم ــ ــ ــت في الصــــ ــ ونهضــــ
ة، ال  ــذ عث عطورها الشـــ ـــل تغرداتها الحلوة، واألزهار ت ار ترســ حة، واألط ــ الفســـ
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اعة .. و  ارات وال أصــوات ال جلســت في الشــرفة، وأحســســت أن نســمع أبواق الســ
ــتأنس إال  ة، ولم أســ ــت " إلى الضــــجيج والجل ــتوحشــ ون قد طال وطال " واســ الســــ

قة.. مرون من حول القصر بخطواتهم الرق ان الحرس    حين 
ــــرنا    ـــــ ــــالة الطعام فأكلنا وتخمنا، وشــــ ــ ـــــ ادرنا في الموعد المحدد إلى صــ و

ًا، وهذا يوم ًا وغن ـــه ان الفطور شــ عيد عن المشـــــاغل والمشـــــاكل،  وامتألنا، فقد 
ة ومن يدر .. فمتى نســــتطيب الطعام مرة  فَلم ال نأكل ونشــــرب،إنها فرصــــة طي

.   أخر
ان    ة ناعمة،  ـــــين ــــة صــــ ــ ــ اوران" يهمس في أذني، همسـ بير " ال وجاءني 

اح ..وموعدا  س الوزراء الســـيد شـــوآن ال قد حدد لي موعدًا خاصـــًا في الصـــ رئ
عد الظهر لالجتماع  له ملكًا آخر  ح النهار  ـــــ ــ ــ هذا أصـــ آته .. و امل ه الوفد 

س الوزراء ألكبر شـــعب في العالم محجوزًا ذلك  ح رئ للشـــعب الفلســـطيني.. وأصـــ
ة. ة الفلسطين امله، لحساب القض   اليوم 

افة إلى مقر راســة الوزراء، في    وفي الموعد المحدد غادرت قصــر الضــ
اب وســـ المدينة، من غير حراســـة وال أ مظ م والســـلطان .. ودخلت ال هر الح

ــاب غرفتــه في  ــوآن ال على  ــــ ــــ ــ ـــيــد شــ ــ ــــ ــ ــ لــة، ألجــد السـ ومنــه إلى المعــابر الطو
عين عامًا من عمره  ة، تحمل الســـــ ــا ــوقة الشـــ ــ قامته الممشـ تقدم إليَّ  .. و انتظار
ظــان  ــان غل ــه النــافــذتين، فوقهمــا حــاج حتو عين ـــمــات،  ــــ ــــ ــ وجهــه النــاعم القسـ و

ان، تعلوهما جب هة عرضـــة، وراء عقل يختزن الدقائ والصـــغائر، مهما قل مغول
  حجمها وخف وزنها.
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ــــوق    ة، في شـــ الذراعين، على طرقتنا العر ـــــوان ال  ــيد شــ ــــ وأخذني السـ
اندونغ ..  قول: لقد مضـــت عشـــر ســـنوات على لقائنا في لقائنا في  ولهفة، وهو 

ذلك. س    أل
م، قلت : ال .. نحن لم نفترق أبدًا، وال عامًا وا   نت دائمًا مع حدًا .. لقد 

م ونضالكم. ار ع أخ   أتا
قول : أنتم العرب    ـــه عقلـــه .. وهو  ـــًا في مثـــل رحـــا ـــًا رح ت ودخلنـــا م

م. ع أن  نجار الفصاحة، وال نستط   معرفون 
م في غير الفصاحة..     قلت : نحن نتطلع أن نجار
ضًا..     قال : وهذه فصاحة أ

، وأغلقت األ ــا ؤوس الشـــ بواب، وخرج الموظفون والتراجمة من ودخلت 
ـــوآن ال وجهًا لوجه وهو  ة، مع شــ ــي أمام فرصـــــتي التارخ الصـــــالة، ورأيت نفســـ

س عندنا وقت محدد .. تكلم ما تشاء، وقدر ما تشا   .ءقول : ل
ـــانـــدونغ، وعن وجهوده    ــا األول في مؤتمر  ـــائنـ ــث عن لق ــدأت الحـــديـ ـ و

ــارا ــاذ المؤتمر من هول الت ــه من الموفقــة في إنق ــف  ــ ـــــ ــــ ــادت أن تعصـ ت التي 
ة، وأن األمة  )1(الداخل والخارج ــطين ة الفلســ وأثنيت على وقوفه إلى جانب القضــــ

عد ذلك إلى سرد األحداث التي جرت  ة تحف له هذا الجميل .. ثم انتقلت  العر
ه  اندونغ .. وأســهبت في شــرح ما انتهى إل عد مؤتمر  ة  ة الفلســطين على القضــ

ان مؤتمر القمة ف ام الك ـــيل ق ــ ــ ـــلت في تفصـــ ـــ ــــــترســــ ندرة.. واســــ ــ ــ ي القاهرة واإلســــــ
ش التحرر الفلسطيني. ة وج   الفلسطيني وٕانشاء منظمة التحرر الفلسطين

                                                           
 .، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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حديث    ل  ولخصـــت له قرارات الملوك والرؤســـاء .. وختمت حديثي الطو
ــطين  ة على تحرر فلســ ــطيني والجماهير العر ــعب الفلســ م الشــ ـــم ل عن تصـ طو

ة على الكفاح وا ات .. وما تعلقه األمة العر ـــح ــ ــ ــ ــــ ــالح مهما عظمت التضـ ــــ ــــ ــ لســ
مة.. ه من نتائج عظ م، وما ستنتهي إل   زارتنا إلى هذا البلد العظ

ــتوعب    ســـ ه،  ه ووجنت ه وعين ه وحاجب ـــتمع إليَّ بإذن ســ ـــوآن ال  ان شــ
ــع رجًال  ــــ ضــ لها .. ال يتحرك وال يتثاءب وال يلتفت، وال  ـــائه هذه  ـــ أعضــ حديثي 

ـــد في هذا عل ــ أنني أجلس أمام تمثال موســـ ـــاعد ..  ــ ــاعدًا فوق ســـ ـــــ ى رجل، وال سـ
قينًا .. ذلك ..  ه، لحسبته  شع في عين اة    الكرسي .. ولوال بر الح

ــاعتين وأنا    ــــ توقفت عن الكالم، وأنا أعتذر عن اإلطالة، فقد تجاوزت الســـ
ـــــي الوطن ا ــ ــ ـــ لعري، أتحدث .. قال : ال داعي لالعتذار .. وهل جئت من أقاصــ

لمتين وتنصــرف .. واآلن، وقد شــرحت ما شــرحت،  لنشــرب الشــا معًا، ولتقول 
التحديد. ك .. و   ما هي مطال

رة..   اسي .. نرد معونة عس اإلضافة إلى التأييد الس   قلت : 
التفصيل.     قال : وماذا ترد 
عثة من    ذلك أن نوفد  ــطة، ونرد  ــــ ــــ ــ فة ومتوســ ــــلحة خف ـــــ ــــ قلت : نرد أسـ

ــاطنــا ل ــ ــ ــــ ــ ــ ــة في هــذا ضــ ــات .. فــإن لكم خبرة غن ـــا ــــ ـــــ يتــدروا  على حرب العصــــ
  الموضوع.
ة تحررة في    ة حر ــتعدون على الدوام لتأييد أ ــ ــــ قال : أنت تعلم إننا مســ

اء ..  ـــنا أغن بيرة .. نحن لسـ ـــعبنا  اتنا تجاه شـ ـــئول قدر طاقاتنا .. إن مسـ العالم، 
ات ا ات أمام الحر ــئول ــ ــــ ــ ـــ ـــعر أن علينا مسـ ــــ ــــ ــ ذلك نشـ لتحررة في العالم ولكننا 
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ة .. ولن نتأخر عن  ة األمر ــطهدة ومقاومة اإلمبرال ــ ـــعوب المضــ ــاندة الشـــ لمســــ
اناتنا.   مساعدتكم في حدود إم

م العون الــذ    بيرة .. وٕاني أترك لكم تقــد ـــت  ــ ــ ــــ ســـــ قلــت : إن مطــالبنــا ل
عونه ..   تستط

ـــون ثمنها،    ــ ــ تقاضــ ـــاعدات و ــ قدمون مســــ غيرنا الذين  ــــنا  ــــ قال : نحن لسـ
ت نا.و س هذا أسلو ة .. ل اس اة س   قاضون عليها فائدة .. هذه أعمال مرا

ـــــلح    صـــ ــالح ما  ــــ ات .. نرد من الســ ا قلت : نحن ال نرد طائرات وال د
ات..   لحرب العصا

ومات    ـــالح، هل اتفقت مع أ من الح ــ ــــ ــ ــ ـــل السـ ـــــ ــــ صــ قال: أين ترد أن 
س عبد الناصر في هذا الموضوع ة .. هل تحدثت مع الرئ   ؟؟.العر

ــوع.. ولكني أعتقد أن    ح، أني لم أكلم أحدًا في هذا الموضـ قلت : الصـــح
ـــلحـــة إلى مينـــاء  ــ ــــ ــ ــ ــحن األسـ ــ ــــ ــــ القـــاهرة ال تعـــارض في ذلـــك، ونحن نرجو أن تشــ

ندرة.   اإلس
م األسلحة مجانًا، وأن    ننا أن نرسل إل م قال : نحن حاضرون لذلك، و

ندرة .. فال ن أمن من إرســـالها على بواخر نشـــحنها على بواخرنا رأســـًا إلى اإلســـ
ـــئتم فنحن ال  ـــاد .. وأعلنوا ما شــ المرصــ ي واقف  أخر .. فإن األســـــطول األمر

ان. م من األمر ان .. ولكنا نخاف عل   نخاف من األمر
م .. وما    ر العظ ـــــ ــ ه عن شــ المًا أعبر ف ع أن أجد  ــتط ــ ــ قلت : ال أســـ

ع أن ندرة، فهل نســـتط اخرتكم ســـتصـــل إلى اإلســـ اطنا  دامت  نرســـل عليها ضـــ
ات. حرب العصا رة المتصلة  م على الفنون العس ة عند   ليبدأوا دورة تدرب
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ــال دائم    ــ ــــ ـــن أن تظل على اتصــــــ ــــ ــ ــ حســـ ن .. و ع إن ذلك مم الط قال : 
ة لألســلحة أو  النســ ع اإلجراءات الالزمة، ســواء  ســفارتنا في القاهرة لترتيب جم

.. ا   للض
  ميل و ..قلت : لن ننسى لكم هذا الج  
ر .. أنتم تردون أن    ــ قاطعني) هذا واجبنا .. ال داعي للشـــ قال : (وهو 

ــعوب  ــ ــــ م، وال أن نترك الشـــ م وحد ن أن نتر م م، وال  ـــــ ــ ــ تحاروا من أجل أرضــ
ة وحدها. ة األفرق   اآلسيو

عد ذلك، وقال : وهل قدم لكم الروس شيئًا؟     واستطرد السيد شوآن ال 
صلنا شيء حتى   و.. قلت :لم    اآلن من موس
  قال : وما هي المعاونات التي طلبتموها من الروس؟  
صلنا شيء حتى اآلن    ة، ولكن لم  رة وثقاف قلت : طلبنا معاونات عس

..  
  قال : أنا أعلم أنك على صداقة متينة مع زعماء االتحاد السوفيتي ..  
  قلت : الصداقة ما تزال قائمة، ولكن المعونة غير قائمة.  
د قال    ـــداقة ومعونة .. ولكني أحب أن أؤ ًا) .. أما نحن فصـــ ــاح ــ : (ضــ

ــاعدة .. ونحن ال  ة مسـ م أ ثيرًا لو أن الروس قدموا إل ون مســـرورن  لك أننا ن
و .. فإذا قدموا لكم  م على حساب صداقتكم مع موس نرد أن تكون صداقتنا مع

ــرورن جدًا .. نحن يهمنا أن تظفروا  ــ ــ ــ ون مســـ ــن ــ ــ ـــاعدة فســـــ ــ ــ ــ ة مســ ــتقاللكم أ ــــ اســـــ
  وحرتكم.
  قلت : هذا هو الموقف الثور األصيل ..  
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م مع     ــاع ــ ــ ــــ ـــــلوا مســـــ ــ ــ أس  .. واصـــــ قال : وني ال أرد أن أدفعك إلى ال
ـــيء .. ال  ــ ـــــلوا منهم على شــ م لن تحصــ نت أعتقد أن ــوفيتي .. وٕان  ــ االتحاد الســـ
ــــــرائيل، وتقوم بينهما عالقات  ــــ و معترفة بإسـ ـــــ ــ ــ ـــي وال ثقافي .. إن موســ ــــ اســــ ــ ــ ـــــ ســ

م فلســطين اقتصــا ا على تقســ ة فضــًال عن أن االتحاد الســوفيتي واف مع أمر د
ام إسرائيل ..   وق

ــذا الموقف .. (ثم    ر هـ ح، وٕان العـــالم العري يـــذ ــح ـــــ ــــ قلـــت : هـــذا صـــ
اسم المنظمة. ين  تب في  فتح م ت) وهل تسمحون لنا    استدر

ــدم لكم المبنى .. ونعترف    ــــاكر .. ونحن نقــ ــاح ال ــ ـــــ ــ ــ ــــ ــال : من الصـ قــ
ما نعامل ا ة، ونعاملها  ـــــ ـــانة الدبلوماســـ ــ ين الحصـــ م في  ت لمنظمة، ونمنح م

م  قول : نحن مع قة .. ونهض السيد شوآن ال من مقعده، وهو  ة سفارة صد أ
ع ..   .. ونحن حاضرون لكم ما نستط

ًا لنمثل الشـعب الفلسـطيني    ين أثنى عشـر فلسـطين قلت : لقد جئنا إلى 
حنا  ة النصر مهما طال الزمان.ولكننا اآلن أص عمائة مليون، وهذه بدا   م س

ــار مع   ــيد شــــوآن ال يودعني، فســ ل، حتى  يوخرج الســ في الرواق الطو
اب الخارجي، ة، وأنا أقول في  ال التح ه  لتا يد ارة، ورفع  ـــــ ــ ــ ــــ إلى أن دخلت السـ

قع اإلنسان في أسر اإلنسان. ذا    نفسي : ه
افة، فوجدت رفاقي    عد أن عادوا من جولة وصلت قصر الض انتظار 

في ضواحي العاصمة، وقد حجبت قسمات السرور عن وجهي واقفلت عليها في 
نفسي وسرت معهم إلى قاعة الطعام، وهم يهمسون في إذني بتعبيرنا الفلسطيني 

  : قمحة أم شعيرة.
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ــين .. ال قمحة وال شـــعيرة .. وأمامنا    فقلت : مازحًا .. نحن هنا في الصـ
ــه ــ ــــ ــــ اق شــ رت وال اعترفت .. أط هذا الجواب، ما أن ــــيني ..و ــــ ــــ ة من األرز الصــ

اشـــفة بين يد المســـتقبل .. ومن على المنابر حين يتطلب األمر ..  ت الم وتر
عد أن نصل إلى القاهرة.   و

اق    أط طوفون علينا  ــينيون  ــ ــ ــــ ــنا إلى مائدة الطعام، والخدم الصــــ ــــ ــــ ــ وجلســ
نواع األعشاب والخضار، وٕاخواني الحساء، وأصناف األسماك، وألوان اللحوم، وأ

ـــأنهم في بيتهم وأعز ..  ـــنف، ومن ذلـــك النوع،  ــ ــ ــ طلبون المزـــد من هـــذا الصـــــ
، في صوته الرنان، ثم  وعيوني معهم، ولكن آذاني ما تزال تستمع إلى شوآن ال

اخرة التي ســتحمل األســلحة إلينا لتعود وعلى ظهره الي مع ال اطنا  اســرح خ ضــ
ذا ج لســت إلى المائدة ونهضــت، وأنا ال أعرف ماذا ازدردت من الشــجعان .. وه

  الطعام، وماذا احتسيت من الشراب ..
ارتي، وتوجهت إلى    ـــــ ــارعت إلى ســ ــــ ولم أكد أزدرد اللقمة األخيرة حتى سـ

ــفير في  ــــ ــ ــــــتقبلني الســـ ة المتحدة،  على غير موعد، واســـــ ــفارة الجمهورة العر ــ ــ ــ ســـ
س عبد  تبت إلى الرئ اذله، وعلى طاولته  ة لخصـــت فيها حديثي م الناصـــر برق

ـــلحة إلينا عن طر ميناء  ــ ــــ ــــحن األســ ــــ رت موافقته على شـــ ، وذ ــوآن ال ــ ــ مع شـــــ
ندرة.   اإلس

ــــدق، هل    ــ قول : إنني ال أكاد أصـــ ة وهو  ـــفير العري البرق ــ ــ ـــك الســ ــــ أمســ
ـــــرعة.. وهل أخذت موافقة  مثل هذه الســــ ـــالح .. هل تم هذا  ــ قدمون لكم الســــ ــ ــ ســـــ

س عبد الناصر على  هذ مة وخطيرة ..الرئ   ا الموضوع .. هذه خطوة عظ
س عبد الناصــــر حول هذا الموضــــوع.. ولســــنا    قلت : لم أتحدث مع الرئ

ندرة ثغرنا .. وهل نحن في حاجة  في حاجة إلى موافقة .. مصـــر بلدنا، واإلســـ
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ة ومعقل  ــــــل على إذن من القاهرة في هذا األمر .. القاهرة قلب العرو ــــ ــ أن نحصــ
ة .   الثورة العر

م    ما يتم بين أول  ة فورًا .. وأرجو أن تعلمني أول  ــأرســـــل البرق قال : ســـ
ين المسئولين، حتى تكون القاهرة على علم..   و

عض الراحة؛ ومن أين    افة التماســًا ل خرجت من الســفارة إلى قصــر الضــ
ة التي ســتحمل  اخرة الصــين افة، بل في ال م ال في قصــر الضــ أنني أق الراحة، و

ة من شعب الصين، إلى شعب فلسطين.إلينا البن   ادق والمدافع والقنابل .. هد
ـــرنا في    ـــترحنا قليًال، وسـ عد أن اسـ  ، ــيد شــــوآن ال وأزف موعدنا مع الســ

ما رأيته في   ، ــوآن ال ــ ــــمة، ليجدوا شــ ــوارع العاصــ ــ ارات نخترق شــ ــ ــ رتل من الســ
ه. ت ه، وحوله التراجمة ورجال م ت اب م اح، واقفًا عند    الص

دأنا   ة،  و اللغة الصين س شوآن ال الحديث  دأ الرئ ة، و الجلسة الرسم
اح  ــ ـــة الصــ نا في جلسـ تبون، والتراجمة يترجمون  .. و رتارة  ومن حوله الســــ
اللغة اإلنجليزة، تتخللها من  رتارة وال تراجمة .. والحديث بيننا  ـــــ ـــــ وحدنا، ال ســ

ة .. فقد تعلم ش الفرنس ارات  عض الع عض الوقت في حين إلى حين  وآن ال 
  ارس..
ــعب الفلســــطيني في    الثناء على الشــ المه  ـــوآن ال  س شـ ـــتفتح الرئ واسـ

ة،  دًا أنها قاعدة لالمبرال ـــرائيل، مؤ ــــ طولي من أجل وطنه .. وندد بإسـ فاحه ال
ـــعب الفلســــطيني في نضــــاله  ــاندة الشـ ــتعداد جمهورة الصــــين لمســ وأعرب عن اســ

ان من اللقاء ( وطنه .. ثم ع رالثور لتحر اندونغ وما  الذاكرة إلى مؤتمر  اد 
يف  س الهند نهرو، و عد ذلك موقف الرئ )  وعرض  ـــقير ـــدي شــ األخ والصــ
ـــرائيل في المؤتمر .. وختم حديثه قائًال " أما االتحاد  ــــ ــــ ــ ـــاند موقف إسـ ــ ــــ ــ ــ ســ ان 
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ــعوب  ان في مؤتمر الشـــ ون له م جب أن ال  ة، و س دولة آســـــيو ــوفيتي فل الســـ
اندونغ أنه لم يوجه الدعوة إلى االتحاد  –ة آسيو ة .. وحسنًا فعل مؤتمر  األفرق

  السوفيتي.."
ين، والتفهم    الغة التي لقيناها في  رت للســـيد شـــوآن ال الحفاوة ال وشـــ

ة .. وتناولت  ة الفلسطين ه جمهورة الصين تجاه القض الثور األصيل الذ تبد
ة منذ ـــطين ــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ ــــيل القضـ ــ ــ ـــًا مراحل المؤامرة   التفصـ ــ ــتعرضــــ ــ ــــ ـــوئها، مسـ ــــ نشــ

ة، وٕاخراج  ، ومســـــاندة الهجرة اليهود ـــتعمارة إلنشـــــاء الوطن القومي اليهود االســ
مســـاندة  ة  ــيهم وقراهم، ثم إنشـــاء الدولة اليهود العمال والفالحين العرب من أراضـ
ذلك بتأييد االتحاد  ــوآن ال  قائًال : و ــ ـــــ ــــ ات المتحدة .. وقاطعني، هنا شـ الوال

  لسوفييتي ..ا
ة..    قة تارخ تأييد االتحاد  الســـوفيتي، هذه حق وقلت على الفور : نعم و

دًا  ة، مؤ ـــطين ــ ــ ــــ ام منظمة التحرر الفلســـ ثم تحدثت عن مؤتمرات القمة، وعن ق
ة،  ـــنودًا بجماهير األمة العر ـــطيني على تحرر وطنه مســ م الشـــــعب الفلســ ــم تصـــ

ع الشعوب المناضلة من أجل ال عدل والح والحرة .. وفي مقدمتها ومعاونة جم
م..   شعب الصين العظ

ة،    ـــــين ــــ ــ ة والصـ ـــاكل العر ـــ ــــ عد ذلك  إلى عقد المقارنة بين المشــ وانتقلت 
ات المتحدة هي التي  ـــيرًا إلى أن الوال ــــ ــــ ــ وتحدثت عن جزرة (تايوان) فرموزا، مشـ

ـــلتها عن الوطن األم  ــــين  –فصــ دة وأن المقعد الذ تحتله في األمم المتح –الصـ
ة .. وأن .. وأن ..   إنما هو ح جمهورة الصين الشعب

ة    ورا والوس والكونغو، وموقف اإلمبرال ا فيتنام و ــت إلى قضـــا وعرضـ
العودة إلى الكالم  ة .. ثم ختمت حديثي  ا الالتين ــعوب أمر ــــ ـــــ ة من شـــ األمر
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ماتهم ه الالجئون في مخ عان ــيل ما  التفصـ ة شـــارحًا  ة الفلســـطين ــ من  عن القضـ
القروض  ـــرائيل  ــ ــــ ات المتحدة تمد إســـ ـــقاء وحرمان، على حين أن الوال ــ ــ ــ بؤس وشـــ

ة المال ـــلحة، وقد بلغت المعونات األمر ـــ ــــ ــــتة باليين من  ةواألسـ ــ ـــ ــرائيل ســ ــــ ــــ إلسـ
ة  ا الالتين ا وأمر ا وأفرق ــ ــ ـــعوب آســ ا لشـــ الدوالرات، وذلك أكثر مما قدمته  أمر

  مجتمعة.
ة في إطار هذه األحادي وانقضت ساعة، ونحن في هذه الجلسة    ثالرسم

حنا فرقًا واحدًا ال فرقين، نتكلم من منط واحد، ومن منطل واحد  أنما أصــــــ و
ـــاء الوفــد مبهورون بهــذا اللقــاء وهم  ــ ــ ــــ . وخرجنــا من االجتمــاع ، واألخوان أعضـــــ

اد .. النظرة والسلوك عندها شيء واحد.   قولون : هذه م
ا   ـــوان ال على ال ــ س شــ ـــنلتقي ووقف الرئ ــ قول : غدًا ســ ب يودعنا وهو 

  على الغداء، و" الصدي الشقير " سيجد مفاجأة سارة.
قولون :    افة .. واألخوان أعضاء الوفد  ا أخي  -وعدنا إلى قصر الض

ـــعب وراءنا  ــ ــ ـــالح .. الشـ ــــ ــارة في المطعم .. نحن نرد سـ ــــ نحن ال نرد مفاجآت ســ
س ينتظر الســالح .. أنت لم تتكلم في موضــوع الســال الرئ ح .. نرجو أن تختلي 

  شوآن ال وتحدثه في الموضوع قبل أن نعود إلى الوطن.
  قلت : سأفعل ما تأمرون .. أرجو أن تصبروا علي قليًال..  
ـــبر على    ــ ــــ ــتغفر هللا .. األمر أمرك .. ونحن نرجو أن تصـــــ ــ ــــ ــــ قالوا : نســ

اً  ــاهد فيلمًا ســـــينمائ ال نشـــ ــتق ــالة االســـ ـــينا ليلتنا في صـــ عن حرب  إلحاحنا .. قضــ
ًا  ـــينمائ ـــتعرض فيلما ســ حماســـــة، وأنا اســ ـــين ، واألخوة يتفرجون  التحرر في الصــ
ــالح،  حر تحمل إلينا الســ ة وهي تمخر ال اخرة الصــــين الي، أتخيل ال آخر، في خ
ـــجعان ليتدروا على حرب التحرر .. والفيلمان  اطنا الشــ وتعود، على ظهرها ضـــــ



  

-290-  

ـــة، يدور  نوإ  ــ طال والقصـــ ـــان من اختلف فيهما األ ــ ة اإلنســـ ان في فلك واحد، معر
رامة اإلنسان.   أجل 

وفي ضحى اليوم التالي انشطر الوفد إلى شطرن، فقد ذهب " المدنيون"   
ه  رين " أنا، واللواء وج ــ ــ ــــ ــ ــ ــــانع والمعاهد، وذهبنا نحن " العســ ــــ ــــ ــ ارة المصـ إلى ز
رة ــ ــ ــــؤون العســـــ ــ حث في الشـــ ــقورة إلى وزارة الدفاع لل ــــ  المدني، والنقيب فخر شـــ

  للمنظمة.
ن ما حوله    ـــلنا إلى مبنى وزارة الدفاع، ولم  ــ ــــ وفي الموعد المحدد، وصــــ

ه، فال جنود، وال قعقع ــــالح .. وال مدافع أثرة عند المدخل.. ولعل  ةيدل عل ــــ ــ ــ ســ
ش  رة دائمة، فالج الهما تحت تعبئة عســــ الســــبب في ذلك أن الدولة والشــــعب 

ش وال فرق في المظ ـــعب هو الج ــــ ــعب، والشـ ــ ــ اهر بين وزارة الدفاع ووزارة هو الشــ
  الفنون الجميلة.

قة، وعلى عجل،    ة وأن ـــالة رح ــ ــــ ه في صـــــ ان ومعاون س األر والتقينا برئ
أنما  ـــطين ..  ة فلســــ ــ ــ ر لقضـــ ــ ـــ ان أن أطرح الجانب العســ س األر ـــألني رئ وســــ

عد غد.. ة ستكون غدًا و   المعر
ــينيين وعل على جدار الحائ خارطة    ــــ ــ ا الصــ ــــــ بيرة وتقدم أحد الضــــ

ة  تو ومة االنتداب البرطاني، م لفلسطين، فتفرست فيها، فوجدتها من خرائ ح
بير.. وقلت في نفســــي : خارطة فلســــطين،  اس  مق اللغة اإلنجليزة، مرســــومة 
انت  س عندها خارطة فلســـــطين .. ومن  ة ل ومات العر ــين.. إن الح في الصـــ

  عنده واحدة فهي في مخازن المهمالت.
ـــير على وأخذت أت   ـــ وغرافيتها، وأنا أشــــ ـــــطين وطو ة فلســـــ حدث عن جغراف

، فأنا أعرف  ــــيرًا عليَّ ــ ــ ــــ ن األمر عســ ــــع .. ولم  ـــــ ــــ الخرطة إلى الماوقع والمواضـ
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ـــتها منذ طفولتي، وعرفت مدنها  ـــ ــ ًا" ولكني أعرفها ألني عشــ ــطين ال " جغراف ــــ ــ فلســ
ا ـــهولها وود ــ ــــ ــ الها وســ اة في ج ابي،  وفي رجولتي واكبت الح ـــــ ــ ــ نها وقراها في شــــ

  وعلى شواطئها..
ة نقلتني إلى الوطن    أنني في خلوة صــــوف وقضــــيت ســــاعة من الزمن، و

رة،  عيدة التي وضعها اليهود لبناء قواتهم العس الحبيب، فتحدثت عن الخط ال
رة،  ـــــ ــ ـــ ــ ة العســ ش الهاجاناه، والمنظمات اإلرهاب يف بنى ج ــتعمراتهم، و ــ ــ ــــ ومســــ

ـــلطة االن ــ ـــهبت في الكالم عن إجراءات سـ ــ تداب البرطاني في تحقي  هدفين وأسـ
متوازين متكاملين، تدرب اليهود على الحرب، وتجرد العرب من الســـالح .. ثم 
وغرافيتها ..  عة طو ة، وطب ـــرائيل، ومناط التجمعات العر ـــرحت " حدود" إســ شــ

ة الخمس عشــرة، منذ  ، 1940حتى  1910واســتعرضــت تارخ الثورات الفلســطين
عد ذلك إلى  ش التحرر وقفزت  ـــــاء ج ــــ ة، وٕانشــــ ـــطين ــــ ــــ ام منظمة التحرر الفلســ ق

ز فيها :قطاع غزة، سورا، والعراق..   الفلسطيني، وٕالى المواقع التي يتمر
اب التي امتنع فيها الملك    ة محرجة متحشرجة أو جزت األس وفي صعو

ة .. وعند هذه  ــطيني في الضـــفة الغر ش التحرر الفلسـ ــين عن " تواجد " ج حسـ
ان الصيني.النها س األر ة حديث رئ انت بدا   ة من حديثي 

ـــفة    ـــ ــ ــ ــطيني في الضــــ ــ ــ ــــ ش التحرر الفلســــ قال  أول ما قال : إن وجود ج
ـــــن  ة، إذا أحســــ ــفة الغر ــ ــ ة التحرر .. إن الضـــ ــــي لمعر ــ ــ اسـ ــ ــ ــــ ة هو أمر سـ الغر
ة قاتلة مدمرة إلســــــرائيل .. ولذلك فنحن نفهم  ـــتراتيج ــتخدامها، تملك مواقع اســـ ــ اســ

ة.. لماذا تقوم  ــفة الغر ــد في الضــــ م من التحشــــ ــ ــ شــ منع ج ة  ة األمر اإلمبرال
ة  ا قتال مزا ــره تتمتع  ــ ــنًا، وعناصـــ ــ ًا حســـ ش األردني مدرب تدر معلوماتنا أن الج
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قي في  س بيد الشــعب، وما  ش األردني أن أمره ل لة في الج ة، ولكن المشــ عال
ة  ع أن يؤد دوره في معر ستط   الشعب.هذه الحالة فإنه ال 

ـــان في الخـــارطـــة المعلقـــة على الجـــدار، وقـــال : إن    س األر وحمل رئ
ــرائيل .. إن  ــ ــ ـــ ة يجب أن تكون لها قاعدة في داخل إســ ـــطين ــ ــ ــ حرب التحرر الفلســ
فائدة  ــــيء، ولكنها ال تأتي  ــــ عض الشـــــ ــــرائيل  ــــ ــ ــ األعمال من الخارج، قد تزعج إسـ

ر..   تذ
ان عصــا صــغيرة بيده وأشــار إلى من   س األر طقة الجليل وقال : وأخذ رئ

بر .. إنها  رة  ــــــ ــــ ــ ال قاعدة لكم .. إن لها مزة عســ يجب أن تكون هذه الج
ن أن  م ــورا ولبنان، حيث  ــ ــ ة، وحولها ســـ ة الحيو ـــرائيل ــــ ة من األهداف اإلســ قر

ة. م الخلف   تكون قواعد
س في حاجة إلى  عد ذلك، وقال : إن التحرر ل ان  س األر وتحدث رئ

بير .. فل ش  ــــغيرة، ج م مؤلفًا من مجموعات صــــ ـــــ ــ شـ ن ج م .. فل ــ ــ شــــ ن ج
ـــرات موجعة  ــــ ـــجاعة، إلنزال ضـــ ــ ــ أعمال خاطفة شـــ ام  ـــــًا، للق ــ ًا خاصـــ مدرة تدر
قي هو  ـــالح الحق ــــ ــــ ــ ـــــوفة .. السـ ـــــ شــــ العدو.. تجنبوا مواجهة العدو في معارك م
ة .. إلى  رة أثناء المعر ــ ــ ـــــ قدراته العســ يف ينتفع  عرف   الجند المدَّرب الذ 
ة  في  ــين ــــ ــــ ــ آخر ما هنالك من األوامر والنواهي التي عرفت بها " العقيدة " الصــ

  خوض معارك التحرر ..
ه المدني،    ان،واللواء وج س األر ــــة جر حديث بين رئ وفي ختام الجلســ

ش ووحداته،  يل الج ش التحرر، وعن تشـــ ســـتعملها ج عن أنواع األســـلحة التي 
ه ..    ونظام تدر
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ــ   قول لي : وانتهت الجلســ ان  س األر ارة، ورئ ــ ة، وأخذنا طرقنا إلى الســ
ان لقاؤنا مفيدًا جدًا .   لقد 

ـــتفاد من هذه    ــــ ــ ــ ان مفيدًا لنا نحن .. نحن الجانب الذ اســـ قلت : لقد 
ل ما نرجوه أن تقوم بيننا رفاقة  ة.. و الجلســــة، ونرجو أن نســــتفيد منه في المعر

  السالح.
ان وهو يلتزم    س األر ــوآن قال رئ ــ ــ لها مع الرفي شـــ م  حدوده: إن أمور
  ال .. 
ع سرًا : لقد اتفقنا مع الرفي شوآن ال على    من ال يرد أن يذ وقلت : 

  ل شيء .. ونحن اآلن ذاهبون إلى الغداء معه ..
حنا خبراء في    ــ ــب أنا أصـــ اراتنا من وزارة الدفاع، ونحن نحســـ وحملتنا ســـــ

عد أمامنا إال ون .. فنون القتال ..ولم  ن ف   أن نقول : 
،عبر    فنا الكبير شــوآن ال مقر راســة الوزراء ، وذهبنا مع مضــ ومررنا 

ة، وال حرس معنا وال حولنا، وانتهى المطاف  ة إلى الشوارع الفرع س الشوارع الرئ
انه، وال أثاثه، عن فخامة وال عن عظمة  ، ال ينبئ م ــغير أني بنا إلى مطعم صـــ

!!  
الذاكرة إلى   ور،  عدت  ورك، حيث بهرجة الد المطاعم الفارهة في نيو

ة المقترة، تلك  ـــتراك ة المبذرة، واالشـــ ـــمال ذخ الزنة، وتجلى لي الفارق بين الرأســـ و
اء، وهذه تقطر توفيرًا للفقراء..   تبذر مرضاة لألغن

السؤال : وما هي المفاجأة  السارة؟..   س شوآن ال  ادرت الرئ   و
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متنــا    ر ول ــل قــال : تــذ ــانــدونغ .. لقــد قــدمنــا لكم  ـــور في  ــــ ــــ للوفــد الســـ
ل  الطائرة .. إال " أكلة ال " فإنها ال تؤ ة التي حملناها معنا  ـــين ــ األطعمة الصـ

ين .. وها نحن هنا .   إال في الصين .. ولقد وعدتكم أن تأكلوها معنا في 
ـــان    ، لحمـــًا من غير عظم .. ومـــا  ـــاق ال حملون أط ودخـــل الخـــدم 
ـــهاه  ــ ــوآن ال أثناء أشـــ ــــ ها شــ ان يرو الطرائف التي  اوته  اه، وقد أزدادت ز وأز

ه، في المطعم أو في  أســـر ســـامع يف  عرف  الطعام، وهو المضـــيف الظرف، 
سواء.. تب، سواء    الم

عًا،    ـــينيين جم ـــ ــ ــ عة الصــــ ــوآن ال في اللطف، واللطف طب ــ ــــ ـــــ الغ شـ وقد 
قدمه اق و ـــرائح ال من األط ه شـــــ ـــار يتناول بد ــــاء الوفد واحدًا فصـــــ ا إلى أعضــــ

ـــف " حيث  ــــ ــ ــ ــبنا أننا أمام " منســ ــ ــ ــــ ع، وحســـ ه مع الجم تف ع و واحدًا، يؤانس الجم
ــوآن  ــ ـــــمن واللبن .. ولو عرفها شــ تغوص األيد في طبخة من اللحم واألرز والسـ

أكلها العرب .. ما  ه    ال ،ألكلها براحت
ــــ   ــث،  ــا من غير وعي في ذلــــك اليوم، ففي غمرة الحــــديــ ــد أكلنــ انــــت لقــ

اق تغافلنا، ترفع وتوضع، ونحن نأكل حتى تخمنا، وانتهينا.   األط
ة ال    ارته، وقال شــوآن ال : إن وج ل إلى ســ وخرجنا من المطعم ، 

  في حاجة إلى راحة .. إذهبوا واسترحوا..
ة ال في حاجة إلى صالة ..   ًا : إن وج   قلت ضاح
يف ذلك ؟!     قال : و
عد ال   ة .. قلت : إن موعدنا  ــــالم ــــ ــ ــ ـــؤون اإلســ ــــ ــــ ــ ظهر هو في معهد الشـ

صلي معنا!! ون ال في جوفنا، ل   وسنذهب إلى الجامع ونصلي، وس
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ـــرور .. ورفع الواقفون من    ــ ــ ــــ ــل فرح وســـ ــًا  ـــوآن عــال ــ ــــ ــ ــ س شـ فقهقــه الرئ
عرون عن سرورهم  ة، وهم  التح الجمهور في الطرف اآلخر من الشارع أيديهم 

، تمامًا مثل تصر  ا   ف الجنود.انتظام وانض
ش    ة، لنع ــالم ــــئون اإلســـ ان هو الواقع، فقد ذهبنا رأســـــًا إلى معهد الشـ و

اب اإلسالم .. ين ، تحت ق   ساعة من الزمن في قلب 
ة، في انتظارنا    ـــالم ـــــ ــــ ة عليها عمائم إســ ووجدنا جمعًا من الوجوه المغول

ة  اللغة العر ان حديث  ان عناق .. و ـــالم .. و ــــ ــــ ان ســ ـــجد و ــــ ــ ــ اب المســ عند 
اب  ــ ــ ــــ ــ عض الشــ ، ووجدنا  ـــجد لطيف أني ــــ ة ..ودخلنا وٕاذا نحن في مســـــ األعجم
اللغة  ة  تو ة م عض الكتب الدين عض في  ــون في  ــ ــين يتفرسـ ــ ـــون مقرفصـ يجلســ
ة التي  ة وأخذنا ننظر في المصــاحف اإلســالم ت ة، وانتقلنا إلى جناح الم الصــين

ب الت ـــنا معها في مو ــ ــــ ــــ ـــاعة عشـ ـــــ ــ ــ انت ســـ ـــــور مختلفة، ف ــ ـــ ــ ارخ تعود إلى عصــ
الماليين. ح المسلمون في الصين  عد عصر، حتى أص   اإلسالمي، عصرًا 

ــر، إمام    ــــلينا العصـــ ــأنا، ثم صـ ــ ــــوء، وتوضـ ًا إلى جناح الوضـ وانتحينا جان
ــمر  فرق بين األســــ ـــالم ال  ـــالة .. وهذا هو اإلســـ ــجد المغولي يؤمنا في الصـــ ــ المســ

. ة والتقو العاف   واألصفر، إال 
عد الصــالة بدأنا " ندو    ة فلســطين، وتحدثت إلى و ة حول قضــ ة " إســالم

ًا، وأنها موطن اإلســــراء  ارها وطنًا إســــالم اعت ـــطين "  ه عن " فلسـ ــح اإلمام وصــ
ــطين  ـــبيل تحرر فلســـ والمعراج، وأولى القبلتين وثالث الحرمين، وأن الجهاد في ســ
هو فرضة على المسلمين .. وهو انتصار للح والحرة لغير المسلمين .. وأن 

ة عل ــ ــ ــــ ـــرة القضـ ــ ـــين لنصــــ ــــ ــــينيين أن يدعوا مواطنيهم في الصــ ــــ ـــــلمين الصـ ــ ى المســ
ة.   الفلسطين
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ان فضـــائل بيت المقدس، وواجب الجهاد، وأعلن أن شـــعب    ورد اإلمام بب
ة ولوال اللكنة  ة واإلمبرال ــهيون ــــ ادة زعمائه لن يتردد في مقاومة الصـــ ق ــين  ـــ الصــــ

ـــال، لح ــ ــان إمامنا المفضــــ ــ ة التي غلبت على لســـــ ــبت أننا في قاعة من المغول ــ ــ ــ سـ
ام الدين الحنيف.   قاعات األزهر الشرف، نتحدث عن أح

، عامر    الطعام مع شـــوآن ال عد يوم حافل  افة  وعدنا إلى قصـــر الضـــ
قرأوا لنا برنامج  ة في انتظارنا ل الصـالة مع اإلمام .. ووجدنا رجال وزارة الخارج

ام المقبلة" في زارة المصانع والمز  الشعب، "الثالثة أ ارع، وحمدنا هللا إننا سنلتقي 
ر.. ذلك أن الشـــعب الصـــيني قد  ف َم  ش و ع يف  ه، ونر  حدثنا ونتحدث إل ل
عة ..  ة، على الطب اته اليوم املة، وها نحن اآلن نقرأه في ح ة  ت تبت عنه م

ضعة سطور..   ولو في 
ـــيني،    ــ ــــ ــ ــــعب الصـ ــ ــ ــ ـــيناها مع الشــ ـــ ــ ــ ام الثالثة التي قضــ في وفي مرحلة األ

ة .. لقد أردت أن  مزارعه، ومصانعه ومدارسه وقراه رسمت لنفسي هدفًا منذ البدا
ــانع، وعلى المزارع  ــ ـــــانع قبل المصــــ أتعرف على العامل قبل المعامل، وعلى الصـــ
ل ذلك .. ومن وجهة أخر فإني  ــان هو أثمن من  ــ ــ قبل الزراعة، ذلك أن اإلنســــ

ــانع والمعاه ـــين من المصــ ا، لم أتوقع أن أر في الصـ ا وأمر د ما رأيته في أورو
ان  ة تطورها الصناعي، وٕان  فإن الصين على عراقتها وعظمتها ال تزال في بدا

  ينتظرها مستقبل عالمي هائل ..
ــــجل هنا األمور التي ما وجدتها، قبل التي    ــــ ــــ اد ذ بدء، فإني أســ و

لها في الصين.   وجدتها وفي رحلتي 
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، لم أجد على مد  ًا وال  في المدن والقر ــر يومًا، حاف ــ ــ ــ ــــ ــة عشــ ــ ــ ــ ــــ خمســ
أعضائه المشوهة..   عارًا، وال فقيرًا يتسول 

عًا، أو عاطًال.     ولم أجد مواطنًا متس
فتنة فاجرة.     ولم أجد فتاة أو امرأة على زنة فاحشة، أو تمشي 
قبلها قبلة عاهرة.   حاصر فتاة محاصرة داعرة .. أو    ولم أجد فتى 
ــــائ يجادل بول   ــــ ــــ ــ ــتر في حوار مع ولم أجد السـ ــــ ــــ ــ س المرور، وال المشــ
ائع..    ال
ة، وشذوذ المراهقين والمراهقات    ولم أجد أفالم الجنس، والقتل، والجاسوس

، أعتذر  شة واحدة .. حتى اإلمبراطور الساب شون ع ع .. ولكني وجدت الناس 
ه، ما للمواطنين وعليهم، وقد فاتني  ًا، له وعل ح مواطنًا عاد ــ ــ ــــ اه، فأصـ عن خطا

  أن أطلب زارته ..
س الواحدة على طراز واحد، العمال لهم زهم،    ـــون المال ــ ــــ ــــ سـ وجدتهم يل

ذلك الفالحون والطالب والموظفون.   و
ـأكلون الطعــام الواحـد، في الوقـت الواحـد، وطب األرز وجبتهم    وجـدتهم 
  األولى.

، في المدرســـة، والمعمل، والمزرعة، والشـــارع    ا ــ وجدتهم في نظام وانضـ
 ..  

ــة االتزان والهــدوء والنظــام، فال    وجــدتهم في االجتمــاعــات العــامــة في غــا
ـــتون جماعة ..يدخلون قاعة االجتماع  ــ ــ ــ ــــ نصـ هرج وال مرج .. يهتفون جماعة، و

يف خرجوا.. يف دخلوا و األلوف، وال تحس  خرجون    األلوف و
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ــين    ــــ ــــ ــ ملـــك أرض الصــ ـــأنـــه  ــد منهم  عمـــل الواحـ وجـــدتهم في المزارع، 
  أسرها..
له هو بيته.و    أن الوطن  عمل الصانع منهم    جدتهم في المصانع، و
ــات العامة ودور    ــــ ــــســ ــ وعلى الجملة وجدتهم في المدارس والمعاهد والمؤســ

عملون  عرفون أنهم متخلفون، و اق مع الزمن، فهم  ــ ـــ ــــ عملون بروح الســـ ومة  الح
  بروح االعتماد على النفس.

ل   س  ة، " واالعتماد على النفس" في الصــين، ل ارة إنشــائ ة أو ع مة أدب
ــين ..  ـــ اة في الصـــ ـــعارًا عامًا للح ـــ ـــي تونغ شــ ــ م ماوتســـ م العظ وقد لقد أطلقه الزع

صورة خاصة.   عرفت معنى هذا الشعار في المصانع، 
في زاراتنا للكثير من المصانع حدثنا العمال عما فعله االتحاد السوفيتي   

ــوفييت ا مصــــانعهم .. قالوا : إن  " الســ ـــحبوا خبراءهم من بهم، و لمنحرفين" قد سـ
ون ، ألن صــداقة الشــعوب ال يؤثر عليها  مصــانعنا .. وقد غادروا بالدنا وهم ي

م ماو، االعتماد على النفس، مضينا في  القادة المنحرفون". وامتثاًال ألوامر الزع
مة بدون الخبراء  ــناعاتنا بجهودنا وحدنا .. وها نحن قد حققنا إنجازات عظ ــ ــ ــ ــــ صــ

عة الشعوب تقدمًا، وسنضع خبراءنا تحت تصرف السوفي ح في طل يت ، وسنص
قة ".   الشعوب الصد

شون في    ع س المصنع وحده هو عالم العامل، العمال في الصين ال  ول
ة فرأيناهم على معرفة  ــــاكل الدول افة المشــ عزلة عن العالم، لقد تحدثنا إليهم في 

م العمال الب ان في حسـنة.. قالوا : لقد زارنا زع لسـون" حين  رطاني " المسـتر و
ــــدير  ــ ــ ومة المحافظين قد منعت تصـــ رنا له يومئذ، أن ح ـــة، وذ ــــ ــ جانب المعارضــ
ــــامعنا  ــــ ــ ر ذلك على مســ ـــتن ــ ــ ــ ــناعاتنا، واســـ ــــ ــــ عض المواد التي نحتاج إليها في صــ
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قي الحظر على  ومة،  ـــًا للح ــــ ــــ ســ ح  رئ ـــــ ــ ــ عد أن عاد إلى بالده وأصــــ عًا.. و جم
ـــت ـــتعمارون اسـ س حاله.. االسـ ـــة.. أل م أو المعارضـ انوا في الح عمارون ســــواء 

  ذلك أيها الصدي ؟؟"
ة،    ــهيون ة  الصــ ة، والقضــــ ة األفرق ـــيو وانتقل الحديث إلى الشــــئون اآلسـ

د  ـــب، ولكن حديث المؤ ــ ــ ــــ ــ ة.. فتحدثوا ال حديث العارف فحســ ة العالم واإلمبرال
  المساند ..
ــعوب المظطهدة،    ــ ــــ ــ ــ ا الشـ ــا ــــ ـــــ د قضــ ة قالوا : نحن نؤ نحن نقاوم اإلمبرال

ا  يزة أمر ة ، إسرائيل هي ر م في نضالكم ضد الصهيون ة .. نحن مع األمر
ة إن  قة قاصـــرًا على المواقف المعنو ــد س تأييدنا للشـــعوب الصـ م .. ول في بالد

قة.. ذلك نقدم العون للشعوب  الصد   مصانعنا ومزارعنا تنتج لشعبنا، و
ـــت لنا وحدنا   ســـ ـــلة  إن مواردنا ل ـــعوب المناضـــ ًا إزاء الشـــ .. إن علينا واج

نا نتمنى لو أن مواردنا أكبر لنقدم أكثر ".   لتحقي حرتنا، و
ام الثالثة في    ـــمعته ورأيت في هذه األ ــ ــ وغير ذلك .. وغير ذلك، مما ســـــ

افة ليًال، ومع الشعب نهارًا.   رحلتنا، في قصر الض
ـــعبي ) وهو اليوم المحد21/3/1965وأزف يوم األحد (    ـــــ د لالجتماع الشـ

س  م يومـــًا واحـــدًا، ألن رئ دَّ ون، غير أنـــه قـــُ ـــان مقررًا أن  ين، و الكبير في 
ــارك في هذا  شــ ـــين، وأراد أن  ـــير خارج الصـ ـــفر قصـ ــوآن ال جد له سـ الوزراء شــ

  االجتماع بنفسه.
عض    عض الوقت مع التراجمـة، وأنا أردد  وراءهم  ثـت في غرفتي  وم

ارات والشعارات  ش شعب الصين الع ع س ماو ..  ش الرئ ع ة ..  اللغة الصين
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ة .. ســــنحارب حتى  ــهيون ة .. لتســــق الصــ ة األمر م .. لتســــق اإلمبرال العظ
  النصر ..
س من    ة في نطقها، ول ة صع سيرة، فاللغة الصين ولم تكن هذه المهمة 

ــرًا على الحف والتعلم .. ورســــ قيت مصــ ـــهل حف ألفاظها، ولكني  ولنا الكرم السـ
يف اليوم  ام القوافل، ف ان ذلك في أ ــانا " تعلموا العلم ولو في الصـــــين "  أو صـــ

  في عصر الطائرات، ونحن اآلن في قلب الصين.
، حيث االجتماع    افة، إلى قاعة المعارض الكبر خرجنا من قصــر الضــ

ـــبنا أننا أخطأنا الموعد، ذلك أنه لم ن ـــولنا حسـ ــعبي الكبير .. وغداة وصـ ـــمع الشــ سـ
ا لهول ما رأينا ..    أحدًا وال شيئًا .. وأخذنا طرقنا إلى المنصة و

ـــمـت تام، وفي نظـام عام، ولوال    ـــ ــ ــ األلوف، في صــــ تظـة  رأينـا القـاعة م
ــدًا هائًال من الدمى أو  قنا أننا ال نر إال حشــــ األنفاس أل ــدور التي تتحرك  ــ الصــ

أن عل ح "  ـــــ ــ رت القول العري الفصــ ـــمع.. وتذ ــ ـــهم الطير" تماثيل الشــــ ــــ ى رؤوســ
ة  س والقول العري العامي " ترمى اإلبرة تسمع صوتها" جلسنا على المنصة الرئ
ان إلى  قة و ــــــد ــ ـــفراء العرب وممثلو الدول الصـ ــــ الزهور، ومن حولنا الســ محاطة 
رين ومدنيين  ار رجال الدولة عســــ ة، ووراءنا  س البلد ، ورئ جانبي شــــوآن ال

ــاألكتــاف،   .. ونظرت في القــاعــة فلم أجــد ــت  ـــ ــــ ــــ ــ ــة لهــا،ألن األكتــاف تراصـ نهــا
ـــعب  ــ ــ ــال الشـ ــــ د نضــ ة:" نؤ ـــين ــ ــ اللغة الصـ والالفتات الحمراء الفاقعة تمأل الجدران 
ــعوب  ــ ـــيني والشـــ ــعب الصــــ ــ ــامن بين الشـــ ــطيني لتحرر وطنه" " عاش التضـــــ ـــ الفلســ
ل  ــتعمار " إلى غيرها من الالفتات الضـــــخمة، ف ــــد االســـ ة في النضـــــال ضـ العر

راعم الزهور..شيء ضخم في الصي ات، و اسم الصين   ن إال م
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ـــوته الرنان من    ــــ ــ ــ قدمني إلى الجمهور ، وارتفع صـــ ـــوآن ال  ــ ــــ ــــ ووقف شـ
ًال وموقعًا،  ، طو التصفي ه األعناق ودوت القاعة  برات الصوت، واشرأبت إل م
ــأخي  ــأنمــا أمــام الجمهور " نوتــة أنغــام" .. وقــال : ال أرــد أن أتكلم لقــد جئتكم 

قي السيد عري  وصد فلسطيني عن فلسطين، و م .. سيتكلم  الشقير ليتكلم إل
ــيف  ــ ــ ـــــقير ضــ ــــيد شـــ دولي عن األمم المتحدة؛ هذا هو الســــ ة، و عن األمة العر
انه، وقد تصـــاعدت حماســـة الجماهير  الشـــعب الصـــيني، وعاد شـــوآن ال إلى م

نتهي معًا.   التصفي والهتاف، ولكن في نظام، يبدأ معًا و
اع، ووقف معي الجمهور، إلى أن أومأ لهم شـوآن ال   ووقفت وراء   المذ

ش  ع ة "  ـــين ــ اللغة الصــ ــعارات التي حفظتها  ــ دأت خطابي بتردد الشـــ الجلوس و
ة "  ة األمر ــق اإلمبرال م " "لتســ ــيني العظ ش الشــــعب الصــ ع س ماو"  "  الرئ

ة المعر ـــــين ــــ ــــ اللغة الصـ ارات الثالث  ة حتى وقفت ولم أكد أنتهي من إلقاء الع
ــوآن  ــ عد ذلك ألقول : " إن شـــ ـــيت  ــ ــرورًا وابتهاجًا .. ومضــ ــ ة ســـ الجماهير مرة ثان
ملــك ذاكرة حــادة، فال تغيــب عن ذهنــه األحــداث مهمــا تقــادم عهــدهــا.. لقــد  ال 
قول لكم  ــي أن  دولي   .. وقد نســــ عري و ـــطيني و فلســـ ــأتكلم  قال لكم إنني ســــ

اندونغ ..  عضـــــو في مؤتمر  ـــأتكلم  ـــودًا ذلك أن أنني ســ انًا مقصــ ــ ــ ان هذا نسـ و
ر لكم دوره في مؤتمر  ة متواضــعة .. أنه ال يرد أن أذ ة دول شــوآن، له شــخصــ
يف  اندونغ و اندونغ .. ومضيت أشرح األزمات الخطيرة التي مرت في مؤتمر 
ـــافة شــــوآن ال .. وقلت : "  أن الفضــــل الكبير في إنقاذ المؤتمر يرجع إلى حصـ

ــوآن ال حمل  ـــــ ــ ــ اندونغ، ومن أجل هذا تكلل أن شـــ ة إلى مؤتمر  م الثور روح
ة.. ان على حافة  الهاو عد أن  النجاح  عد ذلك في شرح  )1(المؤتمر  ومضيت 

                                                           
 ، أرعون عاما.مصدر ساب  )1(
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ـة من بـدايتهـا: وعـد بلفور ، االنتـداب البرطـاني، الهجرة  ـــطين ــ ــ ــ ــــ ـة الفلسـ ــــــ ــــ ــ القضــ
ـــرائيل، نزوح الال ــ ام إســــ ة، ق ــطين ــ ــــ ــــي، الثورات الفلسـ ــــ ع األراضـ ة، ب جئين، اليهود

ة، دور اإلمبرال ــــطين ــطيني ومنظمة التحرر الفلســ ان الفلســــ ة، إلى  ةالك األمر
ة..وخلصـــت إلى القول أن شـــعبنا هو شـــعب من  ة الفلســـطين آخر تطورات القضـــ
ــة  ـــمــال ــ ــ ـــ ــ ــة، والرأســ ــة األمير ــال ــه اإلمبر العمــال والفالحين والمثقفين، تــآمرت عل

تنا هي جزء من الن ة، وٕان معر ــهيون ــ ــــال العالمي للتحرر الوطني .. وال الصـــ ضـــ
س ماو، " تكفي  ما قال الرئ حسبن أحد أننا شعب صغير " فإن شرارة واحدة،  
حت الجماهير في  اس حتى أصــــ بيرة" ولم أكد أنهي هذا االقت ة  ــعل غا ألن تشــ

رة  . أنها في مسيرة عس   حماستها وابتهاجها 
ـــفوف من الطالب والطال   ــ ــ ات فقلت أخاطبهم: " والحظت أمامي عدة صــ

ًا  صــر مناد ة يوليوس ق ه الشــهير في روا ســبير، قد بدأ خطا أنتم تعرفون أن شــ
ـــدقاء، أيها الرومان أيها المواطنون .. ولكني أقول لكم اليوم:  أيها  ــــ ــــ " أيها األصــ
ــة  الرفــاق، وهــذا نــداء أرفع وأعظم، ألننــا نحن رفــاق حقــًا .. ألننــا رفــاق في معر

م لتع م، واحدة وأن ارعون في هدم النظام القد س ماو، قال " نحن  رفون أن الرئ
ون أعظم براعة في بناء النظام الجديد" وعلينا، أيها الرفاق، أن  ولكن يجب أن ن
م، ولنبني النظــام الجــديــد، نهــدم النظــام  ون معــًا في الميــدان لنهــدم النظــام القــد ن

ي، ونبني نظام الحرة والمساو  ع الشعوب..اإلمبرالي األمر   اة لجم
ة إلى    ة الحبي ــيو ــاكل اآلســ ل عن المشــ عد ذلك إلى حديث طو وتطرقت 

ة  ا الصوارخ النوو اناوا التي تحشد فيها أمير قلوب الشعب الصيني : جزرة أو
ات المتحدة تحت  يف مزقتها الوال ورا و ة  ـــــ ــ ــ اني، قضــ ا ـــعب ال ــ ـــ عن إرادة الشـــ

ة فيتنام  ة مدنها وقراها أعالم األمم المتحدة، قض يف تقصف القاذفات األمر و
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ة  ة األمر يف أن اإلمبرال لة عند جزرة تايوان " فرموزا " و ثم وقفت وقفة طو
القول  ت  ومة عميلة.. واستدر فصلتها عن الصين الوطن األم، وأقامت فيها ح

ة. ين صين ما أن  ة  ح صين   إنها ستعود إلى الوطن، وتص
ح وهللت الوجوه    ــ ــ ، وأصــ ـــفي ــ التصـ ـــرور، وتداوت األيد  ـــمات الســـ قســـ

ًا، وغدًا   ـــين الغًا القمة، حتى غدوت  صـــــ ين الجماهير  التعاطف والتفاعل بيني و
ة،  اللغة الصـــين ًا ..وختمت خطابي بتردد الشـــعارات التي حفظتها  الجمهور عر

اها ..  ارات الثالث إ ولم أســــق وحمدت هللا أنني لم أنس في غمرة الحماســــة الع
  في االمتحان.

صافحني شوآن ال في حرارة دافقة،    اني في المنصة، ل وعدت إلى  م
ة في  ة األمر فه قد مرغ وجه اإلمبرال اح، ذلك أن ضـــ الســـرور واالرت مغمورة 

ان. ان أوحل ذلك اليوم على األمر   الوحل ..وما 
قتان، حتى خلت القاعة   قة أو دق الكبر من  ولم تمض على حديثنا دق

ـــمع قعقعة أو وقع  ــــ ــ ــ يف خرجوا، ومتى، دون أن نســـ آالف الجماهير، فلم أحس 
اراتنا، فلم  ـــــ ينة ، وغادرنا القاعة إلى ســــ ـــــ ــ ل وداعة وســ ذا خرجوا  األقدام .. ه
ــدق فيهم القول  ــــ ــ ــ ــــ أجد أثرًا  للجماهير في الميدان ..وعجبت  أين ذهبوا، وقد صـ

  العامي الشهير، " فص ملح وذاب" .
ان برنامجنا تلك الليلة أن وصـــل   افة، الســـتراحة قصـــيرة، ف نا قصـــر الضـــ

ـــرف منظمة التحرر  ــ ــــ ـــفراء العرب على شـــ ــــ ــــ مها السـ ق ـــاء  ــــ ة عشـــــ ـــر مأد ــ ــــ نحضـــ
ـــلنا  اء .. وحمدت هللا ..وصـــــ س فيها خطب وال خط ة، حفلة هادئة، ل ــــطين ــ الفلســ

ــــو  األضــ األزهار زاهرة  ـــاءة  انت القاعة مضـــ ان وفي الزمان، و اء الحفل في الم
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ــفراء العرب وعقيالتهم  ــ ــ ــ ة البهجة واإليناس والموائد منثورة هنا وهناك والســـ في غا
مة!! ن، وما أجملهم حينما يتفقون ولو على ول   ستقبلون المدعو

ار رجال    ــــوآن ال  و ــ ـــر شـــ ــــ ــاء الوفد على الموائد، وحضــ ــ ــ وتوزع أعضـــ
اق الطعام ا ذلك على الموائد، وتوافدت أط لعري، فطعمنا الدولة ووزعوا أنفسهم 

المفاجأة تقع على غير انتظار... امًا .. وٕاذا  عدنا عنه أ   شوق ولهفة وقد 
ــب أن    ة الســــرور .. وأحســ ان مســــرورًا غا ــوآن ال يخطب ..  وقف شــ

ة، وعن  ة العر بيرة .. فتكلم عن القض ة ذلك اليوم قد شحنته شحنة  حفلة البلد
دًا ومساندًا .. وتمنى  ة فلسطين مؤ ة إلى الصين، " قض أن تكثر الزارات العر

ة وتنمو بيننا الصداقة، ألن العدو  ة العر حتى يزداد الشعب الصيني فهمًا للقض
قي السيد شقير  ر أخي وصد ة واحدة، والنصر واحد .. وٕاني أش واحد، والمعر
ـــعبن ة .. لقد تعلم شــ ه اليوم في قاعة البلد ـــتمعنا إل ه الجامع الذ اســ ا على خطا

وماتهم أن  طلبوا من ح ، وٕاني أرجو من السفراء أن  ثيرًا من السيد شقير اليوم 
  يوفدوه إلينا من حين إلى حين.

دأت قائًال : ال حاجة    ان علي أن أقف .. و ـــــوآن ال  ــ ــ ــــ وحين جلس شـ
ــوآن  ــ س شـــ ــعدني فإن الرئ ــ ــ سـ ان ذلك  ــــين في حين إلى حين،وٕان  ــ أن أزور الصـ

ة ة العر عرف عن القضـــ م لن  ال  ما أعرف وأكثر .. والشـــعب الصـــيني العظ
عرفون مشــــاكل الثوار.. إن  انا، فإن الثوار  ـــا ة في التعرف على قضـ ــعو يجد صــ
انت الصين موزعة بين مناط النفوذ األجنبي، فناضلتم  انا متشابهة، لقد  قضا
ـــه،  ــير على الدرب نفســـ ــ ــلتم من أجل الوحدة، ونحن نســ ــ من أجل التحرر ثم ناضــ

ـــل ل ــ لتحرر والوحدة.. إن النفوذ األجنبي ينهزم اآلن في الوطن العري أمام نناضــ
ــة  س ، والمعر ـــو ــ ــ ــ ــــ م قنــاة السـ نــا هي تــأم الزحف الوطني المقــدس؛ وآخر معــار
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ة  ـــهبت في الحديث عن الوحدة العر ــ ــطين ميدانها الكبير .. وأســـ ــــ ـــــتمرة وفلســ ــ مسـ
ان الصـــين، و  ع ســـ ة تبلغ ســـ أقل منها مســـاحة، ومقوماتها، وقلت إن األمة العر

م دولة واحدة، ونحن مصـــممون أن  ق ــتطاع شـــعب الصـــين المناضـــل أن  وقد اسـ
مها ثالث عشـــــرة  ـــه لتحقي وحدتنا .. نحن أمة واحدة تح ــير على النهج نفســ نســـ
ة  ومة .. واسمحوا لي أن اضرب مثًال في نفسي داللة على وحدة األمة العر ح

ــــاعدًا في الجامعة ــــ ـــــ لها، ثم  .. لقد عملت أمينًا مســ ة  ة وهي للدول العر العر
نت وزر الدولة  عد ذلك  ـــور في األمم المتحدة، و ــ ـــــًا للوفد الســـ ســـ حت رئ ــ ــ أصــــ
م أمثل شــعب فلســطين .. هذا  ة لشــؤون األمم المتحدة، وها أنا اآلن مع الســعود
ـــيت إلى  ــــ ــ ة.." ومضـ بير في مفهوم الوحدة العر ـــغير، ولكن له مدلول  ــــ ــ مثل صـ

ن أن م ة. أخر ما  ه عري عن الوحدة العر   يتحدث 
اللغة     نت أخطب  ــــبب في أني  ــ ــ ــــح السـ ــــ ــــنة ألوضـ ــــ ـــــة حسـ ورأيتها فرصــــ

ـــببين:  ــــ ــــ ــ ع مراحل هذه الرحلة فقلت : أنا أخطب اإلنجليزة لسـ اإلنجليزة في جم
ــــهــل  ـــــ ــــ ــة، ولــذلــك تسـ ــة إلى اللغــة العر ــ ــ ــــ ــ ــ ــالنســ ــة لغــة فقيرة،  األول أن اإلنجليز

ـــة بلغتهـــا، ال بلغتنـــا" ترجمتهـــا..والثـــاني أني أرـــد أ ـــة األمر ـــال ن أهـــاجم اإلمبر
ــاب  ـــفراء العرب إلى ال ــ ــــ ــــ وانتهى الحفــل في هــذا الجو المرح .. وخرجــت مع السـ
قول لي : موعـدنـا غـدًا  ـــوآن ال .. وهو  ــ ــ ــ ــــ س شـ الخـارجي ألكون في وداع الرئ

ان المشترك..  ع الب   الساعة التاسعة لتوق
ارته، وقال   س شـــوآن ال ســـ ب الرئ ان مشـــترك!!  ر الســـفراء العرب : ب

ان مشترك؟. ين الصين ب م و ون بين   وهل س
غته..   ادلنا اآلراء حول ص   قلت : نعم .. وخالل اليومين الماضيين ت
ن أن نعرف مضمونه؟   م   قالوا : وهل 
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وجهة النظ   ة،تمامًا  ة الفلسطين امل للقض ة. رقلت : أنه تأييد    العر
ة عن الطرف الصيني ؟قالوا : ومن سيوقعه    ا   ن
ة عن الصين.   ا س شوآن ال سيوقعه ن   قلت : الرئ
س شوآن ال نفسه ؟؟     قالوا : الرئ
ــيني .. لماذا أنتم    ــ عه الصــــ توق خطه، و ، بيده و ــوآن ال ــ ــ قلت : نعم، شــ

منظمة التحرر أقو من اعتراف  ـــــين  ــ ــ ــون .. (مازحًا) إن اعتراف الصــــ ــ ــ ــ مندهشـــــ
ــا عل ومـــاتكم .. وافترقنـ ن يخلو من الجـــد ح ـــذ لم  ــارح، ال ى هـــذا المزاح الجـ

  الموجع .
حة اليوم التالي(    ــــب ــ ــ ــــ ـــعب 022/3/1965وفي صــ ــ ــ ــــ س للشـــ ) وهو يوم ل

افة، تؤثث من جديد  انت الصــالة الكبر في قصــر الضــ الفلســطيني أن ينســاه، 
ــوآن  ان المشـــترك بين الســـيد شـ ح قاعة مؤتمر .. ففي هذا اليوم ســـيوقع الب ــ لتصـ

س ــــقير الالجئ  ال رئ ـــــ ـــعب في العالم، وأحمد الشــــ ــــ ـــين، أكبر شــــــ ــــ ـــ وزراء الصـــ
  الفلسطيني، ممثل الشعب الشرد الطرد..

نا، شوآن ال وأنا، نجلس على المائدة، وأمامنا    وفي التاسعة والنصف 
ول  ع .. وقام رجال البروتو ــــهدوا حفل التوق ــ ــــ شــ ـــورون ، ل ــ ــ ــــ ـــحفيون والمصـ ــ ـــــ الصــ

ان المشــترك، مغلفتين في جلد فاخر المراســم المعتادة ، ووقعنا صــورتي ن عن الب
قول أنا مســافر  افة .. وهو  س شــوآن من قصــر الضــ .. وتصــافحنا، وخرج  الرئ
س ماو في الوقت  ـــــتقبلكم الرئ ســ ــ ــ ــب البرنامج . وســـ ــ ـــــتتم رحلتكم حســـ اآلن .. وســ

  المناسب .. وأرجو لكم إقامة سعيدة بيننا..
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ـــتقبلكم في الوطن العري   ــــ ــ ــ م في  قلت : أرجو أن نســ ـــنرحب  ــ ــ ـــ ًا وســـ قر
ًا ينقل إلى العالم ما جر  ــحف ــ ــــ قطاع غزة .. وعدت إلى القاعة، ألبدأ مؤتمرًا صــــ

..  
ــحفي : إن مــا جر اليوم فرــد حقــًا في    ــــ ــ ــ ـــ ــة المؤتمر الصـ وقلــت في بــدا

ومة، ال في الوطن العري وال في المنفى،  ـــنا ح ــ ــ ـــ ــ ة .. ونحن لســ العالقات الدول
ان ال ة ومع ذلك، فهذا هو الب ـــعب ــ ــ ــــ ــ ـــين الشـ ــــ ــــ ين جمهورة الصـــ ـــترك بيننا و ــــ ـــــ مشــ

ـــــه حدث  ان هو نفســ ة، أكبر جمهورة على وجه األرض .. إن هذا الب مقراط الد
ــمي،  ـــ ــــ ــــ ثور في عــالم القــانون الــدولي .. إن القــانون قــد نص على اعتراف رسـ
ــــين الثورة، قد أدخلت هذا النوع  ــ عرف نوعًا ثالثًا، ولكن الصــ واعتراف واقعي، وال 

الثوار .. ثم  الثالث، ه : االعتراف الثور .. إنه اعتراف الثوار  ــم ـــــ ــــ وهو ما اســـ
ــر  ـــحفيون قصـــ ه الهامة .. وغادر الصــ ـــرح جوان ــترك وأشــ أخذت أتلو البينان المشـــ

اق إلى مراكز البرق ،ليبرقوا بهذا الحديث. افة في س   الض
ـــه، بل من أجل    ــ ــــ ــــ صــ ن إيجازه وال تلخ م د، وألنه ال  ومن أجل أنه فر

راتي، قبل أن األما ـــه على مذ ــــ قحم نفســـ ـــترك  ــــ ان المشـــ ة، فإن هذا الب نة التارخ
ة المعاصرة والمقبلة، نصه   ال العر م ماو .. وٕالى األج أصل إلى لقائنا مع الزع

  الكامل:
ان مشترك   ب

ة  ة –بين منظمة التحرر الفلسطين   وجمهورة الصين الشعب
  1965آذار (مارس ) 22

ة، بناء على الدعوة الم وجهة من معهد الشعب الصيني للشؤون الخارج
س منظمة  ادة أحمد الشقير رئ ة برئاسة س قام وفد منظمة التحرر الفلسطين
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ة بزارة صداقة   إلى الصين في شهر آذار    التحرر الفلسطين
  .1965( مارس ) 

ه المدني القائد    ــقير في زارته هذه اللواء وج ادة أحمد الشــ وقد راف ســــ
س اللجنة ال ـــك نائب رئ ــ ـــــ سـ ــ ــ ـــــ ة، عبد الرحمن الســ ــطين ــــ ــ ــ ش التحرر الفلسـ عام لج

ة  ــو اللجنة التنفيذ غمور عضــ ة، عبد الخال  ة لمنظمة التحرر الفلســــطين التنفيذ
ة لمنظمة التحرر  ة، خالد الفاهوم عضو اللجنة التنفيذ لمنظمة التحرر الفلسطين

ة، رفعت النمر عضـــو مجلس إدارة الصـــ ندوق القومي لمنظمة التحرر الفلســـطين
ـــو  ــــن قطان عضـــ ــطيني، عبد المحســ ــو المجلس الوطني الفلســــ ة وعضــــ ــــطين الفلســ
ـــو المجلس  ــ ـــ ة وعضـ ـــطين ــ ــ ـــندوق القومي لمنظمة التحرر الفلســ ــــ مجلس إدارة الصــ
تور فاضــــل  ــطيني، الد ــطيني، شــــفي طرز عضــــو المجلس الوطني الفلســ الفلســ

ر زدان عضــو المجلس الوطني الفلســطيني،النقيب  فخر شــقورة المراف العســ
ش التحرر  الفلسطيني..   للقائد العام لج

اال حارًا  ــتق ــــاء الوفد اســـ ع أعضـ ـــقير وجم ادة أحمد الشــ ــ ــ ــتقبل سـ ــ وقد اسـ
ل واضــح عن الصــداقة  شــ ومة وشــعب الصــين، وقد عبر هذا  ًا من قبل ح وود

ــطيني وال ــعب العري الفلســــ ــ ــيني والشــ ــ ــــعب الصــ ادلة بين الشــ ــعوب الوطيدة المت شــــ
. ة األخر   العر

ــوآن    س مجلس الدولة شـــ ــــي ورئ ـــاوشـ س ليو شــ ـــتقبل الرئ وأثناء الزارة اســ
ادة  ة مع ســــــ ـــن يي الوفد وأجروا محادثات ود س مجلس الدولة شـــ ال ونائب رئ

  احمد الشقير  وأعضاء الوفد .
ل خاص    ش ة أحمد الشقير  س منظمة التحرر الفلسطين وقد أجر رئ

س شوآ ة والنواحي مع الرئ اس ة عن النواحي العامة والس احثات تفصيل ن ال م
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ـــئون  ــ احثات نائب وزر الشــ ــــترك في هذه الم ة، واشـــ ـــطين ة الفلســــ ــــــ األخر للقضـ
عاونه  س الشــــقير  اإلضــــافة إلى ذلك فقد أجر الرئ وان هو، و او ــ ة شــ الخارج

ــطيني محاد ــــ ــــ ش التحرر الفلســــ ه المدني القائد العام لج ثات مع اللواء اللواء وج
احثات  ـــننج جنج مدير الدائر العامة لوزارة الدفاع الوطني، وأثناء الم ســــ اوه ـــــ هســ
فاحه  ــــطيني في  ــــ ــ ـــعب العري الفلســ ــ ــ ــــ الشـ ه  ــيني عن إعجا ــ ــــ ــ أعرب الجانب الصــ
س منظمــة التحرر  ــه قــائــد رئ ــالــدور الــذ لع ــة و ــهيون ــ ـــــ ــــ ــد الصـ ــ ــــ ــــ ــ طولي ضــ ال

ة  ة األمر ة في مقاومة اإلمبرال ة ســـواء في الحقل الدولي الفلســـطين والصـــهيون
  أو في العالم العري.

ــترك حول    ــ ــال إلى تفاهم مشـــــ ـــ ــراحة وتوصــــ ــــ ــ صـ ادل الفرقان اآلراء  وقد ت
ة فلسطين، وتأييد الشعب الصيني لكفاح الشعب العري الفلسطيني، وتعزز  قض
ة  ة ، وتنم ــد اإلمبرال ــ ة ضــــ ــعوب العر ــ ــ ــيني والشــ ــ ــعب الصــــ ــــ ـــامن بين الشــ ــ التضـــ

ة . التضامن   األسيو األفرقي، واألمور األخر الهامة ذات المصلحة المشتر
ة في جوهرها، هي من    ـــطين ــ ــ ة الفلســــ ـــــ ـــــ ما اتف الفرقان على أن القضـ

ة وعلى رأســــها  ة تدعمها اإلمبرال ــافر من قبل الصــــهيون الجهة الواحدة عدوان ســ
فاح الشــعب العري الفلســطيني، و  ة، و ات المتحدة األمر ة الوال الشــعوب العر

ـة  ـــرائيــل هي أداة للعــدوان خلقتهــا اإلمبرــال ــــ ــــ ــ . أن إسـ ، من الجهــة األخر األخر
ة  ة في فلســطين مســتخدمة هيئة األمم المتحدة أداة لذلك، وتهدد اإلمبرال األمير

. ة  األخر ة األفرق ة والبلدان اآلسيو ة بواسطة إسرائيل الدول العر   األمير
ة وقد قامت اإلمبرا   رة األلمان ـــــ التواطؤ مع العسـ ة في اآلونة األخيرة  ل

ة دعمت قرار  ة األمير ما أن اإلمبرال ـــرائيل ،  ح إســـــ ــــل ــ ـــاعفة تســ مضـــــ ة  الغر
ـــرائيل .. وقد أثار ذلك احتجاج  ة مع إسـ ــ ة بإنشــــاء عالقات دبلوماســ ا الغر ألمان
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ـــعوب الع حزم الشـ د  ــيني يؤ ــعب الصــ ة، وأن الشــ ـــعوب العر ـــخ الشـ ة في وسـ ر
ة  ة األلمان ر ـــــ ــ ــ ــــ ة العسـ ال ــــــد الثالوث غير المقدس، اإلمبر ــ ــ ــ فاحها العادل ضـــ

ة.   والصهيون
ــعوب    ــطيني والشــ ــعب العري الفلســ فاح الشــ ال الفرقين إلى أن  وأشــــار 

العنصــرة  ة، ال عالقة له  ة األمير ة األخر ضــد إســرائيل، أداة اإلمبرال العر
ة أو أ شــ ة الدين فاحهم هو جزء أو الكراه . وأن  ال التفرقة األخر ل من أشــ

ة وعلى  ة العالم ا ضـــد اإلمبرال ا وأفرق ــ م لشـــعوب آسـ ال يتجزأ من الكفاح العظ
ات المتحدة .   رأسها الوال

ـــي    ســــ س العدو الرئ ي ل ــتعمار األمر ــ ال الفرقين إلى أن االســـ ــــــار  وأشـ
ة  ـــعوب العالم قاط ـــب، بل وشــ ـــطين العري فحســ ـــعب فلســ ا قامت لشــ .. ففي آســـــ

عــة  ــان وايوان التــا ــا عــة لل ينــاوا التــا ورــا وأو ــاحتالل جنوب  ــات المتحــدة  الوال
ا  مبود للصين،وهي تمارس العدوان في جنوب الفيتنام وتتدخل في الوس وتهدد 
ة،  ـــين ــــ ع الحرب في الهند الصــ ــ ــ ــــ ـــف جمهورة فيتنام وتعزز جهودها لتوسـ ــ ــ وتقصــ

ي اال ـــتعمار األمير ــــ د االســ ؤ ـــعب عمان و فاح شــــــ ـــتعمار البرطاني في قمع  ســــــ
ـــتثناء هي نتيجة  ا من غير اســ ــ ع مظاهر التوتر في آســـ مني وٕان جم والجنوب ال
ات المتحدة،  قترفها االســـتعمار وعلى رأســـه الوال اســـات العدوان والحرب التي  ســـ
ي والبرطاني  ـــتعمار البلج ــ ــ ــ ات المتحدة متواطئة مع االســــ ا تقوم الوال وفي أفرق
ـــعب الكونغو  ــــ ــــ ــ ــل القمع الدمو لشـ ــ ــ ــــ ــــ ـــومبي العميل وواصـ ــــ ــ ـــ م تشــ بتأييد نظام ح
ات المتحدة على  ف الوال ا تع ولدفيل) وتهدد البلدان المجاورة له، وفي أورو (ليو
ا، وفي  ة مهددة بذلك  أمن أورو ا الغر ري ألمان ة لعســـــ ــلحة النوو ــ إعطاء األسـ

ر قواعد عســـ ات المتحدة  ان تحتف الوال ما أنه تقترف جرائم العدوان ل م ة، 
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ان  ل م ي في  شن على االستعمار األمير فاحًا عادًال  ما أن  ان،  ل م في 
حزم الشـــعب العري  د  ــعب الصـــين يؤ أن شـ رر الجانب الصـــيني التأكيد  .. و
ما  ات المتحدة العدواني،  فاحه العادل ضــــد إســــرائيل، أداة الوال الفلســــطيني في 

ده في مط ؤ ما و ــطين، وف ــ ــ املة في فلسـ ــــتعادة حقوقه  ــ العودة إلى وطنه واسـ ه  ل
ة فلسـطين قدمت الصـين وسـتسـتمر ف قضـ م التأييد لشـعب فلسـطين  ييتعل  تقد

ــعب  ، وقد بين الجانب الصــــــيني وجهة نظره في أن واجب الشــــ العري دون تحف
ــطيني، وأن الك ــ ـــــعب العري الفلســ ـــي تأييده لكفاح الشـ قتضـــ ــــيني الدولي  فاح الصــ

ظل  عتبر بدوره تأييدًا للشـــعب الصـــيني وســـ العادل للشـــعب العري الفلســـطيني،  
ه الشــعب العري الفلســطيني  عتمد عل الشــعب الصــيني إلى األبد الصــدي الذ 
ـــطيني  ــعب العري الفلســـــ ــ ه الشــــ عتمد عل ة األخر الذ  ـــعوب العر ــ ع الشـــ وجم

م  فاحها العظ ة األخر في  ــعوب العر ع الشــ ة واالســــتعمار وجم ضــــد اإلمبرال
ة. م والجديد والصهيون   القد

عثة لها في    ة  ــطين ـــ ـــــئة منظمة التحرر الفلســ وقد اتف الفرقان على تنشــ
ل جهده في تأييد  ـــيني  ــــ ــ ــعب الصــ ــ ــ ــ ــ ـــيبذل الشـ ــــ ادل وســــ ين لتعزز التعاون المت
ة  اســ شــتى الوســائل، ســ فاحه للعودة إلى وطنه  الشــعب العري الفلســطيني في 

  نت أم غير ذلك.ا
ر الفرقان أن شــعوب العالم في نضــالها ضــد اإلمبرال   واالســتعمار  ةو

ــــًا وأعرب  عضــــ ــها  ــ عضــــ د  ات  المتحدة إنما يؤ ــــه الوال ــ م والجديد وعلى رأســ القد
ــكـــونـــغـــو  ـــام والـ ــ ــ ـــن ــت ــيـ ـــــعـــوب الـــفـ ــ ــ ــــ ـــازم لشــــ ـــا الـــحــــ ــ ـــدهـــمــ ــ ــ ــي ـــأيـ ــــ ـــان عـــن ت ــ ـــقــ   الـــفـــر

ة العالم في الكفاح الثور ضد اإلمب ق ولدفيل) و ة.(ليو   رال
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ــطين    ات المتحدة إزاء مســـــألة فلســـ اســـــة الوال ــار الفرقان إلى أن ســـــ ــ وأشـ
ما يتعل  ـــدرتها ف ــ ـــر قرارًا التي أصــ ـــــتة عشــــ ة حتى أن الســ انت خاطئة منذ البدا
ن  ة قد عجزت عن أن تم الالجئين الفلسطينيين خالل الستة عشر عامًا الماض

ًا واحدًا من العودة إلى  وطنه، و  ة الجئًا عر ــ ــ النســــ قد أثبتت الحقائ مرة أخر 
ة  ة األمير أن األمم المتحدة قد تحولت إلى أداة لإلمبرال ــطين  ــ ـــــ ــــ ة فلسـ ــ ــ ــــ ـــــ لقضـ
غي على األمم  ان أنه ين ر الجان اســـات العدوان والحرب، و عة ســـ وأعوانها لمتا
ة . صورة  أساس مها  عاد تنظ املة وأن  صورة    المتحدة أن تصحح أخطاءها 

امه  ما ير    ن ق م قي بين الشــعوب  ش الســلمي الحق الفرقان أن التعا
ة  م ادة اإلقل ـــــ ــ ــ ــــ اد التي تنص على احترام الوحدة والسـ ــاس الم ــ ــــ ــــ فق على أســـ

ـــــؤو  ــ ــ عض وعدم االعتداء وعدم التدخل في الشـ ــها ال ــ ــ ــ عضــ ــها  ن ل ــ ــ عضــــ ة ل الداخل
ش  ام التعا ن ق م ة وال  ــتر ــــ ـــلحة المشــ ــ ـــاواة والمصـــ ــ ــــاس المســـ عض وعلى  أســــ ال
ش ســـلمي  ة، ومن أجل تحقي تعا اســـة العدوان اإلمبرال الســـلمي مع صـــنائع ســـ
اســات العدوان والحرب التي  بين الشــعوب فال بد من النضــال دون هوادة ضــد ســ

ات المتحدة   ينتجها اإلمبراليون وعلى رأسهم الوال
ــعوب    ــ ــ ــــ ـــــار الطرفان إلى أن المهمة الملحة التي تواجه األمم والشــــ ــ ــ ـــــ وأشـ

ــــــطهدة هي ــــ ـــه  المضــ ــ ـــــ م والجديد وعلى رأســ ـــــتعمار القد ــــ ــ ة واالسـ محارة اإلمبرال
ة األخر  ـــعوب العر ــــ ــ ــ ـــطيني والشـ ــ ــ ــ ــعب العري الفلســـ ــ ــ ــــ ات المتحدة وأن الشــ   الوال

ع الشعوب واألمم المضطهدة  ما بينها ومع جم مصممة على أن تزد تضامنها ف
ة واالستعمار ال ة النضال ضد اإلمبرال م والجديد في العالم لتواصل إلى النها قد

ات المتحدة، وفي الختام أعاد الفرقان إلى األذهان المنجزات  ـــــه الوال ــــ ــــ وعلى رأسـ
ة  منذ المؤتمر اآلســـيو األفرقي  ة واألفرق الكبيرة التي حققتها الشـــعوب اآلســـيو
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م  ة واالسـتعمار القد اندونغ وذلك في نضـالها ضـد اإلمبرال األول الذ عقد في 
ــتعمار الجديد و  ه وقد تعاهد والســــ ـــتقالل الوطني والحفا عل ــ من أجل إحراز االسـ

ذل  ة و ـــد اإلمبرال ــتمرار في تعزز روح اندونغ في الوحدة ضـ الفرقان على االســ
ًا في  ة إلنجاح المؤتمر األفرقي األسيو الثاني المنو عقده قر الجهود المشتر

  الجزائر.
  

ة س معهد الشعب الصيني للشؤون الخارج ةرئ  رئ  س منظمة التحرر الفلسطين

  شانغ شي
 أحمد الشقير 

س الفخر لمعهد الشعب الصيني   الرئ
ة   للشؤون الخارج

  شوآن ال

 
  

حة اليوم التالي  ـــب ــ ــ ــ ــ ــر 023/3/1965وفي صـــ ــ ــــ ــــ ) وقفنا على مدخل قصـ
ـــــفر ..  ــ ــ ام، وأخذنا نتأهب للســــ افة الذ احتوانا واحتو آمالنا معنا عدة أ ــ ــ ــــ الضـــــ

ة الرحل ق ــمات لنســـتأنف  ــر، تنط عيونهم وقسـ ة .. ووقف من حولنا خدام القصـ
اراتنا  قة ..واإلنســـان أخو اإلنســـان .. وانطلقت ســـ األخوة الصـــادقة العم وجوههم 
ـأيـديهم حتى بلغنـا  ـــينيون يلوحون  ـــ ــــ ـادين، والمواطنون الصــــ ــــوارع والم ــ ــ ــــ عبر الشــ
ـــة، واإلعالم ..  ــ ـــدول ــار رجـــــال الــ ــ ـ ــــاه ..  ـــــلنـ ــ ــ يوم وصـــــ ـــاه  ــدنــ ـــار، فوجـــ المطــ

ــها وال ــــ ــ ــ مة تمارســـ ـــيد والهتافات .. ولح ــــ ــــ اب، واألناشــ ـــــ ــ ــ جماهير..والطالب، والشــــ
ال.. ان الوداع أروع من االستق مة    الشعوب الح

أرضــها، وقضــينا    ة  وحلقت بنا الطائرة في ســماء الصــين ،وســماؤها رح
نا التراجمة والمرافقون  ــــ ــــ ــ ــ يف مرت، فقد آنســ ــــاعات في الجو، لم ندر  ــ ــ ــــ أرع ســـ



  

-314-  

ة، ال أحاديثهم، وأغرقت  ات برعايتهن، في ابتســامة عذ فات الصــين علينا المضــ
  تحتجب إال حين نعتذر عن الطعام أو الشراب !!

الغة،    ال رائعًا، والحفاوة  ـــتق ــ ان االســـ وعند الظهيرة بلغنا مدينة" اوهان" ف
انت لنا  افة نسترح من برامجنا الحاشدة التي  ة يومنا في قصر الض ق وقضينا 

ين .. "  ار رجال الدولة ،وتحدث في  مت لنا حفلة عشـــاء فاخرة، حضـــرها  أق
ة  ــــيو ــ ــعوب اآلسـ ــ ة وٕالى  الشـــ ة إلى األمة العر فيها  حاكم المقاطعة موجهًا التح
ــرب نخب " نضــــال الشــــعب الفلســــطيني الثائر" وتحدثت  شــ أســــه  ة،ورفع  األفرق

اسي  أحسن منها، ورفعت  ة  ة، ورددت التح ة الفلسطين اشرب نخب عن القض
ًا، نخب الثوار  شًا وشع ومة، وج سًا ، وحزًا وح ة، رئ " جمهورة الصين الشعب
انت  مونا، على حين  ؤوسنا ل انت  ة الدقة، فقد  فنا في غا ان مض للثوار"، و

ار الثقيل. ة من الع   ؤوسهم من الخمور الصين
افة،    ــ ــ ـــر الضـــ ـــينا  ليلتنا في قصــــ ة، قضــــ وطلب وعلى هذه األنخاب الود

رن، فإن برنامجًا هامًا  ــحو م رن، ألن علينا ان نصــ إلينا الموافقون أن ننام م
  ينتظرنا في اليوم التالي:

وليــت المرافقين لم يلقوا علينــا هــذا التحــذير، فــإن " البرنــامج الهــام الــذ   
ون هذا  ــــى أن  ـــي: ما عســـــ ــــ ـــأل نفســ ــ ــــي، وأنا اســــ ــ قي يؤرقني في فراشـــ ينتظرنا" 

ــتطع أن أدفع عني هذا   البرنامج الهام ــ ــــ س ماو .. ولم أســـ ون مقابلة الرئ ..هل 
س ماو .. ًا في سيرة الرئ تي عد أن سللت  من حقيبتي    األرق إال 

ــاب،  والمرافقون من خلفــه    قظــت في اليوم التــالي على  قرع ال ــت ــ ـــ ــ ــ ــ واسـ
قولون: الســــاعة  الســــادســــة والفطور جاهز .. فقلت : يبدو أن البرنامج الهام قد 
ون .. فأصــــلحت من شــــأني، وســــارعت إلى غرفة الطعام  ــى أن  أبتدأ، فما عســ
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ــــاء  ــــ ــــ ــ ـة أعضـ ق عودون " ليجروا "  ـة الفطور .. والمرافقون يروحون و لتنـاول وج
  الوفد من حجراتهم.

ة    اني الكل ة المدينة، وٕاذا نحن في م ـــاح ارات إلى ضــــ ــ ـــ وخرجت بنا الســ
رة، فطاف بنا المدير وأعوانه في أق ســامها، وانتقلنا في الصــفوف من واحد العســ

ة قام بها  الذخيرة الح ــــهد مناورة  ــــ ــ ة، لنشــ ــاحة الرما ــ ـــــ إلى واحد، ثم خرجنا إلى ســـ
ة في  مختلف األســـلحة .. وألمر ما ، ولعله بناء على أمر من وزارة  طالب الكل
انوا يزدون  ل مرة  ـــادة للدروع.. وفي  ــ ــ ــــ المدافع المضــــ ة  الدفاع، تكررت الرما

ــــــماكة ــــ ة المدافع ..وقدرت في  خاطر أن هذه  ســــ أعيننا فعال ـــهد  ــ ــ ــ ــــ الهدف لنشـ
عد المعاينة  حة هي التي تتم  ًا ..  أو ليت الصفقة الرا المدافع ستشحن إلينا قر
ان مع عدد  فعل اإلنجليز واألمر ما  النقد النادر،  ــندفع  الثمن و ــ ــــ أننا سـ  !!..

ة..   من الدول العر
ـــرع   ـــرة، وعدنا إلى الفندق مســـ ــ ة عشـ ــــاعة الحاد ين وتناولنا الغداء في الســ

ًا .. ولكني قلت،  على غير العادة في الصــين .. فلم أســأل .. ولم أفهم لذلك ســب
  وهذا جزء من البرنامج الهام.

أن المقصود أن ال نتخم    قًا،  فًا ورش ان خف د نفرغ من الطعام، و ولم ن
بير المرافقين : ستذهب اآلن  س ماو ..وننام  حتى قال    لمقابلة الرئ

ــاررنا    شـــر .. وتهللت أسـ أنما يزف إلينا ال قال هذا  وأســـارره تتهلل ، 
ــى أن تكون  ــــ ــــ ــ نا نخشــ عًا لهذه المفاجأة، فقد طال انتظارنا لهذه المقابلة، و جم
ة تحول دون ذلك، ونعود إلى الوطن دون أن نقابل أكبر  ـــح ــ ــ اب صـــ ـــــ ــ هنالك أســـ

م ألكبر ثورة في العالم .   زع
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ارات، وحملت أشـــواقنا لهذا اللقاء .. وطال الســـير وطال ..    وحملتنا الســـ
ان لم يتجاوز نصف ساعة..واالنتظار أطول من الزمان.. ذا شعرنا وٕان    ه

ة ..    طة عاد ــ ــ سـ اراتنا أمام فيال صـــــغيرة،  ــ ــ بيرة وقفت سـ ة  ووســـــ غا
س ماو، ب اب الرئ قف على ال ان  ة،  ـــــوب على الثان ــــ ــــ وجهه وفي توقيت محسـ

الترحيب .. من غير حرس وال  ه العرضــين، وذراعاه ممدودتان  ب المشــرق، ومن
انت تقف إلى جواره لتزد  ــغيرة الحجم ،  ـــ ــم صـ ــ قة الجســ ة دق ـــا ــ مرافقين .. إال شـ

  هامته جسامة ، وقامته ضخامة.
س ماو أن نجلس حوله، وجلس وراءه    طة، فدعانا الرئ ســـــ ـــالة  دخلنا صــ

أول مرة  نجتمع معًا "، وفي خاطر خاطف، قلت أســتأذنك  التراجمة، وقال " هذه
ست هذه أول مرة ".. ا سيد س ، أصحح .. ل   الرئ

  قال : هل التقينا قبل اآلن؟  
  قلت : التقينا مرارًا وتكراراً   
فنظر إلى من حوله بهدوء، ومن غير اســتغراب أو اندهاش، وقال ومتى   
  التقينا؟؟

ــين   ــــ ــ ــ ، رأيناك في األنهار التي قطعتها، وفي قلت : " منذ قدمنا إلى الصـــ
ـــهيرة (  لة الشــ ــيرتك الطو ــ ــــلقتها، أثناء مسـ ال التي تسـ ) .. ورأيناك 36– 934الج

ـــتها، و ... وفي ..  ــ ـــســ ــ ـــانع التي أســ ــ ــــأتها، وفي المصــ ذلك في المزارع التي أنشـــ
  وفي.."

ــــارة الخاطفة وقال " أنت متمرس على  ـــ ــ ــ س ماو لهذه اإلشـــ ـــم الرئ ــــ ــــ وابتســـ
ات الس ذلك"؟اإلجا س    رعة في األمم المتحدة .. أل

م الصين..     قلت : إن إجابتي اآلن هي من وحي الصين وزع
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ًا حارًا،    قتروا منه، وراح يرحب بنا ترحي س ماو الترجمة أن  ودعا الرئ
أنه بناء فخم تتجلى أمامك قوائمه وقواعده.. وقال   ، ـــى في حديث هاد ثم مضــــ

:  
ــــؤاًال  -  ــ ــ ــ م سـ ة أرد أن أوجه إل ــرائيل واإلمبرال ــــ ــــ ــون إسـ ـــــ .. هل تخشــــ

م .. فال تخــــافوا من   ــافوا من ــب أن يخــ ـــة .. إن هؤالء يجــ ـ األمر
م.   الذين يجب أن يخافو

ان، وعددنا ال يتجاوز خمســين  -  ا لقد دخلنا الحرب ضــد الكونتانج وال
ل .. الزحف الطو  ألفًا .. ثم قمنا 

ان خطأنا األول هو أ -  ة لقد ارتكبنا أخطاء عديدة، و ننا دخلنا المعر
ــتســــلم عدد آخر ..  ــر، فقتل منا الكثير .. واســ غير واثقين من النصــ
أس، فقد أخذنا  ــك.. ولكننا لم ن ا شــ ــم ثالث إلى شــــانج  والتجأ قســ

زنا في مواقع جديدة ...  نبني أنفسنا من جديد وتمر

 -إن نظرتي في الحرب تتلخص في ما يلي: - 

ــرب حينما تكون واثقًا من ا  أوال)ً  ــ ــ ــــحب حينما تكون أضـ ــر، وانســـ ــ ــ لنصـ
فًا.   ضع

ًا)  ع أن تقطع يد   ثان ــتط ــ ـــــ ــــرب العدو على مراحل .. أنت ال تســــ ــــ ــــ أضـ
عه واحدًا واحدًا .. ع  أن تقطع أصا فمك، ولكنك تستط   خصمك 

  حارب على طرقتك وحسب ظروفك، وال تقليدًا أعمى..  ثالثًا)          
عًا) ام   را اطًا  ة ال تخرج ضـــ ات الحر لين .. من الضـــرور أن الكل

ـــهر مثًال، ليتعلموا العلوم  ــــ ـــتة أشــ ــــي فيها الطالب ســــــ قضـــــ ة ل ات الحر توجد الكل
ا الناجحين."   النظرة مثل الذرة، ولكن الحرب هي أهم جامعة لتخرج الض
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س ماو إلى جانب آخر  من الحديث فقال " إن الصين دولة    وانتقل الرئ
انها، ولكننا ال مساحتها وس أكل بيرة  ًا.. إن شعبنا ال   زلنا متخلفين نسب

ذلك  أكل أقل من حاجته، ولكنه قانع ومسرور، ألنه يوفر من قوته، و الزدة، و
م المعونات للشعوب  ة، وعلى تقد ة االقتصاد ومته على التنم ساعد ح

قة المناضلة.. نحن نقدم العون المالي والسالح للشعوب المناضلة، من  الصد
ال شرو أو قيود..غير مقابل    بدون فائدة، و

ــالح، وقال:    ــ ــوع آخر، وهو يتحدث عن الســـ ــ س ماو إلى موضـــ وقفز الرئ
ة على  ــت بنا القوات الهند ــ ــــ ـــــالح حتى للذين حارونا .. لقد تحرشــ ــ نحن نقدم الســـ
بيرًا من الجنود الهنود،  ـــر عددًا  ــ ــــ أســ ـــيني أن  ــــ ــ ش الصــ ــتطاع الج ــ ــــ الحدود، واســـ

ات من أس م ة .. ولقد أكرمنا وفادة األسر الهنود، ووقعت في أيدينا  لحتهم اآلل
ة حتى جعلناها جديدة، وأعدناها إلى الهند مع  ـــــفحات الهند ــ ــ ـــ ـــلحنا المصــ ــــ ــــ وأصـــ
ـــعب  قي، ألننا نرد أن يث الشــ ــر الحق ــ ، جاهزة للقتال !! وهذا هو النصـ ــر ــ األسـ

السالم .. صداقتنا ورغبتنا    الهند 
س مــاو أن يجعــل خــاتمــة حــدي   ، 1949ثــه عهــدًا فقــال في عــام وأراد الرئ

اشــــرة، أرســــلت إلينا إســــرائيل تعرض علينا االعتراف بنا..  عد انتصــــار ثورتنا م و
ـــرائيل ..  ـــد إســـــ ــ لها ضـــ ة  ــــنا هذا العرض ألننا علمنا أن األمة العر ــ ولكننا رفضــ
ة  ة األمر ـــرائيل ألنها قاعدة لإلمبرال ــ ن أن نعترف بإســـ م ونحن من جانبنا ال 

ة.والبرطان ا الغر ة  وألمان   ة والفرنس
ــة من    ــين ــ ــــ ــ ـــ وجــاء دور في الكالم، فــأثنيــت على موقف الجمهورــة الصـ

ـــد بنظراته في  ــ ــ ـــترشــ ــــ ـــــنســ ــ ــرائيل وهو الموقف العري بذاته، وأكدت له أننا ســ ــ ــ إســـ
بر قدمت للعالم " عقيدة  رة  ــ ــ ــــــة عســــ ة هي مدرســ ــين ــــ الحرب، ألن الثورة الصــ
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رة" جديدة لم تكن معروفة من ق ـــــ ــ ــ ــــ ــت  بإيجاز إلى جوانب عسـ ـــــ ــــ ــ بل .. وعرضــ
ش التحرر،  ام منظمة التحرر وج ة في ظروفها الحاضــرة، وق ة الفلســطين القضــ
ــطيني على تحرر وطنه، وأننا لن نقف وحدنا في هذه  ــ ـــعب الفلســــ ــ م الشـــ ــم ــ وتصــــ
دنا .. وٕاننا نتطلع إلى ذلك  ــين معنا تؤ ــــ ــ ــــعدنا أن جمهورة الصــ ــــ ســ ة .. و المعر

ه ة وتضــرها في  اليوم الذ تقوم ف ة العالم الشــعوب المناضــلة بتطو اإلمبرال
  الشرق والغرب معًا..

ح " إن    ــح ــــ ــــ ــ ادر إلى القول : نعم هذا صــ س ماو .. و ولمعت عينا الرئ
ان ثورة العراق واإلنزال  ــــــغال اإلمبراليين أ مو إلشــــ ـــفت جزرة  ــــ مدفعيتنا  قصـــ

ل ا ي في لبنان .. يجب إشغال العدو على    لجبهات ".األمير
ــؤاًال    ــ ًا، وسـ ــاعات على هذا الحال، حديثا وتعقي ــة ثالث ســـ ودامت الجلســـ

ه  ين ذراع طة، يودعنا، و ـــــ ــ سـ س ماو إلى خارج الفيال ال ـــار بنا الرئ ــ ًا، وســـ وجوا
م.. ه العظ   عواطف شع

صطف على جانبي    افة في " اوهان" لنر الشعب  عدنا إلى قصر الض
ًا .. وهذه المدي انها الطر  محي مليون ونصــــف فق .. وفي  2نة صــــغيرة، ســــ

انًا من جمهوراتنا الثالث : لبنان  ة هذه المدينة الصغيرة أكثر س اتنا العر حسا
ة .. مجتمعة متحدة !! من الجنو ا، وال   ، ليب

ــي تونغ أعظم من في    عد أن رٕاينا ماوتســ ار، إننا  ان من حســــن االخت و
ـــعب ، أن نر أروع ما في الو  اح اليوم التالي الشـــ ـــــ طن فقد غادرنا أوهان في صـ

ان 25/3/1965( ـــين الرائع.. و ــاو " .. وهي فردوس الصــ ) إلى مدينة " هان شـــ
ة، ترســل  ة الســماء الصــاف من حســن التوقيت أننا وصــلناها ظهرًا والشــمس في ق
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ة، والوهاد  ـــــ ــندســـ ـــ حيرات المتأللئة، والروابي الســـ ات الفاتنة وال ــعتها على الغا ــ ــ أشــ
ة على الغدران .الحا   ن

ـــــرفاته    افة، ووقفنا على شـــ ــ ــ ــر الضــــ ــ حملتنا أرواحنا قبل أقدامنا، إلى قصــــ
ض الغزالن،  ـــجـــار، ومرا ــــ ــــ ـــات األشـــ ـــة، لنظـــل على حـــدائ األزهـــار، وغـــا الرح
ـــي فاتن  ل ذلك في تنســــ ـــارح الطيور، ومالعب األوالد، ومراعي القطعان،  ــ ومســ

ه الخال والمخلوق.   اشترك ف
، وأنا أتمنى .. لو .. أن فلسطين محررة، لقضيت في وتنفست الصعداء  

ل  ش  ح، وآكل وأنام وأع هذا الفردوس عامًا أو عامين، أقرأ واكتب، وأمشي وأس
امي مع أحالمي!!   أ

ــم وال خطب، وال    ــ ـــينا يومًا وليلة، في هذا الفردوس، من غير مراســــ ــ ــ وقضـ
ـــينيون، أن تحتفى بنا ا ــ ــدقاؤنا الصـ ــ أنما أراد أصــ ــــاء،  أروع ما حفل عشــ ــين  لصــــ

  عندها، من جمال وجالل .. وما أكرم هذا الكرم، وأحفى هذه الحفاوة.
ــم الزهور ملء    ــ ــــ اح ونحن نشـ ــ ــ ــــ ونمنا ليلتنا؛ وادعة هانئة، لنفي في الصـ

ـــجار واألنهار ملء العيون  ــ ــ ــ األشـــــ ار ملء اآلذان، ونحدق  األط األنوف وننعم 
ر الدســائس العالم ، و ة فهذا يوم ســفرنا إلى شــنغها ة الدول ة، ومقر الجاســوســ

انت حتى عهد الثورة واالستقالل ..  ذا    مدينة المغامرات والمؤامرات، وه
مطر مدرار، ولكن األرض    ـــماء  ــتقبلتنا الســ ــلنا شـــــنغها ظهرًا، واســـ وصـــ

ما بينها  انت بين السماء واألرض حشود من الشعب تراصت ف ظلت جافة، فقد 
حت سقفاً  ساطًا من األكتاف.. مظالتها وأعالمها، فأص   من الرؤوس و

أنها مجموعة    دت لنا  ـــوارعها، و ــــ ـــــاحاتها وشـ ــ ادين المدينة وسـ واجتزنا م
ـانـت حتى عـام  عهـا ونظـامهـا، فقـد  ــمـة تحـت  1949من المـدن، لـك طـا ــ ـــ ــ ــ ــ مقسـ
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ا انيين واأللمان واألمير ا ـــيين وال ــ ــ ــــ ــلطان اإلنجليز والفرنسـ ــ ــــ ل دولة تدير نســــ ، و
موجب قو  أنها قطعة من أرضها ..المنطفة التي لها    انينها الخاصة .. 

ه ، هذا    ــير إلينا بيد ـــــ شــ ان عمدة المدينة، ونحن في طوافنا وتجوالنا،  و
انيين، وتلك حدائ اإلنجليز  ا ـــيين، وذاك حي ال ــ ــ حي األلمان، وذاك حي الفرنســـ
ـــاخرًا لو أنهم  ــ ــ ـــ ـــينيين" .. وقلت ســ ــــ ــــ تب على أبوابها" ممنوع دخول الكالب والصـ

ًا !! قليًال من الذوق أيها اإلنجليز !!تبوا "    الصينيين أوًال والكالب ثان
وقضينا يومنا نزور المؤسسات العامة، والمصانع، والمدارس، والمرافقون   

ـــردون  ــ ــ ســ ــــلة، و ــ ــ اسـ ـــــتعمار في مدينتهم ال ــ ــنعه االســ ــ ــــ يروون لنا العجائب عما صـ
ـــتعمرن، وٕاع ــــ طرد المســـ ـــوارع التي توجت  ــ ــ ــ طوالت في حرب الشـ ــــص ال ــــ ادة قصــ

ح مع ضواحيها مدينة األحد عشر مليونًا أ  ، لتص الوحدة والحرة إلى شنغها
ش  ا والعراق.. ونحن نهتف تع ــور ــ ــ ــ ــــ عادل جمهورتين عريتين متحدتين: ســ ما 

ة ..   الوحدة العر
ـــين (   ــ ــ امنا في الصــ ان ذروة 27/3/1965وأقبل اليوم التالي، آخر أ )، ف

ادين رحلتنا، وســدرة المنتهى في لقاءاتن ان لقاء فردًا مع الشــعب، في أكبر م ا، 
حت  ــ ــ ــــ ان حتى أصــ ل م برات في  ــبت األعالم واألقواس والم ــــ ــ المدينة .. ونصــ

لها هي قاعة االجتماع.   المدينة 
ــار رجــال الــدولــة،والطالب     ــــلنــا الميــدان ومعنــا عمــدة المــدينــة و ــ ــ ــــ ووصــ

مأل أنهم يردون أن   هتفون، و ــدون و نشـــ اب يهزجون و ــ أعظم والشـــ ـــنا  وا نفوســ
ــاعبنا التي  ــ ـــــائبنا ومصــ ـــــفرنا ،لندخرها في مواجهة مصـ ة في يوم سـ ــحنة عاطف شــــ

  تنتظرنا في الوطن..
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ب أعلى    ـــر، ونحن نر شـ حر من ال ـــة، وٕاذا بنا في  وجلســــنا على المنصـ
ـــعب  ــــ ـــــ ـــمة قاطعة فقال .. " إن شــ ــ ــ ــ أمواجه ونهض عمدة المدينة يتكلم بنبرة حاســـــ

ـــى الكثير من ب ــنغها الذ قاسـ ــين شــ م ، وأن شــــعب الصــ د ــتعمار، يؤ الء االســ
م  م ،ونحن مع ة من وطن م االســـتعمار والصـــهيون م .. لقد شـــرد ســـاند أجمعه 

ع. التقدير والتشج ارات المليئة    حتى النصر و .. و .." إلى آخر هذه الع
ـــبتنا    ــ ل غضــ ــيني وقفت ألفرغ  ــ ــعب الصـــ ـــ وفي هذا اللقاء األخير مع الشــ

ة األم ـــتغرق ثالث على اإلمبرال ــهيوني، في خطاب أســــ ــــ ـــــتعمار الصـ ة واالســ ر
نت استوحي خاللها تارخ هذه  المدينة مع االستعمار.   ساعات 

ة    الغًا ذروة الذروة، ذلك أني  " طعمت " القضـــ ان التجاوب الشـــعبي  و
انت  ـــلة، قلت " لقد  اســ ـــام التي نزلت بهذه المدينة ال األحداث الجســ ة  ـــطين الفلســ

انيين، وقاتلتم قتاًال مدينتكم مجزأ  ا ــــيين وال ــ ــ ــتعمرن اإلنجليز والفرنســـــ ــــ ــ ــ ة بين المســـ
ــان مجزأ بين  ــذلــك  فــإن وطننــا العري  ـــًال فتوحــدت مــدينتكم وتحررتم، و ــ ـــ ــ ــ ــاســ
ـــممون أن نتوحد  ان، وقاتلنا قتالكم فتحررنا، ونحن مصــ ـــي والطل اإلنجليز والفرنســ

ــتأثر بخيراتكم، فهذا ة تسـ ة العالم ــمال انت الرأسـ ــاســـون اليهود وهنا  .. و حي سـ
م  ، وقد ناضــلتم نضــاًال شــرفًا فطهرتم  بلد حي خاتون اليهود هنا في شــنغها
ة وشـــردت  ة اليهود ذلك  فإن وطننا قد احتلته الرأســـمال ــون  وخاتون و ــاسـ من سـ
ــــون  ــاســ ــــالكم،  لنطهر بلدنا من ســــ ــل نضــ ـــنا لنناضــــ ـــعبنا، ونحن اآلن نعد أنفســـ شـــ

  الكبير، من إسرائيل"..
ــي   ــتعمار، ومضـ ت في المقارنات بين ما جر في شـــنغها في عهد االسـ

ة وٕاســـرائيل .. وانتهى  وما يجر في الوطن العري وفلســـطين وفي عهد اإلمبرال
ة والهتافات  االجتماع في جو رائع من التعاطف والتأييد .. ولوال المالمح المغول
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ش يومنا ذلك مع جماهير عر نا نع ـــبنا أننا  ــــ ــ ــ ة، لحســـ ــين ــ ــــ ــــ ة نتحدث إليها الصــ
الفؤاد قبل اآلذان.   الوجدان قبل اللسان، وتستمع إلينا 

ح في  ــ ــ افة نحزم حقائبنا، وٕالى المطار نســــ ــــــ ـــر الضــ ـــارعنا إلى قصـــــ ــــ وسـ
  األجواء عبر األصقاع واألقطار.

تاب رائع عن    تبي، ألكمل قراءة  ة  ودسست يد للمرة األخيرة في حقي
ان  ه أحد الصحفيين األمر ت عنوان " العمالق غير الصابر"، ومضيت الصين 

ة،  النهضة العظمى التي تقودها جمهورة الصين الشعب في قراءاته، وأنا مبهور 
ــر  ــ ـــيرها الحاضـــ ـــير ســــ ــين أن تســــ ــ ــــي أنه إذا ُقدر لألمور في الصـــ قنت في نفســـ وأ
رت قوله تعالى " لو  له .. وتذ ــين هي عالم الغد .. بل العالم  ح الصــ ــتصــــ ،فســ

شاء.. شاء رك لجعل  شاء حين    الناس أمة واحدة "؛ ومن يدر فقد 
وفرغت من قراءة الكتاب وأنا أقترب من سماء القاهرة .. وامتألت نفسي   

قول  مـــا  ليـــب ..  اعتزازًا وأنـــا أعود إلى الوطن العري وأنـــا أحمـــل معي رأس 
  األعراب األقدمون .

ليب.. بل ما هو أك   نت أحمل في حقائبي رأس  بر وأعظم.. أجل، لقد 
ه أكمل منه وال  ت ه عري ما  ت ـــترك، ولو  ان المشـــ ــــل؟! ألم أكن أحمل الب أفضــ

ان ذلك من أعز ألم أكن أحمل اتفاقًا مع  ــالح، و ــــ ـــــ ــ السـ ــــوآن ال بإمدادنا  ــــ ــ ــ شــ
  األحالم؟!
الت    ـــــ ـــتكون في رأس المشــ ــ وما درت أن هذه اإلنجازات التي أحملها ســ

ــــطيني ــ ــ ــــ ــعب الفلسـ ــ ــــ ــــ ــتواجهني، ال مع الشـ ــ ــــ ــ ة، ولكنها التي ســـ ، وال مع األمة العر
الت مع الملوك والرؤساء..   مش
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انت قصـــتي معهم على الدوام، منذ أن زاملتهم إلى أن    الت  ..  فالمشـــ
  فارقتهم .. 

ل ما في العيد من بهجة وفرحة    ــر أو العيد ..  ــ شــــ ان فراقهم هو ال و
.  

فرح المؤمنون " ومئذ    " و
  

م   صدق هللا العظ
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  المصائب والمصاعب 

ة   في العواصم العر
  

بتين،  ــــين إلى الوطن، ألخوض في الوحل إلى الر ـــفرة الصــ عدت من ســـ
، ومع  ين، مع ماوتســـي تونغ وشـــوآن ال عد أن قضـــيت أســـبوعين رائعين في 
حت الصـين  أنما أصـ الشـعب الصـيني في مدنه وقراه، في مدارسـه ومصـانعه، و

ة مليون مرة  انًا ..هي فلسطين مضرو   أو يزد .. مساحة وس
   ُّ رت، وها إني أح ــــين ما أنجزنا على نحو ما ذ ــــ ــ ــ ولقد أنجزنا في الصــ

عمل في  أنما ُقدر لمن  ل جانب .. و رحلي في القاهرة ألواجه المتاعب من 
ــــائب  ــــ ة أوًال، قبل المصــ ـــاعب العر ــ ـــد للمصـــــ ــ ــــ ة أن يتصـ ــــطين ــ ــ ة الفلســ ــــــ القضــــ

  االستعمارة .. 
تب المنظمة، ألتحدث عن رحلتنا إلى دعوت إلى مؤتمر صــح   في في م
ـــي اء، األجانب نالصــــ االت األن ــحفيين وممثلي و ــ بير من الصـــ ـــــد عدد  ، واحتشــ

ة  ـه في محـادثـاتنـا مع قـادة جمهور ــلنـا إل ــ ــ ــ ـــ ــ قفوا على مـا وصـ أكثر من العرب، ل
ة. مقراط ة الد   الصين الشعب

اســـب    ًال عن نجاح هذه الرحلة، وما حققت من م ة وتحدثت طو اســـ ســـ
ين،  تب للمنظمة في  ــاء م رة .. وألمعت إلى موافقة الصـــــين على إنشـــ ــ وعســـ
ات .. ودار  ـــا ـــ اطنا على حرب العصـــ ـــــ ــ ـــــلحة الالزمة .. وتدرب ضــ م األســــ وتقد

ًال مع الصحفيين األجانب خاصة..    الحوار طو
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ــفر  ـــين أوًال، وهل تعتزمون الســـ ــافر وفد المنظمة إلى الصــ قالوا : لماذا ســـ
و   .. إلى موس

ـــوفيتي عن طر  ــ ـــال دائم مع االتحاد الســ ــ قلت : إن المنظمة على اتصــ
ر  ــ و .. نحن نشــ ــ ة..  وســــنغتنم أول فرصــــة لزارة موســ ســــفرائه في الدول العر
ة فلســـطين، في األمم المتحدة  ــ ة تأييدها لقضـ ــوفيتي والدول االشـــتراك االتحاد السـ

  وخارجها.

  م الصين؟قالوا : وما هي األسحلة التي ستقدمها إل

القدر الذ نحتاجه.   فة ومتوسطة .. وستكون    قلت : إنها أسلحة خف
ا مع الجمهورة    ما تفعل روس أثمان مخفضة،  قالوا : وهل ستأخذونها 

ة المتحدة؟   العر
  قلت : إن جمهورة الصين تقدمها للشعب الفلسطيني مجانًا، بال مقابل.  
؟   ال شرو   قالوا : و
  شر واحد.قلت : نعم هنالك   
  قالوا : وما هو الشر الواحد.  
ة التحرر..     قلت : أن نخوض معر
  قالوا : أال تعتزم المنظمة أن ترسل وفدًا إلى لندن وواشنطن؟  
عون    نتم تستط قلت :  إن أبواب لندن وواشنطن مقفلة في وجهنا.. وٕاذا 

    أن تفتحوا لنا األبواب، فنحن مستعدون أن نسافر من الغد..
ما قال    ، وا : أال تخشون تغلغل النفوذ الصيني إلى منطقة الشرق األوس

  النفوذ الروسي؟ لتغلغ
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ادتها، وهي ال ترد أن    ــ ـــ ــة على حرتها وســـ ــ ة حرصــــ قلت : األمة العر
سيد..   تبدل سيدًا 

ـــين ليتدروا على حرب  ــ ــ ــ ــــيذهبون إلى الصــ ــ ــ م الذين ســـ اط ــ ــ ـــــ قالوا : وضــ
عودوا إل ات، أال تخشون أن    م شيوعيين ؟العصا

م ..قلت : إ   اطنا أمنع من سور الصين العظ ة في نفوس ض   ن العرو
ين    ما دار من الحوار بيني و الغًا  ــــحفيين العرب  ــــ ــــ ــــرور الصـ ــ ــ ــ ان ســـ و

اتبهم من  قوا إلى  م انوا يترصون بنا الدوائر، وتسا الصحفيين األجانب الذين 
م" .. على حد تعبيرهم ..   أجل ربورتاج " عظ

اح اليوم الثاني، ذلك إني لم أســــمع في إذاعات القاهرة  ودهشــــت في صــــ
أ شيء عن المؤتمر الصحفي .. وما ورد عنه في الصحف لم يتجاوز سطرن 

  أو ثالثة..
ــأله عن  ــ ـــاد القومي ، أسـ تور عبد القادر حاتم وزر اإلرشــ الد ــلت  واتصـــ

  السبب في هذا اإلهمال .. فقال :
ام..في الصحف زحمة مواد شديدة هذه  -   األ

ــفحتها األولى عن " اللحم في  ــ ــــ ــــ قلت : ولكن جردة األهرام قد مألت صــ
ـــين أهم من اللحم في  ـــ ــ ــبنا في الصــ ــــ اســــ ــب أن م ــ ــ األرجنتين " وٕاني أحســــ

  األرجنتين.
ة في إذاعتكم .. لقد سمعتها .. وقد نشرت وقائع المؤتمر  قال : البر

امله..   الصحفي 
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حرصون أن تعرف الصين أن  قلت : نرد هذا من إذاعة القاهرة.. نحن
ــورة  صـ ة في المقدمة ..  ل شـــيء .. والجمهورة العر ة معنا في  األمة العر

  خاصة..
ل شيء غدًا،  مات إلى الصحف واإلذاعة بنشر  قال : سنصدر التعل

  وستكون مسرورًا..
اح .. فلم أسمع شيئًا، ولم    ورحت  أستعجل الساعات في انتظار الص

أس هذه واحدة على طر النضال، مع أقرأ شيئَا،  وق لت في نفسي ال 
  العرب.. نالمسئولي
ــيل    ــ التفصــــ ـــــرح له  ـــر، ألشـــ س عبد الناصـــــ الرئ وطلبت موعدًا لالجتماع 

ــفيره في  ه عن طر سـ نت أبرق إل ، و ــي تونغ وشـــوآن ال محادثاتي مع ماوتسـ
عد يوم. موجز اتصاالتي يومًا    ين 

ســـتقبلني ف س ســـ مة وحســـبت أن الرئ اســـب العظ ي اليوم نفســـه، فإن الم
ادرة إلى هذا اللقاء .. الم ين جديرة    التي حققناها في 

عد، من غير تحديد للموعد .. وأنا    عده، وما  ــــى اليوم الثاني وما  ومضــــ
ـــيد  تب السـ عد مرة: " مدير م ــمع الجواب مرة  س ألســ تب الرئ م ًا  ـــل تلفون أتصـ

ه" ت س  " مش " على  م   الرئ
ــر ال وأ   س جمال عبد الناصـــ عد هذه المحاوالت المتعددة، أن الرئ ت  در

قابلني .. لســبب ما .. ورحت أنقب عن الســبب في تالفيف نفســي وفي  يرد أن 
ســتقبلني،  س عبد الناصــر أن  ف ذاكرتي .. وأنا أتســاءل لماذا يرفض الرئ تجاو

ـــامل  امل وتفاهم شـ ـــين على ود  ــفر إلى الصـ .. وما أكثر ما وقد افترقنا قبل ســ
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م اجتمعنا ليًال،  قول لي : " ال تتردد أن تطلب مقابلتي  ليًال أو نهارًا ".. و ان 
  ومن غير خبر وال صورة  في  الصحف وال في التفلزون..

ات ..    ـــــ ــ ــ نا نتعلمه في الراضـــ ــلوب " الحذف "  الذ  ــــ ــــ ولجأت إلى أســ
حث عد واحد..  ل  االحتماالت، واحد  ــبب، إلى أن فرحت " أحذف "  ــ ــــ ًا عن الســ

ــفرة التي ظننت  ــ ـــين .. وهي السـ ـــفرتي إلى  الصــ قي االحتمال األخير .. وهو ســ
سأ   عبد الناصر.. نها ستزدني  تالحمًا مع الرئ

ـــين هي العقدة  ـــفرة الصـــ ت ســـ ع وجوهه، أدر وحين قلبت األمر على جم
اب .. دأت أستعرض األس   .. و

ا   س عبد الناصـر  ت أوًال، أن الرئ ن يتصـور أن أقصـى نجاحنا في أدر
رة  ة، وأن موضوع المساعدات العس اس اسب الس قف عند حدود الم الصين س

عد .. أ  ة لم تته ومة .. وأرض المعر   غير وارد ، فنحن لسنا ح
ان الخالف  و، و ــ ــ ــــ ــ ـــيزعج موســ ــ ــــ ين ســـ ًا : أن نجاحنا في  ت ثان وأدر

  بينهما على أشده .
و عن ـــــ ــ ــ ت ثالثًا : أن موســــ ـــر، أهم في موازن القو وأدر ــــ ــــ د عبد الناصــ

ة. ين .. وأن صداقة األولى أنفع له من الثان ة من    العالم
ذا    ندرة، ه ة إلى  ميناء اإلس عًا : إن شحن األسلحة الصين ت را وأدر

س عبد الناصر تجاوز على الحدود..   .. ومن غير استئذان ساب من  الرئ
ـــر على س عبد الناصـــــ ما   والواقع أن الرئ لها ..  ح في هذه األمور 

لها.   أنني على  ح في هذه األمور 
الصــين    حت عالقتي  ًا،  وأصــ لقد تصــرفت من غير شــك تصــرفًا انفراد

و.. ولكن ما ذنبي؟ موس   خطرًا على عالقة القاهرة 
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ر في زارة الصــين، ولكن    و أوًال حتى قبل أن أف لقد طرقت أبواب موســ
ــوفييتي ال ــ ــ منظمة االتحاد الســـ عترف  ـــطين، وال يرد أن  ــــ  يواف على تحرر فلســ

  .)1(التحرر
س للشـــعب الفلســـطيني أرض    ة.. أين أذهب بها؟ .. ل واألســـلحة الصـــين

ة  ــت الجمهورة العر ــ ســــ ندرة .. أل ــــــ ــلها إلى ميناء اإلســ ــ ــ ـــتودع . فألرســ وال مســـــ
ــنا، وموانيها  ـــها أرضـــ ـــت أرضــ ســ ــــال الثور .. أل موانينا المتحدة هي قاعدة النضـ

 ، ير ان تف ذا  ــــلحتنا إليها ومن غير إذنها ومن لنا غيرها.. وه ــ ــــ ،فلتذهب أســــ
ة النضال، وصفاء اإلخاء..   صوف

ــين    ان موضـــوع زارتي للصـ اتي في محلها، فقد  انت فراســـتي وحســـا و
س عبد الناصر، فقد قال لي السي تب  دهو سبب فتور الرئ سامي شرف مدير م

س، وأنا ُألح على س : الرئ ًا مقابلة الرئ   التلفون طال
قدرك، أترك  -  ك و ح ــــر  ــ ـــ س عبد الناصــ أرجوك أن ال تزعل، إن الرئ

عض الوقت حتى أعالجه؛ لقد تعجلت األمور في  ــــوع  ــ ــ ـــــ لي الموضـ
أمل أن تؤخر موضوع األسلحة  س عبد الناصر  ان الرئ الصين، و

ة إلى أن تعود إلى القاهرة للتشاور في األمر.   الصين
قد فعلت ألني خشيت أن تفلت الفرصة من يد .. وفوق هذا قلت : ل

انت مصر هي مستقر آمالنا،  ل شيء عند .. فإذا  وذاك فإني أعتبر القاهرة 
اب أولى أن تكون متسودع أسلحتنا .   فمن 

س  ًا، وطلبت إلى الســـيد ســـامي شـــرف أن يرو للرئ ت مداع ثم اســـتدر
  عبد الناصر ما قاله الشاعر العري: 

                                                           
 ، أرعون عاما.مصدر ساب )1(
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مإ ان منزلتي في الحب عند اميما قد رأيت فقد ضّع   ن   ت أ

تب هذا البيت من    وانتهى الحديث التلفوني بيننا، والسيد سامي شرف 
س عبد الناصر.. ه للرئ   الشعر ليرو

تمت خبره عن  ستقبلني  .. و س عبد الناصر لم  ظمت ألمي أن الرئ و
اء الفلسطي ان الذ ني بدأ يتساءل .. لماذا لم نسمع عن رجال المنظمة .. وٕان 

عد رحلة الصين..؟   اجتماع بين عبد الناصر والشقير 
عد اإللحاح واإلصرار : " وهل من الضرور أن تنشرفي  نت أجيب،  و
س عبد الناصر".. واألخوة من حولي بين مقتنع  ال مقابالتي مع الرئ الصحف  

س وعبد الناصـــر النا، الرئ نا  ما  ومتململ ولقد  وأنا، على ح في مواقفنا .. 
س عبد الناصر ال بد، أنه  لينا ألم مرر .. ولكنني أعترف أن الرئ ان يتنازعنا 
ـــه  ــال العري ،قد وجد نفسـ ؛ ذلك أنه، وهو قائد النضـــ عاني ألمًا أشـــــد وأعم ان 
ـــل جوارحـــه وقـــدراتـــه..ولكن هـــذه هي  ـــه  ـــان يود أن يتجن ـــار قـــاٍس  أمـــام اخت

ة ال ـــــ ــ ها وحررها وما أقل الحرر .. القضـــ ــو ــــ ــ ل تعقيداتها، في  شــ ة  ـــطين ــ ــ فلســـ
ــقير ما فعل،  ـــ ــــر لفعلت مع الشــ س عبد الناصـــ ان الرئ نت م ـــب أني لو  وأحســــ
شــرور متعددة، ال بد أن يختار واحدًا منها  صــطدم" النضــال القومي  ثيرًا ما "  ف

ان مرًا . سرها، ولو    .. أهونها وأ
ار(   ــهر أ ـــنو النعقاد المجلس الوطني ) وم1965وحل شـــ عه الموعد الســ

ــات لعقــده في القــاهرة .. ووجهــت الــدعوة  إلى  ــدأت الترتي ــة، و في دورتــه العــاد
س عبد الناصر لحضور حفل االفتتاح .. ووقع االمتحان المصير.   الرئ
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س عبد الناصــر قد أناب    أن الرئ لقد جاء الجواب من راســة الجمهورة 
مال ال ـــاعات عنه الوزر  ــــابت اإلشــــ دين رفعت الفتتاح المجلس الوطني .. وانســـ

، وأنه ال يرغب أن  ـــــقير ـــر " زعالن " من الشــــ ــــ س عبد الناصــ أن الرئ ل  واألقاو
  حضر المؤتمر.

العشــرات من أعضــاء المجلس الوطني، وقد توافدوا من  وغصــت القاهرة 
قهم إلى مطار القاهرة ــ ــ ــــ ـــاعات تسـ ــــ ، قبل أن ل أرجاء الوطن العري، وهذه اإلشــ

  صلوا إلى فنادقهم.
صدد هذه اإلشاعات فقلت : ال    اشفني عدد من األخوان الفلسطينيين  و

ــيئاً أعلم  ــ ـــــ ــ نتم ترون أن هذا يؤثر على عالقات شـ ـــاعات .. وٕاذا  ــ ــــ ــ  عن هذه اإلشـ
ـــتقالة، ألن تأييد القاهرة  ــ ــ ـــتعد لالســ ـــ ة المتحدة فإني مســـ الجمهورة العر المنظمة 

ان الجواللمنظمة هو عند أثمن  ــًا للمنظمة " ف سـ قائي رئ الذ أســـمعه  بمن  
ة للشــعب الفلســطيني وال شــأن  من األخوة دائمًا : إن راســة المنظمة مســألة داخل

. ة األخر   للقاهرة فيها، وال للعواصم العر
وحان يوم افتتاح المجلس الوطني في جامعة القاهرة، والشائعات مستمرة 

س عبد الناصر سيتخ   لف عن حضور االجتماع.أن الرئ
ـــبر الخولي    تور حســـــن صــ ــــل بي الد ســـــاعة واحدة، اتصـ وقبل الموعد 

ـــب  أنه " من المناســـ التلفون ليخبرني  ــر  ــ س عبد الناصــ ــــي للرئ ـــخصــ الممثل الشـــ
ــــنلتقي هناك"،   م، وسـ ــاعة ألمر يهم ــ ـــف سـ م في الجامعة قبل الموعد بنصــ وجود

س عبد  ن عسيرًا عليَّ أن أفهم أن الرئ حضر االجتماع بنفسه.ولم    الناصر س
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اله وجلســنا    نت في اســتق س، و ووصــلت في الوقت المناســب، وقدم الرئ
ة، ومن خلفنا  ــ ــ ســ ـــة الرئ معًا في الصــــــالة المجاورة ودخلنا القاعة معًا إلى المنصـــ

س والوزراء.    نواب الرئ
س عبد الناصـــر  م ،ثم وقف الرئ ر الح وافتتح الحفل بتالوة آ من الذ

تكلم من خاطره مرة يلق قرأ منه حينًا، و لمة االفتتاح وأمامه الملف المعتاد،  ي 
.   أخر

ــور " في آخر لحظة " ولكنه لم    ــــ أنه قرر الحضـــ ه  ة خطا وأعلن في بدا
ش  ــطيني، ومنظمة التحرر ،وج ــ ان الفلســ ًا لذلك .. ثم تحدث عن الك ــب ــ ر ســ يذ

له هو من إنجاز مؤتمر القمة ة  التحرر، وٕان ذلك  ــــــئون العر ــــ ــ .. وتناول الشــ
س ـــة، وعلى الرئ ـــة العر ـــة  معرجـــًا على الرجع ـــان ممـــا قـــالـــبورقي  هـــالـــذات و

ام  ـــرائيل ق ــــ ــــ ـــــيء تعب الغرب وٕاســ ــ ــ ــ د لكم أن أكبر شــ اراته المعروفة:  " أنا أؤ ع
ة، لهذا نجد أن منظمة التحرر  ـــطين ــ ــ ــ ــطيني ومنظمة التحرر الفلســ ــ ــ ـــ ان الفلســ الك

، في األول ما هو ُتهاجم، الشقير بيتك ه الشقير عمل إ الم، طيب ح لم ونازل 
ـــه  ـــام المنظمـــة، تكلموا أن المنظمـــة  مش ثورـــة، قـــد تكون ف بيتكلم، في أول ق
ان الفلسطيني قام، المنظمة  مآخذ على المنظمة، ولكن بد أقول لكم حاجة، الك

نة واح ــ ــ ـــــ ــــ قى لها سـ عدين الهجوم على المنظمة مغرض، المنظمة  دة، قامت، و
ـــلت منا  ــتكي منا، إذا حصـ ادة بتاعتكم تشــ ـــتكو منا، والق قوش تشـ م ما ت أرجو من

ش داعي إن إحنا نزعل ألن   بيرة ما ف ات  ــئول قة واخدين مســ حاجات، إحنا الحق
ـــوع ــــ ــــ ــ ة ( موضـ ة  قرار الجامعة العر ش داعي إنه بورقي ، ومف ) طلع مش ثور

  احنا نزعل .. ده اللي خالني جيت النهادره.."



  

-334-  

ه على هذا المنهج، ومضــيت في    س عبد الناصــر في خطا ومضــى الرئ
عة نظراته إليَّ مرة، وٕالى الجم ، وأنا أر أنه يدافع عني  عمتا ــــد مرة أخر الحاشــــ

ون الواقع  قرعني تارة أخر .. يدافع عني أمام " الثورين " الذين ال يدر تارة، و
قرعني أل ة، و ــــطين ة الفلســـ ـــــ ـــاعب القضــ ـــحبت من الجامعة العري ومصــــ ني انســــ

ة المتحدة.. و من الجمهورة العر ة، وألني أش صدد موضوع أبو رقي ة،    العر
ة عن فراغ،    شــير إلى الخالفات الفلســطين س عبد الناصــر  ن الرئ ولم 

ان متحد الكلمة وراء المنظمة، ولكن المنظمات  ــطيني بجماهيره  ــ ـــعب الفلســ فالشـــ
ًا  ة وهي تمثل جان ضـــئيًال من الشـــعب الفلســـطيني هي التي رفعت علم الفلســـطين

ة الشعارات..   الخالفات وراء را
ش    ادة ج رة تطالب فيها أن " تمارس ق ذلك أن منظمة " فتح" قدمت مذ

ون  ة القوميين العرب أن  "  حرة" وأعلنت حر اتها  التحرر الفلسطيني مسئول
ـــو ــطيني من أرعمائة عضــ يل المجلس الوطني الفلســـ ــ ــ ، منهم مائتان وأرعون تشـ

ــورا،  ــ ـــعون من غزة، وثالثون من لبنان، وأرعة عشـــــرون من سـ من األردن، وتســ
؛ على أن  ـــتة من المناط األخر ـــ ــــ ت، واثنان من العراق، وســــ ة من الكو وثمان
ة من خمســة وعشــرن عضــوًا ينتخبهم المجلس الوطني؛ أما  ل اللجنة التنفيذ تشــ

عثي فقد  م الفلســــطيني ال عث التنظ ادة حزب ال ــمت انتظارًا لما تقرره ق التزم الصــ
!!  

ــــر  :    ـــــ ــــ س عبد الناصـ ان يتحدث عنها الرئ ــورة التي  ــــ ــــ ــ انت الصــ تلك 
ما بينها حول  ل ثقة؛ ومنظمات تتصـــارع ف ادتها  منح ق الشـــعب وراء المنظمة، 

ات!!   الشعارات والعقائد
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ه، وقفت ألتكلم .. وحّدق أ    ـــر خطا ــــ ـــ ــ عد أن أنهى عبد الناصـ ــاء و ــــ ــــ عضـــ
  المجلس الوطني بي، وفي عيونهم السؤال الكبير، ماذا عسى أن أتكلم ؟؟!!

نــت قــد أعــددتــه في ذهني ..    ــتفتحــت خطــابي، على غير مــا  ــ ــــ ــ ــ لقــد اســ
اشـــرة، فقد نســـيت   صـــورة غير م س عبد الناصـــر، ولو  وعزمت أن أرد على الرئ

ا ، وهل أنا إَال إنسان، و ا س إلى دفاعه عني، وعل في نفسي تقرعه إ ن الرئ
ة؛ ومن ذا  ـــــامخة عند الجماهير العر ــــ ــ ــ انته. يتّرع قمة شـ ذلك العهد في ذروة م
ــت أن  المه؛ ولكني أحســــســ عقب على  ـــه أو يجادله أو  ع أن يناقشـ ـــتط سـ الذ 
ت على "  ــ ـــ ــــ ــــ ه من المتاعب .. فرأيت أن ال أسـ رامتي قد جرحت، فوق ما أعان

لمتي وأمشي .. وأم رامتي.اإلشاعات " وأن أقول    شي إلى بيتي ومعي 
أ فلسطيني آخر، بل أشد، نشأت في نفسي عقدة "  والواقع أنني، 
حت مثل ثيران المصارعة  حت أثور ألقل سبب حتى لكأنني أص الكرامة" وأص

لما رأت الرداء األحمر .. وحتى صدق فيَّ قول الشاعر: ة تثور  ان   اإلس
ــه م تجرح خــد ــ ــ ــــ ــ ــ   خطرات النســ

 

ــد    مي بنــــانــــهولمس الحرر يــ
 

س  ألنه قرر الحضـــور    ادة الرئ ر إلى " ســـ دأت خطابي بإســـداء الشـــ و
ة تدعو إلى  ة العر ــواب والخير .. فالقضــــــ في اللحظة األخيرة وأنه قد الهم الصــــ
ة،  ذلك .. وتحرر فلسطين يدعو إلى ذلك .. وما عسى أن تقول الجماهير العر

ــتع ـــتعمار وأعوان االســـ قول االســ ــى أن  س عن هذا وما عســـ مار، إذا  تخلف الرئ
س قد  ــال وقلعة الكفاح .. حقًا إن الرئ عقد في القاهرة قاعدة النضــ الجتماع وهو 
ارات الواخزة  ع .. ولم تفت هذه الع ــواب  والح .. والح أح أن يت ــ ــــ ألهم الصــ
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ــــاس "  ــاد الجو إحسـ ــ ــر وال على المجلس الوطني، وقد سـ س عبد الناصـــ على الرئ
أن  ة .التمني "  اف   ال استرسل أكثر من ذلك في هذا الحديث .. فهذه الجرعة 

ــــة الحديث عن    ـــــ ولكني أردت أن أزد هذه المعاني عمقًا، فانتهزت فرصــــ
ــة تعل في اليومين  ــ ـــ ــــ ــــ ــانــت اإلذاعــة التونسـ ــة، وقلــت : " لقــد  س أبو رقي الرئ
ــة  حــت دائرة من دوائر وزارة  الخــارج ـــــ ــ ــ ــــ ــأن منظمــة التحرر أصـ قين،  ـــا ــ ــ ــ ــــ الســـ

ح عميًال لعبد الناصــر .. وأرد أن أعلن من هذا ا لمصــرة، وأن الشــقير قد أصــ
ســـت  ة ل س عبد الناصـــر أن منظمة التحرر الفلســـطين المنبر، وعلى مســـمع الرئ
ــطيني وحده .. أما أنا ..  ــــ ــ ــعب الفلسـ ـــ ـــ عة ألحد، إنها ملك الشـ عميلة ألحد، وال تا

ل أنـا زميــل .. أنـا زميــل لعبــد فـإنني أرفض أن أكون عميًال ألحـد .. مـا أنـا عميــ
األحرار". الثوار، واألحرار    الناصر لقاء الثوار 

عادته،    ارعًا  ــــر  ــــ ــ ـــ س عبد الناصـ ان الرئ ، و ــفي ــــ ــ ــ ـــ التصـ ودوت القاعة 
. ان آخر من توقف عن التصفي ًال و   فصف طو

اع   ة، ألثأر لكرامتي إلى درجة اإلشــ وأحســســت عندها، أن الفرصــة مؤات
قفاز ف ــــات العمل، فرميت  ــ ــ ــــ ـــتبدأ أولى جلســـ ـــ ــــ ي ختام خطابي، وقلت : غدًا ســــ

ســألني من أين لك فليتفضــل ..  م أن  م للحســاب .. ومن شــاء من وســأقف أمام
حجب ثقته عني ، فليتفضل .. لقد قامت المنظمة وس مصاعب  ومن شاء أن 
ة ..  ة واإلعالم رة والمال ة والعســـــ اســـــ م، الســـــ ــتكون التقارر أمام ــ جمة .. وسـ

حملنها و  ال أبين أن  قله .. إن األمانة بالء وعناء .. والج من رأ اعوجاجًا فل
  .. وأنا حاضر أن أرد األمانة إلى الشعب، فإنه وحده صاحبها.. 
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ـــاء المجلس الوطني    ــ اق من المعاني، وأعضـــ ــ ــ ــلت في هذا الســــ ــ ــ ــترســ ــ ــ واســ
يونهم يجدون في هذا الحديث شــفاء " لعقدتهم" ولكنهم، في الوقت نفســه، تشــير ع

فى..   : إلى هنا و
س وانتهى    اني على المنصة بجوار الرئ ما قلت، وعدت إلى م واكتفيت 

ـــعة خطوات في وداعه ولم  ــــ ضــ ــيت  ــ س إلى منزله ومشـــــ حفل االفتتاح، وعاد الرئ
ـــفي  ــ ــ ــ ــــ ة بوصـ ة .. ووجهت في اليوم الثاني، برق الم المجاملة العاد يتعد حديثنا 

سًا للمجلس الوطني، إلى الرئ ره افتتاحه االجتماع، رئ س جمال عبد الناصر أش
ة  وحفاوة،  ة ما يلقي أعضـــــاء المجلس الوطني من رعا ر للجمهورة العر ــ ــ واشـ

ــاء المجلس الوطني " يرحب   ــ ــــ ــ ــــه معنونًا إلى " أعضــ ــ ــ وجاء الجواب في اليوم نفســــ
س  غفــل " رئ تمنى للمجلس الوطني النجــاح .. ومــا أظنهــا " غفلــة " أن  فيهم و

ــرفاتي  المجلس ــ ــ س ما يزال " متأثرًا " بتصـــ أن الرئ الوطني" في هذا الجواب .. ف
  في الصين.

ولكن أمور في القاهرة لم تنته عند هذا الحد .. فقد وقعت لي أحداث "   
ان في  ون لهما م ـــبر .. ولكْن حادثان يلحان أن  ــ ــغيرة " تجاوز عنها صـــ ــــ صــ

راتي..   مذ
تور عبد القادر حاتم   ـــــل  األول : أن الد ــاد القومي، قد أتصـــ ــــ وزر اإلرشــ

قول : إن إذاعــة منظمــة التحرر قــد بــدأت تحمــل على األردن وقــد  ــًا ل بي تلفون
س وقف الحملة. ادة الرئ   طلب س

ـــرح مطالب المنظمة    ــ ـــت هنالك حملة إطالقًا .. إن اإلذاعة تشـ ســـ قلت :ل
ة، التدرب ال  -في األردن  ح القر األمام ــل ، تســ ار شــــعبي، وهذه التجنيد اإلج

المة وهو يلح على وقف " الحملة" وأنا " ألح " على  ة.. وانتهت الم مطالب وطن
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قول لي : إن  ــئول عن اإلذاعة ل شـــرح مطالبنا، وفي اليوم التالي اتصـــل بي المسـ
ســــتمر في  أن  طلب وقف " الحملة" على األردن.. فأجبته  تور حاتم  تب الد م

ـــــرح مطالب المنظمة، واإلذاعة تحت ــــ ــــرف المنظمة.. نحن ندفع للقاهرة  شــــ ــــ ــــ تصـ
قول 150( ًا أجرًا عن اإلذاعة. قل له إن المثل العام  ه إســـترليني ســـنو ) ألف جن

عد ذلك المثل. عد ذلك الحديث، بل  ب" وانتهى األمر    :" الذ يدفع ير
ـــافر إلى    نت عازمًا أن أســ أما الحادث الثاني فهو على نفس المنوال .. 

ر  ة ذ ار  15 غزة لمناســـ ام إســـرائيل  –أ وقد أعددت البرنامج الكامل لهذه  –ق
ًا وهو  م عامر تلفون ـــير عبد الح الزارة.. وقبل موعدها بيومين اتصـــــل بي المشــ

صوت متهدج:   قول 
ن تأجيل الزارة؟.. -  م   هل 

ة  ة وطن ــ ــ ــعب في غزة ينتظر  -وقد أعلنت عنها –قلت هذه مناســــ ــ ــ والشــ
  هذا اليوم.

ــــرة تطلب تأجيل الزارة قال  الظروف ال ــــد  –حاضـــ اج ضـــ حدث ه رما 
  الملك حسين في قطاع غزة.

قلت : إذاعة صــوت العرب، وصــحف القاهرة، نهشــت الملك حســين من 
  الرأس حتى القدمين.

ـــر ير تــأجيــل الزــارة .. وأنــت تعرف تــأييـد  ـــ ــ ــ ــ س عبــد النــاصــ قــال : الرئ
س للمنظمة، وتقديره الشخصي لك.   الرئ

ـــي وحــد : لمــاذا وانتهــت المحــادثــة  ــ ــ ــــ ــة، وأنــا ألقي اللوم على نفســـ التلفون
قول الشعب في قطاع غزة؟.   رضيت أن  أتحمل هذا البالء؟؟ ماذا س
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رامة القاهرة من هذا العبث .. وجاء الفرج    ــون  ــ صــ ولكن هللا قد أراد أن 
ام عمان. اء عمان، وح اء، غ   عن طر الغ

ــفير األردن في القاهر    ــ ــ ان ما حدث، هو أن سـ ـــيد أنور الخطيب، و ة الســــ
ــرت  ــ أن زارتي لقطاع غزة قد  ألغيت، ونشـــ طمئنه "  ــين "  ــ أبرق إلى الملك حســـ
ــــر  س عبد الناصـ ــخمًا " الرئ ــ ـــاء في اليوم التالي عنوانا ضـ فة  عمان المســ ـــح صــ

  منع الشقير من زارة قطاع غزة"..
ـــان الفرج الكبير في هـــذا العنوان الخطير .. واهتزت القـــاهرة للخبر   ، و

ًا،  ــل بي الحاكم العام لقطاع غزة الفر العجرود تلفون حة .. واتصـــ ــ ا للفضـــ و
ان : " الطائرة ستكون تحت  أن شيئًا ما  اجة،  قول لي من غير مقدمة وال دي ل
ــعـــب،  ــ ــــ ـــــ م مع الشـ ـــانتظـــار ون  ـــرفـــك غـــدًا، لتنقلكم إلى العرش، حيـــث ن ــ ــــ ــ ــ تصـ

ل شيء تمام"..   واالحتفاالت ستجر حسب البرنامج، و
ــرف"     ــ ــــ ــ ــ القاهرة " وقر قول الشــ نت في مطار الماظة  وفي اليوم الثاني 

ــير  ــتقل الطائرة " الفاخرة"، طائرة المشـــ ــ ة السـ ا  ينتظرني ليؤد التح ــ ــ من الضـ
ــاالت،  ـــًا، البرامج واالحتفــ ـــًا رائعـ ــــيء فخمـ ــــ ــ ــ ــل شــ ــ ــــان  ـــامر، و م عـ ـــد الح عبـ

عود إلى العنوان الفخم ا االت، والفضـل من غير شـك  لذ نشـرته جردة  واالسـتق
ــر هذا الدين على أيد  ــ رت القول المأثور " إن هللا لينصــ ــاء " وتذ ــ " عمان المســ

سوا من أهله ..   رجال ل
ــــــة، وٕانها    لها من وزن الرشـــ ـــاعبي في القاهرة، و ــ عض مصــــ انت  تلك 

سيرة  ال بد أن يجدها السائرون  في درب النضال، بل إني أغتفرها،  لمصاعب 
الذات، لما ذلك أنه لوال ال ــر  ــ ــــ ــــ س عبد الناصــ ة المتحدة ولوال الرئ جمهورة العر

ــعــب  ــ ــــ ــ ــ ــة،  أقول هــذا من غير انتقــاص للشــ ــطين ــ ـــــ ــــ قــامــت منظمــة التحرر الفلسـ
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ــي والماد الذ لقيته المنظمة من عدد من الدول  اســ ــ الفلســــطيني وال للعون الســ
ة األخر ..   العر

ــهد عام    ــ ــ ـــ ــ ــــاعبي في األردن فقد شــ ــ ــ ـــوءها، مولدها  1965أما مصـــــ ــــ ــ ــ ونشــ
ة : يف استفحلت في األعوام التال راتي    وسترو مذ

ان  ما  ة الخالف مع عمان، تمامًا  انت ســفرة الصــين بدا ة،  ومرة ثان
اب. اينت األس   الحال مع القاهرة .. وٕان ت

ــطيني في األردن، وهو    ــين حماســــة الشــــعب الفلســ ــعلت ســــفرة الصــ لقد أشــ
ال  ــتمع إلى إذاعة المنظمة عن اســــتق ــين .. واللقاء مع ســ ــطين في الصــ وفد فلســ

منظمة التحرر  ، واالعتراف  ة الكبر ماوتســي تونغ وشــوآن، واالحتفاالت الشــعب
ـــطين...  ــلح لتحرر فلســـــ ــطيني، وتأييد الكفاح المســــــ ــ ــــعب الفلســــ م ممثلة للشــــ وتقد

ــطينيين على حرب  ــــ ــ ــ ا الفلســــ ــــــ ــــ ــ ش التحرر .. وتدرب الضــ ـــالح إلى ج ــ ــــ ــ ــ السـ
ات.   العصا

ومة   انت ح ـــها من "  و ــ ار، فترتعد  فرائصـ ــتمع إلى هذه األخ عمان تســــ
منظمة التحرر .. ولعبت  ـــطيني  ــــ ــعب الفلسـ ــ ـــ ـــيوعي، ومن تعل الشـ خطرها" الشـــــ
حة  ــاعفة هذه المخاوف، الصــــح ة دورهما في مضــ ة والبرطان الســــفارتان األمر

قولون!! ما  ح فيها أندر من الكبرت األحمر    منها والزائفة .. والصح
ي"  في مواجهة هذا وتفت   ة عن أســــــلوب "ذ ـــة األردن اســـ حت فرحة الســــــ

ــفي التل  ةالموقف. لقد أعلن الملك حســـــين تأليف وزارة جديد ــ ــــيد وصـ ـــة السـ براســ
ــا العرب  ـ ــاع األول عن دن ـــدفـ بير في " دعم خ ال لتحقي برنـــامج " وطني " 

ــطح ا ة على ســ ارات الطاف ة " وأمثال هذه الع لبالغة وحشــــد طاقات األمة للمعر
: ان الوزار   والفصاحة . وجاء في ختام الب
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اســـتها    ومة أن تلتزم بها في ســـ ة التي على الح ســـ " إنه لمن النقا الرئ
ة، والتعاون الوثي معها،  ـــطين ــــ ـــيتنا األولى دعم منظمة التحرر الفلســــ ــــ تجاه قضــــ

عد الحدود".  دها ونساند جهودها إلى أ   فنحن نقف إلى جانب المنظمة، ونؤ
ن " شــــامخة" و    ة تحت عناو ان الوزار صــــدر الصــــحف األردن احتل الب

ــين  قد أقتنع أخيرًا  ــــ ــارخة" ودخل في روع الرأ العام أن الملك حســــ ــ ــــ ألوان " صــ
ـــدد من  ــــان عـ ـــا .. و ــــة، وأنــــه البــــد من مؤازرتهـ ـــطين ــ ــ ــــ منظمــــة التحرر الفلســـ

  مج..الفلسطينيين المخلصين أن يدخلوا تلك الوزارة على أساس ذلك البرنا
ــخم،     ــ ــــ س وزرائه متن هذا المد اإلعالمي الضـــ ــين ورئ ــــ ب الملك حســـــ ور

ارة  بت بدور الطائرة إلى عمان .. ألكتشــــــف ما يرده الملك حســــــين من الع ور
عد الحدود ..".   الفخمة " تأييد منظمة التحرر إلى أ

ان الوزار الذ    ـــلت إلى عمان فوجدت الناس وال حديث لهم إال الب وصـ
ًا " قد حدث في أعلنته  ــــفي التل،  حتى لقد خامرني الظن أن " انقال ومة وصـ ح

طل االنقالب !!   األردن، وأن الملك حسين هو 
ان    رت له ما ورد في الب سمان وش الملك حسين في قصر   واجتمعت 

ة،  ــطين ة فلســــطين، ومســــاندة منظمة التحرر الفلســ م لقضــــ الوزار من تأييد عظ
ـــمع ــ ـــارة وأنا في القاهرة، ورأيت من واجبي وقلت له : " لقد ســ ار الســــ ت هذه األخ

ــع التطبي . اســــة موضــ ــ وأن المنظمة  أن أســــافر فورًا إلى عمان لوضــــع هذه الســ
ومة  ـــادق المخلص للتعاون مع الح ــ ــــ ــ ــتعدة أن تبذل جهدها الصــ ــــ ــــ ــ من جانبها مسـ

ة في هذا السبيل".   األردن
اب الملك حسين وه   ل ناشدت خالله ش عد حديث طو اشميته ووطنيته و

ــد الطاقات  ة وحشــ ة الجبهة األردن ــير معًا في تقو ــافر على الســ ته أن نتضــ وعرو
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ل ما  م، وٕان  ـــلطة أو ح عها في هذا الميدان، وأن المنظمة ال تطمع في ســـــ جم
ة   ــم ـــ ــ ة الرسـ التعاون مع األجهزة األردن عمل  ًا  ـــعب ــ ــ ه أن تكون جهازًا شـ تتطلع إل

اً  ة التحرر.,في سبيل إعداد األمة روح رًا لمعر    وعس
  وقال الملك : وماذا ترد المنظمة على وجه التحديد..  
ــار    ــة  –قلــت : مطــالبنــا أرعــة : التجنيــد اإلج ح القر األمــام ــل ــ ــ ــ ـــ ــ تسـ

رات للتدرب –وتحصينها    إنشاء فرق للدفاع المدني. -إقامة معس
ــا   ــــ ــــ ــ لها من اختصـ ــان المنظمة في هذه األمور، هذه  ــ ــــ ــ ص قال : وما شـــ
  الدولة ..
ر على    قهـــا، ونحن ال نن قلـــت : نرــد أن نتعـــاون مع الــدولــة على تحق

ًا.. ةالدول ًا ومعنو   اختصاصها، ونحن مستعدون أن نساهم مال
ومة..   ون هنالك تضارب بين المنظمة والح   قال : س
ـــارب    ــ ــــ ــ ـــرائيل، يتعاونان من غير تضـ ــــ ــ ــ ة وٕاسـ الة اليهود قلت : أمامنا الو

ه..بينهما، هذا مث نت أكره هذا التشب   ل واحد، وٕان 
ة    ين الضــفة الغر قال : نحن ال نرد أن نفرق بين أردني وفلســطيني، و

ة ..   والشرق
يف نفرق بين    ـــدة من المح إلى الخليج، ف قلــــت :  نحن طالب وحـ

ــل بينهما إال  الضــــفتين، ــطين أو األردن، وال تفصــ ــمه فلســ لتاهما وطن واحد اســ و
ة صغيرة أسم   ها نهر األردن.ساق

س الوزرا   ـــفي التل رئ ــــ ــــ ــــيد وصـــ ـــــ ء، فعاد النقاش من وهنا دخل علينا الســـــ
ان من س التل أن حمى الحوار..جديد، و   " رقة " الرئ



  

-343-  

ـــدون منظمــــة التحرر    ـ م تؤ ــــان الوزار إن رتم في الب ـــد ذ ــت : لقـ ــ وقل
م، ولكني أرــد أن أفهم معنــا عــد الحــدود .. هــذا تعبير عظ ــة إلى أ ــــطين ــ ــ ــــ ه الفلســ

  ومداه ..
ت وقطاع    قال الملك : نظموا الشعب الفلسطيني في سورا ولبنان والكو

وا في  ــتر ــــ ــــ قة،  اشـــ ــــد ــ ــــ ــــــلوا وفودًا إلى األمم المتحدة وٕالى الدول الصـــ ــ ــ غزة ، أرســـ
ع  م في جم د ة فلســطين، ونحن مســتعدون أن نؤ ة لنصــرة قضــ المؤتمرات الدول

  هذه المساعي، هذا هو مجال نشا المنظمة.
م  على ذلــك.. هــذا تــأييــد للمنظمــة ولكنــه " خــارج قلــ   ر ــ ــ ــــ ــ ــ ت : نحن نشــ

. ان الوزار ما جاء في الب عد الحدود " في األردن،  س إلى أ   الحدود" ول
ة.     قال : نحن ال نواف على االزدواج
ــًا لي    ــ ســـ نت رئ ا أخ أحمد .. لقد  ـــفي التل وقال :  س وصــــ وتدخل الرئ

تــب العري في القــدس، وأنــا ع أن أجــادلــك، نحن اآلن أمــام  في الم ــــتط ــ ــ ــ ال أســــ
ة " وأن ســـيدنا " ال يواف على  ة ، إســـرائيل تشـــن علينا غارات يوم ظروف صـــع
عرضوننا لالصطدام المسلح مع إسرائيل قبل  غارات " فتح" هؤالء مخرون، إنهم 
ــورا ترد أن تفســــد علينا خططنا، وهي التي تتبنى جماعة  الوقت المالئم، وٕان ســ

ة  " فتح"، ، نحن نســــتعد لمعر ــف " عَّارة " ووضــــع لغم في الطر وما معنى نســ
اختصار.   بر .. وهذا هو رأ " سيدنا" 

حث موضوع " فتح" وال سورا،    قلت : هذا خروج عن الموضوع، أنا ال أ
ما ورد في  اشرة في هذا الموضوع .. إني مهتم اآلن  عون أن تكلموهم م وتستط

، أرد ان الوزار عد الحدود  الب دون منظمة التحرر إلى " أ يف تؤ أن  أعرف 
..."  
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ة في    ه مع الدول العر ــنتفاهم عل ـــــ ــــ بير ســ ــوع  ـــ ــ ــ قال الملك : هذا موضــــ
ــيف ( ــــ ــ ــينعقد هذا الصـ ــ ـــاء الذ ســـــ ــــ ضــ )؛ إن مؤتمر القمة 1965مؤتمر الدار الب

ــاء في مؤتمر  ان الفلســـطيني، وســـنطالب الملوك والرؤسـ األول هو الذ أنشـــأ الك
ــــاءال ــــ ضـــ ــــاطاتها، وانتهى النقاش على غي دار الب ـــــ  رلتحديد مهمات المنظمة ونشــ

عة، بل  ـــل في الحديث إلى درجة القط ــــ ، وما أردت إلى ذلك العهد أن أصــــ جدو
ــعبها، وال بد من  ــ ــ ــعبنا شـ ــ ــ ة .. فإن األردن بلدنا، وشـ ـــعرة معاو قي شــــ أحببت أن أ

ـــعب، ــــ ــــ ــ روه الذ ال أراه  من الشـ روه .. الم ــــــبر على الم ــــ ــ ولكن من الملك  الصــ
س وزرائه..   ورئ

ـــا "    ــاهـ ــ ـــديوان الملكي إلى  غرفتي ا ــت من الـ ــدق 304وخرجــ "  في فنــ
ات  انت تتخذ الترتي ة"  اها فإن " المخابرات األردن األردن، في عمان.. وأقول إ
عد أن في  جدرانها  ما  الالزمة مع إدارة الفندق لكي أنزل فيها .. وقد اكتشـــفت ف

ــام ــ انت تدور أجهزة القطة وســـ ــجلة .. وحمدًا   فإن األحاديث الهامة  ــ عة ومســـ
ارات الثناء  ــطينيين على  " الشـــرفة " خارج الغرفة، أما ع ين األخوة الفلسـ بيني و
ر هللا  روا وم طلقها إخواننا الفلسطينيون داخل الغرفة ." وم ان  على "سيدنا " ف

  وهللا خير الماكرن".
ـــتطع أجهزة غير أني في هذه الغرفة، ورد   ــــ ــ ـــ ار لم تســ ت على خاطر أف

ـــم من األفعى، في  ر في أن انتزاع الســـ نت أف ــجلها، ذلك إني  المخابرات أن تســــ
ه  ان الملك حســين يرددها في خط ة التي  ا ة أردني وفلســطيني، وهي الح ا ح

  وتصرحاته وأحاديثه .."
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رًا ورأيت أن خير وســـيلة لذلك هي أن أضـــم إلى المنظمة إلى المنظمة نف  
ه  ي عل ص عثمان" الذ ي ـــــي على " قم هذا نقضــــ من األخوان " األردنيين " و

ة. ة وغير مناس مناس   الملك حسين 
ار وهما من أبناء    ــيدات واللواء علي الح ــيدين نجيب رشــ الســ واتصــــلت 

ــوًا في اللجنة  ــ ـــت عليهما أن يدخال المنظمة، األول عضـــ ــــرق  األردن، وعرضــــ شـــ
ة، والثاني مدي ان ،الفاضــالن هذا العرض التنفيذ رة، وقبل األردن رًا للدائرة العســ

ــين  ــــ ــــ ـــرعان ما تحرك الملك حســـ ــــ ــــ ة .. وســ ــــحف األردن ـــــ ــ .. وأعلنت ذلك في الصــ
ــفي التل إلى  ــ ـــــ ــــ س وصـ ة " الخاطفة .. وأوحى الرئ وأجهزته، لتهاجم هذه "العمل
ـــة  ـــ ــ ــ ســــ ــــــ ــــ ــ ل على حدة، لمهاجمة هذه  " الدســ ــطينيين واألردنيين،  ـــــ ــــ عض الفلســـ

  ة"..الشقير 
ة    ــ ــ ــــ ــ ــخصــ ــ ــــ ــقير قد هدم الشــــ ــ ــ ــ ـــطينيون : إن الشــــ ــ ــــ ــ فقال المأجورون الفلسـ

ـــرائيل هي  ـــطين .. إن إســـ قوم على أبناء فلســـ ـــطيني  ان الفلســـ ة إن الك ــــطين الفلســ
ـــرق األردن، وقال المأجورون األردنيون:  ــــطين تشـــــمل شــ التي تقول إن حدود فلسـ

ــقير يرد أن يبتل ــ ــ ح  األ  عإن الشــ ــ ــ صــــ ـــــ ــ ة" وسـ ة األردن ـــــ ــ ــخصـ ــ ردن دولة " الشــــ
ة ألن أكثرة األردن من الفلسطينيين.   فلسطين

ع    قاء الطا ـــون على   ــ ــ س التل : نحن حرصــ ـــين والرئ ــ ــ وقال الملك حســ
ة، فذلك أنفع في األمم المتحدة!!   الفلسطيني لمنظمة التحرر الفلسطين

ـــوارع    ــ ـــــ ـــحف والبيوت والشـــ ــ ــ ــــل إلى الصــــــ ــ ــــ ان جدال، وصـــ ان حوار، و و
ـــغ ــ ــ ــتد الضــ ــ ار ..  والمقاهي .. وأشـــــ ـــيدات واللواء الح ــــ ــيد نجيب رشــ ــــ ــ على السـ

ة إفشال هذه التجرة  ومة األردن ارهين، واستطاعت الح فاضطرا إلى االستقالة 
ثيرًا من  ة الرائدة .. ولو أفلحت هذه المحاولة لجنبت النضال الفلسطيني  الوحدو
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عد، وما يزال غارقًا فيها إلى يومنا هذا،  ما  ــــها ف ظل،  المتاعب التي خاضـــ ــــــ وسـ
ظل..   وس
ًا في مقر المنظمة في    وقبل انتهاء زارتي لألردن، عقدت مؤتمرًا صــــحف

ان الوزار الذ  الب ــورة هادئة أن المنظمة ترحب  ــــ ــــ ــ صـ ه  بيت المقدس أعلنت ف
عد  قـه، وأن تأييـد المنظمـة إلى أ ـــــفي التـل وتتطلع إلى تحق ــ ــ ـــ ومة وصــ أعلنتـه ح

س له إال معنى واحد، وهو  ة لمطالب المنظمة األرعة : الحدود،  ل ــتجا ــ ـــ ــــ االســـ
ة  –التدرب  –التجنيد  ح القر األمام   الدفاع المدني.. –تسل
اح،  والمؤتمر    ، ومعي صحف الص وخرجت في اليوم الثاني إلى دمش

اتا  ة  الصحفي الذ عقدته، محشورًا في ثالثة أسطر بين اإلعالنات عن " أحذ
ينة أ ة " و " بيرة أمستل " .. ومس ا قض ينة أنت  ا منظمة التحرر ، ومس نت 

  فلسطين..
ـــر مما لقيت    سـ ــاعبي فيها أ ــ وأنا أدعو هللا أن تكون مصــ ـــلت دمشــ وصـ

الدعاء إلى هللا أن ال ألقى فيها شــرًا، إذا لم أجد فيها  في عمان .. وعللت نفســي 
  خيرًا ..

المًا مبتذًال    ان أول ما لقيت  ــــر ..و ــ ل الشـــــ ــــر  ــــ في ولكني وجدت الشـــ
مها إلى الملك  ـــــل ة المنظمة وتســ ــــف ــــقير تصـــ ــ ــ عن "محاولة الشـ ــ ـــحف دمشـــ ــ صــ

عث  ــين" .. وتمت لي لقاءات مع قادة حزب ال ــــ ـــألت : ما معنى هذا  *حســـــ ــــ ــ وســ
الشعارات، وثورة الكلمات!! الما مغمغمًا،  مغلفًا  ه؛ فقالوا    الكالم وما سب

ـــح من ذلك (   ــــ ـــــ ـــمعت تلك الليلة ما هو أوضــ ــ ــ ــــ  )؛15/6/1965ولكني ســـ
أن الشقير عميل لعبد الناصر، وأنه موظف  قًا من إذاعة دمش "  سمعت  تعل

                                                           
قة * ادة السا  .الق
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ــفة"  ـــــ عه إلى قوات " العاصــ ـــا ــــ مد أصــ حاول أن  ـــرة، وأنه  ــ ــ في المخابرات المصــ
ة  الوحدة الوطن ســــمى  "  ــها  تحت ســــتار المفاوضــــة للوصــــول إلى ما  إلجهاضــ

اللواء ة " .. واجتمعت  ــــلب ــ ــ ــــ تور  ومن ثم جرها إلى المواقع الســ أمين الحاف والد
ـــي هذه التهمة  ــــ ــ عث آنذاك، ألنفي عن نفســــ منيف الرزاز ، وغيرهما من زعماء ال

ضحك..  ة ما  ة، وشر البل   المضح
ما    ة، أر من واجبي أن أقصـــها إل ا قلت لهما : إن لهذا الموضـــوع ح

ة( أ ـــطيني في القاهرة في دورته الثان ــــ ــــ ــ ار .. حينما انعقد المجلس الوطني الفلسـ
انت 1965 ــــأن العمل الفدائي .. و ــــ شــــ ــــاء  ــــ ــ بر بين األعضــ ـــــجة  ــــ ) ثارت ضـــ

ر حجاز،  ضـــت على المناضـــل الفلســـطيني محمود  ة قد ق ــلطات اإلســـرائيل السـ
ــفة  ــ ــــ ـــة ممثلي الضـــ ــــ ــ ـــاء المجلس وخاصــ ــــ ــ ان بين أعضــ وهو من رجال "  فتح"؛ و

ــاب ألوانه وأنه يجب أن  ــ ــ أن العمل الفدائي ســ ه اإلجماع  ــ ــ شــــ ة ما  ون، الغر
ة في  ة، حتى ال تتعرض القر األمام ــقًا مع الجيوش العر ــ ــ ــــ أوًال، مدعومًا ومنســـ
مثلون  ة .. وقد عارضهم في الرأ أعضاء آخرون  األردن إلرهاب القوات األردن
ــــاح ممثلو  ــــ ــوع، وصــ ــــ عطفون عليها .. وثار جدال عنيف حول الموضــــ "فتح" أو 

ة في وجه ممثلي فتح وقالوا لهم ـــــفة الغر ــ ــ ـــوا معنا في  الضــــ ـــ ــ ــ شـــ : تعالوا إلينا وع
عيدين عن  ــون في بيروت،  ــ شـ ة .. ال أن ترســـــلوا الفدائيين وأنتم تع القر األمام

ة".   الغارات اإلسرائيل
ـــًا    ــ ـــــ ســـ ــفي رئ ــــ ــــ ــ األيد بين الفرقين، وتدخلت بوصـ قع التالحم  اد أن  و

.. للمجلس الوطني، وأعلنت ســرة الجلســة، وطلبت من الصــحفيين مغادرة القاعة
ـــاه وأثنيـــت على  طولتـــه ومزا ـــانـــا مطوًال حول العمـــل الفـــدائي، أكـــدت  وألقيـــت ب

ر حجا ون من رجال  " فتح"، وأننا زمحمود  ـــطيني قبل أن  ــ ــ ــ طل فلســــ ، وأنه 
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ــي ( فرجس) ليتولى الــدفــاع عنــه أمــام  ــــ ـــــ في المنظمــة قــد اخترنــا المحــامي الفرنســـ
ــب له أن دافع عن  ــ ــ ان قد ســ ة، و ـــرائيل مة اإلســـــ طال الجزائرين  أثناء المح األ

ـــة إن العمـــل الفـــدائي لـــه خطورتـــه  ـــة .. وقلـــت في النهـــا حرب التحرر الجزائر
طال  ـــة عامة، وأن علينا أن نمد األ ــــ ـــــ ته، وال يجوز أن يناقش في جلســـ ـــر ــ ــ ــــ ــ وسـ
ـــقطوا .. وأن خير ما يتخذه المجلس الوطني من  ــ ة ســــ ة را ـــطينيين تحت أ ــ الفلســــ

المسـاعي قرار في هذا الموضـوع هو " تفو قوم  أن  س المجلس الوطني  ض رئ
ة" وما أن طرحت هذا الرأ حتى قابله المجلس  الالزمة لتوحيد المنظمات الفدائ

التصفي اإلجماعي، وانتهت األزمة عند هذا القرار...   الوطني 
ـــائًال .. وهل توحيد    ــ ــــيدين الحاف والرزاز متسـ ـــتأنفت حديثي إلى الســ ــ واسـ

انة،  انة.. العمل الفدائي خ ة خ   وهل الوحدة الوطن
ر لمنظمة فتح ) إلى    ــفة ( وهي الجناح العســـــ فقاال : إن دخول العاصـــ

ــأنه أن يجهض العمل الفدائي .. المنظمة جهاز علني، والعمل  ــ ـــ ــ ــ المنظمة من شـــ
  الفدائي يجب أن تصان له سرته .

قوم تنسي بين المنظمة والعاصفة،    ن أن  م ح، ولكن  قلت : هذا صح
صو    رة سرة ..و

يف ذلك ؟     قاال : و
ان هنالك    ــرائيل إلى ذلك  في زمن االنتداب،  ــ ــ ــــ قتنا إســــ ـــــ ــ ــ ــــ قلت : لقد سـ

ـة.. فلم ال نفعـل  ــة اليهود ـة والمنظمــات اإلرهـاب ـالـة اليهود ـامـل بين الو تعــاون 
  مثل أعدائنا..

  قاال : إن المنظمة غير ثورة..  
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ـــــأنا  قلت : وما هو تعرف الثورة. نحن ال نلعب وال   ــ ــ ــــ نعبث .. لقد أنشــ
ــين ليتدروا  اطنا إلى الصـ عض ضـــ ــلنا  م .. وقد أرسـ ه عند تائ عض  شـــًا، و ج
ا فأنا  انت الثورة خط ست هذه أعماًال ثورة .. إذا  ات .. أل على حرب العصا

م. شنا وسالحنا عند شًا وسالحًا فإن ج انت ج عًا .. وٕاذا  م جم   أخطب من
ـــــي أن أقول وانتهى الحديث على غير ا   ــــ ــ ــ انت األمانة تقتضـ تفاق، وٕان 

ــــعارات  ــ ــ ــــ ــير الشــ ــ ــــ ـــــ ن أسـ ان أكثر انفتاحًا على المنظمة ولم  أن اللواء الحاف 
حن  ــ ــ ــــ ـــــ والكلمــات ..وقــد ازداد انفتــاحــه على المنظمــة في فترات الحقــة،حتى أصـ
ــارع من  صــ ان  عث .. ولكن اللواء الحاف  ــا حزب ال ســــندها  الوحيد في أوســ

ــا ـــلطاته، وصـــ ــجاعة، ولكن القوة أجل ســ ــ ل شـ ـــالح من منزله،  الســ عد  ما  رع ف
  غلبت الشجاعة وغلب الحاف على أمره، وخرج من البالد!!

ــب، فقد    رًا فحســ ــ في تلك الفترة، لم تكن حوارًا ف غير أن زارتي لدمشــ
ة  أعز ما عملت له منظمة التحرر الفلســطين ة، تتصــل  صــادفت مصــاعب عمل

ش التحر    ر.وأعني بذلك ج
لما    نت  اطنا وجنودنا، و ــئون ضـــــ راتنا في درعا، ألتفقد شـــ ــ ــ زرت معسـ

ش التحرر، فأخطب فيهم ، وآكل  ادر إلى زارة قوات ج ـــــ أ ــــلت إلى دمشــ وصـــ
راتهم ألبيت  معهم، ــ ــ نت أتمنى لو تكون لي غرفة في معســــــ م  وأتناقش معهم و

ة الجديد حي دل العقائد وما أســـمع الج ثعندهم، بدًال من أن أبيت في فندق أم
الم ال يتطلب جهدًا إال تحرك اللسان.   إلى ذلك من 

مة    ادة القد وا إليَّ من تدخل الق شـــــ ــــطينيون ل ا الفلسـ ــ ــ واختلى بي الضـ
ش التحرر. عث في شئون ج   لحزب ال
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ش    ا ج عة من ضــ ان الســورة فصــل ســ قالوا : لقد طلبت راســة األر
  التحرر ..
ــــائن، هل هنالك  قلت : وما هو الســـــبب،   ـــلكي شـ ــرف مســ هل هنالك تصـــ

ة في سورا .. هل هنالك سبب معقول ؟   تدخل م جانبنا في األمور الداخل
عة أنهم    ـــــ ا الســـ ــ ــ ــبب .. إن ذنب هؤالء الضــــ س هنالك أ ســــــ قالوا : ل

ا  ــ عة من الضــ انهم ســــ ان الســــورة أن تعين م عثيين، وترد راســــة األر غير 
عثيين.   ال
؟قلت : وهل لك   او أخر   م ش
، نرجو أن تعالج قبل أن تغادر دمش ..   و أخر   قالوا لنا ش
ــاء هللا .. أرجو أن أكون قادرًا على معالجتها    ــ ــ قلت : ما هي، خيرًا إن شـ

..  
ًا التحقوا    ان الســورة قررت فصــل أثنى عشــر فلســطين قالوا : رئاســة األر

ا في حمص . ة الض   ل
فصل   ًا ) هل  عثيون؟قلت : ( ضاح   ون ألنهم 
قهقهون) ال .. بل أنهم من جماعة القوميين العرب.., وأن    قالوا :( وهم 

صــل ابن الشــهيد عبد القادر الحســيني .. فإذا أرادت ســورا أن تفصــلهم،  بينهم ف
طل..  صل " من أجل خاطر والده ال قاء " ف   فنرجو إ

ت و    ــر طرقي، فقد تر ـــ ــ ــ ــــ صـ ر درعا وأنا ال أ ــ ــ ــــ ــ ــ رائي وخرجت من معســ
عمان، وهي ترد أن تلقي المنظمة خارج الحدود، وها أنا اآلن في دمشــــ عميل 
حت مثل ذلك  يف الخروج من هذه التناقضـــات، وأصـــ لعبد الناصـــر ..وال أدر 

قول :   العاش الذ 
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غيرنا    وأخر بنا مجنونة ال نردها    جننا بليلى وهي جنت 
ــورة، واجتمع   ان الســــ ــــة األر ينهم وذهبت إلى راســ ا و ــ ــ ار الضــ ت 

ش التحرر  ــل عن ج ــــــتغرقنــا في حــديــث طو ــــ ــداني .. واســــ ـــو ــ ـــــ ــ اللواء أحمــد ســ
ــطين ـــ ــ ــ ا، وأن  يالفلســ ح مجموعة منظمات وخال ــ ــ ــــ ــ ش أصـ في درعا، وقال إن الج

ز   ـــالمتها .. ور ــع الذ قد يهدد أمنها وســـــ ــــ ن أن تقبل بهذا الوضــ م ــــورا ال  ــ ســ
ا الســـورين على أن عناصـــر معينة  ــ ش التحرر الفلســـطيني عض الضـ في ج

ومة. ومة داخل ح ح ع أن ترضى  ة ناصرة، وأن الدولة ال تستط   تقوم بدعا
حة إطالقًا، وٕان عناصر    وقلت من جانبي إن هذه المعلومات غير صح

ون  ــبين إلى أحزاب، وٕاني حرص أن  ــ ــــ ــ اطًا وجنودًا ، غير منتسـ ــ ــ ــــ ــ ش، ضـ الج
ات. ات والعقائد عيدًا عن الحز ش    الج

ش يجب أن    ش، ولكن الج ـــرب إلى الج س لها أن تتســــ ة ل قالوا : الحز
ًا..   ون عقائد

ون    ـــًا أن  ــ ــــ ــ شـ ـــــتقًال، وأرد ج ــ ـــ ًا حرًا مســ اتي عر ل ح نت  قلت : لقد 
ــة..  ــًا في إطــار المعــاني الحز ش عقــائــد ون الج ــذلــك .. وأنــا ال أواف أن 

ــا مـ ش يجـــب أن تكون لـــه عقيـــدة واحـــدة .. إ ـــة الج معر تـــه و ــأمتـــه وعرو ـ نـــه 
فى ..   التحرر، و

ا    ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــل الضـ ــــ ــ ل حال .. نحن نرد من المنظمة أن تفصــ قالوا : على 
ع أن نتعاون معهم. عة، فنحن ال نستط   الس

  قلت : وما ذنبهم .  
ة للحزب والدولة .   ة معاد قومون  بدعا   قالوا : إنهم 
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، فإن ث   و ــ ــ أة تحقي للنظر في الشـ ل ه بتت عليهم التهمة قلت :  نشـــــ
  فصلناهم.
ـــوا على    ــ عون أن تفرضــ ـــتط ــ ـــلهم فورًا .. وهل تســ قالوا : ال بل يجب فصــــ

ة ضد عبد الناصر. قومون بدعا ش التحرر  اطًا في ج   مصر ض
اطنا، لقلت له    قلت : لو طلب مني عبد الناصر أن أفصل أحدًا من ض

  يجب أن نحق أوًال ..
  قالوا : إذن، سنعتقلهم..  
ش في سورا!! قلت :     وسأعلن حل الج
ا في    ــــــ ــــ ــ عض الضــ ـــراف، ووقف  ــــ ــ ــ االنصـــ وهنا تأزم الموقف، وهممت 

حاولون تهدئة الموقف.   وجهي، وهم 
ًا الذين    واستأنفت حديثي وسألت : وما هو موضوع األثني عشر فلسطين

ا في حمص، لماذا أخرجتموهم؟ ة الض ل   التحقوا 
ـــوا    ــ ــ ــ ـــ ســ ــت : إن القوميين العرب ل ــة التحرر قلــــ ــ على مودة مع منظمــ

حملون على المنظمة، ولكني مع ذلك  ـــــة إال و ون فرصـــ ة إنهم ال يتر ـــطين ـــ الفلســ
طًا، أو يتدرب على حمل الســــالح، أرد  ـــا ون ضـ ل من يرد منهم أن  أرحب 

  أن أجعل والءهم للشعب قبل والئهم للحزب ..
ـــبيل إل   اب قد انتهى، وال ســ ــ ــ ـــوع هؤالء الشـ ه قالوا : إن موضــ ى الرجوع ف

اإلجماع في هذا الموضوع. األننا قد أتخذن   قرارًا 
صل، أبن الشهيد عبد القادر الحسيني؟؟     قلت : وف
ــئوليتنا، ولكن نرجو أن تحذره من    ـــ ـــ ــ ة على مســ ـــنعيده إلى الكل ــ ــ قالوا : ســـــ

ة ضد الحزب. ة دعوة عدائ أ ام    الق
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ــتمر في الحوار مع هؤال   ســ صــــح له أن  ا " ورأيت أن مثلي ال  ــ ء الضــ
ا وٕاخالصهم، ولكن أكبر مساو هذا  ة هؤالء الض العقائديين" وال شك في وطن
ــــــتمر الحوار  ة، أنها مغلقة على غيرها، وال ترد أن تقنع، ولو اســـ النوع من الحز

امة وحدها هي التي ترحنا من هذا الحوار.. امة، بل لعل الق   إلى يوم الق
ان، وأنا    ــــة األر نادم على ما أنفقت من الجهد والوقت وخرجت من راســـ

  -وأنا أردد قول المتنبي:
ـــة عزل من ال يرعو  ـــ   ومن البل

 

فهم  ــــــاب من ال  ــــــة وخطـ   عن جهلـ
 

ا  ورحم   ــي الدن انت تضــ م أســــعفني حين  هللا المتنبي رحمة واســــعة .. 
  في وجهي وأنا " أتعامل " مع الملوك والرؤساء.

أ م   ـــلت إلى الفندق وأنا أكاد أتق ان، ألجد وصـــ ـــة األر ن الحوار في راســـ
  نفسي في حوار من نفس الطراز، ولكن في موضوع آخر ..

، ولم أكن في حاجة إلى    ــطينيين في انتظار ــ ـــــ ان فلســـ ـــــ ــ ــ وجدت ثالثة شـــ
روا  بيرة ألدرك من تعابيرهم وألفاظهم، إنهم جدليون إلى األذقان .. فذ ـــة  ــ ــ ـــ ــ فراســ

  لي أسماءهم، ومن الخير أني نسيتها ونسيتهم..
ــر    ــ ــــ ــــ ة المنظمة، فقالوا إنها يجب أن تمثل العناصــ بدأ الحوار حول ثور

ــين، وٕان  ــ حت بيد الملك حســ ـــــ ، وأن المنظمة قد أصـ ــــر  إدخالالثورة فق عناصــ
ة. ومة األردن ادة المنظمة سيجعلها بيد الح ة  إلى ق   أردن

   ، ــ ــ عث في دمشــــ ــــة من جردة ال ــ ــاصــ ــ ه، قصــــ وأخرج واحد منهم من جي
ــان حال ا ــ ــــ ـــــ تور منيف الرزاز األمين العام وهي لســ ًا للد لحزب، وقرأ منها خطا
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ــه " أن تكون منظمــة التحرر  ــ ودعــا ف ــ ــــ ـــــ عــث، ألقــاه في جــامعــة دمشـ لحزب ال
..."   منظمة ثورة ال منظمة تمثل، مثل منظمة الشقير

ه قصـــاصـــة أخر من جردة األحرار    ــاب وأخرج من جي ثم عاد هذا الشـ
ع ثيين في لبنان، وتقول القصاصة: إن ضم السيد في بيروت وهي لسان حال ال

ــــة من جانب  ــ ــ ــ صـ ار إلى المنظمة هو محاولة رخ ــيدات واللواء الح ـــ ــ ــ نجيب أرشــ
  الشقير للتقرب من الملك حسين.

م مرة أني    عث .. أسـمع من اب ال ا شـ م  قلت : لقد حرت في أمر مع
ـــر، ومرة أخر أني أرد أن أتقرب من الملك ح ــ ــ ــ ـــين .. هالَّ عميل لعبد الناصـ ــ ســـــ

م على واحد ر م.. ةاستقام ف أنفس م  م تناقضون أنفس   .. ثم أن
يف؟     قالوا : 
م الوحدة .. وٕاني    ــــعار ــ ة، واحدة، وشــ عث، أمة عر ــالة ال ــ ــ قلت : إن رســ

مانًا بهذا الشـــعار، فمالي أراكم تعترضـــون على ضـــم أردنيين  ًا إ عث أعتبر نفســـي 
تم أن " أثنين إلى منظمــة التحرر .. ولو إ م حقــًا، ألدر م تعرفون تــارخ بالد ن

  .)1(إمارة شرق األردن" قد صنعها المستر تشرشل في أوائل العشرنات
ـــرة،    ــ ــــ ــــ حث في التارخ .. نحن نتكلم عن الحالة الحاضـ قالوا : نحن ال ن

  عن األمر الواقع..
ــان األمر الواقع هو    ــاة .. وٕاذا  ــت لهــا ح ــ ــ ـــ ــ ــ ســـ قلــت : أمــة بال تــارخ ل
اس م، إنها تمثل األمر الواقع. مق م، فهذه إسرائيل أمام ير   تف

                                                           
 ، حوار وأسرار.مصدر ساب )1(
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ارة جاهزة،    ــــــ ــــ ــ قول لي إن الســ تب المنظمة ل ودخل علينا أحد موظفي م
غداد قد أزف.. وحمدت هللا إن هذا الحوار قد بلغ  ـــفر الطائرة إلى  ــــ ــــ وأن موعد ســ

روه سواه. حمد على الم   منتهاه، وال 
غداد لمعالجة الم   ان سفر إلى  شاكل نفسها التي تتمرس بها المنظمة و

  في أرجاء الوطن العري ..
ــب أنني    ــ غداد، وأنا أحســـــ وقد دخلت إلى جناح مرح في فندق دجلة في 

عثيين، ولكني فوجئت تلك  ــ وعن حوار األخوة ال ــ ــــ عيدًا عن دمشـ حت  ـــــ ــ قد أصــ
عث السور وأنا على ضفاف دجلة فقد فت غير ذلك، فقد " غزاني " ال حت الليلة 

 ، ــتمعت إلى اللواء أمين الحاف ــ ــــ ــ ــ ـــــ في موعدها، على عادتي فاســ ــ ــ ــــ إذاعة دمشـ
ـــعبي ( ـــ ــــ ــ ــان شــ ــب في مهرجــــ ــ ـــاطــ ــــة 2/6/1965يخـــ ـــــدث عن مؤتمر القمــ ) يتحـ

ة  ـــر " الذ يزعم أنه من رواد القوم ــ ــ س عبد الناصـ الرئ عرض  ندرة، و ــ ـــ واإلســـ
ــــعفهم وترددهم وٕاه ـــتروا ضــ ســـ ة .. الذين أرادوا من مؤتمر القمة أن  مالهم . العر

ون أهًال وٕاال  ادة ومن يدعي الثورة أنه يجب أن  ــد للق ــ علم من يتصـــ ولكن فل
ة ولكن لك  ــر أن لك صـــــفات طي س عبد الناصـــ ه أن يتخلى .. لقد قلت للرئ فعل
ة لمنظمة التحرر نحن نقف بجانبها .. ناور على المنظمة  ـــــ ــ ـــ ــ النســ أخطاء .. و

عد أن وجدت، قلنا للشـــقير هذه  ن من من ناور  المنظمة يجب أن تضـــم ما أم
ــتمعت إلى هذا الكالم الظالم، وأنا على معدة  ــــ ــــ ــ ة.. " وقد اســ ـــطين ــ ــ ــ ــــ الفئات الفلسـ
عده، وهو الســــيد منيف  فارغة، ولكنني لم أســــتطع أن احتمل الخطيب الذ جاء 
ــــر يؤمن  ــــ ــــ ــان عبــد النــاصــ علن :  " لو  عــث، وهو   الرزاز أمين عــام حزب ال

ـــقير وزمرته ب ـــطيني بجدو الشــ ـــعب الفلســ ة الثورة للشــ ديًال عن الجماهير العر
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ك الحزب في ثورة منظمة التحرر وجدو  ـــــ ــ ل العذر .. لقد شــ لكان له العذر 
ادتها"...   ق
رت إلى الســـفارة    اح، فقد  اســـتمعت إلى هذا الكالم، وأنا أســـتعجل الصـــ

ادة الحزب أطلب " برنامجًا تفص غداد، وأبرقت إلى ق قه في السورة في  يًال ألط
ــــي بهذا الحوار إلى  فضـ ــلني جواب على برقيتي،  صـــ جعل المنظمة ثورة " ولم 

رمة عاقلة .. ة    نها
لة    ـــــ ــر الجمهور ألر أ مشـ ــ ــفارة الســــــورة ذهبت إلى القصــ ــ ومن الســ

ــرها وطرافتها فأنها ال تخلو  ســ لتنا في العراق هذه المرة على  تنتظرني ولكن مشــــ
الغة. ة ال   من الغرا

س والوزراء    ــالم عارف، ورئ ــير عبد الســ س الجمهورة المشــ اجتمعت برئ
ح لنفسي أن أضحك  دت أب ؛ و ر حيى، ووزر الدفاع اللواء ش الفر  طاهر 
اســــــيين، فقد  ام الخلفاء الع ـــخر الماجنون والفاجرون في العراق أ ــ ما سـ ـــاخرًا،  ســـ

ا :   سمعت أمرًا عجبي
ة، وه   ــــــ ــــ ة القادســ تي ـــطيني في قالوا : إن  ــــ ــ ــ ش التحرر الفلسـ ي قوات ج

ــعين  ـــ غداد تسـ عد عن  ر ي ـــــ االنتقال إلى معسـ ــدرنا إليها األوامر  ــ العراق، قد أصــ
.   يلوا مترًا، لمدة ثالث أشهر، رثما تتم  إجراءات التحقي

؟     قلت : وما هي إجراءات التحقي
ة   رة العراق ــ اء موثوقون من المخابرات العســـ تفيد  قالوا : لقد وصـــــلتنا أن

انت تعتزم  ـــطيني  ش التحرر الفلســـ ا ج ــ ــ ة مندســــــة بين ضــ عث ـــر  أن عناصـــ
م في العراق. غداد لالشتراك في مؤامرة على الح   التحرك في اتجاه 
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نت في عمان فقالوا إن    قلت : ما أشــقى الشــعب الفلســطيني وأتعســه .. 
ـــــل ـــــ فقالوا إن الشــــــقير سـ ـــافرت إلى دمشـ ــ ؛ وسـ ـــر ــ م منظمة التحرر جهاز مصـ

ه  ش التحرر ف م أن ج ـــمع من ــــ ــ ــ غداد أســ ـــين.. وها أنا في  ــ ــ ــــ المنظمة للملك حســ
انقالب في العراق .. فلم يب أمامنا إال أن  ام  ة تدبر خطة للق عث ـــر  ــــ ــ ــ عناصـــ

سترح وتسترحوا. حر، ل الشعب الفلسطيني في ال   نلقي 
ة    ، إلى شـــع ر ة وزر الدفاع اللواء شـــاكر محمود شـــ وذهبت في صـــح

ش المخا ــــرة التي ألصــــــقت هذه التهمة بج ة لنطلع على التقارر الســ برات العراق
  التحرر الفلسطيني.

ـــير    شـ ــ و قرأ التقرر الوارد من دمشــ ة الملفات، وأخذ  وفتح مدير الشــــع
، ليتصــلوا  ا الفلســطينيين في دمشــ الضــ حاول أن يتصــل  عث  أن " حزب ال

عث " غداد ليدخلوا حزب ال   ..؟بزمالئهم في 
ح، فأين المؤامرة وأين    ــح ــــ ا أخي .. ولنفرض أن هذا التقرر صــــ قلت : 

ـــطينيين إلى حزب  ــــ ــ ـــمام الفلســ ــــ ل ما في هذا التقرر هو انضــــ محاولة االنقالب؛ 
عث ،   هذا إذا صدق الراو ..  ال
ار مظبوطة؛ إلى    ــالمتك ، بوداعتك، هذه أخ ــ ـــ ــــ سـ فقال المدير : آغاتي، 

ة. ارات العراق   . آخر هذه الع
وأحس وزر الدفاع اللواء شاكر إن مدير " المخابرات " تعوزه المخابرات   

تب  ه في وزارة الدفاع، ذلك الم ت ــــة؛ وذهبت معه إلى م ــــ قة، فأنهى المناقشـــ الدق
عتصم  س العراقي عبد الكرم قاسم لنفسه، ل ان أعده الرئ البلور الحصين الذ 

ه، يوم ال عاصم من أمر هللا ..   ف
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ــــتد   أن  " واســــ رًا  ــــــ ه أمرًا عســ ه، وأملى عل ت ــــاكر مدير م ــ عى اللواء شــ
ر الرشــــيد فورًا ". وانتهت  ة إلى ثكناتها في معســــ ــطين ة الفلســ ــ تعود قوات القادســ

  األزمة بلطف هللا ورحمته !!
ل مظاهر الحفاوة، والحرس يرفعون بنادقهم    وخرجت من وزارة الدفاع 

ضــرو  ة،  ة عصــب رة، ضــرات على أكتافهم في حر أحذيتهم العســ ن األرض 
ة تتكسر أصداؤها على جدران المداخل والمعابر..   قو

ـــطينيين في    ــــ ــتقبل األخوة العراقيين والفلســ ــــ امًا في الفندق أســـ ــيت أ ــ ــــ وقضـ
ون؟. ون، ومتى  يف  اه، عن تحرر فلسطين،    الحديث الرتيب إ

غداد، وســطعت الزرقة الصــ   ه شــمس  حة يوم تألقت ف ة في وفي صــب اف
ر الرشــيد ألشــهد المشــهد الذ ال أنســاه طيلة  ة، خرجت إلى معســ ســمائها الســام

ع .. ؛ لو أني نسيت ذلك المشهد الرف   عمر
ــطينيين وهم    ــور الفلســـ ـــاء، لنشـــــهد النســـ اراتنا  إلى أرض فضــ ــ وصـــــلت ســـ

ــة المظليين  ــانــت هــذه هي النواة األولى لكتي ــالمظالت .. و طون من الجو  يه
ــطينيي ــ انت الفلســـ مراحلها المختلفة؛  ة"   ـــرح لنا " العمل شــــ ن بدأ المدرب العراقي 

ــدودة إلى  ــ ــنا مشــ ــــاء، ورؤوســــ ة إلى الفضــ انت مجذو ــارنا  ــ صــ آذاننا معه، ولكن أ
طال..   السماء، ننتظر الطائرة التي تحمل جنودنا البواسل .. أبناء فلسطين األ

ل اتجاه، وســـــمعنا أزز الطائرة،   ــارنا في  ــ صـ نا من  وتقبلت أ ووثبت قلو
ثيرًا في  ،  فقــد رأيتــه  ــًا عليَّ ــهــد غر ــ ــ ــ ــــ ن مثــل هــذا المشــ ــدورنــا .. ولم  ــ ــ ــ ــــ ــ صــ
ــدًا منقطع النظير .. إنهم  رــة؛ ولكني أراه اآلن فر ــ ــ ــــ ــ ــ ــات العســ ــ ــ ــــ ــــ ــتعراضــ ــ ــ ــــ االســــ
ام، وهم اآلن  انت تظللهم الخ الفلســـطينيون، الالجئون، المشـــردون، أولئك الذين 
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ــه ــ ـــــ ــــ المظالت، ليهيئوا أنفسـ م لليوم الموعود، للهبو فوق مدنهم وقراهم يتحزمون 
  التي تحتلها إسرائيل ..

ــطينيون    ــــ دأ المظليون الفلســــ ــرعة في ذهني، و ــ ــــ ــرت هذه الخواطر ســ ــ ــ ســــ
ترنحون  ــرون مظالتهم، و ــ ــــ ــ ــاقطون في الهواء، ثم ينشـ ــــ ــ ــ تسـ قفزون من الطائرة، و

صــل أســنا، حتى  نا أنفســنا، نود لو نرســل إليهم عزمنا و طين، وقد أمســ وا إلى ها
  األرض سالمين.

ــون    ــ ـــورنا من األرض، ونزلوا عليها برف ودعة، وراحوا ينهضـ واقترب نســ
قتني ذراعا أضــــمهم وأقبلهم،  ــ الها...ورحت إليهم وقد ســ من تحت المظالت وح

ائي.. أنني في يوم العودة، فرحتي في  اههم بدموعي؛ و   وأبلل ج
ــأ   ــــرة .. وقفت معهم واحدًا واحدًا، وســــــ ة مدينة، من انوا عشــــ لتهم: من أ

ــان عمرك يوم نزحــت، ومــا هي  م  ــة عــائلــة؟؟  متى نزحــت، و ــة قرــة، من أ أ
راتك عن بلدك؟؟   ذ

ــؤال الحائر : متى نعود    ــ ــ ــئلة .. وقفت حائرًا أمام الســـ ـــ ــ األســ وجاء دورهم 
  إلى فلسطين ؟؟ وأعادوا السؤال : متى نعود إلى فلسطين؟..

مظالتكم على فلسـطين، ومن  فقلت : نعود إلى فلسـطين حينما   طون  ته
تائب التحرر .. واختزلت الحديث عن هذا الجواب المختزل.. م    ورائ

ـــــل،    ــــورنا البواســـ ـــافحت نســــ ــ ــ ا العراقيين المدرين، وصـ ــ ــ رت الضــــ ـــــ ــ وشـ
ـــعب  ــيهم آمالي، وآمال شـ غداد، وقد رطُت على نواصــ ارة إلى  وانطلقت بي الســــ

  أسره.
ًال،    ة   ولكن فرحتي لم تدم طو ــ ــ ــــ ــطين عشــ ــ ـــــ فقد زارني وفد من أبناء فلسـ

ة  ـــــعود ــمعوا اإلذاعة السـ أنهم ســــ أ أزعجني، لقد أخبروني  ذلك اليوم، ونقلوا إلي ن
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أن المملكة  ة  اســــم وزارة الخارج ـــمي  ـــان متحدث رسـ عند الظهيرة لتعلن على لسـ
ش التحرر، ألن  ــتتوقف عن دفع التزاماتها للمنظمة ولج ــ ة " ســــ ــــعود ــ ة الســ العر

ــ ـــطينييالســـ تائب من الفلســ عد زارته للصـــــين قد أرســـــل  ـــقير  إلى  نيد أحمد الشــ
ة التحرر في  ـــوا معر ــ ــــ حاروا إلى جانب الفيتكونج، بدًال من أن يخوضـــ فيتنام، ل

  الوطن ..".
ما تقضــــي    ــي، ال  مين الشــــمال على فراشــ وقضــــيت الليلة أتقلب ذات ال

غداد في السرور والحبور .. ونهضت في الص الي  اح، إلى حالقتي وطعامي، ل
ست. يف ل   وال أعرف ماذا أكلت و

ة أقفز على درجاتها في جو    ــعود ــ ـــفارة الســ ارة إلى الســـ ـــــ وانطلقت بي السـ
مي  ـــيخ عبد العزز الكح ة، وفاجأت الســــــفير الشـــ ــــعود عاطر من أرج القهوة الســ

ا ..    مسلمًا محي
الخير. -          هللا 

ة  موعد وصـــولك وقال : أنا عاتب على الخارج ة، إنها لم تخبرنا  العراق
الك، إن تكرمك هو تكرم الشعب الفلسطيني. ون في استق غداد .. لن   إلى 

صل  قلت : إن تكرمي هو أن تبرق لي هذه الرسالة إلى جاللة الملك ف
ــة " جاللـة الملــك  ـان نص البرق ـالمقــدمـة والخــاتمــة .. و " وتطرزهـا" من عنــدك 

ــل حفظه هللا ..  صـــ ــال ف ة عن إرســـ ــعود رته اإلذاعة الســـ ال صـــــحة إطالقًا لما ذ
ش التحرر إلى فيتنام، وأرجو أن تأذنوا لي بزارتكم، ونحن نرضى  جنود من  ج
موت أبناؤنا  ــا  أن  ــــ ــــ ــ بلجنة تحقي تختارونها جاللتكم للتأكد من األمر، وحاشــ

اتي.   خارج وطنهم، وتقبلوا فائ تح
قول :تسلم السفير السعود مني الب ة، وهو    رق
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طة لفلســطين، ونحن ال ننســى  -  ســ ا شــيخ أحمد، هذه خدمة  شــر،  شــر، أ أ
ة.. الالسلكي مفتوح اليوم مع  ة عن السعود ا الن مواقفك في األمم المتحدة 
ة فورًا، وآمل أن نحصــل على الجواب اليوم مســاء  الراض، وســنرســل البرق

احًا، وهللا ما يتأخر عن خدمة فل   سطين وشعب فلسطين".أو غدًا ص
ـــألت  ــفير، وعدت إلى الفندق، وســـ ــ دماثة الســ ة و ــعود القهوة الســــ ونعمت 
قين إني  نت على مثل ال ة .. فقد  ـــعود ــ ـــتعالمات عن مواعيد الطيران للســــ ــ االســــ

قدومي.. ة وضحاها .. للترحيب  صل بين عش   سأتلقى جواب الملك ف
ــلت  ـــــ ــ ــ ـــــى اليوم األول والثاني من غير جواب .. واتصــ ــــ ــ ـــــفير ومضــ ــ ــ الســــ

  السعود ورجوته أن يرسل تأكيدًا، فقال :
ون خارج الراض. -  ل العمر ال بد أن    التأكيد غير مناسب .. إن طو

ه .. ح   قلت : أتظن أنه ذهب إلى القنص، فأنا أعرف أنه 
عد أن تولى الملك. عد يذهب إلى القنص    قال : ال .. جاللة الملك لم 

و  ــور أن  ـــ ــــ ــبب .. لقد طلبت زارة جاللته قلت : إذن .. ماذا تتصــ ـــــ ــ ن الســ
ة أن ال يرد سائل ..   وتقضي التقاليد العر

م فورًا ..   قال : ال داعي للعجلة . وٕاذا جاءني جواب فسأتصل 
ومضى يومان آخران، فلم يتصل بي السفير، ورأيت أن أصون ما ء وجهي 

ه وما شئت أن أحرجه. م أرقت وجهي من أجل فلسطين، فلم أتصل    و
انًا في أول طائرة و    حجزوا لي م طلبت من االستعالمات في الفندق أن 

ــة في  ــــي على التقــاليــد العر ــــ ــــ إلى القــاهرة بــدًال من الرــاض، وأنــا أترحم في نفســ
ة وطن المروءات والنخوات .. وترحمت على الملك عبد العزز آل  الجزرة العر

أعدائه قبل أعوانه. الحفاوة  الغ  ان ي   سعود الذ 
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مدير إذاعة منظمة التحرر    ـــلت  ـــلت إلى القاهرة ،ومن المطار اتصـ وصـ
اســــمي  ه إن يوافيني إلى منزلي .. ووصــــلناه معًا .. وأمليت تصــــرحًا  وطلبت إل
ون لنا أ جنود في فيتنام، وٕاننا نقبل بتحقي من قبل الجامعة  ــــدة أن  شـــ أنفي 

مفردها .. وقال لي المـ ـة  ة دولة عر ـة أو أ ــــــير إلى تعلي العر ــــ ــ دير: اال نشــ
ة .   اإلذاعة السعود

ــل .. أنا    ــــ صــــ عيد، وال الملك ف ة من قرب أو  ــعود ــ ــ ـــ ر السـ قلت : ال تذ
ظن  ان هادئًا، حتى ال  ة أ حوار مهما  ين السـعود قوم بيننا و حرص أن ال 
من يوم  ة ال سبب خالفي معه على قض صل  الملك ف أحد أني أرد أن أتحرش 

ة في األمم المتحدة .. وفوق هذا وذاك فأنا حرص على نت أمثل ا ــعود ــ ــ ــ ــــ لســ
ع، إذا أرادت أن تؤد خدمة  ة، فأنها تســـتط توطيد أحســـن الصـــالت مع الســـعود
في أن ننفذ إلى العالم  ًا، و ًا ومعنو ًا وماد ـــــ اســ ــ ــ ة ســـ ــطين ــ ة الفلســـ ـــــ بر للقضــ

ًا عنا".  صل راض ان الملك ف   اإلسالمي عن طر الحج، إذا 
ــراتها الثالث و    ـــتمرت إذاعة منظمة التحرر تردد هذا التصــــرح في نشــ اسـ

ة، وتأتي  ــلة لد الجماهير العر ــ ــ ــــ انت اإلذاعة المفضــــ ام، و على مد ثالثة أ
س عبد الناصر غير  عدها إذاعة صوت العرب والقاهرة .. وهذا ما قاله لي الرئ

  مرة.
تب الم   رة من م ــــلنا مذ ــ ــ ــ اإلذاعة، بل أرســـ تف   ةنظمة إلى الجامعولم ن

ه أننا في الواقع  ة، بنص التصــــرح، وأضــــفت إل ة العر ة، ووزارات الخارج العر
ة، ال إلى فيتنام، وذلك ليتدروا  ــعب ــين الشــ اطنا إلى الصــ ــلنا عددًا من ضــــ قد أرســ

ات.   على حرب العصا
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ــــه يتحدث    ــ ــ ـــــ ــــل، فقد دأب في مجالسـ ــ ــــ ــ صــ قنع الملك ف له لم  ولكن ذلك 
ة " بهدوئه ووداعته  ا العر ـــا ــ ــ ــ ــــ أن " األخ  أحمد له خدمات في القضـ المعروفين 

ميل للشيوعيين، وفي زارته األخيرة للصين أعلن تضامنه مع  ولكنه مع األسف 
حارب  ش التحرر إلى فيتنام عوضًا عن أن  ة . وأخيرًا أرسل ج اد الشيوع الم

ح في فلسطين  .. " ذلك ما نقله إلي واحد من أصدقائي السعودي ار ال أب ين الك
ة بذراعيها العطوفتين !! ة أن تلفه " الحرة " السعود ر اسمه خش   لنفسي أن أذ

ة ..    ــم العر عض العواصــــ ــــاعبي في مهدها، مع  عض مصــ انت  تلك 
ـــاعب مع دورة  ك المصــــ ـــــاعفت هات راتي، فقد تضــ اق مذ ـــــ ــأعود إليها في ســ ــ وســـ

  .*الزمن
ـــــيت أ   ل ذلك، إني قضــ انت الحصـــــــيلة في  امي وأعوامي في منظمة و

سًا. ها ثالثة عشر ملكًا ورئ مس   التحرر، وفي عنقي ثالثة عشر حبًال، 
  

ـــارعون هم الملوك  ــ ون المتصــ ــــراع، حين  ة الصـــ قع المرء في حل ــد أن  ــ ــ وما أشـ
ـــــطين، وأن يبتلى  ة فلسـ ــ ــ ة قضــ ــح له أن تكون الضــــ ى من ذلك  ــاء، وأن ــ والرؤســ

  شعب فلسطين بهذا البالء ..
  لهو البالء المبين " " إن هذا

م    صدق هللا العظ
  
  

                                                           
اً  * صدره قر أتي تفصيل ذلك في الجزء الثاني، الذ س  س


