
  

-1-  

  



  

-2-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-3-  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  رارـأسووارـح
  اءـوك والرؤسـع الملـم

  
  
  
  

  الطبعة اإللكترونية األولى
  هـ 1426
  م 2005
  

    



  

-4-  

  
  

 حوار وأسرار مع امللوك والرؤساء   
 أمحد الشقريي  
  م 2005 الطبعة اإللكرتونية األوىل 
 
  

 

  المحرر

ز السيد    أحمد عبد العز
  
  

  -: تدقي التنضيد واإلخراج

عالمؤسسة  ة للنشر والتوز ة الدول   العر
  +962-6-5668860كس: فا  +962-6-5650630هاتف: 

  arab_book@hotmail.comب.إ: 

  

  

  

  
ع الحقوق محفوظة   All rights reserved                                            جم

  

  

  

عة ة األولى عن :دار العودة ، بيروت ،  صدرت الط   1971الورق



  

-5-  

  
ةـالوح   7  ..............................................دة العر

  9  ........................خمسون عامًا على طر الوحدة -

  21  ......................أستاذ! أين طوروس؟ وأين رفح؟؟ -

سمارك الصغير - صل الكبير أو    36  ........................ف
ـــدون من ا - ـــــــهم هـــل تر قـــدموا عروشـــ لملوك واألمراء أن 

  .......وتيجانهم.........................................
  
50  

ة ـالوح   65  ...............................واراتـح –دة العر

طاني –طه حســــــــين ثالثة :  حوار مع - نور  -الحاكم البر
  ..................................................السعيد

  
67  

ام مع :  - ـــعيد، توفي أبو أ ــطفى النحاس، نور الســــ ـــ مصــ
، والشيخ يوسف................ ، سعدهللا الجابر  الهد

اض الصلح ، جميل مردم، والولد حسين.. - ام مع : ر  ..أ

رامي،  - ام مع : النقراشــــي، ســــمير الرفاعي، عبد الحميد  أ
 .....هنر فرعون، فارس الخور وعزام..............

م - م مصر العظ   .............................رحم هللا زع

84  
  
110  
  
131  
150  

  169  ................................الوحدة مع الملوك والرؤساء

  171  ..................................عبد الناصرإلى  رسالة -



  

-6-  

ـــر  - عة : جمال عبد الناصـــ ة عند أر القوتلي  –الوحدة العر
صل -مام أحمداإل –  ..................................ف

ــــدك دعـــــا  - ــمـــــر والـ ـــ ـــــع ـــــل ال ــى  ـــــا طـــــو ـــ ـــــوحـــــدة إل ال
ة   ..................................................العر

  
191  
  
209  

ب رانـة حـن   235  .........................................ز

  237  .........قدسمبيت ال تلو... اسقطت تل أبيب وما سقط -
  256  ...لوال االنفصال لما سقطت سيناء ، وما سق الجوالن  -

مة مة الوحدة...وحدة الهز   271  .............................هز

مة -   273  ....................................صنعنا وحدة الهز
ة في الخرطوم وفلسفة  - ةأالوحدة العر   287  ...........بورقي

  323  ..............................حدة... أيها الرؤساءإلى الو 

  325  ........................الرؤساء ال الملوكإلى  دعوة.... -

  342  ...............................ثالثة أسئلة أمام الرؤساء -

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

-7-  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ةـدة العربيـالوح
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  



  

-8-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-9-  

  

  

  خمسون عاما على طر الوحدة 

  
ة" ثالثة تعابير حديثة،   ة العر ة"، "القوم ة"، "الوحدة العر ة العر "الحر
، ولعل الجيل الذ  ـــتين  من عمر ، وقد تجاوزت الســـ ال يزد عمرها على عمر

عضه  على األصح، قد عرف عنها أو سمع بها... قني أو    س
ــــنــا  أنــا وجي       ــ ــ ــــ لي هــذه التعــابير تقرع آذاننــا، وتمأل أفئــدتنــا وتحرك وقــد عشــ

  خواطرنا ومشاعرنا..
ــرب" هذه التعابير الثالثة،        ــ ــــ قني، هو وحده الذ "ضـ ـــــ ــ ا موالجيل الذ ســ

ة"  ثم تنزل ـــــ ــ ــ ــرب" النقود في دار "الســــ ــ ــ ــ ــــ ــواق  فتتداولها األيد إلى  "تضـ ــ ــ ــ ــــ األسـ
  والجيوب.!!

م العثماني       نا قبل ذلك، خالل الح ـــنة،  ال تدور  و ة ســـ وعلى مد أرعما
ـــنتنــا، وال تجول في خواطرنــا هــذه التعــابير الثالثــ ــ ــــ ــ ــ ــة"،   ةعلى ألسـ ــة  العر "الحر

ة".   "الوحدة العر
ــك، بلغتنا تقاليدنا        ــــ ــــ ــ ــ ة من غير شـ ل، أمة عر نا في ذلك  العهد الطو و

ــيتنا" العر ــــ ــــــخصــ ــةوتراثنا، ولكن "شــ ــ ــخصــــ ــ ة بل مندمجة في شــــ انت محتج ة ، 
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ة"،  ة "العثمان ة، المتمثلة  يومذاك في الشـــخصـــ ة اإلســـالم ، هي الشـــخصـــ أخر
ة ة، دولة الخالفة اإلسالم   .*في الدولة العثمان

ـــه، أ       ، وهبني ذاكرة حـــادة، تختزن  نوأحمـــد هللا، في جملـــة  مـــا أحمـــده عل
اتي، ففي خزائن ذاكرتي تجمعت صور واضحة عن  أدق مشاعر في بواكير ح

األمس، وخرجت من  هذه ــورة التقطتها  "الكاميرا"  ــ ــ ــ ــــ أنها صــ التعابير الثالثة،  
ض" في يومي هذا..   غرفة  "التحم

نت        ـــأن الكثيرن من ماليين أطفال العرب،  ا" شــ ــأت طفال  "عثمان لقد نشـــ
ــة،  ــاة  العر ــة، تكــاملــت  فيهــا الح ش  في مـدينــة عر ــة، وأع أتكلم  اللغــة العر

ا"  في مأكلي وم نت "عثمان له  ـــي، ولكني مع هذا   ســـ ــــري  ومل مواطنا   …شــ
ــرها.  وأكثر  ــ ــــ ــ ــ ة، يؤلف  العرب والترك أهم عناصــ واحدا في اإلمبراطورة العثمان

انها عددا!!   س

سميهم األتراك، وفي مدينتي       ان  ما   ان العرب، هم "العنصر النجيب"  و
ان األطفال  األتراك، من أبناء الموا ا،  ـــة ع ـــ ــ ــ طنين األتراك، رفاقي في المدرســـــ

أنهم عثمانيّ  ــهم   ــ ــ عرفون أنفســــ ـــمها آن ذاك،  ــــ ان اســـ ما  ة"،  اط ن، ولم و "االحت
ــمع أحد ــ قول  اً اســ عبرون  نّ إ منهم  ذا  ــــه "عثمانلي"  وه عرف نفســ ي.. فهو  ه تر

ة!! اللغة التر   عنها 

                                                           
ة  * ة : نســ ومن هذه الصــور  م )1326-1359مؤســســها عثمان أدرخان (إلى  الدولة العثمان

ـــم  ـــــــ ــ االســ ا" "  له "عثمان نت مع جيلي  التي ال تزال تحمل ألوانها وظاللها حتى اآلن، أنني 
ال قة،  الضمير.والحق ير و  تف
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ة العلم، ف       ــفوف متوازة  لتح نا نقف في صــ اح،  ــ ــارنا نوفي الصــ صــ رفع أ
ة التح الهالل والنجإلى  وأيدينا  ة مةالعلم "العثماني"  ـــادق وره ــــ ــ ــ ـــوع صـــ ــ ــ ــ ــــ ، بخشـ

ة المؤمنة:  أصـــــواتنا  النق ة   التر ح  ــ ــ ـــة، ونصـ ــاامخلصــ اشـــ ـــاهم  جوق   -دشــ
ال عش سلطاننا طو   …ل

ان سلطاننا هذا، نحن ذلك الجيل، السلطان محمد رشاد "سلطان البرن        و
حرن وخادم قه،  …الحرمين الشــرفين" وال ت الســلطان الذ ســ فلم  أكن قد أدر

  .1908في عام  عام خلعه عبد الحميد، فقد ولدت

يز       ة، مع التر الكتب التر ا   ـــفوف لنقرأ  التارخ والجغراف ــــ ــــ ــ ثم ندخل الصـ
ــــعر أننا نقرأ تارخا عثمانعلى تارخ بني  ــ ــــ ن نشـ ،  وحروب بني عثمان.. ولم ن

ــا  علينــا ــا عنــا.. فــذلــك هو تــارخنــا و  غر ك هي دولتنــا، وهؤالء هم تلــأو أجنب
ـــروا  ــالطيننا نعتز إذا انتصــــ ــ ــــروا.. ذلك أننا "عثمانيون"، وهذه   ، ونذلّ ســـ ســـ إذا ان

تنا وجنسيتنا..   هي هو

نا نشـــعر فيها        ة، بل  ة وتلك الجنســـ د نجد غضـــاضـــة في هذه الهو ولم ن
ـــة بزخرفهـــا العزة والكرامــة، والفخر والمجـــادة ـــاحف العثمـــان ـــ ــــ ــــ م فتنتنـــا المصــ .. ف

ة على  ـــــارات العثمان االنتصـــ ة وهي تتغنى  ــــيد العثمان م هزتنا األناشــــ الجميل، و
نا نمتل م  نا  ئالروس وشـــعوب البلقان.. و نا نضـــع في جيو خيالء وزهوا حين 

الط ــومة " ئع والخ العثماني  الرا، راء الهمايوني العثماني"غشــــهادة ميالدنا، موســ
عيتنا: عثماني مسجل في دائرة  "النفوس". قول عن تا   وهو 

ــــل        ــــ ــــ قـال "محمـد" عثمـاني من أصـــ ـا، ف ة العل ة" هي الهو انت "العثمـان و
مال " عثماني من  ي.. ولكننا نحن العرب والترك مندمجون  أعري، "و ــل تر صــ
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عا.  ومنها تنزل  ــماء تظللنا جم ــ ــــ ـــــ ة.  فهي مثل السـ ة العثمان ة الهو علينا البر
عا.!!   والخير.. جم

انت "روحي" في نشأتي الصغيرة        أكمله …تلك   ان جيلي  ذلك    …و
عة        ة فيها، نا انت نام نا،  ولكنها   ــــة في قلو ــ ــ ــ وهذه الروح لم تكن مغروسـ

صف  الفارس على ظهر جواده: قول  الشاعر وهو  ما    -منها.. تماما 
  رىأنهم في ظهور الخيل نبت 

  من شدة الحزم ال من شدة الحزم
عت هذه الرو نوقد تب ــــنا  حت ون ــ ــ ــــ ذا، ألن البيئة  التي ولدنا فيها وعشــ ه

اتها.. ل مقوماتها، ومعط ة"  انت تمثل المعاني "العثمان امها    أ

ان والد  وأعمامي وأبناء أعمامي، عثمانيين.. وموظفين في خدمة        ولقد 
ــة.. ولم  ونوا في هــذه الــدولــة عمالء أو مــأجورن، ولكن الــدولــة الــدولــة العثمــان

خلصون في العمل لها، تعبيرا عن ذاتهم، وتجسيدا   دولتهم، يتفانون في خدمتها و
مانهم..   إل

نت        ض هذه المشــاعر، فقد  ش في ف ولم تكن عائلتنا  في بيتنا وحدها تع
ا، أنزل ، طفال وصب ش  مع الشعب في بلد واق،  وأصلي الجمعة األسإلى  أع

اد، واشــترك في األفراح، وأســير المقابر وراء  إلى  في الجامع الكبير، وأشــهد األع
اء منهم واألموات.. ومثل  عا األح انت هذه  مشــاعر  الناس جم الجنازات، وقد 

ة  األطراف.. ة المترام ة في األصقاع العر انت سائر المدن العر ا    ع
ة قد أخذت تنزاح بردائها الثقيل عما تحتها، ولكن هذه  الشـــخصـــ       ة العثمان

ة  ة، والقوم ة، والوحدة العر ة العر ة، تحمل معها  الحر ة العر لتبدو الشـــخصـــ
ة  …العر
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نت  ة األولى، و ــ الحرب العالم ــ ــــ ذاك في الثامنة  إذان ذلك في أواســــ
ـــــوارع والمقاهي وال ــ ــ ــــ دأ حديث جديد في البيوت والشـ ، و مدارس.. عن من عمر

ة تميّ  ـــمع  لها از األمة العر ــ ــ ة.. وٕالى جانب هذا الحديث بدأنا نســ عن األمة النر
ة وٕالى جانب هذا أنا نســمع عن الترك على العرب..  عن مظالم عيد األمة التر

ام  إلى  نفي رجالنامظالم الترك على العرب  ــ األناضـــول  .. إصـــدار األح أواسـ
رة من "الديوان العرفي ــ ــ اإلعدام على العســـ عاد،  اإل ـــجن  ــ الســ " على زعمائنا.  

الرصاص. ا  ال المشان أو رم   ح

ـــرت       ــ ة، في تمجيد أمتنا إلى  وتسـ ـــائد القوم ة، والقصـــ ـــيد العر آذاننا األناشـــ
ة" جديدة، متمثلة في  تشف لنا "هو دأنا  ن ة، وسالف حضارتنا، وتراثنا.. و العر

انت ما ة، ولكن  ة  قوميتنا العر ـــــ ــ ـــ ــ ـــخصــ ــ ــ ــــ ــ ة تزال في إطار  الشـ .. في العثمان
  جوارها، ال تحت غمارها.

عد.       ارنا  أف ــــتأثرت  ـــــتقالل" قد اســــ رة "االســـ ارنا،  .ولم تكن ف ان  ذا  وه
ان الناس ما يزالون، ة، فقد  ــ ــ ــــ ــ ــ ل مناســ ان وعند  ل م ذلك العهد، إلى  في 

ــر والتأييد : وجماهير الم النصــ ــلطان العثماني  ســــلمين يرددون آمين، يدعون للســ
  مخلصين صادقين..

زة"، ولم        ام، "الالمر ــنة في تلك األ ــ ــــ ـــــ ان التعبير الذ يتردد على األلسـ و
ــد ــ ــ ــ ن نفهم معنى تلك الكلمة، إال أنها  تقصـــ ــر"  العري.. إلى  ن ــ ــــ ــ الخير "للعنصـ

ــــال" عن  ـــ ارنا" ال يردون "االنفصــــ عدها حتى فهمنا أن " لة  ــــنون طو ــ ــ ومرت ســـ
ل ما الدولة ا ان  انها.. و ادتها و ة وٕانما يردون "اإلصــــالح" ضــــمن ســــ لعثمان

م عري ذاتي.. قول على ح ة  ات العر زا للوال ه نظاما ال مر   نطمع  ف
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ـــع        ــ ــ ــعار اوالى جانب  شــ ـــ ــمع شــــ ــ ــ زة، بدأنا  نســـ ه  اً ر الالمر آخر انفتحت إل
مجامع مشاعرنا.. ذلك وهو شعار االستقالل. نا وأخذ     .قلو

انا راديو        ن في ص ة الصاعدة .. أنه لم  ال العر ر األج أس أن أذ وال 
قولون، ولكن  ما  ـــحف أندر من الكبرت األحمر،  ــ ــــ ــــ انت الصـ وال تلفزون .. و
ض  ـــتقالل في مثل وم ـــ ــــ ــارنا أحاديث االســ ــــ ــــ صــ رغما عن ذلك فقد التمعت أمام أ

اب الغ ار  في مجتمعنا انســـــ ــابت األخ ــــرف البرق.. وانســـ أن الشـ دير النمير .. 
ه أحرار  ـــم إل ــ ــــ ــ ــ ة، وانضـ ة،  قد أعلن الثورة على الدولة العثمان ـــين أمير م ــــ ــ ــ حســـ

ة الواحدة ون ملك العرب في الدولة العر   …العرب، وتحالف مع اإلنجليز، وس
ــون حلقات حلقات، في البيوت والشــــوارع،       ان الناس يجلســ ســــتمعوا و إلى  ل

ار قرأ أخ ـــتعيرون الجردة من حلقة أحدهم وهو  ــ ــ ــــ ســـ انوا  إلى  تلك األحداث.. و
العيون!!إلى  حلقة.. ومن بيت شار إليهم    بيت.. والقارئون الكاتبون قليلون، 

فة  العثماني،        ة ومع الخل ـــواد الناس مع الدولة العثمان ان سـ ومع هذا فقد 
ــا الطاعة ــ ــ عصـ ــ ـــالم، فقد شـ ــين خارجا على اإلســ ــ ـــرف حسـ على  يرون في الشــ

فة رب العالمين. ـــاد،  خل ــــ فة محمد رشــــ ة  .الخل ة دين انت العواطف العثمان فقد 
م، وال فضـــل  عوا أولي األمر من قة، فالمســـلم أخو المســـلم.. وأط في جذورها العم

عوا  ـــمعوا أط .. واســــ ة والتقو العاف م لعري على أعجمي إال  ولو أولى األمر من
ة. زي ـــه  ــــ ــي رأســ ــ ــ شـــ م عبد ح ان حديث  العلماءولي عل ذا  جماهير إلى  . ه

ال..    المؤمنين، عبر القرون واألج
ــــا الجزار،         ــ ــ اشــــ أنني في بلد اآلن يوم دخلت جامع أحمد  ر،  وٕاني ألذ

ر،  أن نصـــر هللا "ال ــالة الشـــ  مصـــطفى ز اغمع جماهير المســـلمين لنصـــلي صـ
ة األولى مال"  على اليونان   .. في أعقاب الحرب العالم
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ه  رداء         تف ة، وخلع عن  ــئ قد أخذ  بزمام الدعوة العر ــ ــ ولكن الجيل الناشــ
ـــتد ــ ــ ان أن اشــــ ة، و ة العثمان ـــــ ــ ــ ــخصــ ــ ــــ فر"  تالشـــ عد أن " حجته في هذه الدعوة 

ة، و  العرو ــالم، وندد  ــ ــ اإلســــ مال  ــطفى   ــــ ـــــق الحجاب، أمصــــ ــــ ة وأعلن سـ علمان
ة، وأ العر ة  طل الكتا ة  لّ حالدولة، واتجه نحو الغرب، وأ محلها األحرف الالتين

مال   .*، وانتحل لنفسه  اسم أتاتورك بدال عن مصطفى 
عهودهم،        ثوا  انة الحلفاء، فن مال" جاءت خ ـــطفى  ــ فر "مصـــ والى جانب 

اشرا تحت ستار  ما م موا بالدنا ح ة األولى، فح التي قطعوها في الحرب العالم
ة زادا  جديدا االنتداب، وأقاموا الحواجز بين البالد ا ة العر ة، فوجدت الحر لعر
 وعن االستقالل بدال عن االحتالل.للتعبير عن الوحدة بدال عن التجزئة، 

ا  حنا طال ع على قدر من الفهم والوعي فوابومضــــى عهد الطفولة وأصــــ
ة  ارها في بالدنا وفي البالد العر ة نتسق أخ ة العر ع مسيرة الحر ة، نتا والدرا

ــــير في المظــاهرات مع المتظــاهرن، ونهتف للوحــدة  وأا.. من حولنــ ــــ ـــــ خــذنــا  نسـ
ة مع الهاتفين..   العر

ـــرنات "من المح و       ــ الخليج" بل إلى  لم تكن الوحدة عندنا في أوائل العشـــ
نإلى  انت من "طورس نجهل هذا الشـــعار يوم ســـمعناه في الشـــارع،  ارفح" .. و

  !!ثم تعلمناه على الخرطة في المدرسة
فطرة الدفاع عن        نا  ة، فأدر ــهيون ــــ ــ ــراعنا مع الصـــ ــــ ــ ام وابتدأ صـــ وامتدت األ

فوق  ـــغير فقير، والعدو  ــ ــ ــــ ــعب صـ ــ ــ ـــــ النفس أنه ال بد لنا من وحدة تنقذنا، فنحن شـ

                                                           
  .أتاتورك : معناها أبو الترك *
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ـــعارنا القومي : أطاقتنا مرات.. بل مئات  المرات، ومن ذلك الوقت  ــ ــــ ــ ح شــ ـــــ ــ ــ صــــ
ة..   الوحدة العر

ـــمع بوعد بلفور،       ــــ نا نر في  وقبل أن نســــ ة..  وقبل أن نر الهجرة اليهود
حنا  نر فيها  ــ ــ ــــ عد ذلك أصــ ــيدا ولحنا، وعزة ومجدا.. ولكنا  ــ ــ ة نشــــ الوحدة العر

ـــا وٕانقاذ ــ ــ ــ ــــ ون.. أن  …اً خالصــ ون في وطننا  أو ال ن ة   للوجود.. أن ن وحما
قى.. شعب أو ال ن قى    ن

ــابنا        ــ رنا، وذلك هو حســ ـــميرنا وف ــ ان هذا هو ضـ نا في لقد  وتقديرنا، يوم 
ن األمر في حاجة ام عمقا ورسوخا.. ولم  اب.. وازداد مع األ ا والش  عهد الص

ة الدافقة إلى  نا نر الهجرة اليهود ة لفهمه على هذا الوجه.. فقد  قر اهة ع ن
ـــا  أن  ع ـــان طب عـــد يوم و نـــا نر الوطن القومي ينمو يومـــا  على بالدنـــا.. و

أ ا أن نر في يوم الوحدة  السبيل الوحيد نخاف على وجودنا  ع ان طب مة .. و
  لخالصنا ونجاتنا من الخطر المحدق بنا.

اب، أن        ا في فلسطين.. ومعي جيلي من الش نت شا ذا رأيت منذ أن  وه
ان الخطر  يومئذ في بواكيره  قاء والفناء.. و صـــل  بين ال ة هي الف الوحدة العر

ـــعــب األولى، ولم تكن قــد و  ــ ـــــ ــالشــــ ــت  ـــين عــامــا التي حل ــ ــ ـــ ــ وارث الخمســ قعــت  
ة األمة العر عده ،    …الفلسطيني، و

ــــطين وتعاظم معه        ــ ــ ــ ــهيوني في فلســــ ــــ ــــ ــ الوحدة إوتعاظم الخطر الصــ ماننا  
ة،  ة  من أكبر حوافز  الوحدة العر ــطين ة الفلســ ــ حت القضــ ــ ة، وأصــ ن لم إالعر

ة  لتكون زخما مشتعال ثم جاءت  الثورات ال …تكن أكبرها على اإلطالق فلسطين
ـــعور القومي  "الواحد"  ــ رز الشــ ة.. و ـــعل الوحدة العر ــيء مشــــ ة إتضـــــ ــ ــ زاء القضـــ

ــعور الواحد ة، ثم تحول الشـــ ـــطين ة  نضـــــال واحد،إلى  الفلســ ــعوب العر فهبت الشـــ
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ـــراب الواحد.  وتتظاهر معنا التظاهر الواحد، ثم تمن حولنا،  ــ ـــرب معنا اإلضــ ضــــ
طالها أ اإلى  عثت     ديننا لتقاتل معنا القتال الواحد ضد العدو الواحد..م

ــرتُ   ــ ــ ــ ــــ ة  ولقد ســ انت الوحدة العر عا، و ب هذه األحداث جم في مو
ـــجن، وعذب من عذب،  ــ ــجن من ســــ ــ ــ ــل جيلنا تحت لوائها، فســـ ــ ــ ــ ـــعارها، وناضـ ــ شــــ

قي، "واستشهد من استشهد.  و    ما بدلوا تبديال".و قي من هذا الجيل من 

ة أن تلقي عليّ وفي أواخر الثالثي       ــــلطات البرطان ــ ض  نات، حاولت السـ الق
ـــورا، ثم لجأتإلى  فهرت ان لقائي مع عدد إلى  لبنان، ومنهاإلى  ســ ــــر، ف مصـ

ان الحوار على  ة حين  ة والنزعة أمن رجال العرو ة العر ـــده بين دعاة القوم شـــ
ة ين الض …الفرعون ومها عقدت ندوة ساخنة  حول هذا الموضوع، بيني و رر و

تور طه حسين.. صير الد    ال
ة، ورأ الحلفاء أن يخطبوا ودّ        ة الثان ــبت الحرب العالم ــــ ما العرب  ثم نشــ

ــــعارا تهو  ــ ة"، شـ ة  األولى، فلم يجدوا غير "الوحدة العر فعلوا في الحرب العالم
ه القلوب..   إل

ا، ولم إلى  وفي أوائل  األرعينات عدت       ـــعة أأبلد ع ــ ـــ ضــ ث  ع م ــــاب ـــــ سـ
نت  ــــتر أحتى  ــ ة مسـ ــتمع من اإلذاعة البرطان ــ ة إســـ ة البرطان يدن وزر الخارج

عد  ار  ة.  ثم نقلت األخ ــهير معلنا تأييده للوحدة العر ــ ـــرحه الشــــ ــ ــ وهو يلقي تصـ
وم س الح اشـــا رئ م الوفد المصـــر  هذلك  أن مصـــطفى النحاس  المصـــرة وزع

ةإلى  قد وجه الدعوة ومات العر ــاء الح ــاور حول إقامة  "وحدة  رؤسـ ع للتشـ الســـ
ة" ة لألمم العر ــــرق األردن،  …عر ـــتقلة هي شــــ ــ ة المســـ ومات العر انت الح و
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ـــتقالل" يرزح تحت  ان "االسـ ة، و ــعود من، الســ مصــــر، العراق، ســــورا، لبنان، ال
  االحتالل في األقطار الثالثة األولى.. 

قت بيني        ـــــ ــداقات ســ ــ ــاءت إرادة هللا، ومعها صـــ ــ ــورا أن وشـــ ين زعماء ســـــ و
ر  القوتلي،   ــ ــيد شـــ س الجمهورة الســـــورة، الســـ عوث الشـــــخصـــــي لرئ أكون الم

س إلى  أحمل رســالته ا من مشــاورات الرئ المصــر مصــطفى النحاس ألكون قر
عث بتقرر عنها عد مرحلة. إلى  الوحدة، وأ  دمش مرحلة 

لى طر الوحدة وهنا بدأت  لي الخطوة األولى في  الميدان العري، ع
ندرة،  اإلس ادس   ة، فدخلت قدس أقداسها في مشاوراتها في قصر أنطون العر
يف عقد  ـــجونها، وعرفت  ــ ــئونها وشـ ــ ـــرا الزعفران في القاهرة، ورافقت شــ وفي ســـ
عده ميثاق جامعة الدول  يف عقد  ة"، و ندرة للوحدة العر ــ ــ ــــ ــ ــ ول اإلســ "بروتو

ـــبيــل  الوحــد ــــ ــــ ــ خطوة أولى في سـ ــة  ـــــاء والوزراء العر ــ ــــ ــ ــ ــذا قــال الرؤسـ ة.. أو ه
  والسفراء..

ـــطفى النحاس ونجيب        ــــ ــــ ـــــر: مصـ ــــ ــ وفي ذلك العهد عرفت من رجاالت مصـ
  الهاللي وصالح الدين  والنقراشي، وعبد الرحمن عزام.

      . ، وجميل مردم، وفارس الخور   وعرفت من رجال سورا: سعد هللا الجابر
ان حاكم العراق،  وعرفت من رجال العراق: نور        فى.. فقد  ـــعيد و ـــــ ــــ الســ

م أو خارجه.   داخل الح
رامي، وهنر        ـــلح، وعبــد الحميــد  ــــ ــــ ــ وعرفــت من رجــال لبنــان: رــاض الصـ

  فرعون.
، وسمير الرفاعي.    وعرفت من رجال األردن: توفي أبو الهد
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ـــــن، وخير الدين  ــــ ســـ ــــف  ــــ ــ ــــيخ يوســ ــ ــ ــ ة: الشــ ـــعود ــ ــ ــ وعرفت  من رجال الســـ
لي..   الزر

ما وعرفت من ال ـــي)  ســـ ـــين الك من الصــــــامت (الولد حســـ من:  ممثل ال
ه  سم من. إان    مام ال

        
ـــير األمة        ــ ــ ــ ــــ ان مصـ ومئذ  ـــرار.. و ــــ ــ ــ ان لي مع هؤالء الرجال حوار وأســـ و

ة معلقا بتلك األسرار،  مروطا بذلك الحوار.   العر
ه أمينا مســـــاعدا للجامعة ال       حت ف ــ ــ عد ذلك عهد آخر.. وأصـ ة، وجاء  عر

ـــئون األمم المتحدة، ثم  ــ ة لشـ ـــــعود ــورا المتجول، ثم وزر الدولة السـ ــفير ســــ ـــ ثم سـ
سا لمنظمة التحرر.   رئ

يف        ب الوحدة.. فرأيتها  ـــير في مو ــ ــ ــ ل مراحله أســ نت في ذلك العهد  و
ة.   تعثرت  في داخل الجامعة العر

ــــــ       ـــورة المصــ ــ ـــرت بها خارج الجامعة، ففرحت للوحدة الســـ ــــ صـ رة وحزنت و
ــورا والعراق  ـــــ ــ ــ ــ ــــر وسـ ــ ــــ ــ ة بين مصــ ـــالها، وابتهجت للوحدة الثالث ــ ــــ ــــ فجعت و النفصـ

ة الموحدة بين مصر والعراق، وخاب  اس ادة الس إلجهاضها.. وأملت خيرا في الق
  أملي في مصيرها.

ــمي بين عمان       ــ ــــرت االتحاد العري الهاشـ وعلى هامش هذه الوحدات، عاصـ
ة المتح غداد "والدول العر ة.و ل ة المتو من   دة" التي دخلتها  المملكة ال

س جمال        ـــر الثورة، الرئ ــ ة من الزمن، من رجال مصـــ وعرفت في تلك الحق
م عامر.   عبد الناصر والمشير عبد الح
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طار و        ر القوتلي.  وصالح الب س  ش كرم أوعرفت من رجال سورا: الرئ
تور ناظم القدسي.. بل از  …الحوراني   ددت معرفة بهم على وجه  الدقة.والد

ـــالم عارف، غير من عرفت  ـــير عبد الســ وعرفت من رجال العراق: المشــ
  في الماضي..

ــا وعرفت ــــ هم في مؤتمرات  القمة من مؤتمر القاهرة ءملوك العرب ورؤســ
  حتى مؤتمر الخرطوم..

صــدد        ان  ل ذلك  انت لي معهم أســرار، و ان لي مع هؤالء حوار.. و و
تابي هذا..الوحدة  ة وهي موضوع    العر
راتي، حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء..       راتي ومذ   تلك  هي ذ
ـــاء ال للملوك..        ــ تبتهما للرؤســ ـــالن األخيران من هذا الكتاب فقد  ــ أما الفصــ

تبتهما ة أوال و إلى  و   ..اخر آالجماهير  العر
اب       عرف األســـ قرأ المواطن العري ســـ اب.. وســـير  وحين  وما وراء األســـ

ة على مد خمسين عاما منذ عام   .1970حتى  1920مسيرة الوحدة العر
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  أستاذ.!                        
  أين طورس؟  وأين رفح؟؟

  
  ""الوحدة... الوحدة

  رفح"إلى  "من طورس
  الوحدة" ..…"الوحدة

ــ طرقهــا في ــانــت هــذه هي هتــافــات الجمــاهير المتزاحمــة ه ــ ــــ ـــــ ي تشـ
مة،  والنساء تنطل زغاردهن تالشوارع الم قة القد قة، والساحات الض عرجة العت

ان المدينة  ـــب ــــ ام  األفراح صـــ فعلن  في أ ما  ـــرفات  ــــ ــــــطحة المنازل والشـــ من أســــ
ح.. حت أصواتنا ونحن نص ة، وقد    نتراكض  الهثين وراء هذه المواكب الشعب

  رفح..إلى  رسالوحدة.. الوحدة..من طو       
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ان ذلك على  ا، الثغر العري اإلسالمي الكبير، و ان ذلك  في مدينة  ع
، أو يزد قليال.. ة  عشرة من عمر نت في الحاد ات العشرنات، و   عت

:  فلســت أدر  ما        ولم تكن هذه الهتافات  ذات معنى  واضــح في خاطر
ــانــت  تنطل من حنــاجرنــا،  بــ ل لم أكن أدر  أين طورس هــذه "الوحــدة" التي 

  وأين رفح!!
عد  أســبوع،        مة، أســبوعا   ة في مدينتنا العظ وتوالت هذه المســيرات الشــعب

ـــهر، ما نحس إال و  عد شــ ــهرا  ة بتلك أوشـــ نها انطلقت هادرة بهذه الهتافات،  مدو
ـــاتذنالزغارد، ف ــ ــــ ــنا، لنجد أسـ ـــ ــــ قونا إليها يهتفون   تناهرول إليها  من مدارسـ ــ ــ ـــــ قد سـ

  نشدون.و 
ــترك في        ــفوف الجماهير لنشـ الغة حين نندس في  صـ نا نحن نجد متعة  و

الغةيأحادإلى  هتافهم ونســـتمع حماســـة إلى  ثهم ومناقشـــاتهم.  وتحولت  المتعة ال
حنا ننظم مو هتف أمامنا  اً دافقة، فأصــــ خاصــــا بنا، يتقدمه عرف المدرســــة، و

  ورائه. من ونحن نردد

ـــربوأخذ "الفهم       ــ ــــ حتإلى  " يتســـ ـــــ ــ ــ ــنا.. فقد أصـــ ـــ ــــ ــ تتحدث عن  المدينة نفوسـ
ـــاجد  ــــوارع.. وفي المنازل وفي المســ ــاعرها وخواطرها  في البيوت .. وفي الشـ مشـــ

ل زمان.. ان وفي    وفي المقاهي وحيثما 
أســـماعنا، أن الحلفاء قد غرروا بنا.. لقد  إلى  وصـــفوة الحديث الذ وصـــل      

االســــتقالل  ثوا.. لقدو وعدونا  ة األولى وهم يردون اآلن  ن انتهت  الحرب العالم
قسموا بالدنا بينهم.. أنهم يردون أن تكون فلسطين لليهود..   أن 

ــهور        ــ ــــ ــــ ه المدينة شــ انت تتحدث  عد أن دخلتها القوات  اً ذلك ما  طواال، 
ة ( ـــــترال ــ ة واألســ ــاغل في 1918الهند ـــ ــ ــغلها الشــ ــ ــ ح هذا الحديث شـــ ـــــ ــ )، حتى أصــ
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ــمرها  حر، حافال نهارها، وســ ان "الديوان" في بيتنا على شــــاطئ ال اليها.. و في ل
  بهذا السمر..

ـه القنـديل انتظـار       ـــعلنـا ف ــــ ــ ــ نـا إذا أقبـل الليـل، فتحنـا الديوان في بيتنـا وأشـــ   اً و
ــــاء، أخذ رواد  ـــالة العشــ ان المدينة.. حتى إذا فرغ الناس من صـــ للزائرن  من أع

ادون أنيواالد أخذو  ن يتوافدون .. وما  ــرب القهوة حتى  ــمر  افرغوا من شــ الســ
اب  اه.. وأنا أجلس عند ال غدون و إلى  ســـتمعأإ حوارهم وآرائهم، الخدم يروحون و

ا ربموهم يتمت ا رب..  ا رب على القوم الكافرن. ..ون :    انصرنا 
ــه        ولم تكن تخلو ليلــة  واحــدة من هــذه االجتمــاعــات في "الــديوان" يلتقي ف
ان ا ة..أع نت أندس  لمدينة،  ومعظمهم من المتقاعدن في عهد الدولة العثمان و

ـــد لخدمتهم، فهذا ــ ـــــ قولون وأتصـــــ ـــمعي لكل ما  ـــ ــــ ــ ة  بينهم، أرهف ســ أقدم له عل
ــيجار  ه  ة"الدخان والورق" ليلف ســـ ــعها بين ســـــاق ه  النارجيلة  أضـــ ، وذاك أحمل إل

ــ ــاز" من القنـ ـــه.. وٕاذا نفـــد "الكـ ــد المطبخ إلى  ديـــل أحملـــهوألقي  "المريج" بين يـ
ه سالما"ألعمرِّ  قولون :هللا ينوِّ إلى  ه"  وأعود  ا أحمدالديوان، وهم   ك   !.  ر عل

ح مؤهال  ـــــ ــ ــ ــــ نت أفعل هذه الخدمات لزوارنا في الديوان  لكي أصـ ولقد 
ــتماع ـــــ ان أن إلى  للجلوس معهم واالســـ ـــب ــــ ــــورا  على الصـــ ــ ــ ســ ن م حديثهم.. فلم 
  حضروا مجالس الرجال!!

دأت        ل جوارحي.  و ـــغي إليها  ــ ــ عتبر أ ورحت ألتهم أحاديثهم التهاما. أصـــ
ة، إذا  ل تضــــح ام  ل خدمة.  وللق ا"  صــــغيرا.  مســــتعدا ألداء   ــي  "وطن نفســ

  دعا داعي الوطن!!



  

-24-  

عد        نت  ـــحف.. فقد  ــــ ــراء الصـ ــ ــ ــتطعتها حينئذ. شــ ــ ــ انت الخدمة  التي اســ و
ــة  عصــــرا.  أذهب ــتر "الكرمل" و"فلســــطين"  الإلى  فراغي من المدرســ ــوق ألشــ ســ

افا. ة في  فا.  والثان   األولى تصدر في ح
ــحف        أخذ  عمي قاســـــم أفند  في قراءة الصـــ نعقد المجلس في الديوان ف و

ــتون، تثرثر " ـــــ ع منصـ ن أمن أولها آلخرها.. والجم راكيلهم"  وال ينطقون .. ولم 
سعلونِ!! ثيرا ما  قني  منهم إال  أنهم    ضا

ــيء جديدا على        ــ ــ ــــ ل شـ ان  ــتمع  معهم، في لهفة وذهول، فقد  ـــ ــ نت اســــ و
ــحف تتحدث عن و  ــ ــ ــ ـــمعي وعلمي.. فها هي الصــــ ــ ــــ منحهم ود الحلفاء للعرب عســـ

ـــتقالل يف ثار على  …الحرة واالســـ ة  ــين. أمير م ــ ـــرف حســ وتتحدث عن الشـــ
ا العرب الذين قاتلوا  الخالفةدولة  ــ ــ ة.. وتتحدث عن ضــــ ـــالم ــ ب جانإلى  اإلســـ

ة.. وتتحدث  الحلفاء.. وتتحدث عن الشهداء الذين سقطوا في سبيل الوحدة العر
  وتتحدث..

ر ر، وما زلت أذ ــون إلى  وأذ ــ ــــ ـــــى على ذلك خمســ ــــ يومنا هذا، وقد مضـ
قرأ خبراً  ــــم أفنــد قــد أخــذ  ــ ــ ــ أثــار اهتمــام الزائرن، فراحوا  عــامــا.  أن عمي قــاســــ

ل سمعي.ستعيدون ه    ..ه، ورحت معهم ألقي إل
حضره  اً مؤتمر  نّ إقالت الجردة،  وقال الخبر،        ا سينعقد في دمش وس وطن

علنون الوحدة السورة من طورس ل البالد السورة، وس ون عن  رفح، إلى  مندو
صل بن الحسين ملكا على البالد السورة. ع األمير ف ا   وأن المؤتمر سي

الدعا       ـــرون  هللا العلي القدير أن إلى  ءقرأ  عمي هذا الخبر فانطل الحاضــ
  مان: وإ ينصر العرب والمسلمين، ودار الحوار بينهم في حماسة وعزم 
الوحدة. س لنا خالص إال  مة.. ل رة عظ   قال أحدهم: هذه ف
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فرق بيننا اإلنجليز  ل عمرنا بالدا واحدة، فما معنى أن  وقال آخر:  لقد عشــنا  
ــيين، نحن ال نرــد هؤالء  وال أ ــ ــــ ــ ــ إلى  ولئــك، نرــد  الوحــدة  من طورس واإلفرنســ

صل  ملكا علينا. …رفح ون األمير ف   وأن 
ه ولقد أمَّ        ا  عميّ ن الحاضرون على هذا الكالم، وزاد عل قائال:  ال تنسوا "

عين حنا  تا ــ ــ ــــ ــ ــ قدر اليهود علينا، ولن إلى  جماعة" أننا إذا أصــ ، فلن  ــ ــ ـــــ ــــ دمشـ
، عوا  إنشــاء الوطن  القومي اليهود اء، فإن يد هللا مع  ســتط ح أقو ألننا ســنصــ

  الجماعة.
ل       ـــــيوف من الديوان،  ـــرف الضــ انت ليلة بهيجة حقا، وانصــــ منزله.  إلى  و

ح ملكا  ــ ــ صـ ــ ـــل ســـ صــ ــعيدة، وف ــعيد في تلك الليلة الســـ ــ ة حلمهم السـ والوحدة العر
س لنا ملك..   علينا.. فل

حت أجلس وقضيت ليلتي في مثل  أحالمهم، وأنا فخور وفخور       ، أني أص
ــتمعأمجالس الرجال،  ـــرارهم، أتطلعإلى  ســــ ه، إلى  حوارهم وأســـ اليوم الذ أكبر ف

ا صغيرا". حت  "وطن عد أن أص بيرا،  ا"    فأتحدث حديثهم، وأغدو "وطن
عـد االحتالل البرطـاني (حزران        ـــيف  ــــ ــ ــ ار 1919وأقبـل الصـــ األخ ) وٕاذا 

ي و  س األمر رن) تمأل المدينة أن الرئ ينج  ـــل لجنة ( ــــ ــ ــ ـــون قد أرسـ ــــ إلى  لســـــ
ـــتفتي األهلين، وتتعرف ــــ ــــ ــة، وهلــَّ  على بالدنــا لتســـ ل النــاس  لهــذه مطــالبهم الوطن

ضعة أشهر حتى ت ار، فما هي إال  إلى  اللجنة مهمتها، وتقدم تقررها  نجزاألخ
لسون  س و االستقالل.. …الرئ   وننعم 

ار        أخ ـــــغل "الديوان"  في منزلنا  ان ر الوشـ ــــرحاته، و ـــــون  وتصــ لسـ س و ئ
ــــم أفند و  ــ ــ ثيرا ر عمي قاســ ـــــون  لســـــ س و ـــم الرئ ــ ــــ فاقه من المتقاعدين يرددون اسـ
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ه  ثنون عل ة،  ثناءو مقراط ات المتحدة في أنها دولة  د متدحون الوال عطرا، و
ل أنحاء العالم.للعادلة، تفتح بالدها    مهاجرن من 

.. لقد وذات ليلة ال أنســاها، فتح عمي الصــ       شــر الكبر قرأ ال حف، وراح 
رن"  ينج  ـــلت لجنة " ــــ ــــ ــ دأت اجتماعاتها  برجال البالد إلى  وصـ اخرة و ال افا 

قنوا أن  م وأ أ العظ للوقوف على آرائهم،  وانشــرحت صــدور المحاضــرن لهذا الن
ا. ات قر   الفرج 

ـــتمعوا       سـ ــبوع ل ثر زوارنا  في ذلك األســ ــم وهو إلى  و ار عمي قاســ قرأ  أخ
ـــافرت ــ ــ ــــ ة وأنها ســ  الرملةإلى  نابلس، ومنهاإلى  القدس، ومنهاإلى  اللجنة األمر

انت  بيتإلى  ة  التي  ح ــ ــ ة والمســــ ـــالم ــــ ات اإلسـ ــتقبلت  الجمع ــ لحم.. وٕانها اســــ
ة في البالد. ة الوطن ادة الحر   بيدها ق

ــة،       ــا ننتظر دورنــا،  لتفــد إلينــا اللجنــة األمر حنــا  في ع ــــــ ــــ ــ وتوالـت  وأصــ
ة اجتماعاتها في  ح ـــــ ــ ــ ة المســـــ ــالم ــــ ـــــ ــ ة اإلسـ ة  وعقدت الجمع االجتماعات الوطن

مها ــتعدادا لتقد ــ ـــــ ــــ رات اسـ تبوا المذ ة وهي إلى  "الديوان" عندنا.. ف اللجنة األمر
ة : االســــتقالل التام، االتحاد مع ســــورا، االنتداب  ة المدن الفلســــطين ق مطالب 

ن بد من اال ي إذا لم    نتداب.األمر
ــبب ال أعرفه  لم تأت       ــ ــــ ــ ــ ة، لســ ا، فقد  عقدت إلى  ولكن اللجنة األمر ع

فا،  وطلبت  ا، أن إلى  اجتماعاتها في ح ة في ع ح ة  المســ ة  اإلســالم الجمع
  تذهب إليها.

ة       ح ة  المســ ة اإلســالم ما، يوم ذهبت الجمع ان ســرور الناس عظ إلى  و
اللجنة األم فا واجتمعت  ه آمالنا.. وحســــبنا ح ما عقدنا عل ان يوما عظ ة..  ر

ه، وأن االتحاد مع سورا قاب قوسين أو أدنى..   أن االستقالل  آت ال رب ف
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الهرج والمرج.. فإذا بي أر او  ام حافلة  ــتدار العام، وجاءت  معه أ ــ ـــــ ــــ سـ
حملون  لة   أيديهم عرائض طو ـــــواق، و ــــ ــ ــ طوفون  في األسـ اب  ــ ــ ــــ ـــــ جماعات الشـ

عها، وراحت جماعات أخر تقف على أبواب المســاجد والكنائس الناس عل ى توق
عها.إلى  طلبون  عها إلى  وهرول آخرون  .المصلين  توق عرضون  توق اكين  الد

ائعين والشارن.   على ال
  

حماســـة        عها، هذا بإمضـــاء وذاك بخاتمه،  قون على توق ان الناس يتســـا و
عضهم  سمات السرور.  و   مع دموع الحبور.الغة مع 

ــان الجواب:      ــــألــت مــا هــذه العرائض، ف ــــ ــ ــ ــلمين  -وســـ ــــ ــ ــ ــا المســــ أن أهــالي ع
ــيخ  ـــعد والشـــ ــيد  عبد الفتاح الســ ــون الســـ فوضـــ ، المدنيين والفالحين،  ــار والنصـــ

ونا مند ي، أن  م الع ين عنا لالشتراك  في المؤتمر  السور في دمش و إبراه
عة ا ا الوحدة السورة، وم ة  صل بن الحسين ملكا عليها.للمطال   ألمير ف

ع الكثير من أمثــال هــذه العرائض.. هــذه        ــهــد توق ــ ــــ ـــــ ــام وأنــا أشـ وتوالــت األ
.. .. وأخر الوحدة، وتلك عرضة ترفض وعد بلفور.. وأخر   عرضة تطالب 

بيرا ألُ        نت  ـــــي.. ليتني   ــــ ـــــرة تمأل نفسـ ــــ انت الحسـ قع مع الموقعين، أو وّ و
ظل  على األقل ليتني  ــ ــ ـــــهدا ســـ أحمل هذه العرائض  مع الحاملين.. غير أن مشــ
راه  في خاطر  . قد سّ إلى  ذ عض الشيء.قبر   ر عن نفسي 

ب العرائض       اب .. إلى  نت  في وســــ الســــوق أســــير في مو جانب الشــــ
حيين المعروفين.   ــ ــ ـــــ ــــ ــدان" من التجــار  المسـ ــان "أبو عبــده ز حين اقتروا من د

أصواتهم ال ة: وصاحوا    فت
  أعطينا الختم، نرد أن نوقع هذه العرضة.  ا أبو عبده -      
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عرف الناس من أمانته،  ائن، لما  ثير  الز ان  ــــن، و ــ ــــ متقدما في الســــ
ه  ه القماش للمشترن والمشترات، وقد ش عل س  ق حمل "الذراع" ل ان دائما  و

ل ــــاب، و ــ ــ ــــ ــ ــ ــا جـــاءه الشــ لمــ ــه،  وقع بختمــ ـــذراع" و ـــه أن يترك  "ال مـــا حملوا  إل
ا: اب، ضاح   العرائض.. فصاح أبو عبده في وجه الش

  
ـــان بهـــذ - ـــاب الـــد ،   اـــا أوالد .. هـــذا هو الختم علقوه على  الخ

ـــاءون من العرائض، وأنا مواف  على ما تختمون..  ــــ ه  ما تشــ واختموا 
عد اليوم!!   وال تطلبوا مني شيئا 

ــهم وذهب       ــ ــ ــ ــ ـــ ــان ذلــك، فقــد ختموا  عرائضـ ــرورن، وأبو عبــده ، و ــ ــــ ــ ــ وا  مســ
ع سليل النبي ا حي  العري، ي   …المس

ذا دب دبيب الوحدة       ا" إلى  ه ا "وحدو حت طال ــ ــ ، وأصــــ ا ـــــ ــ قلبي منذ صـ
نت أسمعه في ديوان بيتنا.إلى  أتحدث   رفاقي الطالب عن الوحدة، مما 
ــة"  للوحــدة بين        حــت "داع ـــــ ـــــ ــ ــافــة  أصــ ــــ ــ ـــ ــ   وغــداة  انخرطــت في فرقــة الكشـــ

ةر  ــف ـــ ــ ــ شــ ــتاذنا  قد ذهب  بنا في رحلة  ــ ـــــ عض القر إلى  فاقي .. وحدث أن أســ
ــازلهم  ــا، وتجمع الفالحون الطيبون  حولنـــا، وقـــد جـــاؤوا  من منـ ـ ـــة من ع القر

ادرهم يرحبون بنا  وهم يهتفون :   وحقولهم و
صل!! ش ملكنا ف   ع

ش الوحدة السورة!!ت  ع

ن ل قرة  ـــاحة توفي  ــ ــ ــــ القرة، أمام الجموع  أقف في الجامع أو في ســ
ـــة  ة.. وأرو ما حفظته في المدرسـ ــ ا حماســ ة أخطب فيهم خط ــي الكشــــف ســ مال

  من الشعر الحماسي..
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انوا في        والواقع أن أولئك الفالحين البواسل لم تكن تعوزهم الحماسة.. فقد 
معـاولهم ومنـاجلهم  إلى  مـانـا وعزمـا،  يودون لو أنهم يزحفون إالـذروة  ـــــ  ـــــ ــ دمشــ

صل ملكا للوحدة السورة.لي عوا  األمير  ف   ا
الغ الفالحون األكارم في إكرامنا، وزاد من حماستهم أن رأوا ألول مرة        وقد 

ــ ة يمســـ ـــد األناشـــــيد  الوطن ة  ننشــ ــنا الكاك ســـ ة  في قراهم، ونحن في مال ــف شـــ رة 
ـــــنا أن جيلنا  رة، ونحن نحس في قرارة نفوســـ ـــــ ــ ـــرب األرض بخطواتنا العسـ ــ ونضـــ

ة.س ب الوحدة العر عة األولى في مو   ون الطل
ن طاعنات في        ـــهد..  ــ ــــ عجبهم هذا المشـــــ ومة" من الفالحات لم  ولكن "

ــير  أمامهن .. لقد  حملقن بنا  ونحن نســ عضــــهن، وأخذن  الســــن، تجمعن حول 
قليل، ورحن يتم ة  ســـه أعلى من الر ســـملن تمالحظن أن البنطلون الذ نل ن و

حوقلن،    وصاحت إحداهن:و
م  قصير..        ش" بنطلون   ال تخافون هللا.أ"ل
تيأفقال أحد الرجال : هؤالء عساكر الوطن ..          …س
ع" "        ع ارها وهي "ت ة في اســتن ب، والمرأة العجوز ماضــ ومضــينا في المو

قانهم.. العساكر أوادم محشومين.."   ال .. ال .. العساكر ال يبينون س
ـــيد  و        ــ ــ ـــفة، واألناشــــ ــ ـــــ ه الهتافات القاصــ لكن "احتجاج" العجائز  قد طغت عل

عيدا عيدا    المزارع والحقول.إلى  …العاصفة، وقد بلغ صداها 
ه الشعب على       قا في نفسي، رأيت ف ، عم ان ذلك األسبوع من عمر ولقد 

ـــجاعته، و  ـــالته وشـ قته  وأصـ ــَّ احق حين جماهير الفالإلى  د قلبي منذ ذلك الحيننشــ
ـــعب،  ــ ــ ــتكون دوما مع الشــ ــ ـــ اتي ســ أن  ح ان القدر يوحي  إلي  أنما  والعمال، و

  وعلى موعد مع الشعب..
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ا،إلى  وعدنا       عهد إلى  شــوارعها التي صــنع فيها التارخ، منذ القدمإلى  ع
ــالح الدين ــ ــــ ــــ ان ع إلى  صــ أنها في عرس فرد..  هد نابليون، وٕاذا بي أجدها و

ألوانه ــاحات..  العلم العري  األرعة خفاقا على المنازل، رفرافا في الطرقات والســـ
ـــوات المؤذنين وال  ــمع  أصــ عد نســـ انت الهتافات تلعلع في أجواء المدينة.. فلم  و

ة والكنائس العرقة. ا مدينة المساجد الزاه   أجراس الكنائس، وع

  وسألت :  ما الخبر؟      
!!أقالوا:          ال تدر
نا فيال أدر  :قلت       . .. لقد  ة في القر شف   رحلة 
ـــور        ــ ــروا المؤتمر الســ ــــ .. لقد حضـ ـــــ ي من دمشــ ــعد والع ــ ــ قالوا:عاد السـ

صل ب عوا األمير ف ا ل البالد السورة.. نو   الحسين ملكا علينا  وعلى 
ـــد م       ـــوارع أهتف مع الهاتفين وأنشــ ـــيت  عوانطلقت في الشــ ــــدين، وقضــ المنشـ

ــب له، وأنا وصـ ــوارع والســـاحات، نلهو ونلعب، ونهتف النهار  ة، في الشـ ان المدن
  وننشد، واسترحنا  من الدروس والمدرسين!!

ابها "الوطنيين"  يتجهون        ـــــ ــ ــ ـــ ان المدينة وشــ بيت إلى  وأقبل الليل، ورأينا أع
ــلموا  على  ــ ــــ ــ ــ ســ ي في حارة اليهود، ل ـــعد في حارة القلعة،  والى بيت الع ــ ـــــ الســــ

عد  عة.."العائدين" من دمش    أن قرروا الوحدة وأعطوا الب
ة         ان على درج البيوت:  ونحن نرقب الوفود الذاه ـــب ــــ ــنا نحن الصــــ ــ ــ ــ وجلســـ

ـــــيء  اال حملون لهم القناديل الكبرة، لتضـــ ـــــاعدة النازلة.. والخدم أمامهم  ة، الصـــ ي
اب الواطئة، فتزدها ظلمة على ظلمة، وتفشــــي  قة، تعلوها الق تلك الدروب الضـــــ

ة..فيها الره   ة والهي
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ق  وتنام،       ـــت ــــ ــــ عرس الوحدة.. تســـ ام والمدينة هانئة  ام وأ ــت أ ــــ ــــ ــ ولقد انقضــ
صل س   رها وسهرها!!موالوحدة طعامها وشرابها، والملك ف

ــاعر وخواطر قبل أو  1970في  عام – اأنو أكتب هذا        ـــ ــ ــ ــــ ر  مشـ ـــــتذ ــــ ــــ سـ
ش معي، ومع جيلي  انت تع ــت، فأر أن معاني الوحدة  ــ ــ ـــنة مضـــ ـــ ـــــين ســـ ــ خمســ

أسرها.. ار السورة  ة وحدها، ولكن في الد   أسره، ال في مدينتي  الحبي
ن " من المح       ــنة إلى  وفي ذلك العهد لم  ــ ــــ ـــعارا تردده األلســ ــــ الخليج" شـــ

ن  نعرف هذإواألقالم،  ــــعار إطالقا، بل   اننا لم ن ـــ ــ ــ ه ما  اّ دحن أإالشـــ لو هتف 
  فهمه أحد وال اهتز له أحد..

ـــة ولكن الوحدة       ـــــ ــــ ة في نطاق الممارســ اتنا اليوم ش في ح انت تع ة  العر
  والتطبي فعال ال قوال..

انت  ا تحمل معاني الوحدة  في جوهرها، وٕان  ــ ـــ ــــ اة في صــــ انت الح
  غير قائمة في مظهرها.

ــان مرات ومرات        ــب ــ ــ ــــ ــائهم ألجـد إلى  ... دخلــت مع رفــاقي الصــــ متــاجر آ
تب عليها ( ا مظارفهم التجارة وقد  ا وأين بيروت  -ع بيروت) واآلن أين ع

!!  
اد، إلى  مرات ومرات ذهبت مع أهلي       ام النزهات واألع ا في أ ضواحي ع

ـــون(من لبنان)،  ــ ضــــ ، و ـــــ ــ ـــرســ ــ ــ ني، وســ ــــاتين التو ـــ ســ عطر و لنمر بجانب  تفوح 
ع. مون وأزاهير الر   الل

نــا نـذهـب        ــورـاإلى  مرات ومرات  ــــ ــــ ــاخرة "ســــ ـان المينــاء لنر ال " التي  
يروت.  وتحمل  ا و ض بين ع حر األب ي تمخر ال م الع ـــــيخ  إبراه ــ ــ ملكها الشــــ



  

-32-  

سألها  أحد ما تحملين  ومن تحملين، من غير جمارك، وال  األقوات والناس، وال 
الت!!   جوازات..وال و

ر        غدون، و ــــهد الموظفين وهم  ــ ــ نا نشـ ، إلى  حون و ومرات ومرات  ـــرا ــــ الســ
ــورا) وقد جاؤوا  من  ـــ س جمهورة سـ ـــي (رئ ــ ـــم األتاسـ ــ ل بالد العرب.. هذا هاشـ

س  مة الجزاء من حلب، وهذا سامي الصلح (رئ س مح ا.. وهذا رئ متصرف ع
ا. ة .. ع ان والده موظفا في بلدتي الحبي ا  حين    وزراء لبنان)  ولد في ع

ان وال       عيدا، فإن عائلتي تتجلى فيها الوحدة.. لقد  د في وما لي أذهب 
ــافيتا  ان عمي قاســـم موظفا في جبلة وصـ ــورا)، و ة (سـ ا في الالذق ــ ه قاضـ ا شـــ

مة في صــيدا (لبنان)، و س  مح ان عمي صــالح رئ ن جد زوجتي ا(ســورا) و
ـــتطاع أبناؤها أن  ع العائالت التي اســـ ان الحال مع جم ذلك  من.. و ا في ال وال

ح ـــامـــا وموظفين.. عرب  حوا ح ــ ــ ــــ ــ ـــ صـ ـــة يتعلموا، وأن  مون  في البالد العر
قول :هذا    .*من األغراب، وهذا من "األجناب"أسرها، وال 

.. يرددها معي        ل عمر ات معي  ا ص  والح ــ ــ ــــ ــ ــ قيت تلك األقاصــ وقد 
فخامة"  ات.. فما من مرة التقيت فيها " لما جاءت الظروف والمناســــــ ـــــحابها  أصـ

س الســور في القصــر الجمهور بدمشــ ضــمني األتاســي الرئ اد  إلى  ، إال و
ــا، ومــا أحالهــا.. ومــا من مرة اجتمعــت  فيهــا  ــامــه في ع حــدثني عن أ جبنــه، و
س وزراء لبنان، في الســــرا الكبير في بيروت،  ــامي الصــــلح رئ "بدولة" الســــيد ســ
ة)  ـــــتل منها (ورقة الهو ــــ ــ ــ سـ ا.  ثم يخرج حافظته ل حدثني عن مولده في ع إال و

                                                           

ام * ة في هذه األ عض البالد العر ة في  العام عبرون  ما   .األجانب، 
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ان و  ـــمه وم ــ ــ ــــ تب فيها اســـ د: أنا ولدت في وقد  ؤ ا.. وهو يردد و الدته..  ع
ا!!   ع

ا.  ثم  حدثني عن مولده في ع ــرا الكبير في بيروت، إال و ــــ ــ ــ في الســــ
ان والدته..   ــــمه وم ــــ تب فيها اسـ ة) وقد  ـــتل منها (ورقة الهو ــ ــ ســ يخرج حافظته ل

ا!! د: أنا ولدت في ع ؤ ا.. وهو يردد و   ع

ــذا نحن أبنــاء البالد       ش ه م العثمــاني.. وحــدة  نــا نع ــة تحــت الح العر
ون، ونمتلك أين  ـــاء.. ونتوظف حيث  ـــ ــــ ــــافر أين نشـ ــــ املة تحت االحتالل، نســـ

سألنا  أحد من نحن.. ومن أين نحن وما نحن هنا فاعلون!!   نرد، وال 
اة وحدة من غير        انت ح  .. ا ـــــ ــ ــ ــــ ة في صـ اة العر انت هذه هي الح

ان غ ات العشرنات، اسم.  وال شعار، ولهذا  ا علي أن أسمع، ونحن في عت ر
ـــاءل لم نطلب الوحدة؟ ما هي هذه الوحدة؟  ت أتســ ـــوارع و مأل الشــ هتاف الوحدة 

اة الوحدة؟! ش ح   ألسنا نع
نا في المدرســة نصــغي       ام.  أســتاذنا إلى  وانتهرتها فرصــة في يوم  من األ

ملي لنا درس التارخ. فة، وهو  ا) حسنى خل   . فقلت:في (ع
سؤال؟ -   أستاذ .. أستاذ هل تسمح لي 

  قال نعم.. ماذا ترد   
  قلت:  ما هذه الوحدة.. هل تشرح لنا معناها؟ -

ة وأمجادها ال       شرح لنا تارخ األمة العر يف غوأخذ المعلم حسني  ابرة.  و
ــين  ــــرف حســـــ يف ثار الشـــ ة عام، و ة أرعما وقعت تحت االحتالل العثماني قرا

ةأم ةإلى  ير م ة جانب الحلفاء لتحرر األمة العر ـــتقلة،  وٕاقامة دولة عر ــ ــ ــ ــــ مسـ
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ــم ــــ ــ ـــ ــ قتسـ يف أنهم يردون أن  ثوا عهدهم، و يف أن الحلفاء  ن ما بينهم ونو ا ف
يف.. يف.. و   و

ا أستاذ، وأين تقع طورس، ورفح!!وقلت -  :  
فتش عن خرطة ليرنا عليها طورس ورفح،        ــني  ــ ولما لم وأخذ المعلم حســـــ

اشيره"  ورسم على اللوح خارطة البالد السورة، مبتد  ئهيجد تأوه وتأفف، وأخذ "ت
ة، شـــماالً  ال طورس على الحدود التر ا على الحدود  ةمدينإلى  من ج رفح جنو

  المصرة.
ا أستاذ       ة، هذا مفهوم ، ولكن البالد  …قلت :   ست  عر ة ل البالد التر

ست عر ة، لماذا تنتهي حدودنا المصرة أل ة..؟ المصرون يتكلمون اللغة العر
  عندهم.. 

مها اإلنجليز اآلن..       ح لنا إقال: مصــر  ون  ن شــاء هللا حينما تتحرر ســن
ة.   في وحدة عر

ة..؟ - ست بالدا عر ا، أل   قلت :  والمغرب األقصى، والجزائر وتونس، وليب
ة       لها بالد عر ننا أن  وقال :  نعم  م م الفرنسي.. وال  ولكنها  تحت الح

  نصل إليها، وال ندر متى تخرج فرنسا من تلك البالد.
ة، ولكن فوق ذلك، تعلمت        ــــيئا عن الوحدة العر ــــ ــ ــ في ذلك اليوم تعلمت شــ

اليها. تقعأين تقع رفح وأين  اما بل نا نهتف بهما في الشوارع أ   طورس.. و
ين المعلم حسني لم ينته في ذلك اليوم..ولكن الحوار بيننا          و
فاً  لقد قضينا       ونحن  نسأل المعلم حسني  -1924-1919 -أرعة أعوامو  ن

ـانـت الـدروس  في  م فقـد  علمنـا التـارخ القـد عـد  ــني يجيـب، ولم  ــ ــــ ــ ـــ والمعلم حسـ
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ة:  وعد بلفور، الهجرة  ة الوطن ــ ــ ــــر، تارخ القضــــ ــ معظم األوقات التارخ المعاصــ
ة.اليهود   ة، االستقالل، الوحدة العر
حدثنا  األحاديث        ــوقة ولثغته الحلوة  ــ ــــ قامته  الممشـــ ــني  ــــ ان المعلم حســـــ و

ة  وما يجر في دمش من أحداث، ومؤتمرات، ومظاهرات.   الوطن
ـــني أحلى أحالمنا مع الوحدة        ـــنين األرع مع المعلم حســ ــنا تلك الســ لقد عشـــ

راتنا عن دمش  عاصم   ة الوحدة.وأعز ذ
عد ذلك تقارر القدر العجيب الرهيب..         توالت 
ام في مثل البرق الخاطف، لنر        ـــون عاما على تلك األ ــــ لقد تعاقبت خمســ

ة فلسـطين في عام إلى  المعلم حسـني هارا عد ن ، الجئا  مع الالجئين   دمشـ
موت في دمش المدينة الكبيرة  التي أحبها، وعلَّ 1948   نا أن نحبها..م، ثم 
ه، وعلى        ـــني، أترحم عل ــــ ــــ ، وقفت على قبر المعلم حسـ ــ ـــ ــــ وفي زورة لدمشـــ

. الهما في دمش  الوحدة، فقد دفن 

ـــرن عاما.  رأ خاللها  ــة وعشـــ ــ ة خمســ ــ قرا ــ ـــني في دمشــ لقد عاش المعلم حســـ
اهج الوحدة وأفراحها في أوائل  ، ثم امتد عمره لير مأساة االنفصال في 1958م

اته.1961 خرف عام ان قد بلغ خرف ح   ، و

ـــطين، مع جموع الالجئين، وعاش عمره        ــــ ــني من فلســ ــ ــ ــ لقد خرج المعلم حسـ
ـارثـة   ـارثـة 1948لير  عـدهـا  موت دون أن تـدوم الوحـدة التي 1967، و ، ول

  منا الكثير من شؤونها وشجونها.علَّ 
ان الجئا         اته، ما  ة تحققت في ح مع الالجئين، وال ولو أن الوحدة العر

ــاع بيت المقدس..  ــيناء والجوالن.. وال ضـ ضـــاعت فلســـطين وال ضـــاعت معها سـ
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رامة  رامة العرب، ومعهم  وال احترق المســجد األقصــى.. وال ضــاعت فوق ذلك 
  المسلمين أجمعين..

ــائك        ة في قضـــــ ـــح للوحدة العر ــ ــني في جنتك.. أفســ ــ ــح للمعلم حســـ ـــ هللا أفســ
ــح لو وقدرك..  ــ عد ذلك حيثما من ال يأفســ عيني، وأموت  عمر يوما واحدا، ألراها 

فما أموت.   أموت، و
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صل الكبير                              ..ف

سمارك الصغير   أو 
  

وجدت نفســي على جبل صــهيون، في  1924 في منصــف أيلول من عام       
انت تقلني  ة التي  ة من بيت المقدس، ووقفت  بي العر ة الغر ة الجنو الناح
اها الصعود مة، ومع صهيل الخيل وقد أع القلعة القد ون  ه ما   أمام شيء أش

  ذلك الجبل، قال سائ العرة...إلى 
  م..هذه مدرسة صهيون.. هللا يوفقكم ألهال -      
تفي، والوحدة        ــــي، وحقيبتي على  ــــ ــي على رأسـ ــ ـــة، طروشـــــ ــ دخلت المدرســــ

ـــعاراتها ما تزال  ـــتي.. وشــــ ة تمأل جوانحي، حملتها معي من مدينتي ومدرســــ العر
  تدو في أذني..

ــــة.. فقد        ـــاحة المدرسـ ـــي منذ وطئت قدما ســ ة في نفســ الخي ـــت   ـــســ وأحســ
ــ ــاللغــة اإلنجليز ــــــمعــت التالمــذة  يرطنون  ــ ــ ة، حتى خيــل إلي أنهم من أبنــاء ســــ

ة!!إلى  اإلنجليز، جاؤوا    هذا المعهد ليتعلموا اللغة العر
ـــاتـذة        ــــ ـــــ ـذلـك يتكلمون  أأقبلـت على األســـ ، فرأيتهم  ــحهم أمور ــ ــــ ــــ ــــتوضــ ــــ ــــ ســ

اإلنجليزة .. وحان وقت العشــاء  فدخلت غرفة الطعام، وراح المدير يتلو صــالة 
انا الذ في السماوات" اإلنجليزة.آخرها.إلى  "أ   . ولكن 
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ن  األمر في حاجة       ثير، فقد اكتشـــفت  أنني في مدرســـة إلى  ولم  اء  ذ
ـــل من الطالب  ــا  القليـ حيين، وفيهــ ـــــ ــ ــ ـــ ـــذتهــــا من المســ ــــة.. ومعظم  تالمـ إنجليز
ــالي مع  ، رحمه هللا، حين عزم على إرســ ه  والد ـــد إل ـــلمين.. وهذا  ما قصـ المسـ

ة في هذه المدرسة.. فقد أرادنإلى  أخي ان يجيد التر ا أن نتعلم اإلنجليزة، فقد 
عهــد األتراك، وعلينــا أن نجيــد اإلنجليزــة في زمن اإلنجليز، ولكــل زمــان دولــة 

  ولسان!!
ـــهر األولى، وأنا في نهم الهب لتعلم اللغة اإلنجليزة، قد  ـــت األشــــ ومضــــ
لعبون، وفي  ـــون و ــ درســــ مزحون، و ما يجدون و ـــارك الطالب ف ــ نت أرد أن أشــــ

نت أرد أن أتحدث معهم ع ــــي  ـــــ ة نفســـ ة.. وعن الوحدة  نخاف ة الوطن ــ ــ ــــ ــ القضــ
اإلنجليز  ن ذلك  ة.. ول ة!! ةالعر العر   إذا امتنع علينا التحدث 

اد األمر أن والد قد دفع بي ـــة إلى  وقد أحزنني في  ــــ ـــــ هذه المـدرســـ
شـــيرة، وتمنيت  لو أني ذهبت   ف في مدرســـة روضـــة المعار إلى  اإلنجليزة الت

ـــــة النجـــاح في نـــابلس، حيـــث يتلقى الطالب في هـــذين  إلى  القـــدس، أو ــ ــ ــــ مـــدرســـ
نشـــدون..  تناقشــــون، و طون، و ة، فيخ ة العر ــعة عن القضــــ المعهدين ثقافة واســ
ــراب عندنا من أروع األعمال  ــ ـــ ــ ــ ان اإلضـــ ـــرون.  و ــ ــ ــــ ضـــ ر وعد بلفور  وفي ذ

ة!!   الوطن
ينتي  حين إليّ ولكني ما لبثت أن ارتدت        ـــــ ثير من  ســ ــــوت ذاكرتي  ــ حشـ

ع  أن أتحدث مع رفاقي و ات دالمفر  ـــتط دأت أحس أنني أسـ التعابير اإلنجليزة، و
اللغة اإلنجليزة. ة، و ة، في هذه المدرسة البرطان   الطالب، عن الوحدة العر

ــــؤون        ــ حت أتحدث مع رفاقي الطالب في الشــ ــ ــ ان فعال، فقد أصــــ وهذا ما 
ــانوا ي عض األوقــات العــامــة.. لعلهم  ــانوا يلتزمون حــدودهم في  خــافون، لعلهم 
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طا من اإلنجليزة نا  ـــــاتذة فتتكلم خل ـــ ــ ــ ـــمع األســـ ــــ ـــــ عيدة عن ســ ننتحي األماكن ال
ـــورة.. وعن حدودها  من طورس ــ ـــ ة، عن الوحدة الســ ـــة إلى  والعر ـــــ رفح، وخاصـ

ال طورس، وأين تقع مدينة رفح!!   أنني صرت أعرف أين تقع ج
ام و        عدها ثالثة أعوامومضت األ وأنا أحمد لوالد -1926حتى عام -من 

ة" ســــرة للدعوة إلى  أن أرســــلني ــي "خل حت بنفســ ــ للوحدة هذه المدرســــة، فقد أصــ
ــا من  ــ ــــ ة أكثر تطرفا وحماســــ ــهيون البرطان ــــ ــــ ــــة صــ ــــ حت مدرســــ ــ ــ ــــ ــ ة.. وأصــ العر

  المدرستين العريتين "روضة المعارف والنجاح".
عبئون         ــاتذة ال  ــ ان األســ فى، وفي و ـــهم و بهذه األمور، فهم يلقون دروســـ

ــمع منه ــ ــ ــــ ــةلم أســـ ــــ ــــ ــ ــــيتها في المدرسـ ــــ ــ ــ لمة واحدة في   ماألعوام  الثالثة  التي قضـ
ــانوا يلتزمون حــدودهم في هــذه  ــانوا يخــافون، لعلهم  ـــؤون العــامــة.. لعلهم  ـــــ ــــ الشــ
انت تحصــر  شــيرة التي  انوا من األســر الت المدرســة اإلنجليزة.. ولعل أكثرهم 

ير  ــاطها في األتف ة .. إال معلما واحداها ونشـــ هو األســـــتاذ حنا خلف،  ،مور الدين
ان رام هللا  ــ ــ ــــ ــ ــ ان هذا المعلم  من ســ ـــــه "أبو عمر"،  ــــ ــ ــ حلو له أن يلقب نفسـ ان 

ـــــلمون  ة، وأهل رام هللا وما حولها المسـ ـــــرانيته العر عتز بنصـ ان  ــطين) و ــ فلســ )، 
حيون على السواء تهم،  ،منهم والمس عرو ة، فهذا عتزون  عصبيتهم القبل وحتى 

س على ان معلمنا "أبو عمر" من ق من.. و س، وذاك من  ر.. ما من ق   أذ
ان  ن من أر ــــة أو في ر ـــــ ــاحة المدرســ ــ ــ ان أبو عمر يجتمع بنا في ســـــ و

ا ـــــل إلينا حتى ي صـــ اد  ة، وما  ـــا ــ ـــعة شـــ ـــــي إلينا بخطى واســـــ ــ مشـ رنا  دالملعب، 
ة ة، وعن الحر نت  الحديث عن الوحدة العر ة في فلســطين، و ســتزده أ الوطن

د  له مع رفاقي الطالب،  ســؤال  من هنا وســؤال من هناك، وأنا أؤ من الحديث 
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معا على تحقي شـــعارنا الوطني الذ  أننا  حين نتخرج من المدرســـة ســـنعمل ج
ة".   ان سائدا يومئذ  في فلسطين "االستقالل في إطار الوحدة العر

ــعار        ــــ ان هذا  شــ ـــل إلينا في و ــ انت تصـــ ـــــحف التي  نا حقا، نقرأه  في الصـــ
ـــــدران في بيت المقدس.  انت تصـ ــرق" و ــ ة.. ومرآة الشــ ــة " الجامعة العر ــ المدرســ

ة. ل مؤتمراتنا الوطن انت تعتمده     وهو شعارنا الذ 
وفي ليلة  صفت فيها سماء القدس،  وما أحسب أن سماء أخر تطاولها        

هاء، التقيت   ــــفاء و ــــ ــــ ان  مع "أبو عمر"صــ ان معنا طال في ندوة عن الوحدة، و
  من آل الحسين فقال "أبو عمر": 

ة  أو قربون منها؟ -       عيدون عن الوحدة العر   هل نحن 
ة وتندمج في  -       ــــتقل  األقطار العر ــــ ـــــ ا تسـ قلت: نحن نقترب منها.. قر

ة.   الوحدة العر
م وقال :  ال بل نحن نبتعد  عن -       انت لنا وحدة في زمن الح ها.. لقد 

ل حال إنهـا وحدة  تحـت االحتالل، أما اليوم فنحن تحت  لوو العثمـاني.. على 
  االحتالل وأوطاننا مجزأة.

ة        ــهيون ـــهادة لمحارة  الصــــ تب لي الشـــ ثم قال أبو عمر:  أدعو  هللا أن 
  …والتجزئة .. وتحقي  الوحدة

ـــاع      انت ســـــ ــرفنا .. و ــ عا، ووددنا لو أننا وانصــــ ــــاعرنا جم ة التهبت فيها مشــــ
ادر   الميدان.إلى  حمل السالح..إلى  ن

ل عد ذلك وتفرقنا.   ــــة  ــ ــ ـــــ اة.  إلى  ولقد تخرجنا من المدرسـ دره في الح
ــــنون  ـــ ـــطين الكبر إلى  وتوالت السـ ــ ــ ) فانخر 1939-1936أن جاءت  ثورة فلسـ

ة  في صــدره خلف ه عله  عاشــت معه فيها معلمنا  أبو عمر، وأصــابته شــظ ت ف
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ت  …زمنا حتى مات فيها.. ومات شـــهيدا ش  بو علينا نحن تالمذته     أن نع
حر حتله  الغاصـــب الدخيل من ال اح.   ــت ــوداء لنر وطننا  المسـ ام السـ  هذه األ

  الجوالن..إلى  النالنهر.. بل من القإلى 
أ       ة لم تكن تفارقني أو أفارقها.. و نت على موعد ولكن الوحدة العر نني 

ــة  في عــام معهــا دائمــا وأبــدا،  فقــد دخلــت الجــامعــة ا عــد أن 1927ألمر   .
م  ــي على الحلم العظ ــ ــهيون، وســـــرعان ما تفتحت  نفسـ ـــة  صـــ تخرجت من مدرســ
المئات من الطالب توافدوا من األقطار  انت الجامعة تعج  واألمل الكبير.. فقد 

ــان في الجــامعــة "ر  عهــا.. و ــة جم طــة العروة الوثقى" يلتقي فيهــا الطالب  العر ا
خطبون. تناقشون و   العرب و

طـــة        ـــة في إحـــد نـــدوات الرا وذات مرة وقفـــت أخطـــب عن الوحـــدة العر
طة"،  ، واغتنمتها  فرصــة وقلت : نحن نرد "وحدة" ال "را التصــفي فدوت القاعة 

أسمائها فلتكن   اء  م أن نسمي األش ة"، يَّ معجوٕاني  اقترح عل تنا  "الوحدة العر
ار من الطالب: ف ل.. وعارض  الك ضل  الجمالي، شارل مالك، افثار جدل طو

ة" إســماعيل األزهر وغيرهم.. وخرجنا نحن ة "الوحدة العر وجعلنا  وأنشــأنا جمع
ة.. وأقســـمنا   اتنا للعمل في ســـبيل الوحدة العر رس ح في صـــدر ميثاقها أننا ســـن

  .على ذلك وتعاهدنا.
ما عاهدت وما أقسمت..      الوفاء  طالبني  ضعة أشهر، وجاء يوم    ومضت 

ار من عام        ـــهر أ ــ ــــ ــ ـــادس من شـ ــ ــــ ر  1927ان ذلك اليوم هو الســـ يوم ذ
اشــا  ة األولى.. وخرجت  إالشــهداء العرب الذين أعدمهم جمال  ان الحرب العالم

ة    يروت.مقابر الشهداء في بإلى  جموع الطالب في مسيرة شعب
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ار عليّ        ـــادف أن وقع االخت ر   وصـــ ــم الطالب  في هذه الذ ــ اســ ألخطب 
ن  ــهداء، ما خال قلة من  لي أنالجليلة ولم  ــ ـــ ــ ــ أتردد في القبول، فإن هؤالء الشـــ

ة. طال الحرة واالستقالل، ومن دعاة الوحدة العر انوا من أ   العمالء فيهم، 
ــه عن الوحــد ــا تحــدثــت ف ــا وطن ــة.. ولكني دفعــت وارتجلــت خطــا ة العر

ن  ان لبنان وســـورا ما يزاالن تحت ســـلطة االنتداب اإلفرنســـي،  ولم  الثمن.. 
ــــرطــة  ــ ــ ــ ــة.  فــانتزعتني الشــــ الم" عن الوحــدة العر حتملون أ " ــيون   ــ ــــ ــــ اإلفرنســ

ة  من حرم الجامعة عاد من لبنان.. إلى  اإلفرنســـــ ــدر القرار  بإ ــ مة، وصـ المح
  ت..من غير بينات وال مرافعا

ارة الشرطة       ابيإلى  وجاءت س تبي وث الحدود إلى  الجامعة، وحملتني مع 
ة، وقد زاده  الوحدة العر ماني  ذلك إ ة، ولم تدر أنها حملت  ة  اللبنان الفلســـطين

  العسف مضاء ورسوخا..
ة       ـــهيون، إلى  وعدت ثان ـــــة صــــ راتي في مدرســ بيت المقدس، وعاودتني ذ

ــــــغيرة، فقــد دخلــت معهــد الحقوق  ولكني هــذه المرة ــ ــ س قلعتهــا الصــــ لن أكون حب
ه ليال.. وأعمل في الصحافة في جردة مرآة الشرق  نهارا.   أدرس ف

أني وجدت ضــالتي       هذا وضــعت قدما  في و الصــحافة والحقوق معا.. و
اة العامة ات الح ـــعارنا  …على عت ــ عدها أن أعمل لتحقي شــ اتي  حت ح ــ ــ وأصـــ

ـــت ـــــ ل جيلنا الذ واكب الكبير "االســـ عمل  ة".. وأن  قالل في إطار  الوحدة العر
ة من الزمن.   تلك الحق

ـــرنات وأوائل  الثالثينات وأنا أدعو        ـــــ ــــ ـــيت أواخر العشــ ــــ ــــ الوحدة إلى  وقضـــ
، وتوالت عل ـــحافة والنواد ــــ ــــ ة في الصـــ ان  يالعر ــ ــ ــــ ـــــ ات الشـ الدعوات من جمع

انت تنتشــــر ة  والنواد  األالمســــلمين، والنواد الراضــــ لها  ة، وهذه  ــ ســ رثوذ
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نت دائم القراءة   ة.. و ـــها، وأنا أخطب  في الوحدة العر ــــ في طول البالد وعرضـــــ
ة،   ة واأللمان طال ا، عن الوحدتين اإل ات  الحديثة في أورو ــوء القوم ــ ـــــ ــــ عن نشـ
م والســـالح.. ولم أكن وحد في هذا  رة والدعوة والتنظ الف ان نشـــوءهما  يف  و

ة، وقد المجال   ان الوطنيين يؤدون هذه المهمة القوم ـــــ ــ ــ ــــ ان غير من الشـ فقد 
ة.. ة وللوحدة العر رة القوم   تطوعوا أن ينصبوا أنفسهم  دعاة للف

ان العراق في        ة في ذلك الوقت.. و ة الوحدة العر ع غداد هي  انت  و
ا دعا ا  أللمان ـــــ ــ ــ ــــ انت بروسـ ما  ا"  العرب،   ــــــ ــــ ــ ة "بروســ مثا مة الوحدة نظرنا 

ســــمارك الصــــغير" الذ  ـــين ملك العراق هو "  ــل بن الحسـ صــ ان ف ة.. و األلمان
صــل لما ســافر ف نا  ة .. و ه العرب في بناء  الوحدة األلمان لندن إلى  يتطلع إل

لما ه ه  اله  ووداعه، نهرول للحفاوة  ـــتق ــ ــ لما عاد،  نخف السـ القدس، إلى  و
نا نر فإلى  أو ة عمان، ذلك أننا  ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــين دفاعا عن القضــ ــــ ــ ه خير أبناء الحســ

صل الكبير!! سمارك  الصغير، أو ف يرنا الصغير في  ان تف ة.. وذلك    العر

نا في قرا      ة  نفوســنا نتســاءل عن مصــر.. أين هي؟  وأين ملكها لم ر ولكننا 
فعل ما  صل، ولَم ال بزورنا ال يزورنا  فعل زعماء العراقءنزعما ف ما    …ها 

ه..       ان نتطلع إل نا نتوقعه.. حدث الذ    وحدث الذ 
ة من رجاالت مصر، فأحطنا        حدث في تلك الفترة  أن وفد على البالد نخ

ــرادق ــ ــــ ــ ـــرنا حولهم سـ ــ ــ لنا  اً بهم، وضــــ من الحفاوة والتكرم حيثما حلوا في البالد، و
ـــم جهدنا  ــ ــــ ــار  الوحدة ودعاتها، فنحن نرد أن نضـ ــ ــ ــ مع طامعون أن نجعلهم أنصــ

غداد..إلى  القاهرة   جانب جهدنا مع 
ان        ـــــ ــ ــ ات  الشــ س العام لجمع ــعيد الرئ ــ ــــ تور عبد الحميد  ســـ ان أولهم الد

ـــلمين، جاء ـــ ــ ـــطين  ليدعوإلى  المسـ ــــ س فروع لجمعيته، فطاف في إلى  فلســ ــ ــ تأســـــ
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ــين، وأخذ يخطب في  ــ ه العرضــ ب ظة  ومن ــاه الغل ــ مة  وعصــ البالد بهامته العظ
ا الســاحات والنواد ه إلى  والمســاجد داع ة، احتفينا  توثي عر األخوة اإلســالم

غا  ا بل ا إســـالم اشـــا الجزار خطا ا حفاوة رائعة، وخطب  في جامع أحمد  في ع
عتــه على المنبر في مثــل نبراتــه نــَّ زَ  ــة، وت ــة واألحــاديــث  النبو ــات  القرآن ــاآل ه 

ـــوتــه، وأنّ  ــ ــ ــ ــــ ــي تكون لي هــامتــه وجثتــه  ولحيتــه.. ونــاديــوصـ ــالوحــدة العر ، هت 
ــير ـــــ ــ ــ ــ ة،  وأنا أشـ ة.. "إذا  ذل العرب ذل إلى  اإلمبراطورة العر األحاديث النبو

  اإلسالم" "والعرب مادة اإلسالم"..
صوته األجّش        قول لي  تور عبد الحميد سعيد    :وخرجنا من المسجد والد

ة، ولت - ــالم ــــ ــ ــ ة، نحن نرد جامعة إســــ كن إمبراطورة ما لنا ولإلمبراطورة العر
ة.   إسالم

ة؟أومن قلت :  -   ين لنا أن نبني الجامعة اإلسالم
السالح إذا دعا الداعي!!ن : قال - قها، و   دعو إليها، ونجاهد لتحق
ـــيخ  محمد  قلت: - ــيد جمال الدين األفغاني ، والشــ لقد دعا إليها قبلك  الســـ

 ، ــر ــ ـــا وأولهما  أفغاني  وثانيهما  مصـــ ــ ــيد رضــ ــ ـــيد رشـــ وثالثهما عبده، والســــ
.   شامي، ولم تتحق

ع هذه الدعوة..  - ة  نّ إقال: ولماذا ال نتا ـــــهيون ة الصــ ــوا من الحر م لن تتخلصـــــ
قوة العالم اإلسالمي.   إال 

  
ة    - ـــهيون ــد للصــ ة" تتصـــ ة  عالم ــالم ل قلبي أن تقول "إســـ قلت: أتمنى من 

قدر لها أ ـــــ ــ ة ســ ــالم ـــــ انت الوحدة اإلســ ة، ولكنا نر أنه إذا  ن تر النور، العالم
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ن العالم العري متحدا فل ة.. وٕاذا لم  ة هي البدا اتحاد  مقو  نفإن الوحدة العر
  إسالمي.. و.. و..

ارته إلى  واستمر  الحوار على هذا المنوال       فنا الكبير س ب ض إلى  أن ر
فــا، ومنهــا ــة أم وحــدة إلى  ح ـــم األمر بيننــا.. وحــدة عر ــــ ــــ ــ حسـ القــاهرة  دون أن 

ة!!إسال   م
اب صاحب جردة الجهاد.  فتلقفناه        فنا  الثاني األستاذ  توفي د ان ض و

انت  ــر اللبناني حبيب جاماتي.  و ــ ـــحفي المصـــ ــ ان يرافقه الصــ ـــان، و األحضــــ
انت فلسطين  ة.  و لجردة الجهاد شهرة ذائعة بين الفلسطينيين، فهي جردة وفد

ا. ة من الناقورة شماال حتى رفح جنو   وفد
اب       نا أعددنا إلى  وجاءنا توفي د ا متأخرا عن موعده أرع ساعات، و ع

عد  ة المدينة، وانصــرفت الجموع  ة في ضــاح قة البلد اال  حافال في حد له اســتق
ـــاحة  ــ ـــيف الكبير تقف في سـ ــ ارة الضـ ســــــ ــاء وٕاذا   أن ملت االنتظار، وأقبل المســــ

ـــاب ـــــ ـــارع الشــــ ــ ــــ ــ طاولة  دأحإلى  المدينة،  وتجمع الناس،  وسـ المقاهي، فجاؤني  
ا بجردة الجهاد وصاحب الجهاد..   وقفت عليها ألخطب مرح

وأســهبت في الحديث عن دور مصــر في التارخ العري، وعن زعامة الوفد      
سره، وتمنيت  على "األستاذ  الكبير واألديب التحرر أالمصر  للوطن العري 

ون فارس الدعوة للوحدة اب أن  ة وأن تكون "الجهاد" جهادا حقا  توفي د العر
ة".   في سبيل الوحدة العر

اب بين هتاف الجماهير، وهي تهتف للوحدة،       ـــتاذ  د وقف على اإلثر األســـ
، واشــرأبت األعناق خطيب مصــر المفوه لتســمع ما إلى  ولمصــر وللوفد المصــر

اجة راح ا ة.. ومن غير مقدمة وال دي قول عن الوحدة العر اب عسى  ألستاذ  د
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.. وأن األمة  ان الزر ه لذلك "االحتفال المهلهل في ذلك الم ــ ـــ ــــ ــــ عرب عن غضـ
ـــاحة وال على مثل هذا  ــ ــ ــــ ل مظاهر التكرم ال في مثل هذه الســــ تحتفل برجالها 

  و.." …الحال..و
اب      على غرار هذا الحديث، غير شاكر وال ذاكر وال إلى  ومضى األستاذ د

ــير عاذر، وجلس على الكرســــي شــ ة والإلى  دون أن  ة الوطن ــ الوحدة إلى  القضــ
ة.   العر
ة.. و       قة البلد ان معدا في حد أن االحتفال   ه  ولكن   …ووقفت اعتذر إل

ـــب  انه، وانتصــ ـــطبر على هذا االعتذار  وانتفض من م صــ والد رحمه هللا، لم 
ه  ا تف أنما  خلع عن  ا، و ــ ــ ــــ ــيرة وعيناه تلمعان غضــ ــــ لثمانين عاما قامته القصــــ

را  اب.. مذ ا األستاذ د خطب، مؤن ح فتى في العشرنات، وراح  يخطب و وأص
ا  أن هذه الساحة التي نلتقي  فيها هي من أشرف الساحات وأكرمها في دن اه " إ
ــالح الدين،  وفيها  ــــ ـــــ ـــهداء والمجاهدون.. في عهد صـ ــــ ــــ ــق الشـ ــ ــــ العرب، ففيها ســــ

ـــبت ة في عهد نابليون، خضـ وفيها.. وفيها.. وأن صــــاحب الجهاد، ت الدماء  الذ
ستقبل وأين يخطب أكل وأين ينام، وأن  الي أين    .و.."…و…وأسد الجهاد، ال ي

اب، بوجهإلى  وعاد والد       ه  في توفي د قدم أنما  "غاص"  ه و ــ ــ ه رســ
تودد هوأنف عتذر، و ة و قف مرة ثان اب إال أن  ســـع توفي د ه.. ولم  إلى  وشـــار

الدعوةالجماهي ة.إلى  ر     الوحدة العر
قول :         ومال إلي السيد حبيب جاماتي ل
ه األرض -       ــح"  ــ في أن الوالد "مســـــ اب..   …أنا أعتذر لك عن توفي د
في  او ، فقد جاء والده الشيخ  محمد  -والد-ذلك  أن خطيب  ع هو مصر

ا على القاهر  ة.. وال فخر لع   ة.شقير من مصر، من الشرق
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اب هذا القسـم األخير من الحديث، وعقب قائال:  "أهو.. وسـمع األسـتاذ د      
ايب"، وعاد توفي د ـــا نافعا في الوحدة إلى  ابقينا ح ــــ عد أن تلقى درســ القاهرة 

ة.. ة وفي األخالق العر   العر
ــ       ان أكبر شـ رم عبيد، و فنا الثالث، م ان أوجاء ضـــ ه، فقد  ــاحب نا من صـ

رتير ل   ســ ل شــيء في مصــر، و ان الوفد المصــر هو  ام  الوفد المصــر أ
 شيء في الوطن العري.

ة في  هواستقبلنا ا، على طرقة االجتماعات الشعب اال شعب ا استق في ع
ــجع ــ ــ اب تهتف له هتافات سـ ـــــ ـــــر، ونظمنا له "مجموعة" من الشــ فعل  ةمصــ ما 

ــــر ـــــ ــــ رم عبيد-"الهتـافون" في مصـ ل طمعنـا أن نرح  م ــف الوحدة إلى  و ــ ــــ ــــ صــ
ام.. لو أننا أفلحنا. ان ذلك أكبر نصر في تلك األ ة، فقد    العر

اعتزاز        ان  يتكلم  فا حقا.. و ـــــ ــ ــ ارعا حصـ ان  فخطبت له، وخطب لنا، و
ارة الســ عد ذلك  اب.. ورافقته  ة توفي د ا ح  من غير اســتعالء.. ولعله  ســمع 

بيإلى  فا،  حيث ينتظره اجتماع شعبي    ر.ح

ع،        ـــل الر ـــ ــــ ــ ام  الجميلة من فصـ حلو الكالم، في تلك األ ارة،  ــ ــ ـــــ وفي الســــ
ان الرمال على مسيرتنا ث منتنا و حر على م   -ودار الحديث : …ال

م جميلة "خالص" إنها أجمل من مصر..   قال :  بالد

قول أقلت:   ما  ســتان العالم،  م النيل.. إنها  ف ا،  ســتغفر هللا، مصــر أم الدن
  ابن خلدون.. ولكن

  قال:   ولكن ماذا..
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  اإلنجليز واليهود قد أفسدوا علينا جمال بالدنا. نّ إقلت: 

م   ســوا أوالد عم قلت :  قال: اإلنجليز موضــوع مفهوم.. ولكن اليهود.. أل
ــر،  في  ــ ــ ان اليهود في مصــــ م أنتم،  فقد  ـــــيد  إنهم أوالد عم ــ ا ســـ (مازحا) ال 

أتوا   سطين!!فلإلى  عهد موسى قبل أن 

ل        ـد في  ــة  وأطمــاعهـا، وأنـا أؤ ـــهيون ــ ــــ ــ ـة الصـــ ال عن الحر وتحــدثنــا طو
ـــهيوني "من النيل ــ ــــعار الصـ ة الشــ ــ ــ ل  مرة "من إلى  مناســ د في  الفرات" وهو يؤ

ـــاءلإلى  النيل ــــ ــــ ــين  -الفرات"  هذه خرافات، ثم يتســ ــــ ــــ وهل هذه الحفنة من المهوســـ
ـــؤال اإلى  اليهود قادرة على تحقي خرافة (من النيل ــــ ــ ــ ســـ لفرات) ، ثم التفت إلي 

  حاد..

  ما هو الحل؟  -    

ة. -       قلت: االستقالل في إطار الوحدة العر

  قال:  واليهود؟ -    

ش معهم.  -     شون معنا ونع ع   قلت:  

ه".  -     عني أ ة.. "  قال: والوحدة العر

  ان والعراق.قلت:  نرد أن ندخل في وحدة مع شرق األردن وسورا ولبن -    
عني أنتم "مش عاوزن االستقالل".  -       قال:   
ـــافح من أجـــل بلوغـــه، ولكن   -     ـــتقالل، ونحن ن ــــ ــــ ــ ــد االسـ قلـــت:  نحن نرـ

ة الوحدة. دا ة االحتالل، و   االستقالل عندنا  هو نها
  قال:  معنى هذا أن تكون  فلسطين "مديرة " في دولة الشرق العري. -     
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ا -      ، نحن ال نرد أن قلت  ــ ـــ ــــ ون مدير نلضـ ة  ون دولة، وٕانما نرد أن ن
  في دولة الوحدة.

فنا  الكبيرإلى  وصــــلنا       ــ ــلمت ضــ فا، أســ م إلى  ح ـــيد الحاج إبراه الســــيد رشـ
قيني  أن م المدينة، و سمع  منه ما سمع مني. هزع   س

ا وأنا أسائل نفسي، هل أفلحت مع هذا "الفرعوني"إلى  وعدت      األلمعي..  ع
ا للوحدة  الوفد المصـــر داع ع أن نظفر   ة.. هل نســـتط الوحدة العر هل آمن  

ة؟؟ عة لألمة العر ة وطل مصر قائدة للوحدة العر ة، وهل نظفر    العر
عيدة إلى  عدت        ، ش في صـدر منزلي وهذه األسـئلة  الحائرة  المحيرة تج

افحة االحتالل.   عنا، وهي مشغولة في م
له       ــرق العري  ان المشـــ ـــرق األردن -و ــورا -شــ والعراق، تحت -لبنان-ســـ

افح لتحقي االستقالل.   االحتالل 
ة، ولم        حضـــارتها الفرعون انت مصـــر مفتونة  ان ذلك في الثالثينات.. و

اإللحاح على  ـــغولة  انت مشــ ــيلة  العرقة.. و ــ تها األصـ تكن قد أفاقت على عرو
عد الجالء..الجالء، وال مف   اوضة  إال 

أسره من غير جواب.       ، وعند جيلي  قيت هذه األسئلة عند   و
ه بني       ـــــى من ت ــــ ــد وأقصـ ــ ــ ــ ه، أشــ ش في ت ـــرن عاما تع ــ ــ قيت عشـــ أجل لقد 

 إسرائيل!!

قيت من غير جواب، أن جاءت  الثورة  في مصر في عام إلى  نعم لقد 
عد عام.1952 عدها عاما    ، وجاء الجواب 

ة       تها، وعرفت دورها في بناء الوحدة العر   .واكتشفت مصر ذاتها وعرو
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ة في القاهرة،         ، وثان ــ ولقد تعثرت مســــيرة الوحدة وتعســــرت، مرة في دمشــ
غداد.   وثالثة في 

ــمير       ــ ـــ ر والضــ ل حال قد انتقلت من الف ة على  ة العر ــ ــ إلى  ولكن القضـــــ
  مرحلة تقرر المصير.

ون  …الدربوها نحن على    …بل أرجو أن ن
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دون من الملوك واألمراء   ؟هل تر

  قدموا عروشهم وتيجانهم..
  

قف امر  ان  ما  س.. ؤوقفت    الق
ام الخوالي. ة واأل ر األح ستذ قف عند األطالل واألحجار، و   ان 

رات راتي وأنا أكتب مذ ذا وقفت أمام ذ   ي..ه
ة       ـــرن عاما، بين الحرب العالم ــ ــ ــــ ــ ة من الزمان امتدت عشـ وقفت أمام حق

ة،  رات الوحدة العر ات  من ذ ــفحات  متعاق ة.. ووجدت فيها صـــ األولى والثان
  عامرة في ضمائرنا تحرك وجداننا وخواطرنا، وأرجو لها اآلن أن توجه نضالنا..

ة إلينا ن       ــ النسـ ة  انت فترة رهي لقد نشـــأ  جيلي  …حن شـــعب فلســـطينلقد 
ـــام  برنـــا  مع األ ـــة األولى، و ــالم عـــد الحرب العـ لير الوطن القومي اليهود 
ــطوة.. ولكننا، ونحن نواكب الخطر  ـــ ش وســـ ـــرائيل دولة ذات ج واألعوام لنر إســـــ

ام. ة يوما من األ   الصهيوني النامي المتعاظم، لم نغفل  عن الوحدة العر
ــ        نا نعشـــ ة لذاتها من غير شـــــك، ألنها تجلقد  ل منا األمة عالوحدة العر

نا  ـــطين،  اب فلسـ ــ ــل، إال أننا نحن شــ ـــلة، والمواطن العري األفضــ ة الفاضـ العر
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ــنــا وخالص الوطن العري من هــذه الموجــ ــ ــــ ـــــ ــك الطر لخالصـ ــذل  ةنر فيهــا 
ة. ة الصهيون الحر ة، المسماه    البررة الطاغ

ط      فاح شـــعبنا ال ــالنا وفي  ان نضـ ة معا،  ــتعمار والصـــهيون ــد االسـ ولي ضـ
ة مد الوحدة  لتحقي الوحدة العر ـــالنا بذاته  ــ ــ ان نضـــ ما  ــال،  ـــ ـــال متواصـــــ ــ متصـــــ

ة   الوقود متصال متواصال. العر
ين الوحدة، في  ادل والتفاعل بيننا و ـــت، جيلي وأنا، بهذا الت ــ ــسـ وقد أحســــ

ا ورجاال ا ر.. وواكبنا مسيرتها ش ا  الم   …الص
انت األقطار  ذلك  ـــتقالل، و ــــ ـــل لتحقي االســــ ــ ــــ ــطين نناضــ ــــ ــ نا في فلســـ
ــتقالل  ــتقاللنا واســ نا نر اســ ة من حولنا، تخوض معارك التحرر.. ولكننا  العر

ـــعور نّــ إإخواننــا من حولنــا،  ـــ ــ ــ ــان هــذا الشــــ ــة الوحــدة.. و ــدا ــة االحتالل.. و ه نهــا
تمثل أكثر ما يتم ما بيننا، و ــامن ف ــــ ــ التعاطف والتضــ طال يتجلى  ثل في تمجيد أ

انوا يه ، ولكنهم  ــتقالل فق ـــ ــ ــ ــــ عملون لالسـ ة، ذلك أن هؤالء ال  ئون ياألمة العر
ة.   األرض، أرض الوحدة العر

ر، ومــا       ــرنــات نطوف أ وٕاني ألذ ــ ــــ ــــ نــا في العشــ ــات، أننــا  ر عز  تلــك الــذ
اب مصر  فعل ش ان  ما  حيى سعد" تماما  حي سعد،  الشوارع ونحن نهتف "

  صر،في م

نـــت    أجرـــدة المقطم وأقر  ختطفألنتظر القطـــار القـــادم من القـــاهرة أو
انت الثورة المصــــــر ــــرة.. لقد  ار الثورة المصــ منا،  ةفيها  أخ ـــعد زع ثورتنا، وســـ

حت خطب ســعد على ألســنتنا نرددها  …ومصــر بلدنا، واإلنجليز  أعداءنا  وأصــ
  ونتغنى بها..
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عه في ذلك  الوقت أن  ـــتط ل ما نســـ انوا ان  ـــتراليين الذين  نطارد الجنود األســـ
اإلنجليز  ح في وجوههم   نا نصــ الحجارة، وحين ال نجد الحجارة،   ةفي بالدنا، 

ش سعد". ع   المهشمة "

عـــد ذلـــك  ثورة األمير عبـــد الكرم ال       خطـــابي في المغرب على وجـــاءت  
ـــيين  ــــ ان.. فاإلفرنســ ــ ــ ــــ ــدَّ اواإلسـ ــــ ن نشـــ ه وٕاليها، لم  نا إل ـــيت قلو ــــ ن و عندنا إفرنســ

ــا لنطـــاردهم  ت عنـــا بهـــا  ـــع مئـــات من الجنيهـــات وط ــــ ــ ـــ ضــ ظهم، فجمعنـــا  أو نغ
ان واإلفرنسيين، وفظائعهما   ددّ نُ نومنشورات  اإلس   وحشيتهما.و فيها 

ة       م سعد، واألمير عبد الكرم الخطابي، أرهفت أسماعنا الفت إلى  ومع الزع
طولي الذ قاد ار الجهاد ال ـــهيد هأخ ــ ــ ــ ــــ ان حدادا  الشـ ا، و عمر المختار في ليب

انت  ام حتى  اإلعدام، وما هي إال أ ا  طال ه إ ـــت  عل عاما في منازلنا يوم قضــ
  سمه  عمر المختار.ال مدينة من مدن فلسطين وفيها شارع 

طولي قـــد وقع في تونس والجزائر، ولكن        وال بـــد أن مثـــل هـــذا الجهـــاد ال
ــورا فال ــــ ــــرت ســ انت قد ضــــ ـــا   ــ ا حول  هذين  القطرن العززن فلم تعد ذِّ فرنســـ

اره عض، متصـــلنا  أخ عضـــها ب اء  االســـتعمار الغري قد اختل   ا،  أو لعل أن
ــة ، غير أنَّ  طــال ــة أو اإلنجليزــة  أو اإل ـــــ ـــــ ــ  فلم نعــد نميز  بين المظــالم اإلفرنســ

ــرها،انوجد أســ ة  أســــره ومع األمة العر ان دائما  مع الوطن العري  انت  نا   و
فوح عطرها في أنفاسنا..   هذه براعم الوحدة في أكمامها، 

ة التي وقعت في الشمال اإلفرقي، نشبت        والى جانب هذه األحداث الوطن
ــرق العر ــ عنا يالثورة في المشـــ أبنائها، وتا نا  ــورا، وتعلقت قلو ــــ ، في العراق  وسـ
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م هنانو (حلب) طالها من أمثال إبراه ـــيرتها وراء أ ــ ــ ــ ـــدر  مسـ ــ ــ ــ ــيد محمد الصـ ــ ــــ والســ
  (العراق)، فعقدنا  االجتماعات ونظمنا المظاهرات لتأييدها، والتغني بوقائعها.

ا العرب، إلى  وفي أعقاب  ذلك لجأ أحرار العرب      تاب دن ـــــطين،من  ــــ ــ ــ فلسـ
تبو  ون في نضالنا، و شار حوا زعماءنا  عا بيننا.أفأص   ون  مقاما رف

عدد من        ــلتي  ــ ــ ـــ ــ ــ ة، ومن هنا بدأت أر ومن هنا بدأت صـ رجاالت  العرو
  إقامة دولة واحدة.إلى  وحدة النضال وصوالً ، الوحدة فيهم رجال 

ـــورة الجئًا  ــ س الجمهورة الســـ ر القوتلي رئ ــ ــ عرفت أول من عرفت شــــ
فا  ــتمعفي ح ـــ ــ ــ ــــ سـ ـــوام"  في مدخل المدينة ل ــ ــــ ــــ ار إلى  يجلس عند التجار "الشـ أخ

حض التجار على ا ، و ـــطين، الوافدين من دمشـــــ ة في فلســ ة الوطن لتبرع  للحر
قول:  قوموا بإضـراب.. اعملوا مظاهرات.. تدروا  ة ل ادات الفلسـطين الق تصـل  و

  على حمل السالح..
فلســـطين،        ل مدينة  س وزراء لبنان" الجئا في  وعرفت راض الصـــلح "رئ

طروشه المائل وشرابته الراقصة، وحديثإلى  ينتقل من ندوة عن فلسطين  هندوة، 
  أكثر من حديثه عن بيروت.

فتر عن زارة فلســـطين،        س وزراء العراق" ال  اســـين الهاشـــمي "رئ وعرفت 
ل همه أن إلى  من حين عمل على تحرر فلسطين.يحين، و   تحرر العراق ل

ــراف على       ـــــ ه اإلشـ ل إل ما في القدس يو ) مق ـــــ ــ ه العظمة (دمشـ وعرفت نب
ه المعرض الوطني، وهو ي ه ال تفارق يده زمجر  على معاون ــال . وعصـــــا المارشـــ

ائعين والشايت.   يهش بها على ال
ما في رام هللا ـــورة مق ــ ــــالن من قادة الثورة السـ ، تنازعه وعرفت األمير عادل أرســ

ا. حض على الثورة المسلحة  ضد برطان رما، وهو  افة، وفادة و   البيوت المض
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ـــا األطرش      اشــ ــلطان  يوم زرته في الكرك  -ئد الثورة الســـــورةقا -وعرفت ســـ
ه أنه قائد ثورتنا، وأن  ــــنا بين يد ــسـ ــ في األردن مع عدد من رجاالت البالد، وأحسـ

  جبل الدروز هو جبلنا وحدنا.

انوا        ابها.. من الذين  ـــــ ـــــ ــ وعرفت هؤالء وغير هؤالء من رجال العرب وشــ
انإلى  أتون  ــطين زائرن أو الجئين  أو عابرن، و طة التي تجمعهم فلســ ت الرا

قهــا بتحرر أوطــاننــا أوال، ثم نعلن  ـــعى لتحق ــــ ـــــ ــة، نســ وتجمعنــا، هي الوحــدة العر
  الوحدة في اليوم الثاني.

انت تنعقد خواطرنا و        نا نتعاهد ونتحالف آعلى هذا  مالنا، بل على هذا 
اب، والرجال مع الرجال، والكهول مع  ـــــ ــ ــ ـــ اب مع الشــ ـــــ ــ ــ ــــ ل جيل مع جيله، الشـ

اقالك ــ ــاء مع النســـــاء.. ال انســـ اق  اً هول.. والنســـــاء مع النســـــاء..أقول النســـ ــ مع ســـ
فدن ة  ــاء األقطار العر ـــــ ــ انت نســ ــدقا، فقد  ــ ــــ ارة، ولكني أقولها حقا وصـــ إلى  الع

ات، وعرفت منه ــطين ـــيدات  الفلســـ عقدن المؤتمرات مع الســ ـــطين و ـــيدة  نفلســ الســ
ــيدة نازك العابد ق ة الســـورة، والسـ ، وقد  مار عجمي األدب ــ دمت إلينا  من دمشـ

ــرأبت أعناق الرجال عة!! إلى  اشــ أناملها الرف عة   ــا الرف هذه الســــافرة تحمل العصــ
أنها ترد أن تسوق الناس عصا موسى!!إلى  و ة    الوحدة العر

ــال،       ــ ــ ـــد  في وحدة النضــــ ــ ــ انت تتجســـ ولم تكن الوحدة عاطفة عابرة، ولكنها 
ـــطين هي الســـــاحة التي تتج انت فلســ ــير في نســـــد فيها هذه الوحدة، فيوم و ا نســـ

ــير  المظاهرات في عمان  ة نجد التجاوب في المشـــرق العري، فتسـ مظاهرة وطن
نا ندعو يروت، وحين  غداد و ، و ــ ــ ــــ ــرب  معنا إلى  ودمشـ ــ ــ ضـــ ان  ــــراب   ـــ إضــ

ـــرقي األردن، وحينما بد ــ ــــ ــــ ـــورا وشـ ــ ــــ ــــ طالي   أالعراق ولبنان وسـ ـــتعمار  اإل ــ ــ ــــ االســـ
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ــي، ي نزاح عن الشـــمال اإلفرقي راحت طالئع  التجاوب تنبث  والبرطاني اإلفرنسـ
المظاهرات اإلضراب، و ا وتونس والجزائر والمغرب،    …من مصر وليب

ـــرف (حا       ــ ــ ــــ ة على حائ البراق الشـ  ئوجاءت أحداث االعتداءات  اليهود
ــدس في عـــام  ــت المقــ ى) في بيــ ــــة مزـــدا من  1929الم ــدة العر لتعطي الوحـ

  الوقود.

ا تحت التمرن.. وقضيت مع        خواني إنت في ذلك العام في القدس محام
ـــــيد أمين  ان للســ ـــالمي، و ـــتثير العالمين العري واإلســــ املين نســــ ورفاقي عامين 
بير في الدعوة لعقد  س المجلس اإلســالمي األعلى في القدس جهد  الحســيني رئ

ى) وهو ــالمي في (حائ الم ـــــالمي يدعم الح اإلســــ ــجد  مؤتمر إسـ ــ جدار المســ
  *األقصى.

انون أول من عام        ـــــهر  ــ ـــة المعارف في شــ ــ ــ ة روضــ ل وانعقد المؤتمر في 
عي أن معه 1931 ان أكبر تجمع إسالمي شهده العصر الحديث، وطب ، ولعله 

  ذلك أكبر تجمع عري.
قادة العرب        ــل  ــ ــــ ـــة، ونتصــ ــ ــ اب أن نغتنم هذه الفرصـــ ـــــ وخطر لنا نحن الشـــــ

ة، وأخذنا ونسعى معهم للدعو  ه  أسس الوحدة العر ة لمؤتمر عري عام توضع ف
 ، ـــى مرة أخر ــ ـــــجد األقصـ ـــــل بهم، واحدا واحدا..  في الفنادق مرة، في المسـ نتصـ

  وفي ردهات المؤتمر مرة ثالثة.
أني أر اآلن        ضــــم جمهرة من رجال العرب، و ان المؤتمر اإلســــالمي  و

ـــواتهم ت ــ ــــ ــــ توالى على أذني، وحــديــث الوحــدة وجوههم تتعــاقــب على مخليتي، وأصـ
                                                           

ة * ة والدول اة العر تاب المؤلف: "أرعون عاما في الح  …راجع 
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ارحة، ال في  أوائل عام  له في الليلة ال أنما جر ذلك  عا، و غمرنا جم ة  العر
1931.  
ة الذين توافدوا على        اب، قد اقترحنا على رجال  العرو ـــــ ــ ــ نا نحن الشـــــ و

ــؤون  الوحدة  ــ ــــ ــ ــ عقدوا  اجتماعا فيها بينهم، ليتداولوا شــ ـــالمي أن  ــ ــــ ــــ المؤتمر اإلسـ
اناالع ــــدروا  ب ــ ــ ــ صـــــ ة، في، و أن  ــــتئناف  إلى  ر ــــ ــــ ه اســ علنون ف ة   األمة العر

ة لتحقي  هذه  ـــرعوا  في اتخاذ  الخطوات العمل شـ نشــــاطهم في ميدان الوحدة، و
ــــاح  فينا  أحدهم  ــ ان أن وافقوا على اقتراحنا، صــ ة، و ـــلح –الغا ــــ  - راض الصـ

  قائال..
ــــيء -       ــ ــ ل شـ اب، أنتم تطلبون منا  ــــــ انا ا ، ا شـــ ـــيئا أنتم، أعدوا ب ــــ عملوا شــ

ه..   ونحن ننظر ف
ما بيننا.. فأخرجته من جيبي وقلت       ان ف غة الب نا قد أعددنا ص    :و
ا ر  -       ان،  ــــافةاهذا هو الب اإلضــ ك، و ـــتعدون إلى  ض  ــ ذلك،  فنحن مسـ

ل ما تقررون..   لتنفيذ 
ـــوته الفخم: وهللا       ــــ صـــ ك القوتلي  ر  ــ ــ ــــ اب وهنا قال شــ ــ ــ ــــ ا راض، الشــ  ،

  غلبوك..
ا.   وقد أفلحت تلك الخطوات المتواضعة التي قمنا بها من جانب

ــير في   ــــ ــــ ــ انون أول  13فقد اجتمع  أولئك الزعماء في مؤتمر تحضــ
ة من فلســـطين وســـورا ولبنان والعراق وشـــرق األردن  1931 ضـــم رجاالت العرو

  ا أعلن:نا يتضمن ميثاقا  قوماوالمغرب العري، وأصدروا  ب
ل ما طرأ  عليها من أنواع         ة وحدة تامة ال تتجزأ، و أوال)  أن البالد العر

ه.   التجزئة ال نقره وال نعترف 



  

-58-  

ــة       ــل قطر من األقطــار العر ــا)  توجــه الجهود في  وجهــة واحــدة إلى  ثــان
رة ترمي ل ف املة موحدة، ومقاومة  ـــتقاللها التام  ــ ــــــار علإلى  هي اســـ ى االقتصــ

ة. م ة واإلقل اسات المحل   العمل للس
ــطنعة         ـــــ ة  المصــــ م ا اإلقل ـــا ـــ القضـــــ ــغال ( ــــ ان االنشـــــ ر الب ـــتن ــــ عد أن اســــ و

ة المتقلصــة)، أعلن أن المجتمعين ســيدعون  مؤتمر  عري إلى  واألوضــاع المحل
ة  حث الوسائل المؤد ة "لي عقد في إحد العواصم العر   قومي عام 

ة الميثاق واإل قه".. وقد وقع هذا ى رعا ــير عليها لتحق ــ ــ ــ ــــ غي الســ لخط التي ين
لي،  ، خير الدين الزر م الواع ، إبراه ـــا، محمد بهجت األثر ــــ ــيد رضــ ــ ان رشـــــ الب
ــالح عثمان بيهم، راض  ــــ ــــر الدين، صــــ ــــ م الخطيب، علي عبيد، علي ناصــ إبراه
، محمد طاهر الجقة، محمد علي بيهم،  ـــالم هنداو ر القوتلي، ســـ ــــلح، شــــــ الصــ

ه  ـــين الطراونه، عوني  نب ــ ــ ـــطفى الغاليني،  حسـ ــالح العوران، مصـــــ ــــ العظمة، صــ
مان  ــــل ــ ـــعيد ثابت، ســ ــراج، محمد بنوتة، ســـــ ــ ــ ـــامي الســ ــ ي، خليل التلهوني، ســـ الكع

ي، وقد وقع معهم عدد من زعماء فلسطين. اغ الم ، محمد حسين الد   السود
ة، في مقاالت متالحقة،        ـــحف حملة صـ ان، قمت  أدعو وفي أعقاب هذا الب

ون اجتماع القدس هو ة قد اتجهت   فيها "أن ال  ة"، والواقع أن الن ة والنها البدا
ع  غداد في ر ت له لجنة تحضـــيرة من قادة ف، وتأل1933لعقد هذا المؤتمر في 

ي،  ــمي، وجميل المدفعي، وعلى جودت األيو ــــ ــــ ـــــين الهاشــ ــــ ــ اسـ العراق المعروفين 
  د مخلص، وسعيد ثابت، وغيرهم.و ومول
ــد        م، لم ينعقـــ ــا العظ ــا المرتجى وحلمنـــ ولكن المؤتمر العري العـــــام، أملنـــ

ة  صل، ومنها الضغو البرطان ة : منها وفاة الملك ف ة وغير عر اب عر ألس
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ــعف عري  ــ ــ ــ ة على الدوام، ضــ اني للوحدة العر ان الخ الب ذا  المتالحقة.. وه
  وتدخل أجنبي.

ثيرا      ــعف عري" ألن  ــ ــــ ان، وهم الذين  أقول " ضـ من الموقعين على هذا الب
ة"  م اســة اإلقل تعاهدوا على "مقارنة التجزئة" وعلى محارة "االقتصــار  على الســ
ــر عاما،  ــ ــ ــة عشــ ــ عد خمســــ ــخوا التجزئة   ـــ ــ ة ورسـ م هم هم الذين  دافعوا عن اإلقل

ة.. وحينما قامت حينما قامت هذه "اال الدول العر ســتقالالت" الصــغيرة المســماة 
ة..   الجامعة العر

جوار المســجد األقصــى، على إأجل         ن الذين تعاهدوا في بيت المقدس، و
عد  ما  حوا ف ـــــ ــمائهم  الذ أصـــ ــ ــ ــهم وأســ ــ ــخاصــــ ــ ــ أشــ ة هم هم  العمل للوحدة العر
ما بينها في ميثاق جامعة  ة.. تتعهد ف ومات عر رؤساء، ووزراء، وسفراء في ح

ة على "المحافظة عل ادتها واستقاللها".الدول العر   ى س
  وسأفصل ذلك في حينه تفصيال، وفي هذا الكتاب 

عمل للوحدة من        ــيرته  ــ ــــى في مسـ عيدا عن القادة، قد مضـ ــعب،  ولكن الشـــ
أجمعها، ولم  ــطين  ــاحة الوحدة هي أرض فلســـ انت ســـ غير مؤتمر  وال ميثاق، و

انت الثورة و  ـــيلة   انات، ولكن الوســ ــيلة الخطب والب أن تكن الوســـ ـــالح، ذلك  الســ
ماً  ــم ـــ انت تلقى تصــ ة  ــدت  الوحدة العر ــ ا من القادة، وتجســـ ــعب، وتراخ ـــ من الشــ

الثورة والسالح.   الوحدة، 
ات.. شهدت أرض فلسطين طالئع الوحدة اوعلى مد عشر سنوات متع       ق

السالح.. ، من  ة.. تقاتل     ..1940حتى  1930العر
ة الماجدة، وقد       اته، توافد  وفي هذه الحق ل تطلعاته وتضح عاشها جلينا 

ة  ــهيون ـــ حاروا الصـ ل أقطار العرب، ل ـــطين آالف من المجاهدين من  على فلســـ
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ـــــفيناً  ــ ارها إسـ اعت ـــب،  ولكن  ــــ ـــــطين فحسـ ــــل األمة  ال ألنها طامعة في فلســـ فصــــ
ـــــ ــ عمل على إشــ ـــرقها عن مغرها، و ــ ــ ة، مشــ الها عن  وحدتها.. وقد عرفت غالعر

ة، فمنهم من الكثيرن  من هؤ  الء .. وناضــــــل جيلي معهم، تجمعنا  الوحدة العر
ه ومنهم من ينتظر..قضى    نح
ة        ة في ظل را ـــهيدا، في المعر ــ ــ ـــــق شــ ـــوا نحبهم، من ســــ ــــ ين الذين قضــ و

ا لتحقي شعارنا في فلسطين " االستقالل في إطار الوحدة".   الوحدة، سع
ان في مقدمة هؤالء الشــــيخ  عز الدين        ة -القســــامو إلى  جاء -من الالذق

ح "الالجئ"  قائد الثورة المسلحة   ضع سنوات حتى أص فا "الجئا" وما هي إال  ح
  في فلسطين.

ا هعرفت       ات الشـــ ا، وعرفته زميال في جمع قا  نإماما وخطي المســـلمين، ورف
ة، وفي الثالثينات ســق شــهيدا، ف اتفي المؤتمر  ة الفلســطين ن تشــر 20 يالوطن

ــنة  ــــ ــــ ة غير متكافئة مع 1935ثاني ســــ ـــطين) في معر ـــ ــ ــ فلســــ عبد ( ، في أحراش 
ة.   القوات البرطان

ــورا) صمر بنا القائد ســـعيد العا 1939-1936وأثناء ثورة فلســـطين        ، (سـ
قود الثورة في جنوب   ــــهر وهو  ــت أشــ ــ ـــالح.. ومضــ المؤن والســـ ا وجهزناه  في ع

ة الخضر، في   .1936 *تشرن أول 6  فلسطين وسق شهيدا في معر
لة إلى  وقد عدت       حث عن قوائم طو رات، أ أوراقي، وأنا أكتب هذه المذ

ة في  ــــقطوا في ميدان المعر ـــهداء العرب الذين ســـ ـــماء الشــــ ــ نت أعددتها عن أســ

                                                           
عة األولى  * ا  12في الط ة، 1936ش ح ما ورد أعاله: أنظر بهجت أبو غر ، والصح

ة، بيروت،  خضم ضال العري لفلسطين، مؤسسة الدراسات الفلسطين  . 84، ص 1983ال
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ــة..  ــة وجيوش عر ومــات عر ــطين، قبــل أن تقوم  في الوطن العري ح ــ ــ ــ ـــــ فلسـ
ة.   وجامعة عر

تبت  تلك       نت   ولقد  عد عام، حينما  عد يوم، وعاما  لة يوما  القوائم الطو
ا-في بلد نت أتساءل دائما:  ماذا أصنع بهذه القوائم الكرمة العززة.-ع   ، و
عضهم،       أسماء  راتي  وخطر لي، وأنا أمام هذه السؤال الكرم، أن أزن مذ

ــك القوا ــ ـــل قطر عري، ولكني  لم أجــــد تل ـ ــدا من  ئم العززة بين وأختــــار واحــ
ــــرائيل في جملة  ا، ونهبتها إســــ تبي في ع قيت في م أوراقي.. وأغلب الظن أنها 

ة راتي: تح ح معي مذ ـــــ ــ ــ ــــ ح وتصـ ــ ــ ــــ ــ ــ إلى  ما نهبت.. ولم أجد عزاء إال أن أصــ
  الشهداء المجهولين..

ـــطين،        ــــ ال فلســـ ـــهداء، واآلالف  من أمثالهم على ج ــــ ــــق هؤالء الشـــ ــــ لقد ســ
آالف ك  انها، ناه ة  وود ة الوحدة العر ـــطيني ، ولكن را ــعبنا الفلســ ــ آالف من شـ

ع أرجاء الوطن  حملها على أكتافه في جم ــــى جيلنا العري  ــ ، لقد مضــ ـــــق لم تســـ
ل بلد حسب ظروفه وأحواله.   العري، و

ة من        ومات العر الح ــــطين، نتصــــــل  نا، نحن الجيل الصــــــاعد في فلســ و
ــتقالل ــرق األردن،  حولنا، ولم تكن على شــــيء من االســ ــر،  وشــ الوطني إال مصــ

انت ترزح  ة ف اقي  األقطار العر ة.. أما  ــــعود ــــ ــ ــ ة الســ من، والمملكة العر وال
نا، في  ـــــرق أو الغرب.. و ــ ان في المشــ ـــــواء منها ما  ــتعمار  ســــ ــــ تحت نير االســـ
فاحنا ضــد االســتعمار البرطاني، نســتنجد الملوك واألمراء، ونســتصــرخهم للعمل 

ة جمعاء. العري الموحد،    من اجل فلسطين، ومن أجلهم، ومن أجل العرو
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ــائد، وألفنا الوفود       ــ ــ ـــ ــ ــ تبنا المقاالت، ونظمنا القصـ لوقوف لوفي هذا المجال، 
النجدة والعون.. هذا ان إلى  على أبوابهم نطالب  عا، فقد  اتنا جم ــــح جانب تضــ

ة..   ل شعبنا في ا لمعر

فد د علينا، في جملة من وفو        (الملك سـعود) إلينا في فلسـطين، األميران 
ة واإلســالم.. وزمجر أحد  ة  رائعة، واســتصــرخنا العرو االت شــعب فأقمنا له اســتق

ه: م محمود وهو يخاط   شعرائنا، عبد الرح
اع تودعه" :"المسجد األقصى أجئت تزروه         أم جئت  من قبل الض

ة، وقال  ال       حة الغاضـــ ه "شـــاعر مجنون"، نّ إعض ســـمعنا يومئذ هذه الصـــ
ان ثائرا،  ن شاعرا  فحسب بل  م محمود لم  ذا قال القرآن"، ولكن عبد الرح ه

ــم  ــ ــــجرة طبرا (إلى  فقد انضـــ ة الشـــ ــهيدا في معر ـــــق شـــــ ، وقال 1948الثورة وســ
قا.."ر القرآن "وحسن أولئك    ف

، وســـق بيت المقدس، ومعه ســـق المســـجد 1967وجاءت حرب حزران        
ومعه حر المســـجد األقصـــى، وتمتم الشـــاعر  1969صـــى، ثم جاء صـــيف األق

مجنون". م  م محمود من قبره وهو يتلو القرآن "وما صاح   الثائر عبد الرح
ه 1939-1936وتمر أرعة أعوام (       ــرا ــطيني إضــــ ــعب الفلســــ ـــ )، فأعلن الشـ

ــعب  ـــ ــها الشـــ ـــ ــ ة خاضـ ـــطين ــــ ـــبت  الثورة الفلسـ ــ املها،  ونشـــ ــهر  ــ ـــتة أشــــ ــ الكبير ســـ
ل ا ة في  اب، األمة العر ــ ــ ــرخنا، نحن الشــ ــــتصــــ ـــاء، واســ ــــطيني، رجال ونســـ لفلســ

العون والمدد والنجدة،  ــعبي  ــ ـــعيد الشــ ـــــتجابت على الصـــ ــارها، واسـ ــ أقطارها وأمصــ
ات ال  التضح ة،  ل ذلك تجسيدا للوحدة العر السالح والرجال واألموال، فجاء 

  الشعارات.
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ـــــراخنا للملوك واألمراء       ــــ ــتصـ ــــ ارات وتالح اســــ ـــفاههم عن ع ـــــ ، فانفرجت شــ
ان ذروة  النجدة، وق ــير من العون.. و ـــــ ســــ هم عن تزر  العون، مة العطف وجيو

ــهئ"إخوانهم وأبنــاإلى  نهم وجهواأ ـــــطين نــداء يــدعونهم ف ــ ــ ــــ وقف إلى  هم عرب فلسـ
ـــــراب والثورة واإلخالد ــ قتنا  إلى  اإلضـ ـــد ــ ا صـــ ـــــــن نوا ينة.. اعتمادا على حسـ ـــــ ــ السـ

ا العظمى  ورغبت   هما المعلنة  لتحقي العدل".برطان
ة في أيلول        ة الثان ـــبت الحرب العالم ـــ ـــعب 1939ونشـ ــ فاح الشــ ، وتوقف  

حت ندواتنا حديثا عن إلى  الفلســطيني ومعه "رقدت" الدعوة ة، وأصــ الوحدة العر
  مستقبلها.إلى  ماضيها، وتطلعا

ـ       د" من أع ان وفي ندوة من هذه النـدوات، دخل علينـا "أبو فر ان البلـدة و
ــتمع إلينا ونحن نتحدث  ــ ــ ــــ ســ ة، وأخذ  من "المتقاعدين" من مخلفات الدولة العثمان

ة.. وعن موقف الملوك واألمراء..   عن الوحدة العر

ـــارك  من قرب        ــــ ــــ ــ شــ ان أولقد طال الحديث بيننا، وأبو فرد ال  عيد،  و 
أنما عيناه تطالن من القرن ا صره فينا، و   لغابر.مستمعا يجيل 

ت       ــــنون  ه، وغادر ووقف أبو فرد فجأة، وقد أحنت الســ ــاق ــ ـــت ســ ــ ه، وقوسـ ف
ــدون  من الملوك واألمراء، هــل المجلس  ــوت يلهــث: مــاذا تر ــ ـــــ ــــ صـ قول   وهو 

ــدون من الملوك  ــــالملوك واألمراء.. وهــــل ترــ ــــة  ترــــدون أن تبنوا الوحــــدة العر
ـــنع ــــ ــ ــ ـــهم وتيجانهم لتصـــ ــ ــ ــ م عروشـــــ قدموا إل وا منها دولة الوحدة؟ هل واألمراء أن 

س".يتردون  هذا أ   ها المهاو
ــرجة حزنة و        ــــ حشــ اماقالها "أبو فرد"  أ عدها  ـــرف.. ومات  ــــ ولكن  …نصـ

ش معه ومع جيلي.. قيت تع   قولته لم تمت، فقد 
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قيــت على         ــاة .. ومــا قرحم هللا "أبو فرــد" لقــد مــات، ولكن قولتــه  يــد الح
  تزال . 
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  ..حوار مع ثالثة                               
طاني ..طه حسين   الحاكم البر
  نور السعيد                     

  
  

اردا هذا العام (       ـــتاء   ــ ـــــ تبي ) في 1970ان الشـ ــت في م ــ ــــ ــ القاهرة، وجلسـ
رـات مـة، وعـادت بي الـذ القـاهرة قبـل نيف إلى  ألتمس الـدفء  بين أوراقي القـد

م فيها الجئا  مع الكثيرن  من  نت أق خواني الفلسطينيين إوثالثين  عاما، حين 
ة في فلسطين. من الذين هروا   عسف السلطات البرطان

م 1938ان ذلك في عام        نت أق ـــر الجديدة، أبيت فيها ليال، ، و في مصــ
وأقضي نهار في القاهرة متنقال بين جردة األهرام، والفنادق المصرة التي تعج 

ة.   الوافدين من األقطار العر
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دة األهرام ملتقى رجاالت العرب، يتجمعون فيها ليتحدثوا عن        انت جر و
تب السيد أسعد  داغر محرر ان م ة، و ا العر ة، هو دار  القضا الشؤون العر

ان. عض األح   الندوة في 
ان الحوار على        ة.. فقد  ن لنا من حديث إال موضــــوع الوحدة العر ولم 

ـــرين، الفر األكبر يناد  ــ رن المصـ ــــده في ذلك الوقت بين فرقين من المف أشــ
ة صــرحة واضــحة، واآلخر يدعو رة الفرعون ة، ولكإلى  الف ن على الوحدة العر

  نحو غير  واضح وال صرح.
ك (أمين       ه عبد الرحمن عزام  ان ف ـــمنا مجلس في ندوة  األهرام،  ــ ــ ــــ وضـــ

عد).  وحانت مني التفاته  ما  ة ف ــة على إلى  الجامعة العر ــ ـــــ ــــ دسـ المجالت الم
شوف..  شوف  وفيها مقال م   طاولة أسعد داغر فرأيت بينها مجلة الم

تور طه حسين..المقال عن الوحدة الع       ه الد ات ان  ة.. و   ر
الجمال       ا  ان غن عا.  و ان المقال رائعا ورف ا لهول ما قرأت..  قرأت، و

اطل..إلى  واالتســـــاق.. ولكن  في دعوة ـــاك إلى  ال ــتمســ ة واالســـ نبذ الوحدة العر
ة.   الفرعون

ـــب       ــ ــ ــ ـــوف، وقلت في عصــ ــ ــ شــــ مجلة الم ة فرغت من قراءة المقال.. وألقيت 
فر عري..  ــة.. هــذا  ــالوحــدة  نّ إظــاهرة: هــذه هرطقــة قوم فر  ــين  ــــ ـــــ طــه حســـ

اللغة  تبها  ــــرف، وليته  ــــ ــ ــ األزهر الشــ ــحى التي تعلمها  ــــ ــ ــ ة الفصــــ العر ة،  العر
ارس!! السورون في  ة التي تعلمها    الفرنس

المجرم        ــك   ــ مســ ا  ان شــــــرط ما لو  المجلة،  ــك عبد الرحمن عزام  ــ وأمســ
ان من تال .. و ـــوت،  عال مرة، وخافت مرة أخر ــــ ــ ــ صـــ قرأ المقال  ه، وراح  بي

قول .. ة الصارخة، ثم صاح وهو  قلمه على الفقرات الفرعون   يؤشر 
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ه!! -       تب آ   شوف األعمى "ده" 
ــــرين، وأنها        ـــلة في نفوس المصــــ ــ ــ ة متأصـ قرأ من المقال "أن الفرعون وأخذ 

قى  ذلك،  بل يجب أن ت قى  ــت ــر أن تتخلى عن ســـ .. وال تطالبوا من مصـــ وتقو
م  ان معنى طل ـــرتها وٕاال  ــــي إ مصــ ا الهول واألهرام، وتغاضـ ـــر أ ا مصــ هدمي 

ع اآلثار التي تزن متاحفك ومتاحف العالم، و  عينا..  ينســـاعن جم  نّ إنفســـك وات
ـــــلة صــ ــــرين ال تمت  ـــاحقة من المصـــ ــ ـــــل إلى  األكثرة الســ الدم العري  بل تتصــ

ال اشرة    مصرين القدماء".م
قول : األعمى "ده        عرف أدب عري، ولكنه " فرغ عزام قراءة المقال وهو 

ي تارخ  ح ــــي الطرف  ــصــ ه القصــــ ــلو ــ أســ عرف التارخ العري، وراح عزام  ال 
ا حتى  ــودان جنو ــ ــر، ومنازلها في واد النيل، من الســـــ ــ ة في مصـــــ ائل  العر الق

ندرة شماال..   اإلس
ة خيرا..وقلت       العرو   :  هللا قد أراد 
يف .. ولماذا..         قال عزام:  
قر طه حسين، ضررا.         قلت : لقد أحسن هللا صنعا أن جعل هذا الع
  قال:  وماذا تعني؟      
قول ولو        ة هو ما رآها، فماذا  اآلثار الفرعون ـــمعه يتغنى  ــ ــــ ــــ قلت:  ألم تسـ

صيرا ورآها!!  ان 

عة  قال:       عينه هذه اآلثار الرف ــــيرا ورأ   ــــ صـــ ـــين  ــ ــ ــ ان طه حســ حقا.. لو 
  لكان فرعون هذا الزمان.

قول:  وما الفائدة من هذا الحوار .. أنا رأيي        والتفت إلينا أسعد داغر وهو 
ا عزام، ومعك الشقير  الحسنى..إلى  أن تذهب أنت    طه حسين وتجادلوه 
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عرفون  ا ســـــــئمتنفقال عزام:  وهللا أ      ــــرين الذين ال  الكالم مع هؤالء المصـــ
الم  ـــين  ــ ـــمع طه حســ ــ ســ .. ول ـــقير ــ ه الشــ ـــل أن يذهب إل ــ ـــلحتهم، وأنا أفضــ مصــــ

  ."الشوام"
منزل طه حســـــين وتحدد موعد اللقاء        ــل  ـــعد داغر التلفون واتصـــ وتناول أســ

رتير، مشـغول في اجتماع مع  ما قال السـ تور"  ام ألن "سـعادة الد عد خمسـة أ
  مستشرقين  الموجودين  في القاهرة.ال

نت        ة من الوقت،  اف ــحة  ه فســ ان هذا التأخير مالئما لي، فقد رأيت ف و
ــــرحا مثل  معد بن  ا صــــ يف انتزع فرعون من فرعونيته، وأجعله عر ر فيها  أف

  عدنان بن قحطان.
ــين.. فوجدتني فإلى  وذهبت في الموعد المحدد       ـــ ــــ تور طه حســـ ي منزل الد

ـــقت مقاعدها الوثيرة  ــ ــــــالة نســـ ــت في صــ ــ قة جميلة، وجلســــ قة تح بها حد دار أن
ـــب  ة، أو "زوجه" حتى ال تغضــــ ـــــ ه ذوق زوجته االفرنســـ دأ ف ، و ــي ــ ـــن تنســــ ــ أحســـ

  الفصحى عند طه حسين!!
ــيدة        ـــ ــ قة، أن هذه الســ ــــالة األن ــــ ـــر بهذه الصـ ــ صــــ ــــي، وأنا أجيل  قلت لنفســـــ

ة قد أفسدت طه حسين طموحه في ون شبيها  االفرنس م أبي لأن  لضرر العظ
ش  ش الع ع ــة و ــعـــ ــ ـــ ــــ ــ ش في دار متواضـ ع ـــــان أبوا لعالء   .. العالء المعر

ة"!! ة وال عر   الخشن.. ولم تكن زوجته "ال إفرنس
ـــمع نحنحة قادمة        ــ ــ ـــــي وٕاذا بي أســـ ــ ين نفســـ ما أنا في هذا الحوار بيني و وف

ـــين  في طرقه إلي ــ ــــ ــ ــ تور طه حسـ ة نحنحاته إلي،  تنبئ أن الد ق نا، ولعلها من 
  التي اكتسبها في األزهر الشرف!!

قول:         ه، وهو يرحب بي و ه أسلم عل   ودخل طه حسين، وخطوت إل
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ا، إني مســــرور دائما بلقاء إخواننا  -       ا مرح ــهال،  لقد جئت أهال ونزلت ســ
ة!!!  من األقطار الشرق

ارة الترحيب هذ ة عي ع   ه.  وقلت :ووجدت فرصتي الذهب

ة.. -       غير التح ة..  سمح لي أستاذنا الكبير أن أرد التح   وهل 
مثلها..       أحسن منها أو    قال: ولكن 
مثلها.أقلت:  ومن        أحسن منها أو    ين لي مع أستاذنا العميد أن أردها 
أجود منها.       ة  ار الشام،تجيدون التح   قال:  ال .. بل أنتم في د

ان        ـــام.  ولو  ــــ ــــ ــاب والعتاب من أهل الشــ ــــ ـــــ ك الحســ قلت : بل أنا أحمل إل
ا) قادرا على الكالم لكان هو  ـــور ــ ــــ ــــ )، الراقد في معرة النعمان (سـ زميلك (المعر

ك الحساب والعتاب.. سوق إل   الذ 
ة!!        قة، ولست من األقطار الشرق   أنا أوال من األقطار الشق
ان من إلى  اجةوفرغننا من هذه الدي       ما  ه  صــلب الموضــوع، وتحدثت إل

ــــوف.. قال، وهو  شـــ أمر الندوة في دار األهرام، والمقال الذ قرأناه في مجلة الم
حروفهــا، حرفــا حرفــا، تخرج من حلقــ لمــاتــه  ــد  ــنــانــه، ومن هيؤ ــ ــــ ــــ ، ومن بين أســ

ون في المقال..  يد وتشــديد:  وماذا عســى أن  اع وتو ه، وهو يلفظها بإشــ شــفت
..إ ل الح   نه الح 

اطل.       ال سون الح  القرآن "لم تل ما جاء    قلت لست أجادلك إال 
ــانــت خطــ       ــة  ــك أن تتلو قــال: ولكن هــذه اآل ــا ألهــل الكتــاب. وعل ــة ا اآل

اطل". ال سون الح  ا أهل الكتاب لم تل   لها "
حجة القرآن ألم تكن هذه هي  …قلت :  ونحن أولى بها من أهل الكتاب      

  على أهل الكتاب..
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صــغي       عدها أفند ما جاء في المقال.. مقطعا مقطعا، وهو  إلى  ومضــيت 
ـــارتـــــه عن أبى الهول واألهرام واآلثــــار  ــ ــا آخر. وقرأت ع جـــــادلني حينـــ ـــا و حينــ

دا له اعتزازنا  بهذه الحضارة العرقة وقلت متسائال.؟   المصرة مؤ
التخلي إلى  ألهرام وأبي الهول. من الذ دعاهدم اإلى  ومن الذ دعا -      

التخلي عن مصــــرتكم.. وأن تســــيروا  إلى  عن تلك اآلثار الرائعة، ومن الذ دعا
ة..  ل أقطار العرب، العرب إوراء العرب والعرو نني أعرف مشـــاعر العرب في 

ــدموا  ـــرتكم، وال أن تهــ ــ ــ ـــ ــ م أن تتخلوا عن مصــ ــدون عوا آال يرــ م، وال أن تت ثــــار
م  نّ إرب.. الع ســيرون مع م لخير و العرب يردون أن تســيروا أمامهم، وهم  وراء

م عري  عة، وهل لك أن تدلني على زع ــر في الطل ــ ــــ ة جمعاء، ومصـ األمة العر
ـــد، دعــــاكم ـــحفي عري واحـ ــــ ــ ــ ــد، أو صـــ ر عري واحــ ر إلى  واحــــد، أو مف التن

  لمصرتكم وحضارتكم؟؟!!

  مضيت في حديثك. قال:  وهو يتململ في مجلسه: هال      
علم أنّ  نّ إني ال أزدك علما.. إ ت : و لق       تاذنا  ــ ــــ ــــ ــ انت  أســ ة  الوحدة العر

انت "عواصــم" هذه الوحدة  لة من الزمن، و ا طو قائمة في التارخ العري.  أحقا
ـــام  قي  أهل الحجاز والشــ غداد.  وفي القاهرة.. و .  وفي  ــ ة.  وفي دمشـــ في م

ل في أق ا الهول والعراق ومصــــــر،  ة لم تهدم أ ــؤونهم.. والوحدة العر طارهم وشــــ
ـــر، وتوغلّ  ـــر هي مصـ قيت مصـ عد ذلك، في اســــتعراض تارخ ْت وال األهرام، و  ،

ـان على الـدوام جزء ـــر، وأنـه  ـــ ــــ ــ ـان التـارخ اً مصــ إلى  من التـارخ العري، منـذ 
  "يومنا هذا من عامنا هذا".

ه وقال :        ه حتى أذن تف نها دعو جرئةوجرئة جدا أن إورفع طه حســين 
م نّ إتقول    "يومنا هذا من عامنا هذا".إلى  تارخ مصر هو جزء من تارخ
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ـــرف        ــ ــ ـــ ــ صــ قلت :  أرجو  عميدنا أن يترك قراءة األدب حينا من الزمن، و
  عض وقته في قراءة التارخ . قراءة دراسة..

عض الســــــخرة).  وماذا تقول الق       المه  ا أهل  ادالراءة قال:  (وفي  ــة  ــ رســ
  الشام؟
ة (مصــر) عاصــمة الشــرق العري خمســة عشــر قرنا        انت طي قلت:  لقد 

ـــر هو تارخ  ــ ــ ــ ان تارخ مصــــ عد ذلك  ـــــنين  ــ ــ قبل الميالد، وعلى مد مئات الســــ
ة جديدة تزد  طة روح ــالم، فقد جاءت را عد اإلســــ س، أما  الع س  الشــــــام، والع

ة.وشائج القرى بين القاهرة ود غداد وغيرها من حواضر اإلسالم والعرو   مش و
م..القال: ما لنا ولهذا         تارخ القد
ــمة األقطار       ــــ ــ ـــ ــ انت القاهرة عاصـ قلت :  والتارخ الحديث بين أيدينا، لقد 

ــرن عاما ( ــ ة لمدة عشـــ ــا الكبير، 1841-1821العر ــ ــ اشـ ) في عهد محمد علي 
ي أمــا ش التر ش ا مفقــد انهزم الج ــة الج ــة، واعتبرت اتفــاق ــــر حتى قون ــــ ـــــ لمصـ

ال طورس شماال.. ة أن الحدود المصرة تصل حتى ج  وتاه

أنما وجد مخرجا)        سوا عرا..  نّ إقال: (و اشا وأوالده ل   محمد علي 
ـانـت وراء هـذه الحملــة تجــدهـا في تـارخ  نّ إقلــت:        ـة األهـداف التي  عرو

ا (فلسطين).   بلد ع
  يف ذلك..قال: و       
ان غير        ا ســـئل القائد، و ش المصـــر محاصـــرا ع ان الج قلت: حينما  

، فأجاب  ش المصر قف الج ة.نّ إعري، أين س   ه حيث تقف اللغة العر
ـــــوت خافت:         صــ ا، و ـــين ألقول له مداع تور طه حســــ واقترت من أذن الد

هذا  ا، و ا الحملة المصرة على ع قا ا أأنا مصر من  ح  المصر فلسطين ص
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ا،  عا في دولة أعر ش جم ا، ونع ــــر عر ــــ ــــ ح  الفرعوني المصــ ــ ــ ــــ ــ ــ صــ رجو أن 
  الوحدة.
ه، في قهقهة       تف ــين إال أن ألقى رأســـــه خلف  تور طه حســـ ن من الد ولم 

اراته.. ة، متقطعة في مثل نبراته، وموزونة في مثل ع   عال
ف تقوم فقتـــك عاقـــال: ولنفرض جـــدال.. .. أنني و       ـــة، ف لى الوحـــدة العر

امها.. يف نختار ح   الدولة، و
س هذا      ر ألســـتاذنا، قلت: ل في أن أذ األمر العســـير.. هذه تفصـــيالت.. 

ان في برنامجهم أن يختاروا األمير  ة القدامى في دمش  ة العر أن رجال الحر
ـــا ــــ ــــ ار الشــــ م.. وفي عهد عبد القادر، المجاهد الجزائر المعروف، ملكا على د

،  وفي العهــد  ــــر ــــ ــــ ــامي وهو مصــ ــــ ــ ــ ــــ ـان  حـاكم بيروت، محمود سـ محمــد علي 
ـــطيني   ام الشـــــام عراقي ولبناني وفلســ ان بين ح ـــرنات  صـــــلي في أوائل العشــ الف

.. و  ــــين وزر المعارف في الدولة إ وحجاز ــ ــ ــــ تور طه حســ ون الد نا لنطمع أن 
ة المتحدة..   العر

ة في نطاق التعاون، على نحو ما قال:  ولكنا يجب أن نفهم ا       لوحدة العر
  فهمه  العقل الحديث في الدول المتحضرة..

ما نرد الوحدة إوقاطعته قائال:        ــرة الحديثة تفهم الوحدة،  ن البالد المتحضــ
ـا العظمى   ـة، هـذه برطـان ـات المتحـدة يـدل إالعر ـة..وهـذه الوال نهـا دولـة اتحـاد

ــمها، وهذا االت ـــ ــ ــ ك عن الدول عليها اســـ ـــمه.. ناه ـــــ ه اســــ اتي يدل عل ــوف ــ ــ ــ حاد الســــ
لها بلغت الذروة في الحضارة.. وٕاني  سرا وغيرها.. و ة الصغيرة مثل سو االتحاد
ــة في  ــا وزرا للمعــارف  العر ــة أن نراك قر أعرب عن الرجــاء واألمــل، مرة ثــان

ة.   دولة الوحدة العر
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ة اووقفت ألودعه، فقد         ـــار معي متد الحديث قرا ــــ ــــ ــ ــاعات، وســ ــ ــ ــ ــــ ثالث ســـ
ة. انت جلسة ممتعة حقا، وٕاني أرجو أن اراك مرة ثان قول:  لقد    خطوتين وهو 

ة نوأردت أن ينتهي حديث      ــ ــ نت أتحدث في قضــــ ما لو  ا عند خاتمة مثيرة، 
ل  ــلمة:  على  ــ ـــت أنازع أن حمسـ ــب أننا على خالف.. لســ ــ ــواب ال أحسـ ال، صـــ

س لك أن تناز    ع أن الفراعنة عرب..المصرين فراعنة، ول
قول :        فرسته، وهو  وقف طه حسين عند هذا الكالم وقفة فارس يترص 

ة .. دعو جرئة حقا..   هذه دعو عجي
ــت جرئة.. أرجو أن تطلب        ســ ة ول ــت عجي ســ رتيرك أن إلى  قلت:  ل ــ ســ

ان مصر القدم حدثك أن س مس برستد،  وس تاب المؤرخ الشهير ج اء قرأ لك 
ة األولى  جاءوا  إليها من جزرة العرب قبل ســتة آالف ســنة، وأن األســر الفرعون

  من هؤالء العرب..
ل شيء على أطراف أناملك.       امل أسلحتك ..    قال:  يبدو أنك جئتني  
ـــيت      ــ ــ ــــره، هو قضـــ ــــ أســ ــوع، لي ولجيلي  ــ ــ ــ .. هذا الموضــ ــــيد ــــ ا ســ  ناقلت:  ال 

ا،    زددنا مع السنين بها علما ...او الوحيدة، حفظناها منذ الص
  قال:  وأنا أدعو هللا، رب زدني علما.      
تور طه حســــين       ه في مصــــر الذ المنزل إلى  وخرجت من دار الد م ف أق

م على  ـــرر العظ ــ ــ ــــ ــ فتح عيني هذا الضـ ـــي أن  ـــــ ــــ الجديدة، وأنا أدعو هللا في نفســ
ة.. ة الوحدة العر مة.. قض   قضيتي العظ

سب المزد وقضيت ع       اما آخر في القاهرة، وأنا أسعى مع الساعيين، في 
ة،  ـــار للوحدة العر ــــ ـــ ــ رون في نمن األنصــ تب ونخطب، ونناقش ونجادل، والمف

تهم.. تشفون عرو   مصر قد أخذوا  
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ــــدوا لهذا       ـــــ ــ ــ انوا أكبر مني عمرا  وقدرا، قد قصـ ولقد حمدت هللا  أن رجاال، 
ــوع وأوفوه حقه من الدعو  ــــ ع و ة الموضــ ـــــة،  ففي ر ــ ــدرت مجلة  1939الدراسـ ــ ــ أصــ

ــــر الحديث" ظهر فيها و العرب و الهالل "العدد الذهبي عن  ــــ ــــ ــالم في العصــ ــــ ــــ اإلســــ
ة.   مقاالن رائعان عن الوحدة العر

ر        رم عبيد عنوانه " المصـــرون عرب".. وم قلم م في  مان المقال األول 
ـــــر والبالد ا ــ ـــ ــ انة مرموقة في مصــ انت له م ون ذلك الوقت  في أن  ة، و لعر

ك عن المقال.   صاحب  هذا العنوان، ناه
تور عبد الرحمن        ــور المعروف الد م السـ قلم الزع ان  أما المقال الثاني ف

ه ثالثون  ه في يومنا هذا،  وقد مضى  عل ا ال ندعو إل ه مذه شهبندر.. ذهب ف
ارة صارخة: ع   عاما، فقد أعلن 

قون منا أم أبوا.. وٕاذا قدر لنا  أن "نحن إمبراطورة،       ــ ميون الضــ ـــاء اإلقل شـ
ون  ة ال  ـــولنا ونزل  الحواجز بيننا فإن يوم اإلمبراطورة العر ــ ــ ــ ـــ ادل محصــ نت

  عيدا".
ة        ة  العر س للقوم ـــتاذ أحمدأن ول ــ ـــــى  األسـ ــن}تنسـ ــ الزات، األديب  {حســ

ة في مصـــر على  أم رأســـها، حين المصـــر الكبير، الذ ضـــرب الدعوة الشـــعو
قول :" ان ـــرة ل حته المصــ ـــمت القبور من رفات الفراعين، ثصـــــاح صـــــ روا ما ضــ

ق ار  الهالكين، وغالبوا البلى على ما  ـــخور الصـــــالب أخ ـــتقطروا من الصــ  يواســ
م، ثم تحدثوا و  ه من أكفان الماضي الرم طيلوا الحديث عن  فخامة اآلثار افي يد

، وحال  روا دائما أن الروح التي وعظمة  النيل، وجمال الواد الشـــــعب، ولكن اذ
ه مجد  اء فرعون هي روح عمرو،  وأن اللســان الذ تنشــرون  تنفخونها في موم

ه  ــر، وأن القيثار الذ توقعون عل ــان مضــــ ــ ــــر هو لســ لحان النيل هو قيثار أمصــ
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س، وأن   أمر  قى على الــدهر، آالق ــة هي أدعى للفخــامــة  وأ ثــار العرب المعنو
  لناس، من صفائح الذهب وجنادل الحجارة.."وأجد على ا

حات تتوالى  وتت       ة إلى  الىو واســــتمرت  هذه الصــــ أن أعلنت الحرب العالم
ـــة ـــار الحرب، وطوت هـــذا  الحوار المثير.. ولكن -39أيلول -الثـــان وطغـــت أخ

اب الحرب نفسها. اب آخر، وهو  عود من ال عود.. ول   ل
عإلى  عدت      ا في ر ة العفو 1940 بلد  ع ، فقد أعلنت الســلطة البرطان

ها  ة الوحدة ستطو عدين والنازحين، وأنا أحسب أن قض ع المعتقلين والم عن جم
حت مخاوفنا تحوم حول وجودنا،  قبل وحدتنا.. غير  ـــــ ــ ظروف الحرب، فلقد أصــ
ا.  ضة  برطان ة الوحدة عادت لتطل برأسها ولكن رأسها هذه المرة في ق  أن قض

ـــــاراته  وحدث ــهور "المجيدة" التي حق فيها هتلر انتصـــ ـــ ــ ـــت الشـ ـــ أن مضــ
ا  ــت برطان دأ الفلك يدور دورته في صــــالح دول الحلفاء.  فلقد قضــ ــحة، و الكاســ
عد  ة  سورا ولبنان  على ثورة رشيد عالي في العراق.  واحتلت  القوات البرطان

حت بر شــي) وأصــ ومة ف ة (ح ة أن انتزعتهما من الســلطة اإلفرنســ ا صــاح طان
من. ة وال استثناء السعود ة    الشأن في البالد العر

ارزة في مختلف        ــــارات  ــــ ــــ ــعيد العالمي فقد حق الحلفاء انتصــ ـــــ ــــ وعلى الصـــ
ـــا  ــــاء، خالفــ ن  مع الحلفـ ــام العري لم  ــ ـــات.. ولكن.. ولكن الرأ  العـ الجبهــ

ام العرب الذين أعلنوا انضــمامهم اإلى  لتصــرحات الح ن الرأ العام الحلفاء.. 
ـــوارع والبيوت،  ــ ــاجد والشـــ ــ ـــر في المســــ ــــ النصـ العري مع هتلر، والناس يدعون له 

نت أنا من الذين يدعون له في البيوت.   و
ا أن تجتذب إليها الرأ العام العري فلم تجد إال أن تداعب       وأرادت برطان

  الوحدة.من أحلى أحالمهم، وهل أحلى وأعز 



  

-79-  

ع        رتير الحاكم د 1941وفي ر قول س ا، ل ع ق جرس التلفون في منزلي 
ــاء"..  نّ إ" -البرطاني: ون عندك في البيت غدا في المســ ــ لفر ســ ــتر ما  المســ

ذا، أمر واقع.. وفي اليوم التالي جاءني  انت ه ـــت لهذه المفاجأة  ولكنها  ودهشــ
ــــتـر  ــ ــ ــ ــــ ـــاني المسـ ــ طــ ــــاكم البـر ــ لحـ ــــاا ــ ـــة، مـ ــــ ــــالم والتـحـ ــــ ــــ ـــــا الســـ ـــادلنــ ــ ــ   كلـفـر وت

ة السعيدة.     وقال : ون تعارفنا في هذه المناس   إني مسرور أن 
ام هذه الحرب الطاحنة، وما   ـــــعيدة.. نحن في أ ــــ ة الســــ ــ ــ ــــ ــ ــ قلت: وما هذه المناسـ

ة السعيدة.   عسى أن تكون هذه المناس
ة  م على إقامة الوحدة العر ة ترد أن تعاون ومة البرطان   قال: إّن الح

يف..   قلت : و
ـــتر أيــدن في مجلس العموم تــأييــدنــا في قــال:  لقــد أعلن  ــ ــ ــ ــــ وزر خــارجيتنــا المسـ

ان التارخي . غي أن نغفل الرد على هذا الب م نحو الهدف، وال ين   مساع
ه نص التصرح فأخذت أقرأ:   -وأخرج من جي

ـــداقة قد  نّ إ"        ــ ــ ــ ـــ ــداقة مع العرب، وهي صـ ــ ــــ ــــ لة من الصـ ا تقاليد طو لبرطان
س األقوال  ـــــى ممن أثبتتهــا األعمــال ول ـــــ حصــــ وحــدهــا، ولنــا بين العرب عــدد ال 

ثير  ــدقاء  ما أن لهم هنا أصـ ام في مجلس يرجون لنا الخير،  ن، وقد قلت منذ أ
ثير  نّ إالعموم  ومة جاللته تعطف  ــتقالل.  وأود  اً ح ــورا في االســــ على أماني ســــ

ــأذهب ــ ــ عد من ذلك فأقول إلى  أن أكرر ذلك اآلن، ولكن ســ العالم العري قد  نّ إأ
رجو  اخط ة، و ـــــ ــ ــ ة التي تمت عقب الحرب الماضـــ ـــو ــ ــ ــ مة منذ التســـ خطوات عظ

ه  ة درجة من الوحدة أكبر مما تتمتع  ـــعوب العر ــــ ــــ ــ ر العرب للشـ ثير من مف
نيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف، وال إلى  العرب ليتطلعون  نّ إ اآلن...  و 

ـــــدقائنا.. ــ ــ ــــ غي  أن نغفل  الرد على هذا الطلب من جانب أصــ بدو أنه من  ين و
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عي ومن ة،  الطب ة بين البالد العر ة واالقتصاد ة الروا الثقاف الح وجوب تقو
ومة جاللته ســـوق تبذل تأييدها أل خطة  ضـــا.. وح ة أ اســـ ذلك الروا الســـ و

  تلقى موافقة عامة".

السؤال:         ادرني الحاكم البرطاني  ان حتى    وما أن فرغت من قراءة الب

ان وزر خارجيتنا،  -       ك في ب ذلك؟؟نّ إوما رأ س  م، أل ان عظ   ه ب

ان؟ قلت: ك في هذا الب   وما الذ أعج

ثيرة، و  قال: ة  ـــدقاء العرب، وقد عملت في بالد عر ــ ــ ــــ عتقد أن هذا أ أنا من أصـــ
ل ما نرجوه أن  ة، و ة العر ــيخدم القضـــــ ــ ان سـ ـــر في هذه الحرب على نالب نتصــ

ان.دول المحور حتى تستط ومتنا أن تنفذ هذا الب   ع ح

ان؟؟   قلت:  وهل تردون أن تنتصروا لتنفذوا  هذا الب

عا،  قال: ة، غير أني أرجو أن أســـمع الط ــ سـ ون من أغراضـــنا الرئ ــ ، ولكنه سـ
ع. قا لنا، ونرد أن نعرف رأ الجم صراحة، وأنا أعلم أنك لست صد ك    رأ

ع، وال  مة في هذا  نأعتقد أ قلت:  ســـأقول لك رأ الجم م له أ ق رأ أصـــدقائ
م في واد.   الموضوع.. ألن الشعب في واد وأصدقاء

  قال:  وما هو رأ الشعب في نظرك..

حرك اهتمام الشعب،  ام، ولم  ضعة أ اإلذاعة منذ  ان  قلت:  لقد سمعنا هذا الب
عيد.   من قرب أو من 

ة.. و  ان  يتحدث عن الوحدة العر  مالكم..آهذا هو أعظم قال: ولماذا؟ إن الب
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ان.   قلت: نعم، الوحدة أعظم آمالنا.. ولكن الشعب ال يث بهذا الب
ا أن أعرف رأ الشعب. لف رسم   قال: ولكن أرد أن أعرف السبب.. أنا م

م في إقلت:   ة مع ــيل عن العالقات العر ــ ــ عة للوقت أن نتحدث بتفصـ ـــــ نه مضــ
ـــين  ــــ ـــرف حسـ ــــ ـــة الشـ ــ ــ ة األولى، إن قصـ ماهون الحرب العالم ــالته مع م ــــ ومراســ

م،  ــ ــ ــــ ــ ـــ انت التجزئة والتقسـ ة للوطن العري  ــ ــ ــــ ـــــ النسـ في أن نتيجتها  معروفة.. 
ة ــ ــ النســــ ــالت إلى  و ـــ .  إن مراســـ ـــاء الوطن القومي اليهود ــــ انت إنشـ ـــطين  ــــ فلسـ
ـــين ــ ــ ــ ــــ م اآلن، ونحن في -حسـ ـــان وزر مـــاهون في الحرب األولى أقو من ب م

ة.   الحرب الثان
غة ون األمر مقبوال.. قال: وهل إذا وضعنا ص   أقو 

ا  غة، إنها الثقة، وهذه مفقودة بين برطان ـــــ الصــ ـــــل  ـــوع ال يتصــ ــ قلت: إن الموضــ
ة.   والشعوب العر

س موقفنا  من عيد الثقة، أل ا. قال: وما الذ  اف ة    الوحدة العر
ــة األولى ع عــد الحرب العــالم ــة مقلــت:  عــد الحرب العــالم لتم على التجزئــة، و

ة ت ما تشاءون..الثان مونها    ردون أن تعملوا  للوحدة!! ولكن وحدة تق
ات حسن نيتنا..   قال: ولكن ما هو الدليل الذ تردونه إلث

ــتكون  ــــ ة، وســ ـــــطين ومة فلســـ ـــطين وٕاقامة ح ــ ـــتقالل فلســـ ــــ قلت: أن توافقوا على اسـ
ة األخر  ومات العر ومتنا مع الح من وٕامارة  -ح ة وال مصــر والعراق والســعود

إلى  على استعداد إلعالن الحرب على  دول المحور واالنضمام - ردنشرق األ
ة األولى..  ما فعل الشرف حسين في الحرب العالم   صف الحلفاء، تماما 

  قال: ولكن اليهود يرفضون.
م. ين   قلت: إذن تحالفوا مع اليهود.. ونحن ال حلف بيننا و
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ة؟   قال: والوحدة العر
وا الوحدة العر فيلون  بإنشائها وحدنا..قلت : اتر  ة وشأنها.. ونحن 

وطــال الحوار بيننــا على هــذا المنوال، وخرج الحــاكم البرطــاني من منزلي وهو 
ون  ة األخر يتجاو قول: إن أصـــدقاءنا في مصـــر والعراق واألردن والبالد العر

ة.   معنا، وسنتعاون معهم على إنشاء الوحدة العر

ل شيء..قلت:  المستقبل وحده هو الذ شف     س
ـــام    ــاعـــات تمـــت بين ح عـــد ذلـــك عن لقـــاءات واجتمـ ـــار  وتواترت األخ

ــوع  ــــ ـــدد موضـ ــ صــ ة  ــم العر ــ ا العظمى في العواصـــ ــفراء برطان ــــ العرب آنذاك وسـ
الخطب،  بر معززة  ة، ووثب األمير عبد هللا من عمان في حملة  الوحدة العر

ــروع .. ونشــــ نور  والرســــل، واالجتماعات، واألموال، للدعوة لمشــ ســــورا الكبر
ة..  س وزراء العراق في الطواف على البالد العر ـــعيد رئ ــ ــ ــــل بزعمائها يالســ ــ ــ تصـ

ا   مشروع آخر، الهالل الخصيب.إلى  داع
ة        ــ ــ ــــ ــ ــ علم أثر القضــ ــــطين، فهو  ــــ ـــــ ارة فلسـ ـــعيد عن ز ــــ ـــــ غفل نور الســ ولم 

ــروع عري.. وجاء ــ ة، في أ مشـــ ـــطين ــ ع إلى  الفلســ فا في ر زل في ون 1942ح
ا أ ــــح األلماني في جبل الكرمل، مدع ــ ـــتجمام.. إلى  ه جاءنالمصـ ـــــطين لالســــ فلســ

ذا قالت الصحف!! اء.. وه االت األن ذا أذاعت و   وه
فا،        ان ح ــهيون من أع م صــــ ــا في بيت إبراه مت له حفلة شــــ ان أن أق و

.. وانقلبت الحفلة ــحاب الرأ ــ اب والمثقفين وأصــــ ــــــ ة من الشــ ة ندو إلى  جمعت نخ
ــة  ـــعيــد في الحرب العــالم ــ ــ ــــ ــ عض المتكلمين "جهــاد" نور السـ ــة، وامتــدح  خطــاب

لمتي في ختام الح ــين.. وجعلت  حتى تجب ما  فلاألولى في ثورة الشـــــرف حســـ
  قبلها..
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ـــــين،       ــــرف حسـ ا للشــ ه وعود برطان ـــت ف ـــتعرضـــ ــ ا اسـ ــه ــ ا مســ وألقيت  خطا
عدها،  ة األولى و ـــــرحات الحلفاء في الحرب العالم ــــ ــــ والمظالم التي أنزلتها وتصـ

المي وأنا أقول   ــــة، وأنهيت   ــــ ـــطين خاصـ ــ ــ ة عامة وفلســ ا في البالد العر برطان
حنا فإن اليهود  ـــــل عمل على تســ ـــا، ونحن نرده أن  ـــ اشـ الجنرال"، نور   "نرحب 
حر  ــن ثغورنا فإنها ثغور العراق على ال ــ حصــ ح.. نرده أن  ــل ــ ـــون في التســ ماضـــ

.. نرده.. ض المتوس   نرده..". األب
شـيإلى  وانقلب األمر من حفلة شـا       اشـا  ة، ولم يرد نور  ، ءحفلة وطن

ـــام... و  ــــ ـــــيء من االبتسـ ـــمت على شـــ ـــ الصــ ــــــما  قي معتصــ المحامي إلى  لتفت او
ا األحرار الذين التحقوا  بثورة الشرف  حي الخضراء (صفد) وهو من الض ص

حي..  ا ص   شقير غدا..نتظرك في المصح مع الأحسين وقال:  
ـــاعد      ارة في اليوم الثاني، على ذلك ا لطر الفرد، الصـــــ ــــــ إلى  وحملتنا الســ

ــــرتنا، ووجدنا "فخامة"  ــــ ســ منتنا والحدائ على م ا على م جبل الكرمل، وخليج ع
ــاحــث  ن في الفنــدق إال رجــال الم ـــالــة.. ولم  ــ ــــ ــ ــ ــــا في انتظــارنــا في الصــ ــــ ـــــ ــاشــ ال

ماهم ال تخطئ..  وأنا أعرفهم من شعرهم المهفهف، والجاكتة البرطانيين، فإن س
  المخصرة، والبنطلون المشدود!!

قي..       اشا من محفظته ملفين، واحد لي وواحد لرف   وأخرج ال
اسة شيء .. والحماسة شيء  فتهم".. الس حي.. هذا الشقير ما " ا ص وقال:  

  آخر..
الك      عد "  ما  ـــروعه الذ عرف ف ــــ حتو مشــ ان الملف  تاب األزرق" وقد و
ــة في القــاهرة في عــام إلى  قــدمــه إلى  وهو يــدعو  1942وزر الــدولــة البرطــان

، على أن تدخل في اتخاإ   فدرالي  مع العراق..د نشاء سورا الكبر
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ــاعدتنا ف ــ ــــ مســــــ ا  ــــتطعنا أن نقنع برطان ــ ــ ــــ ون قد حققنا حلمنا الذ نقال:  إذا اســ
ذلك..؟؟ س  حي، أل ا ص   حارنا من أجله 

صلحون لشيء..ق   ال:  لقد اتصلنا بهم.. هؤالء بدو ال 
  قلت: مصر؟

ضا هؤالء فراعنة.. ال ينفعون لشيء.   قال:  لقد اتصلت بهم أ
ــك بتالبيبهم حتى  قلت:  لو فرّ  ـــ ــــ ة لوجب علينا أن نمســ هؤالء الفراعنة من العرو

  نعيدهم إليها..  
ـــا ــر تحـــــت االحتالل  البرطـــــاني، وال تملـــــك زمــ ــــ ــــ ــ ــال:  ولكن مصــ ـــا.قـــ   م أمرهــ

س تحت االحتالل أو النفوذ البرطاني..   !!قلت:  ومن من العرب ل
اشــا   قك ال إلى  ومال نور  ظهر أن صــد حي الخضــراء وقال له :  صــ

  عرف المصرين جيدا..

اشا.. المصرون مثلنا، فيهم ما        ا  حي الخضراء قائال:  وهللا  فأجاب ص
  اهم سواء.ٕان الشر، ونحن و فينا من الخير، فيهم ما فينا م

حة بين        المســـ طقط  اشـــا،  وانتهى الحوار، وخرجنا من الصـــالة، ونور 
ه، وهو يردد قول الشاعر:  يد

نت جاهال  ام ما    ستبد لك األ

ار من لم تزود األخ ك  أت   .و

سر الخبر..       وقلت نأنشد       اشا هذا البيت، وهو ينصب المبتدأ و ور 
ام.. وسنر ما له ام!!س:  نعم ستبد لك األ   تبد لك األ
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ـــيرون معنــا حتى        ـــــ ــــ ســ ــة  ــاحــث البرطــان قــة، ورجــال الم وخرجنــا من الحــد
م.. اذهبوا حاجة إل ـــــنا  ــ اإلنجليزة:  لسـ ارة.. وأنا أقول لهم  ـــــ ــ فخامته.. إلى  السـ

م..   إنه في حاجة إل

    
  
  
  
  

ــام مع:    توفيد،نور الســـــــــعيــ..مصـــــــــطفى النحــاسأ
  والشيخ يوسف ،سعد هللا الجابر ، أبو الهد         
ــة (       ــة الثــان ــا تخوض غمــار الحرب العــالم ) 1945-1939ــانــت برطــان

ة واحدا من هذه  ــــخمة لتجعل الوحدة العر ــ ــ ــالح.. وقد بذلت جهودا  ضـــ ــ ـــ ل ســــ
  األسلحة..

ة في ذلك الوقت، أن        ــؤون العر ــ ــــ الشـــ عينت  "وزر وقد بلغ من اهتمامها 
، وجعلت مقره القاهرة، وقد تعاقب على هذا  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــرق األوســ ــــ ـــؤون الشـــــ ـــــ ــــ دولة" لشــ
ن".. والثاني هو الذ اغتاله اإلرهابيون اليهود، في  ـــي".. "مو ــ ســ ــــب.. " المنصـــ

  وضح النهار، وفي أبرز  شوارع القاهرة..
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ــالب       ـــفراء البرطــانيين العــارفين  ــ ــ ـــ ــ ــة من الســ ــة نخ ــان في البالد العر الد و
ــمائهم  ــــ أســ ة تعرفهم   ة.. والجماهير العر عاونوا وزر  الدولة البرطان ة، ل العر

ان منهم: ات.. و ـــاطات وتحر اليتون وســــمارت في القاهرة،  -لما أبدوا من نشـ
في  .. أما في عمان ف غداد.. والجنرال سيبرز في بيروت ودمش س في  ورنال

ش األرد ـــا،  قائد الج ــ ــ ــ ــــ اشـ لوب  ارثة وجود   ارز في  ــاحب الدور ال ـــ ــ ــ ــــ ني وصـ
ـــنة  ــ ــطين ســـ ــ ــنوات م، والحاكم الفعلي لل1948فلســــ ــ ــ ة،  لســ ـــم ــ ــ ة الهاشـ ملكة األردن

  وسنوات!!
ا        ل يوم تعاطفا مع دول المحور، ألمان ان شــعور الرأ العام يتصــاعد  و

ه هؤالء الســفراء الفرســان أن ل ما أفلح ف تزايد نقمة على الحلفاء.. و ا، و طال  وٕا
ـــحبوا"  ــــ ــــ ــ عرون عن تعــاونهم إلى  "سـ ــام العرب،  عض الح ـــفوف الحلفــاء  ــ ـــــ صــــ

  ة متلعثمة!!نسِ لْ أَ وصداقتهم، ولكن 
ـــتر        ــ ــ ــــ ــرح المســ ــ ــــ ــــ ذلك تصـ فلح  ة (مايو إولم  ة البرطان يدن وزر الخارج
المه أمام تصرحات المراغي شيخ 1941 ة، فقد تهاو  ) في تأييد الوحدة العر

ان المثل الرائع األزهر حين أعلن " أننا ال ناقة لنا وال جمل في هذه الحرب" .  ف
قف في وجه السلطة والسلطان..لللعا   م الذ 

غداد على إعالن  الحرب اولما لم تو          جانب  الحلفاء، إلى  ف القاهرة و
ا العظمى ــالح فقضـــت على ثورة رشـــيد عالي الكيالني  إلى  لجأت برطان قوة السـ

ــنـة (1941في العراق ( ــ ــ ـــ ــ ــ ومة 1942) وخلعـت وزارة علي مـاهر سـ ) وجـاءت ح
اشا.   الوفد برئاسة النحاس 

حت موات       ــ ــ ــــ ــ ــ ة أن الظروف أصــ ومة البرطان ة األمير عبدهللا وقدرت الح
ذلك فإن ة عنيدة في سـورا و صـورة  وجد مقاو ة  حث في الوحدة العر لتعاود ال
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ه مشـــروع نور الســـعيد "الهالل شـــاملة، فإن  مشـــروع ســـورا الكبر الذ دع ا إل
لها.. ولهذا عاد  ة  ــــة عارمة في البالد العر ــ ــــ معارضــ ـــيب".. فقد ظفر،  ــــ ــــ الخصـ

ا  ه :1942المستر أيدن، فأدلى (ش   -) بتصرح قال ف
عين العطف نّ إ       ـــة تنظر  ومـــة البرطـــان ـــة بين العرب إلى  الح ـــل حر

ة أو  ة  والثقاف ــــاد ــ ة بينهم، ولكن من الجلي أن لتعزز الوحدة االقتصـــ ــ ـــ اســــ ـــــ ــ الســ
ــهم..  ــ ــروع يجب  أن تأتي من جانب العرب أنفسـ الخطوة األولى لتحقي  أ مشـــ
ــتحســـانا  والذ أعرفه أنه لم يوضـــع حتى اآلن مثل هذا المشـــروع الذ ســـينال اسـ

  عاما".
ان        ـــرق األدنى و ــ ــــه اإلنجليز من إذاعة الشـ ـــــرح بنصــ ــمعت هذا التصـ ســــ

زها في "قبرص ام مر أن هذه هي دعوة مفتوحة للح " وأحســســت في قرارة نفســي 
ة!! شرعوا في العمل.. للوحدة العر أن    العرب 

ـــرح وزر جوقد       ـــــ ــــ ع على تصــ ـــاب ــــ ــ ــ اء ظني في محله، فلم تمض ثالثة أســــ
ــيوخ المصــــر (آذار  اشــــا في مجلس الشــ ة حتى ألقى النحاس  ة البرطان الخارج

ه..1943سنة  انا قال ف   ) ب
ــــرحه رأيت أن الطرقة المثلى هي أن تتناول        ــتر أيدن  تصـ "منذ أعلن مســـ

ومات  ــتطالع آراء الح ــــ اســــــ ة.. وعلينا أن نبدأ  ومات العر ــوع الح ــ ــ ــ هذا الموضــــ
عد ذلك ما بينها، ثم ندعوهم  ــــر إلى  على حدتها، ثم نبذل الجهود للتوفي ف مصـــ

ــعي للوحدة العر ــــ ــ ــ ــ الفعل.. معا في اجتماع  ود حتى يبدأ الســ ة بجبهة متحدة 
ــوع واتخاذ   حث الموضـــ ـــر مؤتمر إلكمال   عقد في مصــ فإذا تم التفاهم وجب أن 

ة".ما يراه من القرارات محققا لأل   غراض التي تنشدها األمة العر
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ــا قد وجه  الدعوة       ــــ ـــــ اشـــ اء أن النحاس  االت األن ومات إلى  ونقلت و الح
احث معها، على حدة،  ة للت م، في العر ــــــ ــــ ــ نار في الهشــ بير،  وانطل عنوان 

ة.  وشاء  ان هذا العنوان:  مشاورات الوحدة العر ع أرجاء الوطن العري، و جم
ـــة  رات عن الوحـــدة العر ـــات ومـــذ ر القـــدر أن تكون لي، منـــذ ذلـــك الوقـــت، ذ

عضها سعيد..و أنا في حيرة ، ما هي صفوة  الحساب!!   عضها شقي، و
ـــطاف في فندق بلودان الكبير، في 1943عام  نفي تموز م       ــ ــ ــــ نت أصـــ  ،

ـــامخة، الفردة بجفافها  ـــــ وأراد  القدر أن أغادر تلك الروابي الشـــــ ــ ة دمشـ ــاح ــ ــ ضــ
ــاليهــا.. فلقــد  ــامهــا ول ــأ ــهر  ــ ــــ ـــــ ــة ثالثــة أشـ نــدرــة قرا ــ ــ ــــ ــ ــ ــة  اإلســ ألنغمر في رطو

انت دمشــ الســيد  شــإلى  اســتدعاني س الجمهورة الســورة، و ر القوتلي، رئ
فاجئني قائال: لي ه    ه معرفة وطيدة في زاراته المتعددة لفلسطين، وٕاذا 

ـــأن الوحدة  -       ـــ ــــ شـ ـــاور  ــــ ة للتشــــ ومات العر ـــا وجه دعوة للح ــ ـــــ اشـ النحاس 
ة، وقد رأيت مع اإلخوان أن نوفدك ا من هذه إلى  العر ندرة لتكون قر ـــــ ـــــ ــ اإلســ

عث إلينا بتقاررك  من حين احثات، وت   حين.إلى  الم
ة.       ة البرطان ا "أبو حسان" .. وماذا نرجو من هذه "الوحدة" العر   قلت:  

ع أن نجعلها خيرا، فلنبذل  جهدنا أن ال تكون         ـــتط ــــ ـــــ نا ال نســ قال:  إذا 
عمل لتحقي سـورا الكبر .. ونور السـعيد  شـرا.. أنت تعلم أن األمير عبد هللا 

فين ا  ما أصـــابنا من الطرفين في الماضـــي، عمل إلنشـــاء الهالل الخصـــيب.. و
ن إنقاذه  للحاضر والمستقبل.. م   فلنعمل على إنقاذ ما 

  قلت  : ولكن..      
ادر       ــمع ولكن.. يجب أن ن ــ ــ ــ ــ فوتنا إلى  قال:  ال أرد أن أسـ العمل قبل أن 

  القطار..!!
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ــافرت       ــ القطارإلى  وفي اليوم التالي سـ فا ومنها  وأنا أحمل القاهرة،  إلى  ح
ــورة س الجمهورة الســـ ر القوتلي رئ ـــيد شـــــ ا من الســ " صـــــاحب المقام إلى  تا

ــة المملكــة  س مجلس وزراء وزر خــارج ـــا رئ ــ ــــ ــــ ــاشـــ ــطفى النحــاس  ــ ــ ـــــ ع مصـــ الرف
ة مع  ع تفاصــيل مشــاورات الوحدة العر عوثا خاصــا، يتا اعتماد م المصــرة،" 

قة، ة الشق ومات العر صل الوفد الإلى  الح ومات السورة.أن    رسمي للح

ــــدها ولم أجد        ــــ انت الحرارة على أشـ العهد بها، فقد  الي القاهرة  ولم تكن ل
الفرار ـــــرعت  س على النيل مجاال للنوم، فأســـــ ــميرام ــ ــــ ندرة، إلى  فندق ســ ــــــ اإلســــ

ة..  الرطو أنســامها الناعمة.. مثقلة  وقضــيت ليلتي في فندق ســان اســتفانو أنعم 
ل حال.ولكنها أرحم من ال   قاهرة على 

ــتفانو في اليوم الثاني        ـــ س" في جناحه في فندق اســــ ـــتقبلني  "رفعة الرئ ــــ واســ
ا أهال وســهال..  اشــا على طرقته المعروفة.. ســلمته الرســالة..  لوصــولي، هاشــا 

ــعة، أنت  ــ ــ ا.. وأنت على الرحب والســـ ـــــالح الدين تا مرح ــ صــ ة  الخارج ـــل  ــــ تصــ
رتير عــام مجلس الوزراء) وهو ــ ــ ــــ ــ ــ ع  (ســ قــدم لــك جم ــيء .. و ــــ ــــ ــ ــل شــ يبلغــك  

ا.. ا مرح رات..    المحاضر والمذ
اب الوفد ينتظرون في الردهات، هذا يهتف        ــــــ ــــ ــ س الجليل" وشــ وخرج "الرئ

قبل يده اته، وذاك  س.. -ح ا" على يد رفعة الرئ   والمراف يرش "الكولون
ــا      ــــ ــــ ــ عة مشــ ــا لمتا ـــــ ــــ عوثا خاصـــ ذا بدأت مهمتي الجديدة.. م ورات الوحدة وه

ة.   العر
ان نور السعيد أول الوافدين على مصر، ومعه بدأت مشاورات الوحدة        و

املين في أرع  ندرة، واســتغرقت أســبوعين  اإلســ ادس  ة في قصــر أنطون العر
ة.. ة ومحادثات شفو تو رات م لة.. مع ما صاحبها من مذ   جلسات طو
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احثات بدت فرو        ة الم ــر ومنذ بدا ــ ــــ ارزة بين الوفدين المصــــ ــحة  ــ ــــ ق واضــــ
ـــة،  معهم  ــ ــ اســـ ــ ــ ــــ ــــا ورفاقه من رجال القانون والســ ــ ــ اشــ ان النحاس  والعراقي، فقد 

ــات عن ؤ خبرا ــــ ــ ين أيديهم دراسـ ة،  و ـــؤون الدول ــ ــ اغة ومختلف الشــ ــ ــ هم  في الصـــــ
س وزراء العراق وحيدا  إال  ان فخامة رئ ال الوحدة في العالم.. على حين  ـــــ أشــ

ضـــافاكتجمن مســـدس تحت  رتين،  رة أو مذ حتو مذ ذلك أن إلى  ه، وملف 
حسن الكالم، وقد وقع بين فرسان الكالم من رجاالت مصر.  نور السعيد ال 

ة خالل تلك المدة،  اتب الخارج ادس وم ــر أنطون ــ نت أتردد بين قصـــــ و
تور محمد صالح الدين  ك" (الد الجتمع مع "صاحب العزة محمد صالح الدين 

.. اشا وزر ال عد األخر عد) وأقف على مراحل التشاورات، واحدة  ما  ة ف خارج
المحاضر عث  .إلى  وأ   دمش

ليرن"  واللورد        ــفير  البرطاني " ـــعيد بدوره  يتردد على الســـ ان نور الســ و
ان نور  ة لشــؤون الشــرق األوســ في القاهرة، فقد  ن" وزر الدولة البرطان "مو

اعترافه  في  ا السعيد  ة من أصدقاء برطان أحاديثه الخاصة وتصرحاته الصحف
ــير مع  ــ ســ ة، فلم ال  ا لتبني الوحدة العر في العالم العري، وها قد جاءت برطان

  القافلة..
ـــروع الهالل       ــراع مع نفســــه.. هو يرد تحقي مشـ ــعيد في صــ ان نور الســ و

ل  البالد  ــمل  شــ ما"  ن الخصــــيب، واإلنجليز يردون " تنظ ة،  ول ــمه  االعر ســ
ة.   الوحدة العر

ون ملكا         ا الكبر  ل ــور ــ ـــــ ــــ ان األمير (الملك) عبد هللا، يرد سـ ذلك  و
فلــت أحــد  عهــا، فال  ــة جم طوا مع الــدول العر عليهــا، واإلنجليز يرــدون أن يترا

  منها خارج الحظيرة..
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ة ال       ـــــ ــ ــ القضـ ه حديث عهد  ـــر من جان ــ ــ ان الوفد المصـــ ة، فقد ابتدأ و عر
حاث الوحدة  ـــروع" أل حث عن " مشــ ال ـــا  اشــ ـــاوراته  مع نور  اشـــــا مشــ النحاس 

ـــة ز ومـــة مر ـــة" على حـــد تعبيره، وهـــل تكون "ح ومـــات إلى  العر جـــانـــب الح
ن "اتحـــاد بين األمم  ن تكو م يف  ـــة"،  و ـــة لكـــل أمـــه من األمم العر م اإلقل

ة".   العر
ا       ـــاورات، وأنا في غرفة نومي، نت أقرأ  هذه الع ـــــر  المشــــ رات في محاضــ

ع أن أهضــــم هذا الكالم عن األمم  ــتط ســــتبد  بي األرق حتى الفجر، وأنا ال أســ ف
ة، فقد عرفناها أمة  م عدد  هذه األمم العر ـــــي:  ـــــ ـــاءلت  في نفســ ــــ ــــ ة، وتسـ العر

ة؟   واحدة، فما معنى الكالم عن األمم العر
ة سق مشروع إي       ما تسق حومن البدا زة،  ومة مر ة واحدة في جاد ح

حث وراء   ـــعيد، ذلك أن ال ــــ ــــ حة " الكهرمان"  التي ال تفارق يد نور الســ ــ ــ ــــ ــ ــ مسـ
ما قال نور  زة،  ومة مر عة للوقت" وهو الذ قضى من  _ ح اشا هو "مض

زة في نطاق الهالل الخصيب!! ومة مر عمل إلنشاء ح   وقته ثالثة أعوام طوال 
ة، من وعل       ة" من مشاورات الوحدة العر عدت "الوحدة العر ى هذا فقد است

ـــا، ولكنه أرادها أن تخرج من  ــ ــــ اشـــ ان هذا هو رأ النحاس  .. و م فأول  الطر
ش-نور  ع   يومنا هذا.إلى  وهذا  هو األسلوب العري، الذ 

ن أن        م انا  لما  ـــما ب ــ ــعيد رسـ ــ ة قدم نور الســ ــــة الختام تكون وفي الجلســ
ون له  ـــــورتين:  األولى، مجلس اتحاد تنفيذ  ــــ ــــ ة، على صـ ه الوحدة العر عل
ة  تلتزم بها دول االتحاد حتى لو  ـــلطة تنفيذ ــ ــــ ــــ ة تكون لها سـ أة تنفيذ س، وه رئ

ة، مجلس اتحاد تكون قراراته  غير ملزمة إال  من لانت  مخالفة لرأيها، والثان
  قبلها.
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ــا         ــا حرصــــ اشــــ ان نور  ا و ـــورتين تار أ من هاتين الصـــ أن ال يلتزم  
اشــا  ة".. وأضــاف نور  ة الدولة العر ق ســتطلع  آراء  س أن  الثناء "لرفعة الرئ
غة أخر من  انت هذه ص ة" ف ه دول العر أن العراق "يواف على ما تواف عل

ش معنا ع   اليوم..إلى  الكالم العري الذ 
غدق الثناء   هذا أن نور إلى  ضـــاف       اشـــا قد انحلت عقدة لســـانه.. وهو 

ـــهوة "الزعامة  ــــ ــا شـ ـــ ــ اشـ ع في النحاس  ــ ــ شــــ ـــــا فقد أراد أن  ــ اشـ على رفعة النحاس 
ة، على أن تدخل   م األوحد"  حتى يتحرك  في إطار للوحدة العر ـــة للزع المقدســـــ
ـــرق األردن  ــورا  وشـــ ــيب.. مؤلفة من  العراق وســــ ــ ة دولة الهالل الخصــ في النها

ة..ينان وفلسطين، وحتى ولب   تحق  المفهوم  البرطاني الهاشمي للوحدة العر
سين سأل رفعته فخامته..        ة التي تمت بين  الرئ   وفي الجلسة الختام
ة".  -       صح أن تشترك فيها "األمم العر   وما هي وجوه  التعاون التي 
اشا:  التعاون يتناول  الشؤون الس       ة قال نور  رة واالقتصاد ة والعس اس

ات!!. ة األقل ذلك حما تناول  ة ، و ة واالجتماع   والثقاف
ات..       ة األقل ه" حما عني "إ اشا مندهشا:     وسأل النحاس 
ون عندنا في دولة الهالل الخصـــــيب اليهود في        اشـــــا:  ســـــ فأجاب نور 

  د في العراق!!ورين واألكراشنة في لبنان واألر فلسطين، والموا
ــا وهو يتحدث عن "األمم        اشـ ة بين النحاس  احثات الوحدة العر وانتهت م

أنما  ة.. و ة وغير العر ات العر ــا وهو يتحدث هم األقل ــــ ـــ ــ ــ اشــ المتحدة" ونور 
قول:  شتان بين  مشرق ومغرب..   عث الشاعر العري من مرقده ل

بر ل       ـــا  ــــ ـــا  حفلة شـــــ ــ ــــ اشـــ ــــعيد قبل عودتهوأقام النحاس  ــــ إلى  نور الســــ
أنها  دأت  ة و ة العر ــ ــ القضــــ ــتغلين  ــ ــ بير من المشــ ـــــرها عدد  غداد.. وقد حضـــ
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ـــرور..  ــــر والســ شـ ال ــا طافحين  ــ اشـ ـــا ونور  اشــ مهرجان قومي.. ودخل النحاس 
ــــلمين..  ــلمت مع المسـ ــ ــعيد بذراعيأوسـ ــ ني نور السـ ة في  القاعة، إلى  مســـــ زاو

  وهمس في أذني:
ــــرين ا أحمد .. ه - س القوتلي أن المصــ ات"، أخبر الرئ ة "لقلق ذه الوحدة العر

ه فايدة  من  ة.. إنهم يردون أن يتزعموا على العرب.. ما ف ال يردون وحدة عر
  هذه المشاورات.. أحسن طرقة أن تتفاهم العراق وسورا .. و... و....

ا جمهورة..        ـــور ــ ـــ ــ ــ ة، وســ ــــا.. العراق ملك ــــ ــــ ــ اشـ ا  العراق مرت قلت  :  
أ معاهدة.. طة  ا، وسورا غير  مرت   معاهدة  مع برطان

اشا بجانبنا فقال :         ومر النحاس 
      .. عوث السور اشا مع الم   ماذا يتحدث ال
زة!!       ومة المر ام الح ة ق ان حث إم اشا متلعثما:  نحن ن   فقال نور 
وم       رة الح زة.قلت:  أنا من أنصار ف   ة المر
      .. اشا غير مراف اشا:  ولكن نور    قال النحاس 
ـــرن.. وانتقل  الحديث،        ــ ــ ــــعت حلقة الحاضـــ ــ ــا فقد توســــ ــ ــ ــ اشــ ك  نور  وارت
ندرة وهوائها العليل..إلى  العادة   الجو، والى صيف اإلس
ــعيد       ــ ـــافر نور الســـــ ــ ـــ ــــر  إلى  ومن الحفل سـ طه محاضـــــ حمل تحت إ غداد 

ـــاورات  ـــ ــــ ــــيب" عالوحدة المشـــــ ــــ ــــ ع مع ملف "الهالل الخصــ ة،  مروطا بخ رف ر
  ليجعله الهالل الجديب  !!

اشا إلى  وجاء دور إمارة شـرق األردن، فقدم       ندرة توفي أبو الهد  اإلسـ
س األردني وحده يرافقه  ــا، فقد جاء الرئ ــــ ــ ــ ــــ اشـ ان مثله نور  س وزرائها.. و رئ
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ر،  "مســـــاعد مدير عام  مان ســـــ رتير خاص ســـــل ــ ســـ ومة األردن"  ح الجمارك 
ة!! ذا وصفته المحاضر الرسم اشا، وه  لدولة توفي أبو الهد 

اإلضافة ه  ان ف اشا، إلى  أما وفد مصر ف اشا، أحمد نجيب الهاللي  النحاس 
رتير عام  اسي األديب،  ومعه محمد صالح الدين س وزر المعارف، العالم الس

  جلس الوزراء..

ا عني، فهو من بلد من عائلة معروفة و         ن توفي أبو الهد غر لم 
ــت عل ــــ ا، وقربي عن طر زوجتي، وقد فرضــ ة  يفي ع طة االجتماع هذه الرا

اله في محطة ســـيد جابر يوم وصـــوله ندرة، وأن إلى  أن أكون في اســـتق اإلســـ
ــــــتفانو ، وقد عرفت ما في جعب ــان أســـ ــ ــــ ــاء في فندق سـ ــــ ــ ته من "نتعازم" على العشـ

ـــة، في  ـــرة الخاصــ ــر الســ ـــة، أكثر مما عرفت من المحاضـــ خالل أحاديثنا الخاصــ
  السطور أو بين السطور!!

اشــــا، جلســــتين        ــا وأبو الهد  اشــ ـــاورات  بين النحاس  ـــتغرقت المشـ وقد اسـ
ل شـــيء  ان  ام.. فقد  لها عن أرعة أ ة،  ولم تزد  ل لتين وجلســـة ثالثة شـــ طو

ــرا في ذهن توفي أب عرض حاضـ  ، حث آو الهد ال عتها  مضـــي في متا راءه  و
ـــة ــــر إلى  والمناقشـــ ــــة عشـ ــعيد على مد خمســ ــ ان نور الســ ة.. على حين  النها

ب غير و ـــترحديوما،  ـــ ــ ــــا غير مســ ــ ــ اشــ ما رأ النحاس  تراجع،  تعرج و إلى  ل، و
  مشروع الهالل الخصيب..

ادس، بدأ الحديث       ـــر أنطون ـــــ ــة األولى، وفي قصــ ــ ــــ عن الوحدة   وفي الجلســ
شــــرح حرصــــه على  ــا  اشــ ة بين الوفدين المصــــر واألردني، وراح النحاس  العر

لمة العرب " وأنّ  ع  ة والمعاونة  على  يجم أحوال األمة العر م  معنى من قد
م أ ــواء في ذلك  أكنت في الح ـــتقالل، ســ خارج  متحقي  آمالها في الحرة واالسـ
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رر  هذا المعنى غير  م"، وقد  عض الح م".. ذلك أن  ارة "من قد دا  ع مرة مؤ
أنها "وحدة  ة  ــــف الوحدة العر ــ انت في ذلك الوقت تصــــ ـــرة  ــ ــ ــــحف المصـــ ــــ الصــ

ة. اسة البرطان سير في فلك الس   أيدن".. وأن النحاس 
اشـــا "وجوه التعاون" التي اســـتعرضـــها مع نور         عد أن لخص  النحاس  و

ة واال ة والثقاف ة، وجه الســؤال الســعيد، االقتصــاد اســ ة و الســ توفي إلى  جتماع
ـــا: ــ ــ ــ لها أو  -اشــ ـــــتراك في هده الوجوه،  ـــــ ـــرق األردن االشـ ــ ــ ومة شــــ وهل  ترد ح

  ا؟هعض
ـــا:         اشــ ـــتقلة، ومن  نّ إوقال توفي  ـــتقلة، والعراق دولة مســ مصـــــر دولة مســ

ة النس ذلك الحال  ما بينهما، و ة إذا السعودإلى  السهل أن يتفقا على التعاون ف
ة ــ ــ النســـــ ــاءت.. ولكن األمر  يختلف  ــ "األقطار األرعة" التي تتألف منها إلى  شـــــ

:  سوران شرق األردن، فلسطين، لبنان.  سورا الكبر

ـــا    ــ ــ ـــ اشــ عرض على النحاس  ـــا  ــ ــ ــ اشـــ دا تماما للوهلة األولى، أن توفي  و
ة. ه في الوحدة العر   موضوع الوحدة السورة، قبل أن يبد رأ

ــوع فقال النح   ــــ ـــــ د أن أعرف رأ دولتكم في هذا الموضـــ ــــا: أر ــــ ــ ــ اشـــ اس 
ــاحب  ــ ـــرحات صـ ما قرأت تصــ ثيرا،  ــحف  ــ ه الصـ ــت ف ــ التفصـــــيل.. فقد خاضـ و

صدده..   السمو األمير عبد هللا 
اشا، تارخ "األقطار األرعة"    سرد على النحاس  فأخذ توفي أبو الهد 

عد نظام ـــأنها  ــ ــ شــــ ة، ثم ما جر  ات، وخلص من  في عهد الدولة العثمان االنتدا
  ذلك إلى
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ما  نّ إالقول   ـــتقاللها فإنها ترمي االتحاد ف ــ ــ ــ ــــ اسـ عد  "األقطار األرعة لم تظفر 
ــألف من  ــذ يت عــد ذلــك تــدخــل هــذه المجموعــة في االتحــاد العري ال بينهــا.. و

ة". من والسعود   مصر والعراق وال
قنع    حـــاول أن  ـــان  لمـــة موجزة فـــإن توفي أبو الهـــد  النحـــاس وفي 

ـــورا الكبر  ــ ــر والعراق وســــ ــ ه مصـــــ ــــي تدخل ف ــــ ـــا بإقامة اتحاد عري خماسـ ــ اشــــ
ـــــا يدعو اشـــ ان نور  من، على حين  ة وال ــــعود اتحاد راعي، جاعال إلى  والســــ

من.. اً سورا الكبر جزء ة وال   من دولة الهالل الخصيب ومعها مصر والسعود
ــا قائال: وٕاني ألرجو رفعة الرئ   ــــ اشـ ــــتطرد توفي  ما له من نفوذ واســـ س "

صــــفته صــــاحب الزعامتين في المملكة المصــــرة، على أن ننال نحن  شــــخصــــي 
ن أن  م قيت مجزأة فال  ه.. فإن هذه األقطار إذا  ــبو إل ــ األقطار األرعة ما نصـــ

اشا". حثتموها مع نور  ل وجوه التعاون التي    تشترك في 
فهم من هذا الكالم أن    ــا أن  اشـــ ان على النحاس  ــرق األردن و أمير شـــ

ا.. ة ثان   يرد الوحدة السورة أوال، والوحدة العر
اشا حجتين لتأييد موقفه: األولى    ضاح أضاف توفي  وفي مزد من اإل

ة.. ة برطان ة، والثان   عر
ــطيني يرغب في الوحدة ليتخلص من    ــــ ــ ــ ة األولى أن "الفلســــ الحجة العر

ــع مملكته، و  ـــــ ـــور لتتســــ ــ ــــ ، والســ قى بلده معدما الخطر اليهود األردني حتى ال ي
ثيرة إذا اختار االتحاد"..   فقيرا.. واللبناني لتكون له منافع 

ــمو األمير    ـــاحب الســ ـــانيد أن صـ اشــــا في رأس هذه األسـ وقد فات توفي 
ــــاحـب الجاللـة "ملـك المملكـة  ــ ــ ــــ ون صـــ ــــرقي األردن يرـد أن  ــــ ــــ عبـد هللا أمير شــ

ة السورة" !!  الهاشم
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صراحة حين قال: أما الحجة البرطا   اشا  سطها توفي  ة، فقد  ة الثان ن
ــتر  ـــتر ايدن جاءنا المســـ تون وزر الدولة البرطاني.. نل"على أثر تصـــــرح المســ

ــــوع الوحدة  ــ ــــ ا العظمى في موضـ ـــاعدنا برطان ـــــ آمالنا في أن تســـ ه  ـــيت إل ــ ـــ ــ فأفضـ
عين العطف، ة تنظر  ومة البرطان أن الح ـــورة.. وقد جاءنا الجواب  ــ ــــ ى إل الســـ

عد انتهاء الحرب..".   الوحدة وستعمل على مؤازرتها 

ــــا بهاتين الحجتين قال توفي    ــــ ــ ــ اشـــ الغة في إقناع النحاس  الغة  وفي م
ــورة ــ ــ ــ ن في تحقي الوحدة الســ عا نر ــــا: "نحن جم ــــ ـــا إلى  اشــ ـــ اشــــ رفعة النحاس 

ه". ومته وشع ة.. وهذا هو رأ سمو األمير وح م األمم العر   صفته زع
ع، وتهلل وج   ــــاحب المقام الرف ــــ ــ ع، لصـــ ـــا لهذا الثناء الرف ــ ــ ــ اشــــ ه النحاس 

يف ترون تحقي الوحدة أو االتحاد بين األقطار األرعة.. ؟؟   وسأل: 
ــا: إذا اقتصـــر الحال على شـــرق األردن وســـورا لســـهل    اشـ أجاب توفي 

ا لترك الوحدة.. وأعتقد  ون سب م ال  أمر الوحدة، ألن االختالف على نظام الح
م من أجـــل الوحـــدة فـــإنهم ال  أن ـــورين ال يتـــأخرون عن تغيير نظـــام الح ــ ــــ ــ ــ السـ

ة تأتي في موضــــوع لبنان  ــعو م.. ولكن الصــ ــبب نظام الح ســ الوحدة  ــحون  ضــ
  وفلسطين..

م؟   م أنتم في نظام الح اشا: وما رأ   وسأل النحاس 
ا.. !!   ون النظام ملك اشا: أر أن    قال توفي 
اشا: ول   .وقال النحاس    كن النظام في سورا جمهور
الون    ـــورين م ــ ــــ ــــ ـــا: أنا أعلم أن الكثيرن من السـ ــ ــ ــــ ــ اشـ إلى  فأجاب توفي 

  النظام الملكي.
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ـــورة التي تؤم    ــ ل عن الوفود الســـ ــا في حديث طو ـــــ اشـ ـــتغرق توفي  ــــ واسـ
عتها لألمير عبد هللا، و.. و.. ا   عمان من حين لحين لتعلن م

لة،   انت طو ــة، فقد  ــ ـــــ ـــا  وهنا رفعت الجلســ ـــ ــــ اشـ ــتوعب النحاس  ــ ــ ــــ سـ ولم 
احثات تلك  ة للمشــاكل الســورة، وصــدر البالغ المشــترك عن م التفاصــيل الجزئ

ـــيرا ادلة في الوصـــــولإلى  الليلة، مشــ ة المت جمع إلى  "جو المودة الصـــــادقة والرغ
ما بينها".. ة وتحقي التعاون ف   لمة األمم العر

اش ة تلك الليلة، توفي   ا وأنا، وقلت له من غير مقدمة: وتناولنا العشاء سو

؟-   م في سورا الكبر اشا بوجهة نظر   وهل اقتنع النحاس 
ك؟     قال: وهل أخبرك صالح الدين 
ـــائل األمير عبد هللا   ــــ ــ ــ .. إن رســ ما جر  قلت: ال داعي ألن يخبرني أحد 

.إلى    الشعب السور ومنشوراته تعل على جدران المساجد في دمش
  ف للوحدة السورة؟قال: وهل أنت مخال  
ـــــرق األردن، فأنا مع الوحدة    ــ ــ ــــ ة مع شـ قلت: إذا انتهت المعاهدة البرطان

ة الوحيدة  م.. إن سورا هي الدولة العر ستفتى الشعب في نظام الح السورة، و
ــت  ـــــ ــــ ة وقد خلصـــ المعاهدة البرطان بلها  ا مع األجنبي.. فلماذا ن من غير ارت

األمس.. م االفرنسي    من الح
م ب فخ ـــا في مو ــ ــ اشــ جناحه الخاص في إلى  وما هي إال لحظة وعبر النحاس 

ـــــ ـــــ ــ عوث نالفندق فنهضــ س مع الم ـــين لتحيته فقال: أر دولة الرئ ـــ ــ ــ ا مع الناهضــــ
..   السور
ـــا    ــور ــ ـــ ــ ــ النـــا من ســـ ـــدة واحـــدة.. و س أبو الهـــد وأنـــا من بل قلـــت: الرئ

ا.. ة، نحن من مدينة ع   الجنو
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؟قال: وهل أنت مواف على سور      ا الكبر
س    ا رفعة الرئ   سورا للشعب، والشعب لسورا. –قلت: مواف 
ــلمين والهاتفين،    ــــ ـــ ــ ل جوارحه مع المســـ انت  س فقد  عل رفعة الرئ ولم 

ه..   والمتزاحمين على تقبيل يد
ــوع    ــ س موضــ ــتوعب رفعة الرئ ـــ سـ عد يومين، ل ة،  ــة الثان ـــ وانعقدت الجلسـ

ة..سورا الكبر الذ اقتحمه شرق األر  احثات الوحدة العر   دن على م
ــؤال: أرد أن أتعرف    ــــا الســـ اشـ ة، طرح النحاس  ـــة الثان ة الجلســ وفي بدا

ن الوحدة السورة؟ اشا في طرقة تكو   رأ توفي 
ــــهر    ــــة الفخم، فقد دخل شـ ــي الرئاسـ ــ رسـ ه على  تف ــا  اشـــ وألقى النحاس 

ستمع.. ة اإلفطار أن  عد وج س  اشا  رمضان، وحال لرفعة الرئ ومضى توفي 
ــوع إعادة تأليف ســـورا الكبر فوجدت أن أحســـن  ا في موضـ رت مل قول: لقد ف
ـــت  ــــ ــــ ــ ن وحدة من األقطار األرعة، فإذا اعترضـ ن، هو تكو ترتيب عملي، إذا أم
ن إعطاء اليهود في فلسطين استقالال إدارا.. وٕاذا  ة فلسطين أم سبيل ذلك قض

ن تحقي الوحدة بين سورة الصغيرة وشرق قامت موانع دون الوحدة الشاملة أ م
ـــــطين ولبنان.. أما عن نوع االتحاد فال  ــ ــ ـــ ين فلســ ون اتحاد بينهما و األردن، ثم 
ــات المتحــدة أو على طراز  ــان على طراز الوال ــة إال إذا  أر منــه فــائــدة علم

!! سر   االتحاد السو

ــورين مع فرنســـا المن   اشـــا في شـــرح مصـــاعب السـ ســـرة، وأفاض توفي 
ومع فرنســا الحرة، والمســاعي التي بذلها أمير شــرق األردن لدعم اســتقالل ســورا 
ومة  الح ـــاالته  ــــ ـــــالته واتصـ ــــف عن مراســـ ــ شــ ، و ـــورا الكبر ــ ـــــاء ســـ تمهيدا إلنشـــ

ا". قا لبرطان صفته مسؤوال وصد ة "   البرطان
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ــغي   صـــ ـــا  اشــ ــهرة رمضـــــان، إلى  ان النحاس  أنه في ســـ هذا الحديث و
ه، حين راح ولكنه اعتدل ف رســ ي مجلســه "وخرج" من راحته، وســحب تمدده في 

عمل شرق  أس من أن  أن ال  عد مخابراتنا  قول: وقد اقتنعت لندن  اشا  توفي 
ر في إعـــداد  حـــث ونف ـــورـــا.. وقـــد قبـــل اإلنجليز أن ن ــ ــــ ــــ ــاد مع سـ األردن لالتحـ
ـــة قبل  ــــ ــــ ــــنح فرصـ ــــ ــ ـــروعات تكون جاهزة عندما تنتهي الحرب، أو عندما تســ ــــ ــــ مشـ

عض المشروعات..نه   ايتها، وعلى هذا األساس أعددنا 
ه ورقة تأملها    ــا، فدفع إل ــــ اشــــ ـــا يجلس خلف النحاس  ــــ اشـــ ان الهاللي  و

أنه  ـــــرق األردن  ننا، إذن أن نلخص موقف شــــ م قرأ منها " ـــــا وأخذ  ــ اشــ النحاس 
ـــأ إلى  يدعو ـــ ــــ ــــ ة التي قد تنشـ ام وحدة من األقطار األرعة، والتغلب على العق ق

ــــبب ال ــــ ـــر الوحدة سـ ــ ســــ ــتقالال إدارا، فإذا لم تت ــــ ـــطين بإعطائهم اســـ ــ يهود في فلســــ
ون اتحاد  ــرق األردن ثم  ــ ــغيرة وشـ ن تأليف وحدة من ســـــورا الصـــ م ـــاملة ف الشــ

  منهما ومن فلسطين ولبنان..".
ص. اشا: نعم هذا هو رأينا ملخصا أحسن تلخ   فقال توفي 

اشــا األولى قبل ثالثة  ســؤاله الذ طرحه في الجلســةإلى  وعاد النحاس 
ـــترك فيها مع األمم  ــ شــ ــرق األردن أن  ــ ام: وما هي أوجه التعاون التي يرغب شـــ أ

ة؟!   العر
ال في هذا الموضــــوع مشــــيرا ـــا طو اشـ ــرق األردن إلى  وتحدث توفي  عالقات شــ

قدر محدود وأنه  اسي  ا، وأعلن أنه مستعد للتعاون الس حين يتخلص من ببرطان
ـة قيود المعـاهـدة البرطـ ـة فـإنـه يتعـاون في االمور الخـارج ما ان تعـاونـا تـامـا.. وف

امل مع  ة فإنه يرغب في تعاون  ة واالجتماع ة والثقاف النواحي االقتصاد يتعل 
ة..".  األمم العر
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اشـــا: وما هي أداة التعاون التي ترونها، وقد أوجزت لكم    وســـأل النحاس 
اشا في هذا الموضوع في الجلسة ال قة..رأ نور    سا

زة، ونواف    ومة المر ــــــتعبد الح ــا على الفور: "نحن نسـ ــــ اشـ فقال توفي 
مة  ة القد غة العر ـــــ ــ ة".. وهذه هي الصـ على األداة التي تواف عليها البالد العر

ة!! ة من غير استجا   الجديدة، إجا
زة    ومة مر وانتهت الجلســــة عند موقف واضــــح أعلنه شــــرق األردن: ح

ع..لألقطار العر ة الس زة للدول العر ومة مر عاد ح   ة األرعة، ولكن.. است
ولم تكن الجلســـة الثالثة التي عقدت في اليوم التالي، إال جلســـة مجاملة،   

قة  اشــا تصــرحاته "الرق اشــا لتوفي  ر النحاس  ، وشــ تلي فيها المحضــر الســاب
ة" التي أدلى بها ، إلى  األخو ـــر ــ ــ ــــ ثناء على رفعة جردتي المقطم والوفد المصـــ

ة".. م األمم العر س، "زع   الرئ
ـــأن "وحدة األمم    شــ ــترك عن المشـــــاورات التي تمت  ان المشـــ ـــدر الب وصــ

ـــــرق األردن، ووضـــــــعه المأمول  ــع الحالي لشــ ــ ــتعراض الوضـــ ــ ة وتعاونها واســـ العر
ــــائر األمم  ســــ عالقته  ــطين، أو  ــ ــــــورا ولبنان وفلســــ ســ عالقته  ما يتعل  ــواء ف ــ ســــ

ة".   العر
ل وجهه، وقل أن ولقي   ا  ــــاح ـــرا ضــ شـــ ــت ــ ، مســ ــا أبو الهد اشــــ ت توفي 

ــــترك.. لقد  قول لي: "ال بد أنك قرأت البالغ المشــــ ه، وهو  ـــفت ــ ــ شـ ـــحك حتى  ــ ضـــ
.".. ة في موضوع سورا الكبر   خطونا خطوة طي

اشـــا، ســـتأتي غدا    ســـت للنحاس  قلت له: إن الكلمة في هذا الموضـــوع ل
ة والســورة واللب ة.. وســتكون الكلمة األخيرة للملك عبد العزز، الوفود الســعود نان
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ارة "الوضع  عدو أن تكون ع ، وال  شارة الخور ر القوتلي والشيخ  سين ش والرئ
ة.. لمة إنشائ   المأمول" 

اشا   حملإلى  وسافر توفي  األمير عبد هللا البالغ المشترك إلى  عمان 
، وه ــورا الكبر ــــ ــــ ــــارات عن ســــ ــــ ــــ ارات واإلشـــ ه الع ــب أن الملك يبنوف ــ ــ ــ ــــ حســـ  و 

  البالغات والكلمات..
ــيخ    ــــ امل هيئته مؤلفا من ثالثة، الشـ ـــعود  ــل الوفد الســــ ــــ ام وصـ عد أ و

ل  ان هذا هو  ــطنعة، و غة، وغمغمته المصــــ ـــط ـــين، ولحيته المصـــ اســـ ــــف  يوســ
.  الوفد السعود

ة) واحد من رجاالت العرب الذين التحقوا    اســـين (الالذق والشـــيخ يوســـف 
ـــيخ خالد بخدمة المل ــ ـــــتعمار، ومنهم الشـــــ ــــعود فرارا من االســـــ ــــ ك عبد العزز آل ســ

ا) والسيد رشيد عالي الكيالني (العراق) وفؤاد  شير السعداو (ليب القرقني والسيد 
ـــد ملحس وجمال  ــ ــورا) ورشــــ ــــ ــيخ األرض (ســـ ــــ تور مدحت شـــ حمزة (لبنان) والد

ــف أقدمهم عهدا وأكثرهم تفان ـــيخ يوســ ان الشـ ـــطين) و ـــيني (فلسـ ا في خدمة الحسـ
ة. ة السعود   المملكة العر

ــــوده التكتم والحذر، عبر    سـ ــا في جو  اشـــ احثات مع النحاس  دأت الم و
ة  تو اعتراف المحاضر نفسها، والم ة  انت أكثرها شفو ة،  خمس جلسات متعاق

ضعة أسطر.   منها ال تتعد 
ــف، إما في غرفته أو على مائدة    ولم يخل يوم من لقائي مع الشــــيخ يوســ

ع أن تكون مطمئنا ــتط احثات.. إن إلى  الطعام وهو يردد لي قوله: تســـ ــــير الم سـ
جاللة الملك عبد العزز ال يواف على سورا الكبر وال على الهالل الخصيب.. 
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ــير أو  ـــ احثات تســ ه أن الم نك أن تكتب إل م ـــيء.. و ل شــــ عرف  ك  ر  ـــــ ن شــ
  على ما يرام..

ــاد ا   ــــ ـــــ قة ولكن جو الحذر والكتمان الذ ســ حجب عني حق احثات لم  لم
ة ترد أن تفهم ماذا يرد النحاس  ـــــعود ــ ــ ـــ ة الســ انت المملكة العر الموقف، فقد 
ــة" قبــل أن تــدلي بــدلوهــا.. واكتفــت في تلــك المرحلــة  ـــا بهــذه "الوحــدة العر ــــ ــ ــ ــاشـــــ

عون الوصــــول ســــتط فهمها إال الذين  ارات عامة ذات معان خاصــــة، ال  إلى  ع
  أغوار الشيخ يوسف.

ة جمعاء، دون النظر    ــلحة األمة العر ــ ــ ـــ ــ ــ ارات "العمل لمصـ ومن هذه الع
عض اآلخر.. وأن نتقي المخاطر والمشــاكل التي تضــر  عضــها على حســاب ال ل

ة..".   المصلحة العر
ــل البلدان    ــــ ة أن تصـ ـــعود ة الســــ ة البالد العر ارات "أن أمن ومن هذه الع

ه المصــلحة أل بلد عري.. و ة لما ف مصــلحة العرب العر ون مضــرا  ما ال 
  وأصدقاء العرب..".

ــل البلدان    ــــ ة أن تصـ ـــعود ة الســــ ة البالد العر ارات "أن أمن ومن هذه الع
ة لما تتمناه من الهناء والسعادة".   العر

ــــف    ـــيخ يوســ ــ ــوح حين أكد الشـ ــ ـــعود لم يخل من وضــ ــ ولكن الموقف السـ
اشا أمورا أرعة.. احثاته مع النحاس    اسين في م

لها في دولة واحدة لتعارض    ة  أوال) "لو أردنا مثال أن نجمع األمة العر
ه". س ألحد مصلحة ف   ذلك مع األوضاع القائمة، وقد ينشأ عنه صدام ل

ه، عندما    ة ال نمانع ف ة والثقاف ا) إن التعاون في المســــائل االقتصــــاد ثان
ون الوقت مالئما له. ان و   ون ذلك في اإلم
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اســــي في الوقت الحاضــــرثالثا) ن   ــ حث في التعاون الســ إلى  ر تأجيل ال
  أن تتغير الظروف القائمة.

ل خير    ة جمعاء  ــــام ــــ عا) "جاللة الملك عبد العزز، يتمنى للبالد الشـ را
مها الجمهور القائم في سورا ولبنان".   في ظل ح

صدر أ    احثات وأعرب الشيخ يوسف عن رغبته في أن ال  وانتهت الم
ة تتم بين بال ة والبالغات المشتر احثات أخو غ مشترك، فهذه على حد تعبيره "م

  الغراء".
م في    نني أن ألخص موقف م ــفره، وهل  ــف قبل ســـ ــــيخ يوســـ ــألت الشـ ــ وسـ

م ترون  ــون إأن م تعارضــ ـــر، وأن ة في الوقت الحاضـ ــوع الوحدة العر رجاء موضــ
غداد معا في مشروعي الهالل الخصيب وسورا الكب .عمان و   ر

تب   ــ ــ ــــ ــ ــ ك إلى  قال: نعم هذا هو موقفنا، وٕان جاللة الملك ســ ر  ــ ــ ــــ ــ ــ شــ
ما يلزم..   القوتلي، 

ـــفره: لقد طلبت من    مغادرة الفندق قبل ســ ــف وهو يهم  ــيخ يوســـ وقلت للشـــ
ة ـــي مشـــــاورات الوحدة العر اشـــــا أن ال تفضــ مصـــــلحة إلى  النحاس  ـــرر  أ ضــ

ر لي من هم أ   صدقاء العرب هؤالء؟العرب، وأصدقاء العرب، فهل لك أن تذ
ـــدقــاؤنــا.. بــل وحلفــاؤنــا.. وأنــت من هم  ــ ـــــ ــــ قــال: ولمــاذا تتغــابى.. اإلنجليز هم أصـ

  أصدقاؤك وحلفاؤك؟؟
ان..   قلت: أصدقائي وحلفائي هم األلمان والطل

ـــتهزم دول المحور. والحلفاء  قنا الحاج أمين.. ســ ــد ما أخطأ صـــ قال: ال تخطئ 
  سينتصرون.

  ليز في فلسطين.قلت: أنت تعلم ماذا فعل اإلنج
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ه على لحيته) جاللة الملك عبد العزز أخذ وعودا قاطعة  ف ــد  ــ ــــ ــ ــ شـ قال: (وهو 
الوقوف ان  ة فلسطين.إلى  من اإلنجليز واألمر   جانبنا في قض

ة    ة في الحرب العالم ـــين أمير م ــ ــــرف حســـ قلت: لقد قالوا مثل هذا للشــــ
نت في خدمته.. ا شيخ يوسف    األولى، وأنت 

س مثل الشرف حسين..قال: الظر      وف تغيرت.. عبد العزز "مش" 
  ..   قلت: سنر
ـــف   ــ ــ ــيخ يوسـ ــ ــ غة، إلى  ودخل الشــ ــط ــ ارة، ودخلت معه لحيته المصــــ ــ ــ الســــ

ه، إلى  وغمغمته المصــطنعة، وســافر الملك عبد العزز ليجلس القرفصــاء بين يد
ما قال.. وما قالوا.. ل العمر"  حدث "طو   و

ان الوفد  1943م وفي أواخر تشرن أول من عا   ، ف وصل الوفد السور
ـــعد هللا  ــــ ه ســـ ان ف ـــاملة، فقد  ــــ أة شـــ املة وه فاءة  ـــل  ــــ صـــ العري الوحيد الذ 
ــة، ونجيــب االرمنــاز األمين  س الوزراء، وجميــل مردم وزر الخــارج الجــابر رئ
، وعلي حيدر  ــ ـــبر العســـــلي نائب دمشـــ ـــورة، وصــ ــة الجمهورة الســ العام لرئاســـ

س  ابي رئ ة السورة.الر   ديوان وزارة الخارج
ــور على    ــ احثات مع الوفد الســــــ ة الم ـــا في بدا ـــ اشــــ وقد حرص النحاس 

  -أمور ثالثة:
ـــمعة مجيدة    ــورا ســــ ــ انت لســـ ، فقد  ــور ــــ الوفد السـ أوال) الترحيب الغامر 

ه من الكفاح ضد االستعمار االفرنسي، وها قد  لد الشعب المصر لما قامت 
ومة السور ة.إلى  ة من الدعاةتألفت الح   الوحدة العر

ة من أن    ـــحف العر ــ ــ ـــ ــ عض الصــ ا) نفي التهمة التي أخذت تروجها  ثان
اشـــا في  ة، وأنها متفاهمة مع النحاس  ا تقف وراء مشـــاورات الوحدة العر برطان
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ـــور أن اهتمامه بهذه  ــ علن للوفد الســـ ـــا أن  ــ اشـــ األمر، ولهذا فقد حرص النحاس 
ــر عل ــــ قتصــ ــائل "ال  ــواء المســــــ ــــ ه ســ م، بل أنا أهتم  ه الح ى الوقت الذ أتولى ف

م". م أو خارج الح   نت في الح
ــترك    ـــتغل األمير عبد هللا البالغ المشــ ـــر، فقد اسـ ثالثا) تحديد موقف مصـ

ـــارته ة وٕاشـ احثات المصــــرة األردن ــادر عن الم ــع األردن المأمول إلى  الصــ "وضــ
ـــطين"،  ــورا ولبنان وفلسـ ســ عالقته  ما يتعل  علنون ف دوه في ســــورا  وانطل مؤ

.   أن مصر موافقة على مشروع سورا الكبر
ـــاورات ومع    ـــا، على خالف طرقته في المشــ اشــ ــد النحاس  ولهذا، تصـــ

احثات ولخص وجهات  ـــــتعرض مراحل الم ة، فاســ ـــعود ــ وفود العراق واألردن والســ
ا، لبنان، موضوع "تحقي الوحدة بين األقطار األرعة: سورإلى  النظر ثم تطرق 

ات تعترض  ـــعو ــت صــ ــ ــسـ ــ م أني أحسـ ـــت أخفي عل ــطين" وقال: لســ األردن وفلســـ
ــــها  ــ ــــ ــ عضــ انه ونظامه..  ة.. فإن لكل قطر من هذه األقطار  تحقي هذه الغا
ازات  ة الناشــــــئة من امت ــعو ــ يف نتغلب على الصــ ــها إمارة.. و ــ عضــ جمهورة، و

ز اليهود في فلسطين.   الموارنة في لبنان، ومر

ـــــورة عامة من ألقى الن   ـــــ صــ ـــر  ـــــ ـــــا "قنبلته" محددا موقف مصــــ ــ ــــ اشـ حاس 
ة النســــ غداد وعمان،  ــميين في  الهالل الخصــــيب وســــورا إلى  مشــــروعات الهاشــ

ــاء، وقد مهد له الطر أن  ـــ ــ ــ ــــ شــ ما  ـــور أن يتحدث ف ــ ــــ ــ ــ ا للوفد السـ ، تار الكبر
شاء!! ما    يتحدث 

ل ســور عن تارخ بال   عرفه  ما  د الشــام واســترســل ســعد هللا الجابر ف
ـة تمتـد من طورس ـة، وأنهـا وحـدة جغراف رفح.. وأن إلى  في عهـد الـدولـة العثمـان

ــــرقا، والبترون  ــ اك (بيروت) غرا، والمعلقة شــ ــ ــ انت حدوده "فرن الشــــ جبل لبنان 
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ــمن الدولة  ــ ــ ة "مديرة" ضــ ــــرف ان متصــــ ا.. وأنه  ــيدا جنو ــ ــمالي صــــ ـــ ــــــماال، وشـــ شــ
اق هذا التا ــ ــ ــــ ـــى الجابر في ســ ــــ ة.." ومضـــ ــا العثمان ــ ــ ــ اشــ ل، والنحاس  رخ الطو

عضه اآلخر.. فهم  عضه وال    ستوعب 
ــار الجابر    ــــ عد أن أشــ قاع، إلى  و ك، وال عل ـــورة:  ــ ـــــلخ المناط الســـ ــ سـ

ـــمها ــورا وضــ ـــور، ومرجعيون عن ســـ ــيدا، وصــ م.. إلى  وطرابلس، وصـــ لبنان القد
ـــيراإلى  انتقل ــوعها مشـ ــهب في موضــ أن اإلنجليز إلى  التحدث عن فلســــطين وأســ

  احتلوها قبل غيرها من بالد الشام". "قد
  ، ده على أذنه، حين وصــل ســعد هللا الجابر اشــا رأســه، و  ومد النحاس 

انت في العهد العثماني مقاطعة إلى  ــــرق األردن فقد  ــــ ــ قول "وأما شـــ األردن وهو 
نة  ـــــ ــــ ــــ .. ولكن المؤتمر البرطاني الذ عقد سـ ــ ــ ــــ ــ ـــ عة لدمشـ في فندق  1921تا

س في القاهرة بر ــل، قرر فصــــل ســــميرام ــتر تشــــرشــ اســــة وزر المســــتعمرات المســ
  شرق األردن عن سورا، وٕاعالن األمير عبد هللا أميرا على البالد".

س    اشــا الصــمت، فســأل "في فندق ســميرام بتاعنا  –ولم يتمالك النحاس 
  في القاهرة؟!" –

، نعم    س  –فقال سعد هللا الجابر س  –ا رفعة الرئ  –في فندق سميرام
  اهرة..في الق

ــعد هللا الجابر    دا إلى  وعاد ســـ حماســـــة صـــــادقة مؤ حديثه عن الوحدة، 
ـــورين يردون الوحدة.. ونحن من غير غرور وال ادعاء.. نحن الجبل  ــ ـــــ أن "الســــ
ع عمان..  عثها، فال تســتط انت دمشــ م ة التي  اء الدعوة العر الذ حملنا أع

ــ هي التي حفظت اإلســــالم وهي .. وهي.. فدمشــــ إذن أن تحل محلها.. فدمشــ
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اإلضـــافة زها.. وهي  ع أن تتنازل عن مر ذلك جمهورة، وتود أن إلى  ال تســـتط
  تحاف على نظامها.. وال ترضى عن نظامها الجمهور بديال"..

ان يتحدث عن فضــــائل النظام    ، حين  ـــعد هللا الجابر ــوت سـ وارتفع صــ
ــوته على أ ـــ ــ ــ ــــ ـــــا أن يخفت صـ ــــ ــ اشــــ أنما يود النحاس  ، و رض المملكة الجمهور

ــرفة ــ انت منصـــ ــارات  ــ ــ ة.. مع أن اإلشـ ــــرة العلو ـــين في عمان إلى  المصـــ ـــ العرشـ
غداد، ال   العرش العلو في القاهرة!!إلى  و
ـــيل   ــ ــــ ــ احثات تفصــ ة في م ـــات الثالثة التال ـــــ ــــ ة عن "الوحدة وتعاقبت الجلسـ

ة أمامه، وسعد هللا الجابر يجيب. تو قرأ أسئلة م اشا  ة"، النحاس    العر
ة على الوحدة الســـورة فقال ســـعد هللا الجابر "إن وتر   حث مرة ثان ز ال

ة.. إن توحيد ســـورا هو  ا العر ان األول بين القضـــا ة الســـورة تحتل الم القضـــ
ــنة  ـــرن ســـــ ــ عد مرور عشــ ـــي.. غير أنه  ــ ه في الماضــ ــعى إل نا نســـــ الهدف الذ 

ــمة، و  عاصــ ــر على دمشــــ  ــلوب.. نحن نصــ ح ال بد من تبديل األســ النظام أصــــ
ة ــ ــ النســ ــاس..  أســــ ــاحقة يرغبون في إلى  الجمهور  ــ ان لبنان فأكثرتهم الســ ـــــ سـ

ــمام ــــ ـــــتقالل لبنان خوفا من االرتماء في إلى  االنضــــ ــ ــ اسـ ــورا.. ولكننا اعترفنا  ـــــ ــ سـ
طرة على  الســـ ســـمحوا  أال  م في لبنان  ــان فرنســـا، وتفاهمنا مع رجال الح أحضـ

ــى من انت ــطين فنحن نخشــ شــــأن فلســ ــائر األقطار لبنان.. أما  ـــار اليهود في ســ شـ
ــمح لألجزاء  ــ ــ ــ ــ ــأن تســــ ــا خطوة جــديــدة نــافعــة  ــة.. ونتمنى أن تخطو برطــان العر

طرتها  حرة". –شرق األردن  –الواقعة تحت س   اإلفصاح عن رغبتها 
ــيد    ــ ــ ــ ــــ ــعد هللا الجابر هذا الحديث عن الوحدة، وهو يردد النشــ ــ ــــ ــ ــ وختم ســ

  المعروف..
غدانمـ      بــالد العــرب أوطانــي   ـن الشــام ل
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  إلــى مصر فتطــوان              مـن إلى  ومــن نجــد
ـــعر..    ـــا يهتز للشــــ اشــــ ــــا، العالم األديب، وراء النحاس  اشـــ ان الهاللي  و

ــدقا أو  ة، صــ ا مصــــر الح ة التي انطلقت خاللها  ــ انت هذه هي المناســ ولعلها 
اشا: د  اشا سأل الهاللي  ا، التي تقول أن النحاس  قى فين؟!ذ   تطوان ت

اشـــا قد "تخم" من الكالم عن الوحدة الســـورة في تلك    بدو أن النحاس  و
لة، فعاد ة" وطرح سؤالإلى  الجلسات الطو  هالموضوع األصلي وهو "الوحدة العر

ة". لمة "األمم العر : وما هي أداة التعاون التي تقترحونها لجمع    التقليد

القول: إن ســورا تؤثر فتحدث ســعد هللا الجابر بإســه   اب مســهب وختم 
زة، فإن تعذر ذلك فإننا نرضى أ اتحاد أو اتفاق أو حلف... ومة المر   الح

ارات    الع ــترك  ــدر البالغ المشــ ــور وصــ احثات مع الوفد الســ وانتهت الم
  المعتادة.

ار،    ه أحد من المســـؤولين الك ن ف عد ذلك الوفد اللبناني، فلم  ووصـــل 
ان لب ة، وجاء فقد  ومة لبنان ة وتأليف أول ح اب ات الن االنتخا ـــغوال  ــ ــ ــــ نان مشـــ

فة، إلى  الوفد اللبناني ــغيرة لط ــ ــ ــ ــــ ار صـ رة فيها أف ه مذ ــــا حامال إل ــــ ــ ــ اشـ النحاس 
ــــتها: المحافظة على  ــــ ــ ــ انت خالصــ فة، و ـــغيرة ولط ـــ ــــ ــ ة صــ اق "المازة" اللبنان أط

ادته "وموقفه المتحف من الوحدة  ـــمان ســــ ـــتقالل لبنان وضـ ة اسـ ة" مع الرغ العر
ادة واالستقالل. ة على أساس الس ع األقطار العر   في التعاون مع جم

ــة قــد إلى  وعــاد الوفــد اللبنــاني   رة اللبنــان عــد أن اطمــأن أن المــذ بيروت 
  سجلت في محاضر الوحدة على أساس االستقالل والتعاون الحر!!
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ندرة   ــ ــ ــــ ــ ــ ، في اإلســ ام أخر قى عدة أ ــي علي أن أ ــ ــــ ـــــ ، انتظارا وقد قضـ
س عنده!! مني، ألطلع على ما عنده، أو في األصح، على ما ل   لمجيء الوفد ال

ة، ذلك    تو ة وال م ـــفو من.. فلم تكن شــ ــــر وال ـــاورات بين مصـ وجرت مشــ
ل على  حيى حميد الدين المتو ســـي، ممثل جاللة اإلمام  ين الســـيد الك أن المســـ

ن ان يختم رسائله، لم  ما  قوله.. هللا رب العالمين    عند شيء 

رة التعاون    ف من ترحب  ـــاورات "أن ال ـــ ــــ ـــر المشـ ــ ــ ــ ل ما جاء في محضــ و
ادتها  ـــــ ــ ـــ سـ ل دولة  ـــر أن تحتف  ــ ــ شــــ ة  ـــاد بين البالد العر ــــ الثقافي واالقتصــــ

  وحقوقها..".

ـــــي   ــــ سـ ـــافر الك ــــ قدم تقررهإلى  وســـ ــــــنعاء ل ــ ل على هللا رب إلى  صــ المتو
  العالمين.

ــافرت   ر القوتلي، إلى   دمشـــ وقدمت تقرر إلى  وسـ ــ س شـ فخامة الرئ
ــــاورات الوحدة  ذا ترون فخامتكم أن مشــــ ان آخرها.. "وه ـــفحة  ــــ ــــرن صـ في عشــــ
قبول فائ االحترام ة.. وتفضلوا  ل شيء.. إال الوحدة العر ة قد تناولت    العر

عوث الشخصي لفخامتكم".  أحمد الشقير الم
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اض الصلح   ..دمجميل مر  ..ر

  والولد حسين                                 

  
ة عشر شهرا .. !! وتكفي هذه    عد حمل دام ثمان ة  ولدت الجامعة العر

  المدة أن تلد ولدين، ولكنها تمخضت وسنر ما ولدت !!
ة بين  1943في خرف    ة إلقامة الوحدة العر ــــاورات الثنائ ــــ ــ ــ بدأت المشــ

ـــر ع: مصــ ــ ــ ة السـ ــــرق  الدول العر من وســـــورا ولبنان وشـ ة وال ـــعود والعراق والســ
  األردن.
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ومات  1944وجاء خرف    ـــاء الح ة بين رؤسـ احثات الجماع ـــهد الم شـ ل
ع.. ثم لتمتد ع (آذار 1945شتاء عام إلى  الس عدها الر طل  ) حين 1945، ول

ة ة.إلى  انتهت مشاورات الوحدة العر   "والدة" الجامعة العر
ب من بدايتهوقد سرت في هذ   مخاض إلى  نهايته وأنا أستمعإلى  ا المو

ـــتمع ا أســـ ــ ــ نت في صــ ما  ـــرة حينا، متعثرة حينا آخر، تماما  إلى  الوالدة متعســـ
ــتنجدات.. وال مغيث وال مجير، إ ــارخات مســـ ما تجر  الّ الحوامل في "حارتنا" صـــ

  ه المقادير !!
  

ان قصــر وفي مســاء ذلك اليوم العلي 1944أيلول من عام  25ففي    ل، 
ــة،  ح الكهرــائ ــــاب ــــ ــ ــ ــالمصـــ ــانــت حــدائقــه تزدان  ـــعلــة من نور، و ـــــ ــ ــ ــادس شــ أنطون

ة يتبو  ن مقاعدهم ؤ وأصــحاب الدولة والمعالي والســعادة والعزة رؤســاء الوفود العر
اشا. م الجليل مصطفى النحاس  قة في انتظار قدوم الزع   األن

ـــتمعي   ــتمع مع المسـ ــور أســ نت أجلس في مقاعد الوفد الســ أنغام إلى  نو
انوا في تلك اللحظات  ـــب أن مائة مليون عري  ــــ ــ ة.. وأحســ ـــج ــ ــ قى الشــــ ـــــ ــ ــ الموســ

ل جوارحهم ــتودع آمالهم إلى  يتوجهون  ــ ــ ه مســ ادس، وهم يرون ف ــر أنطون ــــ قصــ
  ومستقر أحالمهم..

ة    ـة بـدا ـــــ ــ ــ ــــ ـانـت المنـاسـ ـة، و ــــرف الوفود العر ــ ــ ــــ ـانـت الحفلـة على شــ و
ة إلقامة "الوحدة العر احثات الرســم ح أة"، وهذا هو االســم البرطاني لما الم صـ

ة.. الجامعة العر عد  ما    عرف ف
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ــــــراقته،    ــــ ـــــا وحوله الوزراء والمرافقون، وأطلت معه إشــ ــ ــ اشـــ وأطل النحاس 
قة، و  ـــر من الحد ـــ ــــ سـ ة، وانطلقت "فرقة" الهتافين في الطرف األ ــعيديته الطي ــــ ــــ صـ

ر وال الش ه االثنتين  س الجليل، وهو يرفع يد ة.تهتف للرئ   تح
ة، ألقيت فيها خمس خطب، فقد تخلف عن الحضور    انت حفلة خطاب و

من؟  اوفد ة؟ وأين ال دأ التهامس بين الحاضرن أين السعود من.. و ة وال السعود
سأل أين فلسطين؟؟   ولكن أحدا لم 

س    ــــر األول ورئ ــ ــ ــ م مصــــ ـــــا، فحمــدت هللا أن زع ــــ ــــ ــاشـــ وخطــب النحــاس 
ومتهـا قـد جـاءت خطبتـه هـذه المرة ة  ح م بين الفرعون ـــــراع القـد ــــ ــــ ــم الصـ ــ ـــــ ــــ لتحسـ

ــة التي تقوم على روا  ــة بين الــدول العر ــالت األخو ــ ــ ــ ـــــ ــة، فــأكــد "الصـ والعرو
يد رسمي تعلنه  ان هذا أول تو اع والتقاليد واآلمال واآلالم" ف األصل واللغة والط

طل عليها اسمها هذا.. ة، من غير أن  ة العر   مصر تأييدا للقوم
ة" على أن خطاب    ــــــجعات "الوفد ــــ ــ ، لم يخل من الســ ـــر ـــــ ــــ س المصــ الرئ

ح علينا إلى  المعروفة، فقد دعا فوتنا القطار ف ـــراع في الخطى "حتى ال  ــــ ــــ اإلســ
ــار"، ولم يخلُ  ــ ــ ــــ ــــ ــي تطلعات  الخسـ ــ ــ ــ ــــ ة التي ترضــ ــائ ــــ ــــ ــــ ارات اإلنشـ ذلك من الع
ــار ــ ـــــ ه حتى ذلك إلى  الجماهير.. فأشـــ ن بين يد ة" ولم  ـــروع الوحدة العر ــ ــــ "مشـــ

ة". الحين، وال   عد ذلك.. "مشروعا للوحدة العر
ــورا، وفي احمرار وجهه    ــ س وزراء ســـــ ــــــعد هللا الجابر رئ ــ عده سـ ووقف 

تابته نجيب  ـــترك في  ا، اشــ ة، فتال خطا ــورا للوحدة العر ل حماســـــة ســـ تمتلئ 
.. وقد حمل األ ـــــ ــــلي نائب دمشـ ـــبر العســ ــ ـــر الجمهور وصـ رمناز أمين القصـــ

ـــام في وح ــ ــــ ــ ما نقلالخطاب "أماني الشـ ـــلم والحرب"  ـــ ــــ ة في الســ الحفل إلى  دة قو
ــورة تأبى أن يرتفع في ســـــمائها  س القوتلي في "أن البالد الســـ الجامع موقف الرئ
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ال،  قا طو ة"، وصف الحاضرون تصف علو عل لوائها إال لواء الوحدة العر لواء 
أنهما يتســاءالن: ما  الســيدين نور الســعيد وتوفي أبو الهد و صــرت  معنى وأ

  هذا الكالم في حفل االفتتاح !!
س وزراء  العراق    اجه جي رئ ثم جاء دور العراق، فوقف السيد حمد ال

ــوا في الوفد  ان في تلك الفترة عضــ ــعيد، و ل آراء نور الســ حمل  ا  فألقى خطا
م  م العراق، في الح ح ان  ــعيد  ـــ ـــ ــــ م.. ذلك أن نور الســ ون في الح دون أن 

م.. وقد ـــارة وخارج الح اإلشــ لمة العراق  ة إلى  بدأت  ـــة العر "بزوغ فجر النهضــ
انت تنبيها ــين" ف ـــــ ــــ ــ ة إلى  في عهد ثورة المغفور له الملك حسـ أن  –الوفود العر

  الهاشميين هنا.
شـــف له وفد العراق، فألقى    ما ان شـــف  شـــأ توفي أبو الهد أن ين ولم 

ر، الش ر وانتهى  الش عة أسطر، فابتدأ  ا من س قول شيئا.. فقد  خطا دون أن 
ين  ل شـــيء، ولكن، داخل الغرف المقفلة، و قول  ــا أن  ــا حرصـ اشـ ان توفي 

صــدر  ان  اشــا أبو الهد  ه في  فييد المحاضــر الســرة.. ذلك أن توفي  رأ
ـا.. ففي أول تموز  ـة من منطل الوالء لبرطـان حمـل توفي  1941الوحـدة العر

ــا ــمو األمير (المإلى  اشـ ــجل سـ لك) عبد هللا قرار مجلس الوزراء األردني الذ سـ
ر من  ا والش االغت ل  ه أن "التصرح األخير على لسان المستر ايدن قد قو ف
م.. ولهذا فإن الموقف يتطلب جمع الكلمة في البالد الســـورة على  ومة ســـمو ح

ـــة ـــه القوم ــأن تحقي أمـــان ـ حيـــث يث الرأ العـــام  ــام للحلفـــاء  منو  الوالء التـ
  اضطراد اإلخالص والوالء للحلفاء ..".
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ام العرب، يتحدثون عن الوحدة    ثير من ح ح  ــ ــ ــــ سـ وفي مثل هذا الفلك 
ــــراحة  ــ ــ ــــ ـــــا أكثر منهم صـ ــ ــ اشــــ ان توفي  ا، وٕان  ة من منط الوالء لبرطان العر

  وصدقا..
ــاء   ــا أن لبنــــان جــ ـــحــ ــ ــــ ــ ــــدا واضـــ ــان، و ــد لبنــ ــت الكلمــــة األخيرة لوفــ ــــانــ   و

احثا  ة على ضمان أكيد شترك في م حصل من الدول العر ة ل ت الوحدة العر
ة في أن لبنان  ة التقليد ارات اللبنان ـــرة، مرددا الع حدوده الحاضــ ـــتقالل لبنان  اســ
ة إال ابن  ن بين األمم العر ــتعمار مقرا أو ممرا، وأن لبنان "لم  ــــ ون لالســـــ لن 

م تقال وز  ـــــل ار"، وقد ألقى خطاب لبنان ســــ ة ال ة لبنان، فقد اختار العر ر خارج
م، أن يجيء هذا  س وزراء لبنان، وهو العري الوحدو القد ـــلح رئ ــ ــ ــ ــــ راض الصـ

  الكالم اللبناني على غير لسانه.
وانتهى حفل االفتتاح على النشيد الوطني لكل من لبنان وسورا واألردن   

إلى  دائوالعراق، وشرق األردن.. وسرنا في طرقنا، راض الصلح وأنا، من الح
م.. " النشيد الوطني لبالد اشا.. "ازا  قاعة االجتماعات، وسأل النحاس 

  
س.. إنه خير من األصل..    ا رفعة الرئ ة،    قلت: إنه متقن لغا
يف خطاب لبنان؟     قال: و
تب له    ـــام يرجو أحد جيرانه أن  ـــ ــ ــ ــ ان الفالح األمي في بالد الشــ قلت: 

تب في نها ــر أن  ــــ ــــ ــ صــ ا ألهله.. و تابي، النص تا ة الكتاب.. "هذا الكتاب 
  نصي، والحرف حرفي، والخ خطي، والسالم"..

ـــــه،    ه، والنص نصـــ ـــــلح، الخطاب خطا س الصـــ وقلت هذا حال دولة الرئ
  غيره أن يلقي خطاب لبنان.إلى  والخ خطه وقد طلب
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ان عندنا    ارع جدا.. ولو  س الصـــلح  ــا وقال: الرئ اشـ فضـــحك النحاس 
رم عبيد !! في مصر لجعلته نا استرحنا من م رتير الوفد. و   س

اءه أول ما    ــلح ذ ــــ ـــتعمل راض الصـ ــ ة "اســ ـــم ــ ـــة الرســ ــ وحين بدأت الجلســ
ـــرة  ــاورات السـ ــر المشــ ــا نفســــه.. فقد تم توزع محاضــ اشــ ـــتعمله على النحاس  اسـ
ــر الخاص برأ  ــ ــأل: وأين المحضــــ ــــ ســ ك يده ل ة، ورفع راض  على الوفود العر

  مصر ؟؟ ".
ــــه، غير أننا فقال النح   ــر ما تلخصـــ ــ س لد مصـــ ـــاطة "ل ــ ســ ـــا: ب ــ اشــ اس 

ان هذا الكالم  ــوعات" و ــــ ــ ع الموضــ آرائنا في جم ــــــة  ــ ــــندلي حتما عند المناقشــ ــ ســــ
ــــر جاهزا في الملفات  ان الموقف المصــ ، فقد  ــر ــ ك المصــ التكت ــ ينبئ  ســــ ال

ل شيء على لسان إلى  من األلف أتي  ان يرد أن  اشا  اء، ولكن النحاس  ال
ــبيل التوفي بين الو  ــ ة على ســــ ــــه على االجتماعات العر ــ عرضــ ة، وأن  فود العر

ان أكثرها !! ة، وما    االختالفات والمتناقضات العر
انت جلســة طرح فيها الســؤال    ولم تكن الجلســة األولى جلســة عمل، بل 

ــــل وفدا  ــ ــ ــــ صـــ من؟ .. فلم  ة وال ـــــعود ــ ــ ــــ الكبير: وما العمل...؟ ما العمل مع السـ
ة و  ـــعود ــ ـــتقر الســـ ــ ــ ابهما.. واسـ ة في غ ــاورات الوحدة العر ــ ــ يف تبدأ مشــ من، و ال

ــل برقيتان ــ ــــ حيى حميد إلى  الرأ أن ترســ ــعود، واإلمام  ــ ــ الملك عبد العزز آل ســــ
ة عن "الفراغ الذ تشعر  ومات العر عرب فيهما رؤساء الح الدين، بنص واحد 

ــــــيرة للمؤتم ر العري العام لعدم ه وفود الدول المجتمعة اليوم في اللجنة التحضــ
ي جاللتكم..".   وصول مندو

ة   ة.. ولكن البرق ــال برق ــ ـــــ ــــة العمل األولى بإرســــ ـــــ ــ ذا انتهت جلســ إلى  وه
ة بين صنعاء  ة أو ال سلك صنعاء لم ترسل من القاهرة، فلم تكن مواصالت سلك
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ــــلت ــــ ـــــ ة في الراض إلى  والقاهرة، فأرسـ ـــعود ــــ ـــــ ة الســ الديوان العالي للمملكة العر
  صنعاء"..إلى  ا"إلرساله

ة في    ــــــة الثان ـــــة أخر من  1944أيلول  28وعقدت الجلســــ ــــ انت جلسـ ف
ـــتمعت لمة إلى  غير عمل.. فقد اســ من ليلقي  ســـــي مندوب ال ــين الك ــيد حســـ الســـ

.." حضر االجتماع بوصفه "مستمعا فق   قول فيها أنه 
ة اإلمام    ة لكن برق " لهانت المصــي ولو اقتصــر األمر على "مســتمعا فق

هحي شع، فقد جاء في جوا انت أشنع وأ ة قوله "وقد إلى  ى  رؤساء الوفود العر
صفته مستمعا لسد  الحضور في المؤتمر التمهيد  سي  أمرنا السيد حسين الك

ه في برقيتكم"..   الفراغ الذ أشرتم إل
ة، وجبته    مان ــت معه عمامته ال ــــ ــ ــ ـــــي في مقعده، وجلســـ ــــ ــ ســ وقد جلس الك

ـــتمعا وحزامه، وجلس معه خنج ون مسـ ره المذهب، ممتثال ألوامر اإلمام في أن 
هذا امتأل الفراغ،  ة، و ا عن الصــحة والعاف ة، أو جوا ، فال يتكلم إال ردا للتح فق
قامته وهامته وعمامته،  ســـي هنا،  من شـــاغرا، فها هو الســـيد الك عد مقعد ال ولم 

جره وخنجره !!   وعجره و
ــ   ــ ــــ ــ ــ ــــة الثالثة في أول تشــ ــ ــــ ــ ــهد الوفد 1944رن أول وعقدت الجلســ ـــ ــــ ــــ ، لتشـ

لي،  اسين، ومعه الشاعر الناثر خير الدين الزر الشيخ يوسف  السعود ممثال 
اســـين بلهجة "منبرة" وقال  ة تالها الشـــيخ يوســـف  ل بالغته في خط وقد أفرغ 

  فيها:
ــر العززة، وجاللة عاهلها األكبر  –"أحيي هذا البلد العري األبي    ــ ــ ــــ مصـ

ما أحيي مصطفى مصر" ثم  مجدد نهضتها ورافع لواء العمران والعرفان فيها.. 
ة وعرنها، من  م من موطن العرو قول .. "قدمت إل ـــف  ــــ ــ ــ ـــــيخ يوســـ ــ ــــ ــ أردف الشـ
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عثا من البالد  ة أم جامعة يتألأل نور وحدتها، من ـــئها ومنبتها .. إن العرو ــ ــــ ــ ــ منشـ
ات والمجاز  ها" .. وغير ذلك من الكنا ـــان مل ـــ ــ ــ أن أنط بلسـ ــــرف  ــ ـــ ات التي أتشــ

، على  ــقت الطر ــ ــــ ــ ــ ة شــ ة نموذج انت خط ع" ف ان والبد عة من علوم "الب النا
غة التي ألقاها، الســـفراء  ة البل مد خمســـة وعشـــرن عاما، أمام الخطب اإلنشـــائ

ـــة ــاء، ابتـــداء من اجتمـــاعـــات الجـــامعـــة العر ــ ــ ــ ــــ إلى  والوزراء، ثم الملوك والرؤســـــ
ـــات الحر  ــامــ ــ ح مقـ ـــا و ــ ـــــدة .. و ــــة العتي ــــان الهممؤتمرات القمـ ع الزمـ ـــد ــ   ر و

  ذاني ..!!
ة    ة الوحدة العر ـــات عمل واجهت فيها قضــــ ـــت جلسـ عد ذلك سـ وتوالت 

 ثرثرة وجرجرة وصرصرة ال مثيل لها.

ة    ــم ــــ ــ ــــة عمل رسـ ــــ ـــلح، في أول جلسـ ــ ه راض الصــــ ان أول عمل قام  و
ــــر  ــــ ة، أن أبد تحفظا "هاما" على ما ورد في محاضـــ ــترك فيها الوفود العر ــ ــ ــــ تشـ

ــاورا ــــ ــ ــ ه في المحادثات المشــ ان قد أدلى  ل الذ  ان الطو ت، فقد اطلع على الب
س وزراء سورا.. من أن "لبنان جزء من سورا، وأن  ة سعد هللا الجابر رئ الثنائ
ــلخها االنتداب  ــ ــــ ك ومرجعيون، قد ســــ عل قاع و ـــيدا وطرابلس، وال ــ ــ ــ ــور، وصـــ ــ ــــ صــــ

  لبنان..".إلى  االفرنسي عن سورا وضمها

  
هذا الكالم فوقع في صراع بين راض العري السور  قرأ راض الصلح  

ــــاورات  ــ ـــــترك في مشــ ــ شـ س الوزراء اللبناني الذ  ـــــلح، رئ ــ ، وراض الصـ الوحدو
حدوده الحاضرة". ادته    الوحدة لتثبيت "استقالل لبنان وس

س وزراء لبنان، بدا عن التخلي عن راض    ــلح رئ ــــ ولم يجد راض الصــــ
، فأعلن  ـــور الوحدو ــ ــــ ــ ــلح الســـ ــ ــ ــــ الوفد إلى  في االجتماع وهو يوجه حديثهالصــــ
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ضـــاء الوفود عالســـور أن "للبنان مالحظات على الملخصـــات التي وزعت على أ 
ان  الح في إبدائها".. و ــــي  ة، أحتف لنفســـــ ــ ــ اســـــ ــ ــ ة والســـــ من الوجهتين التارخ
قا، فقد ســجل هذا التحف في محضــر الجلســة.. ولكنه  فا ول راض الصــلح حصــ

ــــرد تلــك المال ــــ ــ ــ ســ ـــة لم  ـــــ ــــ ــ ــة" ال في تلــك الجلسـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــــ ــ ــ ــة والســ   حظــات "التــارخ
  وال في غيرها من الجلسات !!

لمة "الوحدة" في مشـــــاورات    ة، ما معنى  ولقد واجه المجتمعون منذ البدا
ــآرائهم منتقلين من الغمغمــة ــــاء  ــ ــ ــــ ــاح..إلى  الوحــدة.. وأدلى الرؤســـ ــــ ــــ ــ ــ ضـ إلى  اإل

ــــلح يلقيها على ــ انت "الكرة" بيد راض الصـ ـــاح.. و ــ ـــــاء الوفود واحدا  اإلفصــ رؤســ
ـــوع، وآثروا أن  ــ ـــــ عا ال يردون أن يبدؤوا الحديث في الموضـــ انوا جم واحدا.. فقد 

ادة لهذا اللبناني  وا الق ــلح  -يتر ــــ ــتقالل  -راض الصـــ ــ ــ الذ جاء ليدافع عن اســـ
  لبنان وحدود لبنان.

ـــأن خلفائهم في هذه    ــــ ــ ام، شـــ ة في تلك األ ــــاء الوفود العر ــ ــ ــ ان رؤســ لقد 
ام، ي انوا يتحدثون األ دين إلى  تكلمون بلســانين ولغتين ولهجتين..  الصــحافة مؤ

ــامهــا من اليوم قبــل الغــد، وأن هــذه هي عزمــة األمــة  ــة يجــب ق أن الوحــدة العر
تعلثمون..  غمغمون و انوا  ة ف ــم ــــ ــ ــ ة وأن.. وأن.. أما في االجتماعات الرسـ العر

ة أن سجل عليهم في المحاضر الرسم هم ال يرغبون في الوحدة انوا يخشون أن 
ش  انت لهفتهم أن يجدوا بينهم  قدرون عليها.. ومن هنا  ة أو أنهم ال  العر

ل األحمال..    الفداء ليلقوا على أكتافه 
ش.. فهو    ـــلح ذلك الك ــ ــيرا عليهم أن يجدوا في راض الصـــ ـــ ن عســـ ولم 

س وزراء لبنان، ولبنان جاء ة إلى  اآلن رئ ــــاورات الوحدة العر ــــ ــر مشـــ ــ ــــ على شـــ
حدوده الحاضرة، أوال وآخرا..   واحد: استقالل لبنان 
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ـــهم   عضــ ـــتمعإلى  ونظر الوفود  دأ الحوار بينهم طرفا، وأنا أســ  عض، و
اشا إلى  ة... وقذف الهاللي  غالالت من الرقة والعذو ارات الناعمة، مغطاة  الع

ادلوا الكرة:   "الكرة" أوال، ثم ت
اشـا: (مصـر) أعتقد أ   مناقشـة أداة الهاللي  ن المصـلحة تقتضـي أن نبدأ 

حث في مد التعاون.   التعاون قبل ال
ــــلنا ــ ــ اجه جي: (العراق) لقد وصـ قة، ومن إلى  حمد ال ــــة الدق ــــ ــاسـ ــ النقطة الحســـــ

  المناسب أن نعرف رأ مصر.. الموضوع خطير.
عد.. ولكننا نفضــــل إبداءه على ضــــوء    ما  ــنبد رأينا ف ــا: ســ اشــ النحاس 

  المناقشات !!
ــراحة... يجب أن    ــ ل صــــ ـــمحوا لي أن أبد رأيي  ــ ــ ــــلح: اسـ ـــ راض الصـ

ــــتقالل والوحدة الزم وملزوم.. نحن نحرص  ـــتقالل أوال.. االســ ــ ة االسـ ـــــ حث قضـ ن
عض أن المقصــود من الوحدة  ادر لذهن ال ون قد ت على اســتقالل لبنان.. رما 

ـــــي على التع صنقاهو اإل ــــ ـــتقالل أ بلد، فلو تقرر هذا األمر لقضـــ ــ ــ ــ ــ اون من اسـ
  بيننا..

ـــى عن الوحدة بديال... أما    ـــــورا ال نرضـــ : نحن في سـ ــعد هللا الجابر ــ ســ
ــعب عري واحد...  ــ ــ ة متعددة لشــ ــت الظروف أن تكون هناك دول عر ــ ــ وقد قضــ

حث األمر على هذا الضوء.. م الظروف أن ن ح   فنحن مضطرون 
ة    قضــ غ نبدأ  راض الصــلح: الذ أراه أنه عندما نشــرع في إعداد الصــ

ــورا لتكلمت  نت ممثال لســ ـــتقالل أوال.. من أجل تطمين الخواطر.. وأنا لو  االسـ
ــورا... وأرجو أن ال  ــــعد هللا الجابر عن ســـــ ما تكلم دولة ســـ ة  عن الوحدة العر

ة... لقد ارتأت دولتان  نّ إقال  ـــبيل الوحدة العر ــ ــ ــ ة الوحيدة في ســــ لبنان هو العق
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من والسع ة منا (ال ما جاء في محاضر المشاورات، عريتان أعرق عرو ة)،  ود
اسي حتى تتغير الظروف القائمة.   أنهما تردان تأجيل التعاون الس

عا أننا دول مستقلة..   ان مفهوما لدينا جم اشا:   الهاللي 

عا مســتقلون ... ونرغب في زادة التضــامن    نور الســعيد: نعم نحن جم
  والتعاون ..

اشـــــا: هل توافقون على    زة النحاس  ومة المر ــاء الح رة إنشـــ عاد ف ــت اســـ
ادتها .. استقاللها وس ل دولة  ة، وأن تحتف    لكل البالد العر

  جميل مردم: نرد أن نسأل رأ مصر أوال ...
زة  ومة المر عد إنشاء الح عاد الوحدة .. نست اشا: إن مصر تر است النحاس 

..  
ما بيننا م ــــتقاللها جميل مردم: يجب علينا أن نتعاون ف ــــ ــ ــ اســ ل دولة  ع احتفا 

ادتها.   وس
ة ـــتقالل الدول العر ــــ اســــ رر االعتراف  ـــين: ولماذا ال ن ــ ــ ــ اســ ـــف  ــ ــ ــــيخ يوســــ ــــ   الشـــ

عا ؟ ..    جم
عا هو أساس وجودنا  ة جم اشا أبو علم (مصر) : استقالل الدول العر صبر 

  ها هنا ..
رر التأكيد على اســتقالل الدول الع اســين: ولماذا ال ن عا الشــيخ يوســف  ة جم ر

..  
اسة  استقالل دولنا .. إن التكرار في الس رر التأكيد  اشا: لماذا ن وقال النحاس 

ك.إلى  مدعاة   التش
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ـــرح،  ــــاء العرب، بين متردد وصــ وعاد الحوار على هذا المنوال بين رؤسـ
ما في ذلك رأ  ة "إذن قد تقرر بإجماع اآلراء  ـــا في النها ــ ــــ اشــــــ وأعلن النحاس 

عاد ت ل مصر است استقالل  لها .. لمساسه  ة  زة للبالد العر ومة مر أليف ح
عا ترد المحافظة على هذا االستقالل " ..   بلد .. وهي جم

انتا عيني  ة ، و ودارت عينان صغيرتان ، في وجوه رؤساء الوفود العر
اسين..   الشيخ يوسف 

  فقال: أقترح أن تكون مناقشاتنا وقراراتنا سرة !!
  ب أن تظل سرة وال ينشر منها شيء.فقالوا: يج

ـــاعة واحدة من الزمن، على  ــــ ــــ ــ ة وفي ســ لمة الوفود العر ذا اتفقت  وه
ـــاورات  ـــمها "مشـــــ ظل اســـــ ــاورات على أن  ــــ ة من المشــ رة الوحدة العر عاد ف ــت ــ ــ اســ

ة" !!  الوحدة العر

ان القرار جرعة مرة، رأ الحاضرون معها أنه ال بد لهم من "استراحة  و
ـــيرة"، و ذلك، فقد خرجواقصــــ ة إلى  ان  ـــاح ــ ـــــوا وجوههم الضــ القاعة، وقد عرضــ

ل وفد مجموعة من الصحفيين  ان مع  غطوا على المصورن .. و قدموا معهم ل
صحافييهم ومراسليهم ما عنده، المشاورات مثال رؤساء الوفود  ل منهم  ، وأدلى 

ل صــــحفي يبرق  ان اجتماع بلده: "إلى  وما أن انتهت هذه الخلوات، حتى راح 
ة  ـــــورة جد صـ ة  ـــــوع الوحدة العر حث موضـ ـــــما وخطيرا .. وقد  اليوم هاما وحاسـ

ـــــر عل ــ ــ انات فائقة، وأصــــ ة، وقد أدلى وفدنا بب ــيل ــ ــ ــــ لّ  ىتفصـــ ام الوحدة مهما  ف ق
ــــة من المؤتمر ألمحــــت ــددا من الوفود إلى  األمر .. ولكن الــــدوائر المقر أن عــ

ة األخر ال تواف على مبدأ الوحدة وٕانما تصـــر على التعاون والتنســـي ..  العر
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الموافقة على وجهة  حاول إقناع الوفود المترددة  صــــر على موقفه و ولكن وفدنا 
  نظره في الوحدة".

ة، أن  ـــمة عر ل عاصـــــ ة في  ــحف العر ــ ــ ــر الصــ ــ ــ ا أن تنشــ ع ان طب و
ة أن تصدق .. وأن تقول آمين مع  ومتها مع الوحدة .. وعلى الجماهير العر ح

  لين المضللين !!الضا
ة ـــتراحة، وعادت الوفود العر ــ قاعة العمل، وأخذوا إلى  وانتهت فترة االســــ

عاد إنشــاء  اإلجماع اســت ان آخر ما ســطروه: "تقرر  أماكنهم، وملفاتهم أمامهم و
زة". ة المر ومة العر   الح

ان هو  اشــا، و وهنا بدأت مصــر تدلي برأيها شــيئا فشــيئا، فقال الهاللي 
ن العقل ال ـــة أن اإلجماع منعقد على تكو : الخالصــــ ـــر ــ ر المدبر للوفد المصــ مف

أة ملزما أو غير ملزم ؟  ئههي ون رأ هذه اله ة، والخالف هو هل  لألمم العر
.  

ــانحالل الوحــدة، دار الحوار حول العقــدة  عــد أن انحلــت العقــدة  ــذا  وه
ــان إبهــا ــة: هــل تكون القرارات ملزمــة أو غير ملزمــة، ف م، ثم غموض، ثم الثــان

عا  ه ثم يلقون بها جم ــــاح ل وفد يرمي الكرة على صــ ح، وغدا  ــ ــ ح، ثم توضــ تلم
س وزراء لبنان، لتخرج على لسـانه ال على لسـانهم ..  في وجه راض الصـلح رئ

ة ة الكرة، يتقاذفونا وهم جلوس:إلى  واستمعت مرة ثان   الحوار الناعم، وٕالى لع
: أر أن نعود ك الذ قاله عن إلى  سعد هللا الجابر الم دولة راض 

 االستقالل ..
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ة .. إذا    ــة الخارج ــ ــ ــــ اســــ ــ ــ ــــ ــ ــ ون اإللزام في الســ جميل مردم: أنا أر أن 
  وحدناها ..

راض الصلح: ألجل أن ننظر في اإللزام أو عدم اإللزام يجب أن ننظر   
ع فنرجو  ـــروع يجمع بين آراء الجم ــــ ـــر مشـ ــ ــ ان لد مصـ ـــوع .. وٕاذا  ــــ في الموضـ

ع الوقت .. عرضه ض   علينا .. فال 
ون    ان الدولة،  ــاس  ون فيها مســ نور الســــعيد: في المســــائل التي 

  القرار غير ملزم ..
  راض الصلح: نرد مثال ..  
ة   عض الدول العر ــح أن تتوجه  ــ صـــ ــعيد: مثال ال  ــ اتجاه إلى  نور الســـ

. ة األخر الدولة العر ضر  اسي    س
أن نطلب    ة !!! وأنا أعود وأرجو مصر إذا راض الصلح:  االنتداب ثان

  ان لديها مشروع أن تعرضه علينا.
قرأ منها "تؤلف جامعة  ـــا من ملفه ورقة بدأ  ــــ ــــ اشــ ـــحب النحاس  ــــ وهنا ســــــ
ة  سمى مجلس جامعة الدول العر ون لهذه الجامعة مجلس  ة .. و الدول العر

قبل بها .. و ..    و ..".. وتكون قرارات المجلس ملزمة لمن 
، فاقترح جميل مردم أن    ت رواسب الوحدة في نفوس الوفد السور وتحر

ه من  ــترك ف لمة "حلف" محل "جامعة"، وثار جدل لغو حول اللفظين اشـــ تحل 
عرفها، اشا فقال:إلى  عرف اللغة ومن ال  اسي العالم الهاللي    أن تصد الس

ستع - لمة "حلف" والعرب  لمة "جامعة" أقو من  لمة جامعة ألداء إن  ملون 
ت  قولون "الصالة جامعة" و "يد هللا مع الجماعة" .وس ، ف ا الوثي معاني االرت
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لمة  ة لبنان "إن  م تقال وزر خارج ت اآلخرون، وأعلن ســــل ، وســــ الوفد الســــور
  جامعة" موفقة جدا.

اشا بإنشاء    غة المصرة التي تالها النحاس  اشا على الص وأفاق نور 
قبلها، ورأ في "جام ــتقلة .. وأن قراراتها ال تلزم إال من  ــــ ــ ــ ة المســــ عة الدول العر

ــيب قد دفنا ــ ــورا الكبر والهالل الخصــ ــ ـــروعي ســ األبد، فعاد .. إلى  ذلك أن مشـــ
قول: "إني ال أزال  ررا معيدا وهو  ال، م ة .. وتكلم طو ـــوع مرة ثان ــــ وفتح الموضـ

ن ت م ــأن  ــ ــــ ــ ــ ــحاب الشــ ــ ــ ــ ــــ ن وحدة .. وٕاذا رغب أهل أعتقد أنه إذا ما اتف أصــ كو
ومة  ـــطين ولبنان، أو أرادوا تأليف ح ــ ــ ــورة في الوحدة، ما عدا فلســـ ــــ األقطار الســــ
ارعة  مداورات  ـــأنهم" وانطل الحوار من جديد ..  ون من شـــ زة لهم، فهذا  مر

ارعة تارة أخر !!   تارة، وغير 

م تع   ــورة .. ولكن ــــ ــــ رفون جميل مردم: نحن نرغب في تحقي الوحدة السـ
ـــــرق األردن، وهما القطران اللذان  ـــطين، وشـــ ـــ ة فلســ ــــــ ظروف لبنان .. وهناك قضــ

ة .. أما شرق األردن  اً نعتبرهما جزء من سورا .. فلسطين تعرفون ظروفها الدول
ة  معاهدة انتداب ة أو مديرة في سورا . وهو اآلن ما زال مقيدا  ان متصرف فقد 

ا.   مع برطان
: (بهد   ــرق توفي أبو الهد ــ ــــ ــ ــ ك، ألن شــ د دولة مردم  ر) أنا أؤ وء وم

عتبر نفسـه جزء سـره أن يندمج في سـورا الكبر في دولة  اً األردن  من سـورا، و
احث في  ــورا لنت ين ســـ ــيء من االتصـــــال بيننا و ـــل شـــ حصــ واحدة .. وأقترح أن 

  هذه النقطة ونضع مشروعا .. حتى إذا حان الوقت لم نتأخر في تنفيذه.
اب جميل مردم:    ــ ــ ــــ ــــال .. ولكن هناك أســ ــ ال مانع عند من هذا االتصــــ

س بيده.   تحول دون االتفاق .. إن أمر شرق األردن ل
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قال جميل مردم هذا الكالم، وهو يثبت نظارته على أنفه األقنى، تعلوه   
اء دمش ..   عينان نضاحتان، تشعان بذ

ه   ه وأذن عين صــــغي  ــين  اســ ان الشــــيخ يوســــف   هذا الحوار الذإلى  و
ـــه في هذا  ــ ــ وفيته عن جبهته، وألقى بنفســ ـــــحب عقاله و ـــعيد، فســــ ــ ــ فجره نور الســ

ان يدور عن سورا الكبر ورفع يده وصوته، سائال:   الحوار الذ 
اشـــا ومردم  -   ة الحديث الدائر بين توفي  لي ســـؤال أحب إبداءه لمناســـ

زة للبلدين ؟؟ .. ومة مر   ك .. هل المقصود إيجاد ح
: ا   رة للوحدة أو االتحاد أو التعاون ؟أبو الهد   لموضوع هو إعداد ف
زة بين البلدين ؟؟   ومة مر حث إيجاد ح   الشيخ يوسف: هل يتناول ال
  جميل مردم: نحن نرغب في ذلك.  
ذلك ..   : نحن نرغب في الوحدة ، وسورا   أبو الهد

زة للبلدين، يهمنا معرفة    ومة مر ــف: إذا قررتم إيجاد ح ـــ ــ ــ ـــيخ يوســ ــ ــــ الشــ
  لها ؟ش

ل صراحة جمهورون.     جميل مردم: نحن 
ة األهالي ..إلى  راض الصلح: إن هذا األمر يرجع     رغ
ــتراح الشـــيخ يوســـف قليال، وعادت عيناه وأذناه   محاجرهما وقال: إلى  واسـ

أنها جمهورة .. استقالل سورا  رنا عند اعترافنا    لقد ذ
ع   ة من الراحة  ــحا ــ ـــة ســـ ــ طت على أجواء الجلســ د لحظات من التوتر وه

ـــا  ـــ اشــ ة التي جرت بين النحاس  احثات الثنائ ــــحا أثناء الم ان واضـــــ ، فقد  والقل
 " ــورا الكبر ــــ ــــ ة تعارض في "سـ ــعود ــ ــــ ــ ة السـ ، أن المملكة العر ـــعود ـــ ــــ والوفد السـ
ل من سورا ولبنان دولتين مستقلتين وعلى أساس  قاء  "والهالل الخصيب" وأن 
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، هو شــر أســااالنظ ة "هيم الجمهور ة أ ة الســعود " ئةســي لدخول المملكة العر
ان ميثاقها .. ائنا ما  ان اسمها، و ة مهما    عر

ح    ة وقال: ال  ــوع مرة ثان ش الموضــ ــا عاد لين اشــ ولكن نور النحاس 
م.   لنا أن نتدخل في نظم الح

ل إمارات الجد وقال:    ــــا من مجلســـــه وفي وجهه  اشـ ـــب النحاس  فانتصــ
ح فيها، ألن لكل عضــــو منا أن يتحف .. وقد المســــألة خطيرة  ــ جب التوضــ .. و

عدنا هذا  ــت ــف أن يتحف .. وأرجو أن يالح أننا قد اســـ ـــيخ يوســـ ــعادة الشــ رأ ســـ
  النوع من النظام في عالقاتنا العامة .. و .. و ...

ــي، فراح    ــ ــــ ــــ عا على المضــ ـــج ــ ــ ــ وهنا وجد جميل مردم في هذا الحديث تشـــــ
ل وضوح وصراحة نحن ج   مهورون اليوم وغدا .. وسنظل جمهورين.قول: 

اسين، مندوب النظام الملكي لهذا الموقف    فتهللت أسارر الشيخ يوسف 
، وقال:    الجمهور

انه الذ أوضح ما أردت أن أستفسر عنه. -   ك على ب ر مردم    أش
ــوع    ــــوع، وفتح موضــــ ـــا .. وأغل الموضــ اشـــ ـــا وتوفي  اشـــ ت نور  ــ ــ وســ

ـــهال ان هذا ســ س وزراء لبنان، و ادرة رئ ـــهولته أن تولى زمام الم ، وقد زاد من ســ
ـــره .. فطرح  أسـ ة األرعة، بل وفي لبنان  ــ " في األقضــ ــاحب "الدعو ــورا، صــ ســ

ــــروع قرار ــ ــ ادته  تعلن مشـــ ـــــ ــ ــ ـــتقالل لبنان وســ ــــ ــ ه "احترامها الســ موج ة  الدول العر
ـــتراح لبنان ــ ـــــروع، واســ اإلجماع على المشــ ـــرة" فتمت الموافقة  ــ من  حدوده الحاضــ

مة وقد "ســـحبتها" ســـورا بنفســـها .. وأعلن راض الصـــلح  ) الســـورة القد (الدعو
ــتعمار مقرا وال ممرا .. وهو  ون "لالسـ ا حرا مســـتقال، ولن  ظل عر أن لبنان ســـ

  الشعار اللبناني الذ صاغه راض الصلح في أوائل عهد االستقالل.
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ا على إ   ح وشـ قامة جامعة الدول واسـتشـعر الرؤسـاء أن االتفاق قد أصـ
ستمعوا " واسترضاء للرأ العام العري أن  ة، وارتأوا من "الالئ السيد إلى  العر

ان قد وصل ون على مقرة من المشاورات، إلى  موسى العلمي، ف ندرة ل اإلس
ة في فلسطين ..   موفدا من قبل األحزاب العر

ـــيــد العلمي، فــدخــل القــاعــ   ــــ ـــــ ــان، فقــد نود على الســ ــذا  ـه وه ة ورحــب 
انا مطوال  ـــى العلمي ب ة، وألقى موســـ ة لداعي الوحدة العر ـــتجا ــا اســـ اشــــ النحاس 
ـــطين من جوانبها المتعددة، مبرزا الخطر الذ يتهدد  ة فلســـ ــ ــ ه قضــ ـــتعرض ف ــ اسـ
، وتقدم  ة المتزايدة، واإلرهاب اليهود بب الهجرة اليهود ـــ ــــ ــــ ــ سـ ـــــطين  ــ ــ ــــ عرب فلسـ

المال و  ــاندته  ــ ــــ ـــطيني لمســ ـــــ ــعب الفلســ ـــ ة مطالب الشـــــ ــالح حفاظا على عرو ــــ الســــ
  فلسطين ..

ـــطين، ولم يتعرض أحد لمطالب    ــــ ــا مندوب فلســ ــ ــــ اشـ ر النحاس  ـــــ ــ وقد شــ
التأييد والمســاندة من غير  ة المعروفة،  غير الوعود اإلنشــائ الشــعب الفلســطيني، 

  تأييد وال مساندة .
ـــاء جامعة الدول    عد أن تمت الموافقة "على إنشـ ــا،  اشــ ثم اقترح النحاس 
ة عهد العر ــتقلة" أن  ــمن ميثاق إلى  المســـ وال يتضـــ ـــع بروتو أن تضــ ة  لجنة فرع

  الجامعة ونظامها ..
ان جاهزا، فقد أعدت مصــر المشــروع أثناء ســير    ول  والواقع أن البروتو

ه  ـــته مادة مادة، ووافقت عل ـــ ــ ــ عد أن ناقشــــ ة  ـــاورات، فنظرته اللجنة الفرع ــ ــــ ــ ــ المشــ
ول).موع 1944تشرن أول  7اإلجماع واقترحت ( ع البروتو   دا لتوق
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ــــر    ــــ ــ شـ ــة ب ــــ ــــ فتح الجلسـ ــا،  ــــ ــــ اشـ النحاس  وعقد االجتماع الختامي، وٕاذا 
أن ســــعادة زميلنا ســــعادة  ا حضــــرات الزمالء المحترمين  م  شــــر قول "أ "حلوة"، ف
حيى  ة من حضــرة صــاحب الجاللة اإلمام  ســي تلقى اليوم برق الســيد حســين الك

اآلتي:  نصها 

حي   من  سي ..إلى  ى"من ملك ال   الولد حسين الك
شـــر عدم  قة  ي البلدان الشـــق االشـــتراك في اللجنة التحضـــيرة مع مندو م  آمر
ــــاء هللا، وهللا  ــــ ــــ ــ عـد العرض علينـا لنواف على مـا نر إن شـ ــــيء إال  ــ ــ ــ شــــ التقيـد 

."   الموف
ة "التإلى  اســـتمع الوفود ة" التي وصـــلتو هذه البرق "الولد" حســـين إلى  ل

عد أن ــــي  ســـ اد  الك وا، حين  ــح ــــ ضـ وا أن  ــ ـــ انتهت اللجنة من أعمالها .. وأوشــ
ـــي، بدال عن "الولد  سـ ـــين الك قول "الود" حسـ ة، أن  قرأ البرق ــا، وهو  اشــ النحاس 

سي".   حسين الك
ــامات الخفاف، واالرتســـامات اللطاف،  عد االبتسـ ولكن الجو عاد وتجهم 

اشا ب ة ووضع أمام النحاس  ة عاجلة، وصلت حين دخل أحد موظفي الخارج رق
ــــــرق األردن .. فلم  ـــمو األمير عبد هللا أمير شـــ ــ ــ انت من ســ في تلك اللحظة .. و

قرأها: اشا إال أن    سع النحاس 
س اللجنة التحضــيرة للمؤتمر  اشــا رئ ع مصــطفى النحاس  "صــاحب المقام الرف

ندرة .. –العري العام    اإلس
ـــيرة لم ـــ ــــ ة قرب انتهاء عمل اللجنة التحضــ ــــــ ــــ ة مناســ ؤتمر الوحدة العر

قهم في إلى  أرغــب ــاتي وأطيــب دعواتي لتوف رفعتكم واللجنــة المحترمــة قبول تح
ــة تــدين  ــة الخيرــة، وأقول إن األمــة العر ــة، والنهــا ــ ــ ــــ ــ ــ ــة المرضــ عملهم في البــدا
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ــــا، ما دامت  ــــ عضــ ـــه  ــــ عضـــ االتحاد، وٕانا لنرجو أن يتلو ذلك  ـــي  ــــ الوحدة وترضـــ
ـــنة واألماني غير متف ات حســـ ة في وحدة هذه الن ـــدق الن برهان على صـــ اوتة .. 

ع ( عبد هللا ) ررة".التوق ة الم عا مع التح   األقطار .. وفقكم هللا للخير جم
ــــل في آخر اجتمـــاع للجنـــة    ـــــ ــــ ـــة األمير عبـــد هللا التي تصــــ ولم تكن برق

ضاح، فقد فهم منها المؤتمرون أن األمير إلى  التحضيرة، في حاجة تفسير أو إ
ام جامعة عبد هللا  ــا" رغما عن ق ــ عضـ ـــه  عضــ ه لالتحاد "يتلو  ـــع له ماض في ســ

ة !!   الدول العر
عد أن طواه النحاس    ة أن تفجر موضـــوع االتحاد من جديد  ادت البرق و

ــيخ يوســـف: وهل نعود ــأل الشـ ــاعة واحدة .. وسـ سـ ة  إلى  اشـــا قبل وصـــول البرق
 حث الموضوع ..

ة اشا رأسه وقال: إن برق ة وقد  ورفع نور  مة األهم سمو األمير عظ
  وصلتنا في الوقت المناسب ..

ادت  د نظامه الجمهور و ل يؤ وتدخل راض الصلح، وجميل مردم، 
ــــا من مقعده،  اشـــ ة أن تنفر عل غير اتفاق .. وتحرك الهاللي  ــة الختام ـــ الجلســ

ال فإلى  ودفع ورقة اشا: ال داعي ألن نتحدث طو اشا، وقرأ النحاس  ي النحاس 
م لتأخذوا علما بها، وال أظن أن هنالك  ة سمو األمير .. ولقد تلوتها عل أمر برق

اشا حين عودته لف دولة أبو الهد  عمان أن إلى  حاجة للرد عليها .. ونحن ن
ـــنعود ـــوع انتهى .. وسـ اتنا .. والموضـ ــمو األمير تح االجتماع مســــاء إلى  يبلغ ســ

ول". ع البروتو   لتوق
ــرون ب ــرفوا انتظارا وأومأ الحاضــ الموافقة على هذا الحل، وانصــ ــهم  رؤوســ

ة.   للجلسة الختام
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ــان  ــــ ــــ ـــتفانو قبل الموعد المحدد، في نزهة على أوخرجت من فندق ســـ ــ ــــ ســــ

ــمس  ــفائه، وقد أرســــلت الشــ حر في أروع صــ ان ال ندرة، و ــ ا طيو خشــــاطئ اإلســ
ع اســي العالم، يلوح  اشــا، الســ الهاللي  ة من أشــعتها الفاتنة، وٕاذا  صــاه في ذهب

ة المميزة: قول بلهجته العر   وجهي وهو 
ة على الشاطئ ؟؟   وهل وجدت الوحدة العر

حر ..   قلت: نعم لقد وجدتها، وأقسم أني وجدتها على شاطئ ال
ضا ..   قال: أو تقسم على ذلك أ

ندرة. ة على شاطئ اإلس   قلت: لقد وجدت أعظم أعالم الوحدة العر
  قال: ومن هؤالء األعالم ..

ـــاطئ ق عده شــــ ـــــيد جابر، و ـــاطئ ســ ـــــر، وذلك شــــ شــ ــيد  ــاطئ ســـــ ــ ــ لت: هذا شـ
ـــــاطبي إال أكبر علماء األندلس الذين نزلوا في  ــر وجابر والشـ شــــ ــاطبي، وما  ــ الشــ
ـــــون حتى ماتوا في  ــــ درســـ عظون و ــوا عمرهم فيها يؤلفون و ـــ ــــ ندرة، وقضـــ ـــــ ـــــ اإلســ

ــ سـ ندرة .. أل ــاجدهم ال تزال تحمل أســـماءهم في اإلســـ ندرة، وهذه مسـ ت اإلســـ
عمائة عام. ة قبل س   هذه هي الوحدة العر

اء  ــي .. فهو من أول اس المرسـ ــيف مســـجد أبي الع ك أن تضـ قال: صـــدقت وعل
ــــرحه  ــــ ـــــ ضـ ارك الناس  ت ة العظام، و هللا، من مواليد األندلس، ومن فقهاء المالك

ندرة ..  في اإلس

ة، في ع   ــــهد للوحدة العر ندرة تشـــــ ــ ــ ــــ انت هذه معالم اإلسـ هد قلت: إذا 
ة ادس، في عهد إلى  القوافل والجمال، فلماذا ال تدخل الوحدة العر قصـــــر انطون

  الطائرات ..
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سبتم". سبت ولكم ما  القرآن) "تلك أمة قد خلت لها ما    قال (مستشهدا 
قول: "إن هذه أمتكم أمة واحدة" ..     قلت: ولكن القرآن 

ل منا   ساعته، فقد حان الموعد، وافترقنا ..إلى  ونظر 
ـــارعت   ــ ـــاعة المحددة ســـ ــ ــ ندرة إلى  وفي السـ ــ ــ اإلســــ جامعة فاروق األول 

انت الجماهير  ول، و ع على البروتو ــــــص للتوق ـــــ ان االجتماع المخصـــ حيث م
ش  م الجليل، "تع ش الزع ع ـــوارع، تقودها فرقة الهتافين وهي تهتف،  ــ ــــ ــــ تمأل الشـ

ة".   الوحدة العر
م الج   ش الزع ع ــتمرت تهتف:  ـــ ــ ــ ــ ش الوحــدة ولكن الجمــاهير اســـ ليــل، تع

لما ر  ــعب  انت تتعالى هتافات الشــــ ة، و ـــلأالعر ة تصـــ ارات الوفود العر ــ ــ  وا ســ
أنما تململ أمير الشعراء، شوقي، في مرقده فأشف على إلى  مبنى الجامعة .. و

  الشعب المخدوع، فراح يتمتم:
غـــاء   عقله فــي أذنيــه    يــاله مــن ب

ـــاعة المحددة اكتمل عقد   ــ ــ ـــحاب الرفعة  وفي الســــ ــــ االجتماع وتعاقب "أصــــ
ة الذ  ول الجامعة العر ع بروتو ـــعادة والعزة" على توق ــ ــــ ــــ والدولة والمعالي والسـ
ــاورات الوحدة  ــ شــــــأن مشــ ندرة  ول اإلســــــ ة "بروتو ــم ــ ــــر الرســ عرف في المحاضــ

ة" ..   العر
ع.   التوق االشتراك ال  اسين ألنه مفوض    ولكن لم يوقعه الشيخ يوسف 

ع.ولم يوقعه  التوق االشتراك ال  سي ألنه مفوض    "الولد" حسين الك
ذلك من هو أعظم منهما، وأعظم من رؤساء الوفود اآلخرن ..   ولم يوقعه 

ة ..   أجل .. لم توقعه الوحدة العر
ة .    ولم توقعه األمة العر
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ام مع:   أ
رامي ..سمير الرفاعي ..النقراشي   عبد الحميد 

  وعزام..فارس الخور و  ..هنر فرعون       
  
  

ــــرن أول عام  ــــ ــ ــ ــــهر تشـ ــــ ع من شـــــ ــا ــــ ــــ ــ ، وعلى هتاف 1944في اليوم السـ
اشــا ورؤســاء  ندرة وشــوارعها، وقع النحاس  ادين اإلســ الجماهير المنتشــرة في م

ة .. ول الوحدة العر ة بروتو ومات العر   الح
ــهر ذاته ومن العام نفســـــه، أقال الملك    وفي اليوم الثامن من الشـــ

ة" في مصر على أكتاف فاروق  اشا ووزرائه، ووقع عبء "الوحدة العر النحاس 
ع األحزاب، ما خال حزب الوفد. ـــت   وزارة مصرة جديدة مؤلفة من جم ــــ ــــ ــــ ــ ــ ومضــــ

ة لتحديد موعد اجتماع  ــم العر ــ ــالت بين القاهرة والعواصـــ ـــهر في مراســـــ ــ أرعة أشــ
ة .. ــروع ميثاق الجامعة العر ــ ـــع مشـــ لفة بوضــــ ة الم مه اللجنة الفرع  تمهيدا لتقد

  اللجنة التحضيرة العامة إلقراره من قبل المؤتمر العري العام.إلى 
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ا سنة  14وأخيرا، وفي    ة في دار 1945ش ، عقد اجتماع اللجنة الفرع
اشا  ة المصرة في القاهر، ووفدت على مصر وجوه جديدة: سمير  وزارة الخارج

ـــرق األردن .. هنر فرع ــــ ـــــ س وزراء شــ ـــة لبنـــان .. الرفـــاعي رئ ون وزر خـــارج
ة المصرة ومعه عبد الرحمن عزام  اشا، وزر الخارج  –محمود فهمي النقراشي 

ة المصرة. –ك    الوزر المفوض بوزارة الخارج
س  ــــــي للرئ ــــ ــخصـ ــ ــ ــــ عوث الشـ ــــفتي األولى الم ــ ــ صـــ وفي الموعد المحدد، و

نت في طرقي ـــرة، مع جميل إلى  القوتلي،  ــ ة المصـ ك دار وزارة الخارج مردم 
ـــعيد  ــ مة، نور السـ ه من الوجوه القد دأ االجتماع، وف . و ـــور ــ ة السـ وزر الخارج

ف س وزراء ولكن نور السعيد و ن رئ لي ىولم  ه خير الدين الزر ان ف ما   ،
عد  ما  اســين ف ه الشــيخ يوســف  ة في القاهرة، والتح  مســتشــار الســفارة الســعود

..  

ــا االجتم   اشــ ــة بخطاب يختلف وافتتح النقراشــــي  ســــا للجلســ اع بوصــــفه رئ
ــــاورات الوحدة  ــــ ــــ ــا أثناء مشـ ــــ ــــ ــ اشـ ان يلقيها النحاس  ة التي  عن الخطب االفتتاح
ة  اشـــا عن "اتحاد الشـــعوب العر ندرة .. فقد تحدث النقراشـــي  ة في اإلســـ العر
ة، وعن الدول  ـــعوب العر ــــ ــاحة الشـ ــ ــــالتها" .. وعن "التعاون في ســــ ومجدها ورســــ

ة المتح ان واضـــحا تماما أن موضـــوع "الوحدة العر ة: .. و دة في الجامعة العر
ـــر، وأن على الدول  ـــؤولين في مصــ س في ذهن المســ ـــي، ل اســ نظام ســـــ ة"  العر
ة" أن ال  ــعوب العر ــ التالي يجب على "الشـــ ة األخر أن تفهم ذلك جيدا، و العر

فى. أكثر من التعاون .. و   تطمع 
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س وزراء ولم يخطب أحد من رؤساء الوف   ود إال اثنان: سمير الرفاعي رئ
ــة لبنــان،  ــة، وهنر فرعون وزر خــارج لمــة مجــاملــة ومودة وتح األردن، ألقى 
ه االتجاه اللبناني في "التقارب بين األقطار  د ف ا حمله من لبنان يؤ ألقى خطا
ة.. وشــــ طر التعاون  ــالت المودة مع ســــائر األقطار العر ة" وٕانماء صــ العر

ة إذ ذاك حاجة بين ة اللبنان ة، ولم يجد وزر الخارج عاد إلى  األقطار العر ــت اسـ
ـــة في  ــت الـــدول العر ــد أعلنـ زـــة" فقـ ـــة المر ومـــة العر ـــة" "والح "الوحـــدة العر
حدوده  ــتقالل لبنان  ــ ــــ اســ ــهر "اعترافها  ـــ ــ ــ ندرة قبل ثالثة أشـ ــ ــ ــــ اجتماعها في اإلســ

  الحاضرة".

ح الوحدة عل   حث ومع هذا فقد أطل شـ ى السـيد هنر فرعون حين بدأ ال
ـــاعات  ــطين في االجتماعات ... فأغرق الجلســـــة أرع ســ في موضـــــوع تمثيل فلســـ

ـــطيني ــــ ــــــتمعت أنا الفلســ ل عن تمثيل إلى  طواال في جدال ونقاش، واســـ حوار طو
  فلسطين، عن شرعيته ومالءمته وطرقته !! وتحدث الوزراء ..

حث عن الطرقة الت   ــرك بها معنا مندوب جميل مردم: يجب أن ن ــــ ــ ي نشــ
ندرة. ول اإلس ما يتف مع بروتو   فلسطين 

ندرة وال  نور السعيد: لقد اشترك معنا السيد موسى العلمي في مشاورات اإلس
ة. شترك معنا في دراسة نظام الجامعة العر   أر مانعا من أن 

لي: ال أر مانعا من حضوره.   خير الدين الزر

ال سمير الرفاعي: إن عدم ح ساء فهمه أو  يؤول تأو ضور مندوب فلسطين قد 
  آخر، وأر أن يجلس معنا.
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م .. ولكن هل هذا  هنر فرعون: إن شــعور لبنان نحو فلســطين هو مثل شــعور
  ن فلسطين غير مستقلة ونحن دول مستقلة.إالعمل قانوني، 

  سمير الرفاعي: ال أر مانعا من تمثيل فلسطين.
ة .. نحن نواف ولكن هنر فرعون: إذا شئتم فلت طرقة رسم مثل فلسطين ولكن 

ة !!   طرقة رسم
ن أن تمثل معنا  م ة وال  ومتها أجنب نور السعيد: فلسطين تحت االنتداب، وح
حول دون حضــــور الســــيد العلمي معنا وهو  .. وال يوجد مانع شــــرعي أو قانوني 

ة. ع األحزاب الفلسطين   مثل جم
ــــطين ت ــ ــتقالل .. هنر فرعون: إن فلســ ــ ــ عد االســ ع أن تدخل الجامعة  ــــتط ــ ن إســ

ة، إال أني أعتقد أن وجود دولة  ــطين ــ ــ ــ ع األحزاب الفلســ مثل جم ــــى العلمي  ــــ موســ
ة .. !! ضعف حجتنا في المستقبل في المجاالت الدول   غير مستقلة معنا 

ــتراك في  ــــ ــ ــ اب مفتوحا لكل قطر عري لالشــــ ـــمير الرفاعي: أر أن يترك ال ــــ ـــــ ســ
ا   ن مستقال أو غير ذلك.الجامعة، سواء 

مثل مراكش أو الجزائر، وطلب االشــــتراك  هنر فرعون: وهل إذا تقدم اليوم من 
ع قبوله ؟؟   معنا نستط

ا عن  فســر عدم حضــور الســيد موســى العلمي مندو اشــا: أخشــى أن  النقراشــي 
ة فلسطين .. أننا قد أغفلنا قض   فلسطين 

ندرة، ولم يوقع جميل مردم: الســــيد موســــى العلمي حضــــر معنا م احثات اإلســــ
شـــترك معنا اآلن دون أن يوقع ميثاق الجامعة  ن أن  م ندرة و ــ ول اإلسـ بروتو
ة  ك والناح ــار إليها هنر  ــ ــــ ــــ ة التي أشـ ة الدول ون قد وفقنا بين الناح هذا ن .. و

ة فلسطين. قض هذا نثبت للمأل مد اهتمامنا  ة، و   الواقع



  

-137-  

ــطين، نواف غدا على هنر فرعون، وهل إذا وافقنا ا ــ ليوم على دعوة مندوب فلسـ
  دعوة مندوب مراكش والجزائر .. ؟

ل ما جاء  عض حذف  ـــــوع، واقترح ال وطال األخذ والرد في هذا الموضــ
اغات متعددة: صدد هذا الموضوع، واقترح آخرون ص  في المحضر 

  

حضــر الســيد مو  ا ..  ى العلمي مندوب ســحضــر الســيد موســى العلمي شــخصــ
ة، و ... و ... فلســطي حضــر الســيد موســى العلمي ممثل األحزاب الفلســطين ن، 

ـــفة وال  ــ ــــى العلمي" بال صــ ـــيد موســـ أن يدعى "الســــ ــا الخالف على اتفاق،  ــــ ثم رسـ
ون استشارا ..   عنوان .. وأعلن هنر فرعون أن حضوره س

ة    ة لوزر خارج ة الوفود العر ق عد أن أكدت  ــدر هذا القرار  ــ ــ ــــ ولقد صـــ
ـــة .. وأن  لبنان أن ة خاصــ ـــطين لما لها من أهم ـــر على فلســ ـــتثناء قاصــ هذا االســ

ذا تم االطمئنان .. على  طب على الجزائر ومراكش .. وه ــتثناء ال  ــ هذا.. االســـ
ة !! ة، والمصالح االفرنس   المخاوف االفرنس

ن بــدعــا في ذلــك العهــد،    والواقع أن هــذا الموقف من هنر فرعون لم 
ـــــة العرب في أوائل األرعينات  ــ ـــ ــاسـ ـــــ ان عدد غير قليل من ســــ عدها .. فقد  وما 

ا، ذاكإلى  موزعي الصداقة والوالء، هذا  جانب فرنسا .. وذلكإلى  جانب برطان
ــة في الغرف إلى  س على االجتمــاعــات العر ــان ذلــك ينع ــا .. و جــانــب أمر

ــعب العري ن مثلها الشـ ان  ة ف ة العر لة .. أما القوم فســـه ال المقفلة لســـنين طو
  في داخل هذه االجتماعات، بل في الشارع.
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ــــة    ــــالــــذات، أن أحــــد موظفي الخــــارج ــاع  ر في ذلــــك االجتمــ وٕاني ألذ
ــا مظروفا إلى  المصـــــرة قد دخل اشـــ ـــي  ــع أمام النقراشــ قاعة االجتماعات، ووضـــ

ة وقال: ه على الوفود العر   بيرا، ففتحه ووزع ما ف
ا المفوض ف - ي القاهرة أرسـل معه نسـخا جاءني خطاب من وزر أمر

ـــراتكم  ــ ــ ــــ ـــرف بتوزعها على حضـــ ــــ ــــ ــ س" أتشـ ارتون او ة لوثائ مؤتمر "دوم العر
ه على ما أبداه من  ر لجنا ــ ــ ــــ م الشـ وني في تقد ـــار ــ م تشــــ لإلفادة منها، وأعتقد أن

  اهتمام في إرسال هذه النسخ في الوقت المناسب".
  

ـــا في عـــــ   ـــات" هي التي تم االتفـــــاق عليهــ ـــذه "المقترحــ في  1944ام وهــ
ــين  ــ ــــ ات المتحدة والصــ س"، بين ممثلي الوال ارتون او ــنطون في قاعة "دوم ــ ـــ ــ واشـ
ا واالتحاد الســـوفييتي إلنشـــاء األمم المتحدة، وســـميت المقترحات  رطان ا و وأمر

اسم القاعة التي عقدت فيها االجتماعات.   في ذلك الوقت 
ات المتح   ر الوال ـــــ ــ ــ شـــ ة  ـــدر القرار من الوفود العر ــ ــ ــــ انت وصـ دة ... و

ة  اللغة العر ا المفوض في القاهرة .. جاهزة  ـــلها وزر أمر ــــ ــ ــ الوثائ التي أرســـ
ير ..  انت إذ ذاك في حيز التف ـــروع ميثاق "األمم المتحدة"، التي  ــ ـــمن مشـ تتضـــ
ـــئوا جامعة  أن ينشـ ة  ومات العر ادرة أن توحي للح ا بهذه الم ذا أرادت أمر وه

ة على غرار ا   ألمم المتحدة !!الدول العر
، فتناوله    ــر ــ ــــ ـــعه أمام الوفد المصـ ــــ حمل ملفا وضــ ثم دخل موظف آخر 

ومتنــا  ــأن "ح حيى حميــد الــدين  ــة من جاللــة اإلمــام  قرأ برق ـــي وراح  ــ ــــ ــ ــ النقراشـ
عنا  ة مع التحفظات .. وأن توق ــتراك في الجامعة العر ــ ــــ ـــوع االشـ ــــ ــتقرر موضــ ـــــ ســ
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عض التحف ون مقترنــا ب ول ال بــد وأن  الــذ نراه الزمــا .. ومــا مــانع  للبروتو
ه .. و .. ".   عند الجماعة من الموافقة عل

ــــيد عبد الرحمن    ميل على الســ لة، و ة الطو قرأ تلك البرق ــــي  ان النقراشــ
ارة "ال مانع عند الجماعة من  ـــــة ع ـــــ اراتها وخاصـ عض ع ــرح له  ــ ــ ــ شـــ عزام لكي 

الشرح الالزم.. قوم عزام بدوره    الموافقة" .. ثم 
ــة وأخــذ    ــــــعود ــ ــ ــة الســــ رة من المملكــة العر قرأ مــذ عــد ذلــك  ــي  ــ ــ ــ ــــ النقراشــ

أن "تكافل  يد الجامع المانع  ندرة وفيها التو ـــــ ــ ــ ــــ ول اإلسـ موافقتها على بروتو
س موجها ــــامنهم ل ــ ــ ــ ــــ ة أمة أو دولة أو إلى  العرب وتضـ ة نحو أ ة عدائ ة غا أ

ة، أن نظام ســــ ون مفهوما من البدا جب أن  ورا ولبنان جماعة من الدول .. و
ه ..". ما هو مفهوم أن استقاللهما متف عل ستمر،    جمهورتين س

قرأ    ــا  ــــ ــ ــ اشـ ـــــي  ــــ ان النقراشــ ة، حين  ــــت في وجوه الوفود العر ــ ــ وقد تفرســـ
رة  ان الوفدان العراقي واألردني متجهمين، فإن المذ ة .. ف ـــعود ـــ ــ ــ التحفظات الســــ

ة موجهة ــوراإلى  الســـعود ــروع سـ ظم"  شـــجب الهالل الخصـــيب ومشـ . "و الكبر
ة ال تقول شـــيئا .. أما  رة الســـعود أنما المذ الوفدان الســـور واللبناني ســـرورهما 
عرف  اشا فلم يبد على وجهه شيء من السرور أو الفتور، فهو إنسان  النقراشي 
ـــة، وهو يواجههـــا ألول مرة في  ـــارات العر س عواطفـــه، أمـــام هـــذه الت ح يف 

ة .. اس اته الس   ح
لغت ست عشر  وتوالت   عد ذلك و جلسة امتدت حتى  ةاجتماعات اللجنة 

ــــرفة خاللها1945آذار  3 ــ ــ انت منصــ ـــروع ميثاق الجامعة إلى  ، و ـــــ ــع مشــ ــــ وضــــ
ة.   العر
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ــير   ــــ ــغيرة" تشــ ــ ــ ــتو إلى  وقد وقعت خالل هذه االجتماعات "أمور صــ ـــ مســـ
ثير من هذه "األمور الصغيرة"  م العري في ذلك العهد، وما يزال حتى اآلن  الح

اس أكبر ..   وعلى مق
ــة    من ذلــك أنــه حــدث أثنــاء االجتمــاعــات أن انهــالــت على وزارة الخــارج

لها تعرب عن  ات من الوطن العري ومن الخارج، و ـــرة أكداس من البرق ــ المصـ
ات من: ان بين هذه برق   اآلمال العظام واألماني الجسام، و

ا للدفاع عن الجزائر -1   اللجنة العل
طة الدفاع ع -2   ن مراكش.را
طة الدفاع عن تونس. -3   را
ة. -4 ا الشمال   جبهة الدفاع عن إفرق
ا. -5   العرب في أمر
ة. -6 ة الكند   جامعة الصداقة العر

ان الحوار  ات في إحد الجلســات و وقد ثار نور الســعيد، وأثار موضــوع البرق
  .. صغيرا وحقيرا:

تمعون لنضع نور السعيد: يجب أن نعمل ضمن اختصاصنا، نحن مج
ـــائل .. إنه ال يجوز لنا أن  ــــ ــــ ــ ات والرســ ة، ال للنظر في البرق نظام الجامعة العر
ون فيهــا فـائـدة .. وٕاذا جـاءتنـا  ــــر ونهمــل أخر قـد  ــ ــــ ــ ــات في المحضــ نثبــت برق

ات، علينا أن نرفعها قرار، أو بدون قرار لينظر فيها !!ئهيإلى  برق   ة المؤتمر 
  ات داخل في اختصاصنا ..جميل مردم: أظن أن موضوع البرق

  سمير الرفاعي: أنا ال أواف .. يجب أن ال نتعد اختصاصنا ..
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ات قد تحتاج س من اختصـــاصـــنا، يجب أن إلى  نور الســـعيد: البرق رد، وهذا ل
  المؤتمر العام !!إلى  نرفعها

اســين: أقترح اإلشــارة ع الرســائل في محضــر الجلســة، وال حاجةإلى  يوســف   جم
ات إلى    نصها..إث

  هنر فرعون: هذا رأ صواب ..  
ــبب هذه الثورة التي    ــ ــ ـــح عن ســــ ــــ فصـــ ــــاء لم  ــ ــ ولكن أحدا من هؤالء الرؤســ

ـــــرف في "الوحدة  صــ ان يجب أن  ـــائعا  ــ ــــر، ووقتا ضــ ـــــغلت حيزا في المحاضـــ شــ
ات والرسائل .. ة"، ال في إثارة موضوع البرق   العر

ـــبــب هــذه الثورة    ــ ـــــ ــان ســــ ــال أن تعلم  –لقــد  ــة  –ومن ح األج أن برق
ة، قد أثبت نصها الكامل في المحضر، على حين  ة الكند جامعة الصداقة العر

ات النص !! ات األخر قد أشير إليها من غير إث  أن البرق

  
ة هو الذ أثار نور    ــــداقة الكند ــ ــ ــــ ة الصـــ ة جمع ان "النص" في برق و

ة،  ة الزمالء العظام، فقد ورد في ختام البرق ق ـــا وثار معه  ــ إلى  وهي موجهةاشــ
ة تتطلع مقراط ة أن "أنظار الدول الد ــــر ــــ ــ ــ س الوزارة المصــ العهد العري إلى  رئ

  الجديد تحت زعامتكم".

ــــعيد ورفاقه    ــ ــ ــــ ــبب الثورة، ثورة نور الســ ــ ــــ ــ ــ "تحت زعامتكم" ... هذا هو ســ
  األكرمين ..

ــــبب هذه    سـ ــات،  ــ ــور الجلسـ ــ ـــعيد غير مرة عن حضـ وقد تخلف نور الســ
ة، وهل تثبت ف أن جاء يوم آخر .. وجاءت إلى  ي المحضر أو ال تثبت ..البرق
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قول  عد،  ما  ح ملكا ف رسالة من السيد محمد إدرس المهد السنوسي، وقد أص
  ها:يف

ة    رة البرطان ـــــ ــ ــ ــــ ة التي تحررت، واآلن بيد اإلدارة العسـ "إن بالد الليب
ــم  ــ ة عنها، أتعشـــ ا م ن م هذا لمعال ــرف بتقد أن ال تحرم من المؤقتة، والتي أتشـــــ

ــة،  م ذلــك ألنهــا بالد عر ن م ــة عنــد أول مــا  أن تمثــل بجــامعــة الوحــدة العر
ــتقالله مدة ثالثين  ـــبيل حرته واســـ فاحا مجيدا في ســ افح  ــعب عري جاهد و وشـــ

م وحديث". م من قد   عاما، الشيء الذ هو معلوم لد
ــــا عل   اشــ ــــي من قراءتها، حتى وقف نور  ه وما أن انتهى النقراشــ ى قدم

ة ... اللهجة العراق قول    وهو 
ــتكم .. يجب    ة معقولة .. ما فيها ال زعامتكم وال راســــ آغاتي .. هذه برق

اتها في المحضر !!   إث
انت    ـــاخر، و ــــ ، بين جاد وسـ ـــا والوفود األخر ــ ــ اشـ ــــي  ـــــحك النقراشــــ وضـــ

ة" التي أشار إليها السيد السنوسي .. من الساخرن ..   "جامعة الوحدة العر
  

ــع ميثاق    ــــ ـــــ احثات لوضـــ ــت الم ــ ـــــ ــــ هذه الروح، مضـ وفي مثل هذا الجو، و
مشروع تولى السيد هنر فرعون عرضه  ة .. وتقدم الوفد اللبناني  للجامعة العر

دأ يتكلم:   وشرحه .. و
ــوع    ــ ــ ندرة موضــــ ــ ــ ــــ احثات اإلســ ة في م ومات العر عدت الح ـــت ــــ "لقد اســـ

ــــرو  زة، ولهذا فإن مشــ ومة المر رة الح ادة الوحدة وف ــاس الســــــ ــ قوم على أســ عنا 
ة  ــ ة شـــخصـ ون للجامعة العر واالســـتقالل .. .. وعلى ذلك فنحن ال نواف أن 
ـــتقلة .. هذا هو رأ العلماء والفقهاء .. وال نواف أن تتولى الجامعة  ــ ــ ــ ــــ ة مسـ دول
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ل ما  ادتنا .. وال .. وال .. و ــ ـــ ســـ ـــــاص إلزامي ألن ذلك يخل  ــ ة أ اختصـ العر
ه هو ال ار" !!نواف عل ار، من غير إلزام وال إج حرة واخت   تعاون 

ة    ــ ــ ــــ ــــخصـ ــ ــ قول: "أنا ال أقبل إعطاء الجامعة شـ ــتطرد هنر فرعون  ــ ــ واســـ
ة، لقد جئت ة .."إلى  دول ست مؤسسة دول   هنا على أساس أن الجامعة ل

ـــعيد    ــ ــ ــــورة عامة، وقدم نور الســـ ــ صــــ ـــــاء على هذا الكالم  وعل األعضـــــ
ة  ـــــروعا آخر للجامعة العر ـــروع العراقي مشـ ــ ــل نقاش حول إدماج المشـ ــ .. وحصــ

ح الوزراء  ل منهما مادة مادة، وأصــ قرأ  المشــروع اللبناني .. واســتقر الرأ أن 
، من ذلك ما قاله نور السعيد: اغة .. يتناقشون حول األلفا   لجنة ص

ات الصالت" بدال عن "تثبيت الصالت" ألني سمعت    أقترح أن نضع "إث
ات" غير "تثبيت".من جملة علماء،  ك أن "إث   ومنهم السنهور 

ون مقر    ـــروع اللبناني قد نص في أحد مواده "أن  ــ ــــ ومن ذلك أن المشـــــ
فا في لبنان .." فاقترح  ـــــ ــ ــ ــر، وله أن يجتمع صــــ ــــ ــــ ــ مجلس الجامعة الدائم في مصـ
فا" ألن هذا أصــح في  قال "في الصــيف" بدال من "صــ اســين أن  الشــيخ يوســف 

  اللغة !!
قول "إن الدخول في جامعة الدول ومنها أن هن   ــا  ــع نصـــ ر فرعون وضـــ

ادتها سواء في الداخل أو  مس استقالل الدولة التي تدخل فيها، وال س ة ال  العر
ه نور السعيد بتعديل  في الخارج" وانشغل االجتماع بهذا النص الهزل، وزاد عل

حة، واأل ــح لمة الدخول في الجامعة غير صـــ ـــل أن هزل آخر حين قال أن  فضــ
  الجامعة، فزاد تعديال تافها على اقتراح تافه !!إلى  نقول "االنضمام"

حث    ح ي فهمه، بل أصــ حث اللغو وهو ال  ال تف نور الســعيد  ولم 
ة في الجامعة موظفون  ـــتر ون للدول المشــ في شـــــؤون الموظفين، فقد اقترح أن 
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ــم ــ ــــ ــ ــ رتيرة الجامعة .. ووافقه على ذلك جميل مردم وســ ــ ــ ــــ ــ ــ ير الرفاعي .. في ســ
تفي  اشــا أن يتضــمن ميثاق الجامعة مثل هذا النص، فقال "ن اســتحيى النقراشــي 

ـــر دون ما حاجة ل إلى  أن نثبت هذا في المحضـ ـــة، وعلى  اغة مادة خاصـ صــــ
م أموره سيتولى هذا األمر".   حال فإن مجلس الجامعة حين ينعقد لتنظ

صـــــوغون مشـــــرو    ـــاء الوفود  ع الميثاق مادة وتعاقبت االجتماعات، ورؤســ
ة" مؤلف من إلى  أن انتهواإلى  مادة، ــروع ميثاق الجامعة العر ــ ــــ اتفاق على "مشــ
البالد ت"اثن فلسطين واآلخر خاص  ين وعشرن مادة، مع ملحقين أحدهما خاص 

ة"، وتقرر رفع هذا المشـــروع ــيرة العامة، لتنظره وتقرره، إلى  العر اللجنة التحضـ
علنه المؤتمر الع   ري العام.ومن ثم 

ـــد المقرر، في    ـــــة 1945آذار  17وفي الموعــ ــت الوفود العر ــاملـــ ــ ، تكـ
ل هيئة تحضيرة عامة، وشهدت القاهرة مرة  الرؤساء والوزراء والسفراء على ش
الغة  ــ حفاوة  ــ ــــ ــ ــ ـــرا الزعفران في القاهرة، وســ ــ ـــــ ــ بيرا في ســ ا  أخر تجمعا عر

حت من ة. ومظاهرات حاشدة ال تتقنها غير مصر، فقد أص   مهاراتها القوم
ـــر    ــــ صـــ ــر   وأجلت  ــ ــــ ـــرت بين الوفد المصــ ــــ ــ صـ في قاعة االجتماعات فأ

ــــرة، ومحمد  ة المصـ ــخمة، منها عبد الحميد بدو وزر الخارج ات ضـــ ـــخصـــــ شــ
ة، ومحمد  اشــا وزر المال رم عبيد  س مجلس الشــيوخ، وم اشــا رئ ل  حســين ه

ــنه ــ ــــ ــــ ــــا وزر العدل، وعبد الرزاق أحمد الســ ــ ــ ــ اشــــ ـــان  ــ ــــ ــــ ك وزر حاف رمضـ ور 
ـــــال عن  ــــ ، فضــــ ــر ــ ــــ ــــ ــال المصـ ــــ ــ ــ المعارف، ولكل من هؤالء تارخ حافل في النضـــ

ة الفذة ..   فاءاتهم العلم
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يد عبد    ـــــ ــــ ــ ــ انت الوجوه الجديدة فيها السـ ة األخر فقد  أما الوفود العر
ة العراق،  ــــد العمر وزر خارج ــــ ـــيد أرشـــ ــــ س وزراء لبنان، والســــ رامي رئ الحميد 

ـــعيد المفتي وز ـــيد ســ س وزراء والســ ــيد فارس الخور رئ ــ ة األردن .. والسـ ر داخل
قيت على حالها .. قة    سورا .. والوجوه السا

وتخلف نور الســعيد عن الحضــور فقد رأ أن األمور تجر على غير   
ة  ة واتجاهاته الدول حرة العمل في مشروعاته العر حتف لنفسه  هواه، وأراد أن 

ـــتقبل في ح ـــــ ــــ ــــحها المســ ــ ــ ــــ ا .. وقد أوضــ ه مع إيران وتر غداد، وقد دخل ف لف 
اإلضافة اكستان،  ان !!إلى  و   اإلنجليز واألمر

ه الدفاع عن    ـــا االجتماع بخطاب ترحيبي تولى ف ــ ــ اشــ ـــي  ــ ــ وافتتح النقراشــ
حات  ــ ــ ــــ ــ ــ انت صــ ة الرأ العام العري .. فقد  ـــــ ــ ــ ــــ ة أمام غضـ ومات العر الح

ين" في الوطن العرب تتعــالى .. تنتقــد وت ر ذلــك العمــل العري "الوحــدو ـــــتن ــــ ســـــ
لمته "أن الميثاق هو  ــــي في  ـــ ة، فأعلن النقراشــ ـــتار الوحدة العر ــــ الهزل تحت ســ
ـــــبيل تعاون أكمل واتحاد وثي .." ثم أردف قائال "نعم قد  ــ ــ ــــ الخطوة األولى في سـ

ــل ــ ــ صــ ــــروع لم  عض الناس رأ في أن هذا المشــــ المد الذ يرجوه إلى  ون ل
لها الرأ العام العري، وتشـــرئ ة  ه أعناق أنصـــار الوحدة في األقطار العر ب إل

ع من تعاون  ه الجم طمع إل ما  ـــمح  ــــ ــ ــ ع متفقون على أنه أداة تســـ .. ولكن الجم
  واتحاد" ..
عد هذا الدفاع الذ لم    وأغلقت األبواب وخرج الصــحفيون والمصــورون، 

ــرو  ــ ـــــ ــيرة في إعداد مشــــ ـــ ــــ ــ دأت اللجنة التحضــ ام واألعوام، و ع ميثاق يثبت مع األ
ة  لتان، للقراءات األولى والثان ـــتان طو ــ ة .. فانعقدت جلســـ ـــورة نهائ ــ ــ صـ الجامعة 

  والثالثة إلقرار مشروع الميثاق.
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قرأ المشــــروع  تدر  وأخذ عبد الحميد   ه الدولي المعروف،  ــا وهو الفق اشــ
بدلون .. ولكن في الكلمات واأللفا  عدلون و ـــاء من ورائه  ــــ مادة مادة، واألعضــــ

ـــروع الميثاق ى إل .. ـــا فقال: إن مشــ اشــ س الجلســـــة النقراشـــــي  ــبر رئ أن عيل صـــ
ــــا، هو خير  اشـ اغة .. وٕان عبد الحميد بدو  ــ ــ قى إال الصـ ه بيننا وال ت متف عل

ــدنا س إلى  من يرشـ ع .. إال فارس الخور رئ ت الجم ــ ة، وسـ اغة المناســـ الصـــ
قول:   الوزراء السور فقد رفع يده ول

ــي واالجتماعي لقد تحدث مشــــروع ال   اســ ــي الســــ ميثاق عن الســــعي للتنســ
شـــيء عن تنســـي التشـــرع وتوحيده بين  ، ولكنه لم يتحدث  والثقافي واالقتصـــاد

ة.   البالد العر
ون هذا الكالم هو عودة   ـــي المجتمعون أن  ــــ ــوع إلى  وخشــ ــ ــ حث موضـــ

" لتحرك الجمر .. وثار  انت دائما هي التي تحمل "الملق ا  ـــور ــ ــــ ــــ "الوحدة"، وسـ
ــو القانون، ا ــــ ـــلطوا ســـــ ــــ ــ ة، وســ ــحاب الكفاءات القانون ــ ــــ لحوار من جديد، بين أصـــ

ان مما قالوه: حولوا دون وحدة القانون .. و   ل
صعب جدا توحيد التشرع ..   اشا:    حاف رمضان 
ـــتورة    ــ ــــ ـــلحة أن تكون أنظمتنا الدســـــ ــــ ــ ـــ ــا: هل من المصــ ــ ــــ ــــ اشــ رم عبيد    م

  واحدة .. ؟
ــــا: إن وحدة الت   ــ اشـ ـــور عبد الحميد بدو  ـــورة من صــــ ـــت صــــ ــ ســ ــــرع ل شـــ

  التعاون ..
: أر أن نترك هذا الموضوع اآلن.    السيد أرشد العمر
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ون بين الدول التي    اشـــا: إن التوحيد في التشـــرع  ل  محمد حســـين ه
ة في الجامعة  ــتر ة، أما الدول المشــ ة مثل الدول الالتين ــتر تقوم على أســــس مشــ

ست متحدة في أسس التشرع.   فل

: ولماذا ال نسعى لنتحد في التشرع .. ؟ !فارس الخو      ر
ــــرن .. إال من عبد الرحمن عزام فقد  ــــ ــ ــ ا بين الحاضــ ــــؤال جوا ــ ــ ــــ ولم يجد هذا الســ

حن دا أن الرأ العام العري " هذه إلى  أسهب في الكالم في هذا الموضوع، مؤ
ا". رة حنينا قو   الف

قرأ وانهزمت آخر محاولة ضـــــئيلة للوحدة، وعاد عبد الحميد بدو    ــا  اشـــ  
  الميثاق مادة مادة.

عد أن فرغت الهي   " ئو ــي ــ ــ ــــ التنســــ ـــة " ــ ــ ــــ ة من تالوة مواد الميثاق الخاصــــ
ــا، ــــ ــ اشـ ـــي  ــــ ة، التفت النقراشــ وفد لبنان وقال "هذه إلى  و"التعاون" بين الدول العر

رامي: إن لبنان يرد دائما  هي المســـائل التي تهم لبنان" فقال الســـيد عبد الحميد 
س مها".ر بجانيأن  ة ومن صم عتبر نفسه من البالد العر   م، وهو 

ا جدا    ـــرون  –في ذلك العهد  –ولقد اعتبر هذا الكالم قو فصــــف الحاضـ
ان قد ســب  رامي  ال، ومما جعل هذا التصــفي حارا أن الســيد عبد الحميد  طو

الوحدة الســــورة واإلمبراط نا نناد  ورة وأعلن في البرلمان اللبناني "نحن الذين 
ـــرة، ال خوفا  حدوده الحاضــ ــتقال  ة قد عدلنا اآلن عن رأينا، وأردنا لبنان مســـ العر

ة ..".   من أحد، وال مجاملة ألحد، بل عن عقيدة وطن
رامي قد جاء   ــيد عبد الحميد  ــــ ــ ــ تلك االجتماعات وهو إلى  والواقع أن السـ

ـــــوص الميثاإلى  يرد أن يتعاون  ــــع مد .. ففي معرض الجدال حول نصـ ق أوســ
عــة في األذهــان تقول  رة منط ــاك ف ن لبنــان هو الــذ يتحمــل إأعلن قــائال: "هن
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ـــوص المرنة في الميثاق، وأنا أقول  ة النصـــ ـــؤول م إمســـ ــتعد أن يجار ــ ن لبنان مســ
ــيء، وأرجو أن ال تعتبروا أنه حجر عثر  ــ ــ ــ ل شـ ة"،  ةفي  ــــبيل الوحدة العر ــ ــ في سـ

ة أخر "إن لبنان ال يثير جدال" .. ــ ــ ـــــ ـــرون مرة  وقال في مناســ ـــ ــ ـــــف الحاضـــ ــــ فصــ
.   أخر

ــير في    ــ ــ ــ ة التي لم تكن ترد السـ ة، أن الوفود العر ما أنه الواقع مرة ثان
ن السير  م ة، ال  ل مناس انت تقول في  انت "تتسلح" بلبنان، و نطاق الوحدة 

علينا  –في الوحدة، أنتم تعرفون ظروف لبنان.. يجب أن ال يخرج لبنان من اليد 
ة  –أضــعفنا أن نســير في ســير  ارات التي جعلت الوفود العر وغير ذلك من الع

س جمهورة لبنان !! ة" من رئ   أكثر "لبنان
ـــحون    ــ ــــ ــ ــ تمسـ لقون "اللعنة" على لبنان و انوا يهرون من الوحدة و ذا  ه

ة الواحدة !! ومة العر انت الح   بلبنان .. وأنه لوال لبنان لكانت الوحدة، و
" الإلى  ة مسيرتها للوصولواستأنفت اللجنة التحضير    إلى  "وحدة األلفا

ة .. ومن الطرائف التي ما تزال عالقة في ذاكرتي ذلك الحوار  ــ ــ اســــ ــ ــ الوحدة الســــ
ـــارة "دعم هـــذه الروا  ـــل حول هـــذه الكلمـــة أو تلـــك .. مثال أن تكون ع الطو
ــتوفاة" بدال  ــــ ـــــ لمة "مســ وتوطيدها" بدال من "توطيد الروا ودعمها" .. وأن تكون 
قة". اتا للعالقات الوث قة" بدال من "إث ة" ، و"تثبيتا للعالقات الوث لمة "مستوف   من 

ـــطين وآخر    ـــــ ــــ ــروع الميثاق، وانتهى معه ملحقان: واحد لفلسـ ــــ ــ ــ وانتهى مشـــ
ار الســـيد عبد الرحمن  اشـــا اخت ة غير المســـتقلة، ثم اقترح النقراشـــي  للبالد العر

ــة "وهو م م"، فــدوت القــاعــة عزام أمينــا عــامــا للجــامعــة العر ــا عن س غر م ول ن
  التصفي ..
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ة تحدد يوم    ـــيرة على  22وفي النها ــ ــــ آذار موعدا لتجتمع اللجنة التحضــ
ع الميثاق. ل مؤتمر عري عام لتوق   ش

ـــرا الزعفران    انت ســـ ع القاهرة الزاهر ..  ــــر ذلك اليوم من ر وفي عصــ
ع، وال ة الس ة يدخلون تخف على سوارها أعالم الدول العر قاعة إلى  وفود العر

ــــع، وهذا  ــ ــر الرأس الناصــ ــ ــ ــــهم حاســ عضــــ الطروش الفاقع، و ــــهم  ــ عضــ االجتماع 
ــالعقــ ورة، وذاك  ــة .. وجــاء دو اــالعمــامــة الم عــة المحــد ــالق  دل المــائــل، وذلــك 

  الكالم، فأجادوا وما أفادوا.
ميالد جامعة    اشـــــا: (مصـــــر) أنه يوم أغر مجيد يؤذن  ـــي  فأعلن النقراشــ

ـــــ بيد ا اسـ ـــلها ثابت في الرأ العام، وفرعها  قة أصـــ ة .. والميثاق وث ألمم العر
  الملوك الصيد والرؤساء الفخام ..".

ــــعة    ــــ ــ عثا ألشــ انت م ــورا التي  ــــ ــــ ــــــورا): إن ســ ــ ــ وأعلن فارس الخور (ســ
ة .. مطمئنة ـــتأخذ مجراها في طر إلى  العرو ــ ــ ــــ ـــعة سـ ــ ــ ــــ ة المتواضـ أن هذه البدا

 الوحدة".إلى  النمو

ة الحديثة و    ـــة العر ــ ـــمير الرفاعي (األردن): إنه منذ فجر النهضــ ــ أعلن ســ
ـــين .. عمــل العرب على جمع  ــ ــ ــ ـــ التي رفع لواءهــا المغفور لــه جاللــة الملــك حســ

  لمتهم وتوحيد صفوفهم .."

  
ة األولى    ـــــون الحرب العالم ــــد العمر (العراق): أنه في غضــ وأعلن أرشـــ

م في العالم ان للرصـــاصـــة األولى التي أطلقها الملك حســـ ين بن علي دو عظ
ة .. وأن هذا الميثاق هو  ـــس جامعة الدول العر ــ ــ ــــ العري .. وها نحن اآلن نؤســـ
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ــا ــــ ـ ــير جن ـــــ ــــ ــنســـ ــ ـــــ ــــ ـــة .. وسـ ــــ ـــان ــ ـــة الثــ ـــ ـــا إلحرازإلى  الطلقـ ــائنــــ ــ ـــب مع حلفـــ ــ   جنــ
  النصر .." 

ة): في هذا اليوم األغر المحجل قد    اسين (السعود وأعلن الشيخ يوسف 
ــعنا بنينا بيتا ألمتنا في هذا  ـــ ســ ــع الجوانب ل ــ ح األرجاء متســـ ـــــ الميثاق، جعلناه فســ

لمتنا، ومعاقل من حســــــن  ــون من اجتماع  حصــــ ـــنح هذا البيت  عا .. وســـ جم
ه من عيون الحاسدين ..." يد الكائدين ونحم   نيتنا، لنرد عنه 

ــــــاعــة    ــ ــ ــــ رامي (لبنــان): علينــا أن نمجــد في هــذه الســ وأعلن عبــد الحميــد 
ل  تبت المجاهدين األولين في  قطر من أقطار العرب، من استشهد منهم ومن 

شهد هذا اليوم األغر في تارخ العرب". اة ل   له الح
حيى من خالل برقيتـــه التي تليـــت في االجتمـــاع، فقـــال:    وأعلن اإلمـــام 

ة والتقدير إن شاء هللا". ون ما سترسلونه إلينا موضوع أتم العنا   "س
ــــد الرحمن عزام آخر المتكلمي   ــان عبـ ـــ ـــذ و ــ ـــاق ال ــ ــــأعلن "إن الميث ن فـ

ر لكم إذ  ـــــ ــ ــ ــــ توب .. وٕاني أكرر الشـ س إال عنوانا لميثاق غير م ــيتموه ل ــ ـــــ ــــ أمضـ
أن أكون حرفا في هذا العنوان".   تفضلتم فأكرمتموني 

ة على الســـجل المفتوح الدفتين، ليوقعوا ميثاق    وأقبل رؤســـاء الوفود العر
ـــــ مظا ــ ــ وماتهم، وســــ ة عن ح ا ة ن ـــة جامعة الدول العر ــــ الغة من الحماســــــ هر 

  الرائعة ..
ـــرا الزعفران    ــــ ــــ ــ ه الوفدان العراقي واألردني في سـ ان ف وفي اليوم الذ 

ـــــرة  انت األســـــ ــاعة ذاتها ..  ــ ــ امه، بل لعله في الســــ أح لتزمان  يوقعان الميثاق و
ـــونة  ــ ــ ــــ غداد وعمان لتلتقي في الشــ ة قد تجمعت من  ـــم ــ ــ ــ ـــ تحت  –األردن  –الهاشـ

ة، راســــة األمير عبد هللا  ــم ـــرة الهاشــ ـــتقبل األسـ حث مسـ ـــرق األردن .. لت أمير شـ
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ــورا الكبر أم الهالل  ــر: ســـ ســـ ة، أيهما أقرب وأ ـــم ــروعات الهاشــ ومســـــتقبل المشـــ
ة !!  الخصيب .. ؟ وما لنا وما للجامعة العر

ة تترقبها، منذ    انت الجماهير العر ة التي  ذا أنشــــئت الجامعة العر وه
ــتر ايدن وزر ا ــ ـــــهير عن الوحدة أن أعلن المســـ ـــرحه الشــ ــ ة تصــ ة البرطان لخارج

ع  ة في ر   .1941العر

انت    ارته، و ــ ــ ــــ ــ ــ ــرا الزعفران مع عبد الرحمن عزام في ســ ــــ ــ ــ وغادرت ســــ
ش الوحـــدة  ــد وتهتف: "تع ــ ــــ ــ ــ ــــ الجمـــاهير على طول الطر تهزج وترقص، وتنشـ

ة .. ".   العر
  فقلت لعزام: هل سمعت ماذا يرد الشعب.  
ح، ولك   ة قال: هذا صـــح ة الرســـم ومات العر ن أنت تعرف ظروف الح

..  
ة اآلن ..    زة عر ومة مر ام ح ـــت أطمع في ق قلت: أنا أعرف .. ولســـ

رس التجزئة، وأرسى قواعد االنفصال.   ولكن ميثاق الجامعة قد 
يف؟     قال: و
ل نشــاطات الجامعة قائمة على أســاس    ل نصــوص الميثاق .. و قلت: 

ـــتقالل..  ـــــ ادة واالســ ـــــ ــ ــال .. والقرارات إذا الســـ ــــ ــ ــاس التجزئة واالنفصــ ــ ــ أ على أســــ
ـــاء، وال أظن أن اإلنجليز يردون  ــ شــ ـــها من  ــ رفضــ ـــاء و ــ شــ قبلها من  ـــدرت،  صــــ

ة، خيرا من هذه لهم، وشرا من هذه علينا ..   جامعة عر
  .هذا الحد .إلى  قال: ال تكن متشائما  
ان هللا في عونك على هذا التفاؤل ..     قلت: 
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ـارةقال: (وأنا أغـ   ــ ـــ ــــ ــــ الفنـدق) إنهـا خطوة .. الخطوة األولى، إلى  ادر السـ
ة الكاملة ..   نرجو أن تعقبها خطوات نحو الوحدة العر

  الوراء !!إلى  قلت: نعم إنها خطوة .. ولكن خطوة  
الخير تجدوه ..   ا: فال هللا وال فالك .. تفاءلوا    قال غاض
من أجل الوحدة  ودخلت الفندق أترحم على أرواح الشـــهداء الذين ســـقطوا  

ـــاعدا في هذه  ــ ة، ولم أكن أدر أن القدر يخبئ لي أن أكون أمينا عاما مســ العر
ـــونة  عده لعبد الخال حســــ ة، وأن أكون زميال لعبد الرحمن عزام، و الجامعة العر
ــعيد الوحدة،  ــ ــ ــــ انت على صـ ة  الجدال، أن الجامعة العر األعمال، ال  .. ألر 

  الوراء ..إلى  خطوة
فهم وٕامعان ..ومن    قرأ  قرأ .. ول علم، فل   شاء أن 
راتي ..   راتي وهذه ذ  فهذه مذ
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م مصر العظ        مرحم هللا زع

  
  ة ؟قال: وهل تحب الوحدة العر

  قلت: أحبها، إنها ليال وأنا مجنونها ..  

  قال: وهل ترد أن تكون لك خطوة على طرقها ؟  
ل     ، ل جهد   عمر ..قلت: أعطيها 
ة ..     قال: إذن، تعال واعمل معي في الجامعة العر

  
ين    ان الحديث بيني و ــــينات وفي القاهرة ..  ــــ ان ذلك في أوائل الخمســ

ان الحاضــرون الســيد  ة .. و الســيد عبد الرحمن عزام األمين العام للجامعة العر
ــ ـــ س وزراء ســ ـــي رئ ــ تور ناظم القدســ س وزراء لبنان والد ــــلح رئ ورا، راض الصـــ

  ومعهما وزراؤهما ..
ــا طرف   ــــ ــدهمـ ـــ ـــدأ عن أمرن، أحــ ــــ ــــــا ب ـــث أول مـ ــــ ــدي ــ ــدأ الحـــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ   ولق

  واآلخر جاد .. 
حت    ــ ــ ــــ ــ ــــرون، قد أصــ ـــــ ا الحاضـــ ــ ــ ــــ ــ ما شــ ة،  الطرف، أن الجامعة العر

ــر، ولكنه  ــــ ــ ــ ة األوائل في مصــــ ة العر ــى" وأن عزام هو من رجال الحر ــ ــ ــــ "فوضــــ
" في عمله ودوامه ومقابالته، وال بد من مع ــو ــ ــ ــــ اء "فوضــــ أع اون ينهض معه 

س  " فهو ل ــــقير ـــلح لهذه المهمة هو "الشــ ــ صـ الجامعة ... ، وأن "المعاون" الذ 
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انت تسود  ة التي  ات العر ا وال مصرا، وال يثير وجوده الحساس سورا وال عراق
  الوطن العري، وما تزال !!

ة قد وجدت في األصــل لتكو    ن أما الحديث الجاد، فهو أن الجامعة العر
الكفاءات  أ األمانة  ــي أن تع ـــــ قتضــ الخطوة األولى على طر الوحدة، وأن ذلك 
ة  ة والثقاف ة واالقتصاد ة والدفاع اس ة المشروعات الس ة، لتعد لألمة العر العر

عد مرحلة .. ة، فنبنيها حجرا حجرا، مرحلة    التي تمهد للوحدة العر
اد األمر، لسبب واضح غني عن اإل   ضاح، فقد سب لي أن اعتذرت 

أم عيني،  ندرة، ورأيت  ة في اإلســـ نت على مقرة من مشـــاورات الوحدة العر
ة. عدت الوحدة العر يف است   وأذني، 

اب اعتذار رفع راض الصلح طروشه عن رأسه    نت أشرح أس ينما  و
ت ده على  ة .. و ألمعيته التقليد غير رف .. وقال،  ـــعه على الطاولة  ــ في ووضــــ

..  
ابنا    ــ نا نجاهد في شـ حت لنا مثل هذه الفرصـــة، يوم  وهللا .. نحن ما أت

ة ..   من أجل الوحدة العر
لت    ل على هللا .. فعزمت وتو ة هللا .. وٕاذا عزمت فتو قلت: على بر

..  
ــــتنا تلك، نتحدث عن    ــ ــ ــــ ، ونحن ما زلنا في الفندق في جلســ ولم أكد أواف

ة، حتى أثار عزا ة، قال:الوحدة العر ة" لها صفة قانون م   م مسألة "إقل
ا دول    ونوا من رعا ــتر في تعيين الموظفين أن  ــ ــ ــ شـ إن نظام الجامعة 

ــذه ـــل ؟ هــ ـــا هو الحـ ــطيني، فمــــا العمــــل ؟ ومـ ــ ــ ــ ـــــ ـــقير فلسـ ـــــ ــــ ـــة .. والشــ   الجــــامعـ
لة !!    مش
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اشا .. الفتو عندك ..   ا    راض الصلح: "دبرها" 
س عند فتو .. إن تدبيرها ع   م .عزام: ل   ند
ح .. ولكن    ــح ــــ ــطيني صـ ــ ــ ـــقير فلسـ ــ ك .. الشــ ا ناظم  ــلح:  ــــ راض الصـ

ك ؟ ة .. فما هو رأ   فلسطين هي سورا الجنو
ــوع غدا على مجلس    ــ ــــ ــ ــا .. نطرح الموضــ ـــــ ــــ اشـ ا عزام  ــــي:  ــــ ــ ناظم القدســ

. " اره سور اعت ا، ونقترح تعيين الشقير " تا ك اليوم    الجامعة .. وأنا أرسل إل
ــذلــك،   ــان األمر  فقــد اجتمع مجلس الجــامعــة في اليوم التــالي، وواف  و

اشـــا القرار بتعيين "الســـيد أحمد الشـــقير  ــاعدا، ووقع عزام  على تعييني أمينا مسـ
ة السورة مساعدا لألمين العام" .   من الجنس

ستان في إلى  وأخذت طرقي   ة في شارع ال األمانة العامة للجامعة العر
م، وأ ــد ــل في القــــاهرة، المبنى القــ ، فقــــد تهيبــــت العمــ نــــا أقــــدم رجال وأؤخر أخر

رامتها في أعقاب عام  عد أن تهاوت  ة    .1948الجامعة العر
تبي أدرس حال الجامعة    ة وأنا جالس في م ع متوال ــــاب ــ ـــ ــ ــ ـــيت أسـ ــ ــ ــ ــــ وقضـ

نت أراقب مسيرتها من الخارج. عد أن  ة من الداخل،    العر
ود الجــا حــث عن العلــة .. العلــة في ر معــة .. وانعــدام إنتــاجهــا .. ثم أخــذت أ

ــمعة الجامعة في ذلك العهد  انت ســـ ة، فقد  ــاعر الجماهير العر عدها عن مشـــ و
هة الفاكهين. ض، سخرة الساخرن، وتف   في الحض

  
ــــــة األمانة العامة وجهازها ودوائرها وموظفيها وأمينها العام    ــــ دأت بدراسـ و

ــان الموظفون من الك ر .. فقــد  ــانــت .. فلم أجــد خلال يــذ فــاءات الجيــدة .. و
تحرك  اســـــتمرار .. و ان عزام يتكلم  ــها .. و ــ ـــاصـ الدوائر تعمل في نطاق اختصــ
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ملــك غير هــذا، وال  ن  على الــدوام .. وهــذا هو دور األمين العــام، بــل إنــه لم 
ــفراء عن  ة في القاهرة، ألتحدث مع السـ ــفارات العر أكثر من هذا .. ثم زرت السـ

ع نعون على الجامعة أنها تخلفت العلة ... فوجدتهم جم تبرمون، و ون و ــ ـــ ــــ شـــ ا 
  وقصرت.. وسألتهم واحدا واحدا.

ة ؟ أهي    ومات العر ة ؟ أهي عزام ؟ .. أم الح من هي الجامعة العر
  موظفو األمانة العامة، أم أنتم ؟

ــير    ـــ ــ ــــؤولة عن تقصـــ ــــ ة هي المســ ومات العر أن الح ان يلحون دائما  و
ـــــائعة .. الجامعة  الجامعة .. ولكن الحديث ــ ــــ ــ ة ينتهي عند التهمة الشــ في النها

ستان،  م في شارع ال الجامعة ذلك المبنى القد عنون  ة هي المقصرة، وهم  العر
ه من الملفات .. ه من الموظفين، وما ف   من ف

" هذه    اشــــــا قد أعان على "خل وٕاني ال أتجنى اآلن، حين أقول أن عزام 
ماضــــ ـــائعة، فإنه  ة، التهمة الشـ ــة الذ ســ شــــخصــــيته األن ه العري في الكفاح، و

ــداقــاتــه مع قــادة العرب، وزعمــا ــــ ــــ ــــ صــ ــه هو الجــامعــة، وهو ئو ــ ـــــ ــــ هم قــد جعــل نفســـ
ــها  ــــ عي أن يتحمل أوزارهم .. وجنت على نفســـ ان من الطب ة، و ومات العر الح

م.. قول المثل العري القد ما    براقش، 
ــيت في عملي، وانعقد مجلس الجامعة العر   ــــ ة، ومضـــ ة في دوراته العاد

ة العرب ثم  ة، فالتقيت بوزراء الخارج مرتين في العام، ما خال الدورات االســـتثنائ
حث عن العلة .   برؤسائهم .. وأنا أ

  
لقد تحدثت إليهم في فنادقهم .. في حجرات نومهم .. وتحدثت معهم في 

انوا يلقو  ـــارع، ف ــ ــــ قوله رجل الشـــ ن اللوم على ردهات الجامعة... ونقلت إليهم ما 
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ــبوا    ـــ ــ ــ ــ ـــأنمـــا نصـــ ــهم يلقي اللوم على عزام..  ــ ــــ ــــ عضــ ـــان  ـــة.. و ــامعـــة العر     الجـ
نت أسأل على الدوام..   ش المحرقة.. و   عزام في المنصب 

ة...؟ هل هي عزام... أم أنتم...؟-         ولكن  من هي الجامعة العر
ــتراحة وقف أوفي إحد هذه االجتماعات، و        ــــ ــا ثناء فترة االســـ ــ ــ ــ اشـ ـــمير  ــ ــ ســ

ــــرن رأ  الملك عبد  ــــ ــ ــ قص على زمالئه الحاضــ س وزراء األردن،  الرفاعي، رئ
أنه يتلو  قصــيدة  النغم واإلنشــاد،  صــوت مليء  ة، فرو  هللا في الجامعة العر
ه ما تكون بجراب  ـــــ ة أشــ ـــماء.. إن الملك عبد هللا قال :" إن الجامعة العر ــ عصــ

ل رأس فيها  عة رؤوس، و ــ ه ســ ــارة أدخلت ف ة متســــلطة..."، إشــ  مقيد بدولة أجنب
ع!!إلى  ة الس   الدول العر

اشــا يرســل قهقه      شــرح توراح ســمير  ة  الموصــوفة  وشــهقته المعروفة، وهو 
ة..   رأ الملك عبد هللا في الجامعة العر

النا من فلسطين، هو من         اشا معرفة وطيدة، ف ين سمير  انت بيني و و
  ا فقلت له:صفد، وأنا من ع

عة في هذا  - ـــــ ــ س الملك عبد هللا أحد السـ ـــا.. أل ــ ــ اشـ ـــمير  ــــ ا سـ
  الجراب!!

  فتوقف عن قهقهاته، وقهقهة اآلخرن.    
عد أن فرغنا من هذا المزاح.. الغارق إلى  وعدنا       قاعة االجتماعات 

ل الجد..   في الجد 
نت أتفرس في وجوه الوزراء      ة..  اهم.. في وأثناء االجتماعات الرسم إ

اهم.   وجوه الرؤساء إ
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ــاد يؤذن:  حي على العمــل.. إلى  وأنــا  أر عزام يــدعوهم    العمــل.. و
قترح  قترح آخر التعديل.. و قترح  أحدهم التأجيل.. و حي على العمل.. ف

  ثالث المزد من الدرس..
ـــاكل التي تواجه العمل لعري في    ــــ ــ ــ ــألة الدفاع العري أكبر المشـــ ــ ــ ــ ــــ انت مســ و
ة الج ات اليهود ـــا ــ ع أمام العصــ ــ ــ ة  الســـ ة... فقد انهزمت الدول العر امعة العر

ــطين في عام  ل أرجاء  الوطن 1948في فلسـ ة في  حات العر ــ ، وتعالت  الصـ
ــــترداد الكرامة  ــ ـــطين، ومعها اســ ــــ ـــــترداد فلسـ ــ ــتئناف القتال، واسـ ــــ اســ العري تطالب 

ة الجرحة..   العر
ـــــ       حات تعالت التسـ ـــــ ـــاد ومع هذه الصـ اب الكارثة.. أهي فســـ ـــــ اؤالت عن أسـ

ر العري، أن  السالح.. أهي ضعف التدرب.. أهي .. أهي.. أهي،  واهتد الف
انت  ـادة واحدة.. ومن هنـا  ـة لم تقـاتل وف خطـة واحدة تحـت ق الجيوش العر

  ة الطر الجديد، أو ما ظنناه الطر الجديد..ابد
اشـا في إحد           نا نقلب فيها األمور "يجب قال لي عزام  جلسـاتنا التي 

ــع مشــــروعا للدفاع العري المشــــترك.. ع ون خطوة على طر  هاســــأن نضــ أن 
ون ســبيال لتحرر فلســطين".  ومضــيت أعمل إلعداد المشــروع..  الوحدة.. وأن 

  فهل هناك ما هو أعز من الوحدة، وما هو أغلى من التحرر.
ــواب الدول       ـــ ة التي أبرمت حتى ذلك ورحت أدرس السـ ة و االتفاقات  العر

ــَّ  ــعت "مسـ ، ووضـ ر ــ التعاون العسـ ما يختص  ه الحين ف موج ــروع تقوم  ودة" مشـ
ــعة لتعمل على توحيد الخط  ـــ ــ ـــات واسـ ــــ ـــاصـ ــ ــ رة واحدة، ذات اختصـ ـــــ ــ ادة عسـ ق

ة.. وقدمته رة العر اشا.إلى  واألسلحة  واألنظمة العس   عزام 
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فرغ من قرا      د  ءته حتى قال : هذا مشروع طموح جدا.. ولو أن الدول فلم 
بير" ون في عيد  ة أخذت بنصفه ، فسن   !!العر

ة من جانبها مشـــــروعاتها       ات العر ـــروعي، إلى  وأعدت الخارج جانب  مشــ
ـــروع عزام.. وانعقد مجلس الجامعة فأحال األمر ــــ ـــــ مشــ عد  ما  إلى  وقد عرف ف

ـــــه. حتى إذا جاء ــ ــ ــــ ومات لتدرســ إلى  االجتماع التالي لمجلس الجامعة أحاله الح
ـــته.. ورفعه الخبراء بدورهم رين لدراســـــ ــــــ ه .. إلى  الخبراء العســ الجامعة لينظر ف

اغته.. حث في عنوانه ومضـــمونه وصـــ ما هو معروف إلى  ف أن "مســـخ" أخيرا ف
" فأقره  مجلس الجامعة في  ــاد معاهدة الدفاع المشـــترك والتعاون االقتصـ اآلن " 

والً 1950ع  عام ر روتو عد ملحقا و ما  ة.. وقد  ، ثم أقر ف ـــيل ــ ــ ــــ لألمور التفصـــ
ـــر،= وراض الصـــــلح عن لبنان، ونور  ـــا عن مصــ اشــ ــطفى النحاس  وقعه مصـــ
ة،  اســـين عن الســـعود وســـف  الســـعيد عن العراق، وناظم القدســـي عن ســـورا، و

 وعوني عبد الهاد عن األردن.

ان في ولقد لعب نور الســــعيد دور         ارزا في " مســــخ" هذا المشــــروع.. ف ا 
شـــــيء  ة  نتهي في النها تب، و عدل ما  عود ل أتي بنص جديد، ثم  ل جلســـــة 
طلب،  فقد  ل ما  حاورونه،  في  اقي الوفود  ــــا و ــــ ــ ــ اشـــ ان النحاس  جديد.. و
ة فرصــــة إلفالت العراق من  ــعيد أ عطوا نور الســ حرصــــون أن ال  عا  انوا جم

ة..الحظيرة الع   ر

عد  أن  ذيلها         ومع هذا فإن نور السعيد قد رفض أن يوقع المعاهدة إال 
ـــرن ب ة عشـــــ ه قرا ــــى عل ــ فهمه أحد،  ولم أفهمه حتى اآلن، وقد انقضــ ، لم  تحف

  عاما.



  

-160-  

ـــة، وليبرر تحت ذلك        ــــة والمعاكســــ ــ ـــاكسـ ــ ـــعيد، للمشــ ــ لقد فعل ذلك نور الســ
اســي له في عد جلســة  المســتقبل. التحف الغامض، أ تحرك ســ وقد قلت لعزام 

ع: لقد طار مشروعنا في الهواء   التوق
  

ة أكثر منك.. لقـد         ومات العر قال:   ألم أقل لك ذلك.. أنا أعرف الح
  عرفتهم في حرب فلسطين..

ة        ومات العر ه الح امها فلم تصدق عل ورغما عن رخاوة المعاهدة في أح
لت ا عد عامين  ومات مناشـــدة.. إلى  ألمانة العامة خاللهما وهي تكتبإال  الح

.. أيها العرب! .. التصدي   التصدي
عد ذلك على المعاهدة بتحفظات غير مفهومة        ة   من وقد وقعت المملكة ال

ـــمت ــ ة األخر انضـــ ـــتقالل البالد العر ــ عد اســـ ــــا.. و ضــــ المعاهدة المغرب، إلى  أ
ا، تونس، والسودان، ت، ليب   .1964-1953الجزائر ما بين  الكو

وقــد عمــت الوطن العري موجــه من الفرح واالبتهــاج غــداة تمــت الموافقــة       
ة أن  على معاهدة الدفاع المشترك.. وازداد  السرور حينما علمت الشعوب العر
ة  ام مجلس للدفاع  المشــترك مؤلف من وزراء الخارج المعاهدة قد نصــت على ق

ر  رة.ئة دائمة، وهيوالدفاع، ولجنة عس   ة استشارة عس
ــحفيون إولم أشـــارك في هذه الفرحة،  بل        ضـــا يوم دخل الصـ نت منق نني 

ـــا ومن  اشـــ ــــدره النحاس  والمصــــــورون على مجلس الجامعة بهيئته  الكاملة  يتصــ
علنوا القرار اإل ــــاء والوزراء  ل الموافقة على المعاهدة..  وأن حوله الرؤســـ جماعي 

ل اعتداء  عا"، وأن "الدول " عتبر   اعتداء عليها جم ة  ة دولة عر قع على أ
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ادر أن ت ة تلتزم  ما فيها إلى  العر ل الوســـائل  معونة الدولة المعتد عليها.. 
ام الميثاق.. ما جاء في أح  القوة المسلحة".. 

نت استمع        اضي، أنني  ان السبب في انق المجادالت والمشاحنات إلى  و
نت ف ما  ة.. وأنا إلى  ســـتمعأي الغرف المقفلة،  التهامســـات في الردهات الجانب

ـــمع بإذنيها هذا  ــــ عينها وتســ ة معي هنا.. لتر  ـــــي ليت األمة العر أقول في نفســــ
م العري المتهالك المتخاذل..   الح

أكتب هذا اآلن  وقد مضى  عشرون عاما على معاهدة الدفاع المشترك..       
ل ماد ــــرائيل انت  ــــ ــــ ار وامتحان.. فلقد قامت إســ ــع اخت ــــ ــ ــ ة من موادها موضــــ

 ، ــة والتوافي ــة، ونحــالين، وقلقيل حــة قب ــالمئــات،  مــذ ــاعتــداءات متالحقــة تعــد 
ــة  ــة للــدفــاع عن الــدولــة العر ــة دولــة عر ـــد أ ــ ــ ــــ ــــ وغزِة، ومئــات غيرهــا، فلم تتصـ

ــة،  مــا بين نــاط وأخرس، أ ومــات العر ن هــذه  المعتــد عليهــا.  وتعللــت الح
رة هامة.. واســــتطاعت  ــ ســــت  ذات صــــفة عســ االعتداءات "محدودة ومؤقتة" ول
ع  ـــتولي على جم ــ ة أن تســــ ــيرات  العر ــــ ــــرائيل في ظل هذه التعلالت  والتفســـ ــــ إسـ

ــمها ةالمناط المجرد ادتها، وتنتزعها من إلى  من الســــالح في فلســــطين وتضــ ــ ســ
ة الدفاع ا ، واتفاق   فرج!تلعري تالقطاع األردني والسور والمصر

ــــؤولين الحديث الكثير " عن معاهدة         ــ ــــان  المســـــ ــ ــ ح يتردد على لســـ ــ ــ ــــ وأصـــ
ـــمان الجماعي"، وهو  ـــترك، فظنت الجماهير االضــ ـــم آخر لمعاهدة الدفاع المشــ ســ

ـــيئا جديدا، حتى إذا  وقع العدوان الثالثي عام  ــــ ــــ ــ ة أن في األمر شـ ، 1956العر
ــرائيلي عام  ة.. أن  ، تكشـــف نتائج1967والعدوان اإلسـ ــاة رهي االمتحان عن مأسـ

ـــة  ـــادة العر ـــة لم  تهـــب لنجـــدة  الـــدولـــة المعتـــد عليهـــا.. وأن الق الـــدول العر



  

-162-  

ن لها علم،  وال وجود في هذه  عدها، لم  ة الموحد من  ادة العر ة، والق المشتر
قال والحمال، ور  ما قرأها ال ــــــحف، تماما  ــــ ارها في الصــــ ة، وقرأت أخ ة نالمعر

  الخلخال!!الخال و 

خطوة أولى في طر الوحدة،        ة  اتي عن الجامعة العر ر انت هذه ذ
ة للجوانب األخر التي نص عليها ميثاق  النســــــ .. أما  ر ــ ــ ــعيد العســ على الصــــ

ة فقد عانيت اها وزادة. منها الجامعة العر ة إ   الخي

ا بئس ما قدرت،  أن األمور        رة أقول وزادة ألني قدرت، و ــ ــ ــــ ــ غير العســ
سر.. فضرت في مضمارها أجرها ساحة ساحة..    قد تكون أهون، وأن أمرها، أ

ـــدرها       ــــ ــــ ة جاء في صــــ ففي الميدان الثقافي أقر مجلس الجامعة معاهدة ثقاف
ة"، ة في المجاالت الثقاف ة في توحيد اتجاهات الدول العر   "الرغ

       

عد عامين من قبل  ـــدي عليها  ان التصــ ــر ف ــ عد اثني عشـ المملكة المصـــــرة، و
  عاما من قبل الجمهورة السورة!!

ــام        ـــة  1964وفي عـ ــاف ـــة "ميثـــاق الوحـــدة الثقـ أقر مجلس الجـــامعـــة العر
ة" ا. العر ه إال : األردن  والعراق وليب   ولم تصدق عل
ــل         ــة فقــد بــذلــت  ــة العمل ــة، أمــا من النــاح ــة النظر ــان ذلــك من النــاح

اشا ومع حسونجه ة  ةد مع عزام  عده، إلنشاء معهد للدراسات العر اشا من 
ة، بين المثقفين.. وثار جدال في داخل مجلس ي، ليخرج جاالعال ل الوحدة العر

فتنا أن نفتح مدارس؟   الجامعة حول فائدة هذا المعهد، فقال هذا الوزر:  هل وظ
الء.. وقــال آخر:  هــذا لم يرد في الميثــاق، ولم ي عــد عنــاء و واف المجلس إال 
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فتتح المعهد إال وراح  المجلس د  جادل ســاطع  الحصــر الذ ي ولم  ناقش  و
ـــغيرة والكبيرة، ولم يتعففوا أن  ـــــ ــ ــ ون مــديرا للمعهــد في الصــ ــه ل ــار عل وقع االخت
ـــاطع  ــ ــ ــ ـــطر ســـ ـــــ ه، فاضــــ ـــــرة آالف جن ــ ــ يجادلوا في ميزانيته، ولم تكن تجاوزت عشـــ

، وهو  "مجن ــــر ـــتقالحصــــ ــــ سـ ة، أن  عد أن طفر من هؤالء يون" الوحدة العر ل  
  "األوالد" ، السفراء والوزراء!!

ــال الماد         أن االتصـــــ ـــعورا مني  ــ ـــالت، شــ ثم خضـــــــت في ميدان المواصــــ
ــــي ـــــ ــــال الروحي، فأخذت اقتحم ميدانا ال أعرفه، أحمل ملفا ال إلى  فضــــ ــــ ــ ــ االتصـ

ه لجنة الخبراء، ثم إلى  أفهمه، من مجلس الجامعة المجلس، حتى إلى  أعود  
ة "  ـــلك ــ ــ ة والالســ ـــلك ــ ــ ــالت  الســ ــ ــ ة االتحاد العري للمواصـــ وحزنت على أقر "اتفاق

ا الجهد الذ ــ ــادفة  في بيروت، حين شــ المصــ نت   بذلته في هذا الميدان، يوم 
قــدم لي هــذه  إلى  ــة، وهم  ــد ــة البر ــى العر ــ ــــ ــ ــ أحــد أخواني اللبنــانيين من الفوضــ

ع    -البرد:القائمة لثمن طوا
  قرشـا لبنانيـا

تإلى      25   الكو
ةإلى  ونصف  27ر5   السعود

  مصرإلى      20
  الجزائرإلى      45
ا..إلى     40   أورو

ني أفهمه ح أميدان أظن إلى  ان ذلك في ميدان ال أفهمه .. ورأيت أن انتقل
ة .. ولي في هذا المجال خ ة العر برة غير الفهم .. ذلك هو اإلعالم، أو الدعا

ل من له  تمتواضـــعة.. فأخذ ــتعنت  ــات حول هذا الموضـــوع .. واسـ أعد الدراسـ
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ـــات  ـــــ خبرة في الوطن العري.. فتألفت اللجان، وعقد المؤتمرات، ثم أعدت الدراســــ
أهدافها ووســـائلها ومراكزها .. حتى لم يب مقال لقوال، وال  ة،  ة العر عن الدعا

الم لمختال !!   مجال لجوال، وال 

ل وأ   ــــروعات .. وأقر مجلس الجامعة  ــــ ــ ــ ل هذه المشــ قر وزراء األعالم 
ة  ون للجامعة العر ع سنوات دون أن  عد س ات، وخرجت من الجامعة  التوص
ر أني لقيت أمين الجامعة  جهاز إعالمي ال في الداخل أو الخارج .. وٕاني ألذ

ــرني أن مجلس ا شـ ســـنين، وهو ي عد ذلك  لجامعة قد الســـيد عبد الخال حســـونة 
ــــل من  نت أكتب هذا الفصـ وم  ة .. و ة العر اتب الدعا ة محترمة لم أقر ميزان

ة  راتي طلبت ميزان ما يلي: 1970-1969مذ ة    فوجدت نفقات الدعا
  دوالر  

  
ورك 140.000   تب نيو   م
ندا 35.780   تب    م
اغو 10.000   تب ش   م
و 10.000   س تب سان فرانس   م
تب واشنطن 10.000     م
تب داالس 10.000     م
تب بيونس ايرس 35.780     م
تب رود جانيرو 35.780     م
تب لندن 35.780     م
ارس 22.190   تب    م
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تب جنيف 35.780     م
تب روما 35.780     م
تب بون  35.780     م
تب نيودلهي 35.780     م
يو 35.780   تب طو  م

عد أن اطلعت على هذه األرقا ـــونة،  ــــ ــ ــ ــيد عبد الخال حســـ ــــ ــ ــ م وقلت للســــ
ـــخمة، ولكن  ــ ة ضــ ـــتقوم في الخارج بدعا ــ ة ســ اتب العر ة"، أن هذه  الم ــخ ــــ "السـ

ــة.. وهـا  ـة على الـدول إعلى الـدول العر راتي لتكون دعـا ـــرهـا في مـذ ــ ــ ــــ ــ ني أنشـ
ة علينا في الخارج!! ة  في الداخل، قبل أن  تكون  دعا   العر

، فقــد خــام       ــة خيرا في أول الطر ــالجــامعــة العر مــا ظننــت  س و ر الرئ
ـــدر الميثاق  ــ ل ذلك يوم صـــ ــر مثل هذا الظن في فترة من الفترات..  ــــ عبد الناصــ

نـــت يومهـــا في جـــامعـــة القـــاهرة، أجلس في 1962مـــايو  21الوطني في  ... و
ــــتمع ــ ــــيين   العرب، اســ ــفوف الدبلوماســــ ــ ــ ــر وهو يلقي إلى  صــ ــ س عبد الناصــــ الرئ

ة، وجاء دور الج تناول  الشؤون العر امعة العري فأعلن " أنه الميثاق القومي و
ة ـــو العر ــ ــ ــ ــــ ة غير قادرة على أن تحمل الشـ انت الجامعة العر غايته إلى  إذا 

ه خطوات،  ــير  ــ ــ ــ عيدة،  فإنها تقدر على السـ مة ال ة قادرة إالعظ ن الجامعة العر
يجب  مرحلة الحاضرة، ولكنها الالعلى تنسي ألوان ضرورة من النشا العري 

له وضر تتخذ وسيلة لت أن ه." بجميد الحاضر    المستقبل 
ه        ــ الزحام الهائل في ذلك اليوم الذ أعلن ف ــ ـــــ ــــ وخرجنا  من القاعة وسـ

ة محمود  ـــألني وزر الخارج ــــ ــ ـــ ــ قة، وسـ ـــــ ــ ــ ــــ قة رشـ ارات عم الميثاق القومي في ع
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ه ــت في األمم المتحدة  وفي إلى  راض، وتمتد معرفتي  ــ ــ ــــنة مضــــ ــــ ــــرن ســ ــــ عشــ
ة، قائال:   ة، الجامعة العر ك حديث الميثاق عن الجامعة العر   هل أعج

عجبني..        قلت:  لقد أعجبني ولم 
يف..        قال:   
ــالعمــل العري خطوات".. هــذا ال إقلــت:  "      ــــارت  ــــ ــ ــ ــة ســــ ن الجــامعــة العر

العمل العري خطوات ولكن الوراء.. وأعجبني "أن إلى  عجبني فالجامعة ســارت 
ة ه" ..  ال تكون الجامعة العر ـــتقبل  ــرب المسـ له وضــ ــيلة لتجميد الحاضــــر  وســ

ه الجامعة في الوقت الحاضر.,   ..وهذا ما هي عل
  

حدد موقفه من الجامعة...         قال: نحن نترك لغيرنا أن 
ـــة              ــف حتى جاءت جلســ مض على هذا الحديث غير عام ونصـــ ولم 

ــيف  ــهيرة، التي انعقدت في شـــــتورة  في صـــ ــهير الشـــ ــ م 1963التشـ ، يوم قدم الح
ة   ة  الفلســـطين انة القضـــ االنفصـــالي في دمشـــ التهم "الخطيرة" على القاهرة، بخ
علن  ــحب من الجامعة، وأن  ــ ــــ ـــــ ة المتحدة ألن ينسـ مما دعا وفد الجمهورة العر
ــة قــد هــانــت على دولهــا.. وأن العمــل العري  محمود رــاض أن "الجــامعــة العر

ــــتقبل  الأالخالص من  ــــ ــــ ة.. وأنها ما جل المســ عد مجاله الجامعة العر عري لم 
ة المتعاونة مع  ـــها عليها النظم الرجع ــ ــ ــ ل األثقال التي تفرضـ زالت  حتى اآلن، 
ســة  مثل ما حدث في ن االســتعمار،  غير قادرة على شــيء إال أن تكرر نفســها 

1948."  
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ع        ـــــ ــ ــ ــــ ـــــــلخت فيها من عمر سـ ــ ــ عد أن ســـ ة،  وخرجت من الجامعة  العر
ــ ـــعة على ســـ ـــتطع أن أحق فيها خطوة متواضــ انت ســـــنوات عجافا، لم أســ نوات، 

ان أن    ..استخرت واستقلتطر الوحدة،  و

ــورا مرات،        ة، ممثال لســ الجامعة العر ـــال  نت دائم  االتصـ ومع هذا فقد 
ة على درب الوحدة، ول ع  "إنجازات" الجامعة العر نت أتا ة مرات.. و ــعود ــ ــ ــ ــــ لســ

ــ طرقه نحو وأنا أعلل  ــ شــ ح  ــ ــ م العري في الوطن العري أصــ أن الح ــــي  نفســ
  األكمل واألفضل.

ــماء        ات ذات األســ ثيرا من االتفاق ـــاد  ــهدت في الميدان االقتصـ ذا شــ وه
ة، جدول  ، انتقال رؤوس األموال بين البالد العر ادل التجار الرنانة، تســـهيل الت

ة، المؤســــســــة  الم ، الوحدة  موحد للتعرفة الجمر ة لإلنماء االقتصــــاد ة العر ال
ة، وغيرها وغيرها من االتفاقات، فلم أجد  ــتر ة المشـــــ ـــوق العر ــ ة، الســ ــاد االقتصـــــ

ة من المح افيها، وأن نها الضخمة إلى  أجول بين البالد العر الخليج، إال عناو
ــال يجـــأرون   ــــحـــاب األعمـ ــ ــ ــــ وتعـــابيرهـــا الفخمـــة،  وجموع التجـــار والفالحين وأصــ

ـــتيراد ا ـــاكل النقد، ومن أذونات االســ ادل، ومن مشــ و من قيود التعامل والت ــ ــ لشـ
ــة الوافــدين حين يلتحقون  ــا الجمــارك، ومن متــاعــب الطل ــدير، ومن بال ـــ ــــ ــ ــ والتصـــ

ة..!!   الجامعات العر

س            ــ ة" فمنذ تأســـ ة الجامعة العر ـــاكل النقد مثال تتجلى فيها " خي ومشــ
ـــــاكل الجامعة والحديث عن توحي ــــ قيت المشــ ة ال ينقطع، و د النقد في البالد العر

ة  نان ـــافر في الوطن العري ليتفرس في الليرة اللب ــ ــــ ــ ــ ســ قائمة.. والمواطن العري 
ل هذا النقد  ، ووراء  ــعود ـــ ـــــي، والدرهم المغري، والرال الســ ــورة، والتونســ ــ والســـ
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ـــي.. وف ــ ـــــ ــترليني، أو الدوالر، أو الفرنك الفرنســــ ــ ــــ ــــ ة اإلســ من بلد العري الجن ي ال
ة ( ــ مثل رال الملكة مارا ترز االفرنســـ ) النقد المعتمد 1866-1783المآســـــي، 

ة من  يومنا هذا.إلى  المتداول في الجمهورة  ال

وحين يئســت أن تكون الجامعة خطوة  أولى في ســبيل الوحدة، طمعت أن       
ــة  أمــا ـــي مرة ثــان ــــ ــ ــ ، فــإذا بي أر نفســـ ـــي ــ ــ ــ ــ ن تكون أداة التعــاون والتنســـ م العنــاو

  الضخمة الفخمة..

ة التعاون العري في استخدام الطاقة        .. اتفاق ع اتفاقات أخر وشهدت توق
ة  ة. فلم أجد ذرة واحدة في هذا التعاون الذر و"اتفاق الذرة في األغراض الســـلم
ة...  ـــأل أين الناقالت العر ســ ة لناقالت البترول" والبترول العري  ة العر الشـــــر

ة لو" ة العر ـــر ــ ة الشــ حار تنتظر..  وتنتظر .. لاتفاق حرة" وما تزال ال مالحة ال
ح أين هذه "  ة" واألجواء  تصــــ ة العالم ة العر ـــة الخطو الجو ــسـ ة مؤســ و"اتفاق

ة"  ة البوتاس العر ة شــــر ة" و"اتفاق التي أنشــــئت لمئة عام ولم تدفع الدول الشــــر
امل مساهمتها  ة  لها وهي اآلن تحالعر ة، و ة ... واتفاق ة.. و "اتفاق ت التصف

ات. وص عن االتفاق ات للن قتها اتفاق   في حق
انت في        الت" من داخل الجامعة ومن خارجها، و ــهدت هذه "الو ـــــ ــ ــ ولقد شـ
ــــى.. هو ما وقع  هامجموع ــ ـــدها حزنا وأسـ ـــ راتي.. ولكن أشـ رات حزنة في مذ ذ

ة في مؤتمر الخرط وم.. وأنا ال أتعرض اآلن لكل جوانب في مؤتمر القمة العر
س..   ذلك المؤتمر التع

ــــرن في مؤتمر الخرطوم، فرأيت          ــــ ــ ـــر في وجوه الحاضــ ــ ــ ــــ صـ لقد أدرت  
ـــر على  ــ ــــ س عبد الناصـ ــتطيلة، الرئ ــــ ــاء حول تلك  الطاولة المســــ ــ ــ الملوك والرؤســــ
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ينهما الملوك والرؤسا س إسماعيل  األزهر على طرفها اآلخر، و ء طرفها، والرئ
عا الوزراء.   ومن ورائهم جم

نت أجلس       ـــة، إلى  و س الجلســ ان رئ ، و ــماعيل األزهر ـــيد إســـ جانب الســ
ة..؟   فسألته: وأين السيد عبد الخال حسونه األمين العام لجامعة الدول العر

ه الدعوة.         قال:  لم نوجه إل
يف يجوز أن ال        القمة  اتؤتمر أمين الجامعة،  وقد حضر م ىدعيقلت:  

  الثالث..
ة في        عض ال يردون إشراك الجامعة العر قال:  لقد اتفقنا على هذا.. فال

  مؤتمر القمة.
م       عج ان حسونة ال  لكم.. إذا   قلت:   ولكن  الجامعة هي أنتم 

  اعزلوه.. ولكن ما دام األمين العام، فيجب دعوته.
س        الع ـــي إقال:   ــ ـــونه مرضــ عض ال يردون ن حســــ عنه تماما.. ولكن ال

  االجتماع في إطار الجامعة..
فها      ة نض اس سة س رة، لقد هزمتنا إسرائيل إلى  قلت:  هذه ن سة العس الن

ة من  حت  الجامعة العر ا.. وهل أصــــ اســــ ــ ــنا ســ را.. وها نحن نهزم أنفســ عســــ
طان.. فاجتنبوه!!   رجس الش

قلب ملفاته في القاهرة..وانقض المؤتمر في الخرط          وم، وحسونه 
ام.. وخلوت       ام وأ راتي،  إلى  ومرت أ ـــــل من مذ ــــ ــــ تبي أكتب هذا الفصــ م

ة حقا.   وأنا أمام مصادفة غر
ر ميالدها،   1970مارس  22ان ذلك في        ة تحتفل  بذ والجامعة العر

  في مثل  ذلك اليوم.. في ميالدها  الخامس والعشرن.
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ة، وأنا أواكب        لقد مضـــى خمســـة وعشـــرون عاما على ميالد الجامعة العر
عض الظن  ـــره، و ــــ أســــ لة، وقد ظنها جيلي  ــيرتها الطو ــ ــ ــــ ثم، أنها خطوة على إمسـ

رت الكلمة المفجعة التي  طر الوحدة. أو في طر التعاون على األقل.. وتذ
م سعد زغلول قبل أرعين عاما. م مصر العظ   قالها زع

ة         ه على الجامعة العر لقد رو لي عبد الرحمن  عزام في ساعات غض
ة... فلم  ومات العر التعاون مع الح ـــعد زغلول  ــ قنع  سـ حاول مرة أن  ان  أنه 

  -ن من سعد إال أن قال:
ة. ومات العر ساو صفر هذا هو تعاون الح   صفر +صفر 

ة..       ومات   ولقد صح هذا الحساب في الجامعة العر ما على الح ان ح ف
ة بخير  ة.. فاألمة العر ما على األمة العر ن ح ة.. وأحمد هللا، أنه لم  العر
م، في هــذا  ــــــر العظ ــ ــ م مصــــ ــة تقف مع زع في أن األمــة العر وألف خير.  و

م.. م األل   الح
  ورحم هللا سعد ...      
عرف الحساب جيدا..       ان    لقد 
ساو صفر.. لقد عرف أن         صفر زائد صفر 
ـــره حجاب الغيب، ورأ        صـــ م، لقد ســــــق أمام  ـــر العظ م مصـــ رحم هللا زع

ل عام  ـــفرا في  عد خمس وعشــــرن عاما من مولدها، تحق صـ ة  الجامعة العر
..  

ان المجموع صفرا ..     وجمعنا خمسا وعشرن صفرا، ف
ة، في الجامعة   انت هذه هي حصيلة الوحدة العر ة، على مد  و العر

   وعشرن عاما.. ةخمس
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ة خارج الجامعة ..   قي علينا أن نراقب الوحدة العر   و
ع السيرة والمسيرة ..     فلنتا
قين"     "ثم لترونها عين ال

  صـدق هللا العظيـم                        
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  الوحدة مع الملوك والرؤساء
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  عبد الناصرإلى  رسالة

  
ان    س الجمهورة الســورة وأنا، و لي رئ شــ نا نتناول العشــاء معا، الشــ

ان ذلك في يوم  ـــــفا الماء والهواء .. و ــفا" حيث صـ ــ ع الصــ ذلك في لبنان وفي "ن
عد يوما  ما  ح ف ــ ــ ــــ ــ ــ ــورا على ذاكرتي أن تحفظه، لوال أنه أصـ ــ ــــ ــ ــ سـ س م ام ل من أ

  .1952يوليو من عام  23التارخ .. إنه 
فارق    ن  ـــــزتور الذ لم  ــــ ــ اق الطعام جهاز الراديو الترانسـ ان بين أط و

ــتمع لي في حله وترحاله .. فإذا بنا نسـ ــ شـ ــ س الشـ الخبر المثير الكبير، إلى  الرئ
ا  ــ ـــتمع: الثورة في مصــــر.. خلع الملك فاروق ... الضــ سـ أنما وقف الزمان ل و

علنون الجمهورة المصرة ..األ   حرار 
ت إلى  ذهلنا ودهشنا، ونحن نستمع   هذا الخبر المدهش المذهل .. وأمس

لي عن الشراب .. وأدرت "زر" الراديو ألستمع ش إلى  عن الطعام .. وأمسك الش
قين  ال ــك  ــا .. وتأكد الخبر وتبدد الشــ ون الخبر مدســــوســ محطات متعددة، فقد 

لي  شـــ ارته، ومعه حرســـهإلى  ل جوارحه، وحمل نفســـه.. وصـــحا الشـــ إلى  ســـ
.   دمش

ــــبيــلإلى  وخلوت   ــــ ــ ــ النوم، وقــد هو أكبر إلى  غرفتي، ولكن هــل من ســ
األسئلة: ما  مطرني  عرش في أكبر بلد عري.. وراح هذا الحدث المثير الكبير 
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ــــة، أم أنهم  ــالعرو ــ ــدينون  هو لون هــــذه الثورة، ومن هم هؤالء الثوار ؟ هــــل يــ
ة معهم ..مفت ة ؟ وما هو مصير الوحدة العر الفرعون   ونون 

قظت على هذه األســئلة، وأنا موزع بين الخوف والرجاء،    ولقد نمت واســت
ــر ــ ـــ ــ ــ عـد أن هزمت في إلى  الخوف في أن تنـدفع مصـــ ـة  العزلة عن األمة العر

انات  ما وقع.. والرجاء في أن تندفع ـــطين، ووقع فيها من الخ ــــ ــ ــ إلى  حرب فلســـ
اح..االلت ة، وتغسل العار وتعيد الوطن المست العرب والعرو   حام 

ــاق بها         ــــ ــــ ــ ـــــئلة وقد ضـــ ــ ــ ــــ اما على هذا الحال، تنازعني هذه األسـ قيت أ و
.. فقطعت إجازتي وعدت ـــــدر ــــ ــــ ة في القاهرة،  إلى  صــ عملي في الجامعة العر

.. تبي، وفي بيتي، في ليلي ونهار   وظلت هذه األسئلة تطاردني في م
دأ رجال الثورة يتحدثون        ــــيئا.. و ـــف عن ذاتها شـــــيئا فشـ دأت  الثورة تكشــ و

ا  ــــــ ــــ ــ االجتماعات والمؤتمرات.. والضــ عن آمالهم وأحالمهم.. وامتألت القاهرة 
عقـــدون النـــدوات والحلقـــات، يتحـــدثون عن العهـــد ال إلى  ائـــد، يتطلعون ـــاألحرار 

  العهد المشرق المجيد..
ع  والشهور       ة هائلة ومضت األساب حملة إعالم تشف، ومصر مغمورة   ن

اة مصر،  وتغدق على الشعب  وعودا  م في ح عن جوانب الفساد ومساو  الح
  ضخمة بإصالح  الشعب، ورفع مستو الشعب.

تبي أو في سفاراته        نا، سفراء العراق وسورا ولبنان وأنا، نجتمع في م  مو
ة في هذه الثورة والســـؤال الكبير يتردد على ألســـنتنا:   ة العر ــ ان القضـ ما هو م

ه يومذاك.. فلم تكن الثورة قد  ن عندنا جواب نطمئن  إل ة..؟  ولم  ـــر ــ ــ ـــــ المصــ
نا أكثر ميال ــفت عن موقفها العري. بل  ــ ون إلى  شـــــ الخوف..   الخوف أن 

ه تاج  ــوا الثوب اإلفرقي وعل ــ ســــ ة، ليل ــــرون  قد قرفوا من العرب و العرو المصــــ
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ع روائعها، ورائع  فرعون، فتتنون ببد مة، و ـــرة القد ــــ ــ ــ ـــارة المصـ ـــــ الحضــــ مفتونين 
  بدائعها..

ا األحرار يتوافدون عليَّ        ــ ــ ــــ ــ ــ دأ الضــ ة..  و تبي في الجامعة العر في م
ة اطلبون ميثاق  الجامعة وقرار  ــــــ ــــ ــ ــألوا عن مراجع القضــ ــــ ــــ ــــ سـ عودون ل تها.. ثم 

ــر الج ــ أتون الي في منزلي في مصــــ ة.. ثم  ة العر ديدة لنتحدث عن الدول العر
  وشؤونها ومواقفها..

ــدأت الخطــب        تهــا وذاتهــا.. و ـــف عن هو ــــ ــــ ــ ــة تكشـ ــــر ــــ ــ ــ ــدأت الثورة المصــ و
ة حديثا تفتحت له اآلذان   ة العر والتصـــرحات من قادة الثورة تتحدث عن القضـــ

  واألذهان.
نت ألقاه       قادة الثورة..  ة، وفي في المهرجانات  موتعددت لقاءاتي   الشــعب

ـــعب يلح بهم من  ـــ ــ ــ انوا يخطبون.. والشــ ــــحافة، وفي األزهر، حيث  ــ ــ ناد الصــــ
  ساحة.إلى  ساحة

عض عام على ثورة        ن قد مضــى عام و يوليو حتى بدأت أحس  23ولم 
ســا من  ة، وأن في تضــاعيف ثورتها ق ة العر القضــ أن مصــر ســتزداد  التحاما 

ة.   الوحدة العر
ــتمعولقد تجل       ــــ نت أســـ س مجلس إلى  ى هذا المعنى أكثر ما تجلى يوم  رئ

را في  ة 1954يوليو  23الثورة، وهو يخطب في دار األو ر الثان ة الذ ، لمناســـ
ام الثورة المصرة..   لق

ة        ة العر القض بيرة من المشتغلين  را محتشدة بجمهرة   انت قاعة األو و
ع  أرجاء  ا ـــتمعواالذين توافدوا من جم ســ ــــر إلى  لوطن العري ل ـــتقوله مصـ ما ســ

علن "أن  ه  ل س مجلس الثورة في خطا ة.. وانطل رئ ة التارخ ــ ـــ في تلك المناســ
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ا أو  ا " أو حجازا" أو عراق ا أو لبنان ة مصرا أو سودان ل فرد في البالد العر
مــانــا  قــاطعــا  ــا يؤمن أ ت و ــا أو  ــا أو ليب ــا،  أو مغر من ــا أو  ــأن الوحــدة أردن

ــبيل الوحيد لتحقي أمانيهم وآمالهم، ودرء  ــ ــــ ــ ــ ة هي الســ ة  بين البالد العر ق الحق
  األخطار عنهم".

ات فوصــف الحاضــرون بجوانحهم قبل أيديهم.. وتدلى الســامعون من الشــر       
ال..  ــــاء طو ــــتعيدون الرجل دعوته للوحدة.. وهتف الرجال والنســــ ــ ســ ة، وهم  العال

ة..."وحدة وحدة" .. ه صورة  عفو   ذا 
ـــافحه وتح ــــ ــ س تصـ ة على الرئ على  هه، وتعاهديولقد أقبلت الوفود العر
ـــير معــا في طر الوحــدة.. وذهبنــا في اليوم التــالي، و  ــ ــ ـــ ــ بيرا في فــالســ ــا  دا عر

م لهذا الكالم الواضـــح  ة عن تقديرنا العظ اســـم  الشـــعوب العر منزله، لنعرب له 
قة وا ـــرح الذ خلع في دق ــ ــ ــــ ـــرة، أالصــ ــ ــ ـــــ ان وجهها حدة القناع عن الثورة المصـ

  العري األصيل.

ه على غير موعد..        وقد استقبلنا الرجل في الروب والبيجامة..وقد ذهبنا إل
ان المنزل  ــّ غو ــ ة،  اً اصـــــ ة واألجنب ــــحافة العر ــ ا األحرار وممثلي  الصـــ ــ ـــ الضــــ

ة األ ـــورا واألقطار العر و العراق  واألردن وسـ ــددين على وتحدث مندو خر مشــ
ــ ــ عتها، وأصـــ ـــر طل ة تكون مصــــ أننا في مؤتمر عري عام، ولم وحدة عر حنا و

ادر ة المتحدة.. ةإنشاء  الدولإلى  يب لنا إال أن نعلن الوحدة، ون   العر
ة.. وما هو        ة وحم طفح طي ـــوته األجش، ووجهه  ــ ــ ــ صــــ ــألني الرجل  ــ ــ ــ ــــ وسـ

عد الوحدة..؟يمص ة    ر الجامعة العر
ة.قلت:  تص       ة االتحاد ومة العر   ح الجامعة دارا للح

ة على الوحدة؟..      ومات العر عض الح   قال:  وٕاذا لم تواف 
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ة،        ة االتحاد ومة  العر قى الجامعة.. ولكن تكون فيها الح قلت:  إذن ت
دال من جامعة الدول ا ة األخر التي ال ترد الوحدة.. و ومات العر ع، والح لســ

ـــفة  ــ ــ ــــ لما قل هذا العدد ازددنا قوة وصـــ ة األرعة.. و تكون جامعة الدول  العر
  ومنعة..
ه؟!       ة.. وٕاال آ قى" أمين مساعد في الجامعة العر   قال:  وأنت "ت
ة.       ومة االتحاد ان في الح ون لي م   قلت:  أرجو أن 
ومة العر         ة المتحدة؟!قال:  وتختار ماذا من العمل في الح
  قلت:   أكون مسؤوال عن جهاز اإلعالم واإلرشاد القومي.      
  قال: وتعمل ماذا؟      
ة األخر          الدخول في االتحاد..إلى  قلت:  أدعو الدول العر
نا        انت ساعة مشرقة تفتحت فيها قلو عا.. و نا جم وضحك الرجل، وضح

، واللبناني ينظر في وجه على آمالنا وأحالمنا.. والعراقي ي ــور نظر في وجه الســـ
أنما تسأل عيونهم:   ا مصر األحرار.. و لهم ينظرون في وجوه ض األردني. و

م..؟   متى هذا اليوم العظ
عد)         ما   وذات يوم جاءني الصــاغ صــالح ســالم (وزر اإلرشــاد القومي ف

قول لي إلى  امال عإبيتي،  ة من ن مجلس الثورة يرد  ملفا  ة العر ــ ــ ــــ ــ ـــ ن القضـ
ة ة..إلى  البدا   النها
ل ما عندنا        م  عث إل عد أســبوع، وســأ م  ون الملف عند قلت له :  ســ

ة في هذا الموضوع.   في الجامعة العر
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ان هو أحد        اغ صـــالح ســـالم،  و ة مع الصـــ وانفتح موضـــوع الوحدة العر
س مجلس  اها في منزل رئ ادة الثورة، فاغتنمتها فرصــــة الحاضــــرن جلســــتنا إ الق

قها.   ألشرح له تارخها ومقوماتها، ولهفة العرب في المشرق العري على تحق
يف تر أن نبدأ.         قال:  
قلت:  لوال ظروف معروفة، هي من رواســب الماضــي اللعين، لقلت فلنبدأ       

ل مقومات الوحدة قائمة في واد ـــودان فإن  ــ ــــ ـــر والســـ ــــ ــ ــ  النيل.. الوحدة بين مصـ
  ولكني أر أن تبدأ الوحدة مع سورا..

قبل السورون؟         قال:  وهل 
ــورة، أن ر        ــــ س للجمهورة الســـ ر القوتلي أول رئ ـــــ ــ  ةاقلت:  لقد أعلن شــ

ــور لعام  ــتور الســــ ــال عن ذلك فإن الدســــ ــورة، وفضــــ ة الســــ الوحدة تعلو على الرا
س الجمه 1950 ، قد تبنى  الوحدة وفرض على رئ ـــور ــ ورة ونواب البرلمان الســ

قها.. مين الوالء للوحدة  والعمل لتحق قسموا    أن 
ل ذلك..؟إلى  قال:          هذا الحد..؟ وهل أعلن الدستور السور 
ة        ــ ــ ــور مع ملف القضـــ ـــ ــتور الســ ــ ــل لك النص الكامل للدســـ ــ ـــأرســـ ــ قلت:  ســ
ة.   العر

عد أن امتدت ثالث         ـــــتنا،  ـــنا من جلســ ــ ــاع ونهضــ ــــ حث في سـ ات ونحن ن
االنصراف: ة، وقال لي وهو يهم  ة الوحدة العر   قض

ــها المدبر..وأر  أن اجم-       ــــ ر، ورأســـ ـــــر هو عقل الثورة المف ــ ل عبد الناصــ
ة .. وترسلهات رة مفصلة عن الوحدة العر ه..إلى  كتب له مذ ت   مدير م



  

-180-  

ل      ون   ـــــ ــ ــ رك على هذه المالحظة. سـ ــ ــ ــــ رامة.. أشــ ا و ـــــيء  قلت:  ح ــ ــ شـ
ة تدب حماســـة اً جاهز  نظارته، و .. وخرج صـــالح ســـالم من منزلي، وخطواته الشـــا

ة..السوداء تحجب  وراءها عينين  تر    ان نورا جديدا.. نور الوحدة العر
ة. ولم تهي      نت قد لقيت جمال عبد الناصـــر في االجتماعات الشـــعب لي  ئو

لة، فق ــــة طو ــي ليله ونهاره الظروف   إذ ذاك أن ألتقي معه في جلسـ قضـــ ان  د 
، ل خط عــد و ــه  ت ــثيفي م ــان معظم رجــال الثورة ب ت دعــائم الثورة، في حين 

خطبون على الشعب..  طوفون البالد و

عد ذلك الوقت ة فلسفة الثورة "لمؤلفإلى  ووصلت يد  " جمال عبد هتا
ـــر، وتر  ــ ــــ فاحي" لهتلراءالناصـ تاب " ـــبيها  ـــ ون شــــ ..  لي  ألول وهلة أنه قد 

  ولكن رأيته غير ذلك..
ا صغيرا .. ولكنه        تي ، فلقد ان ان  شيئا جديدا علي من مواطن مصر

ما فيها من فن وٕابداع..  ا، رائعة،  ت ا و قين خط ـــا ألفت أن أقرأ لقادة مصــــر السـ
ان هذا الكتيب شيئا آخر تماما..   و

ــ       ــ ــــ ــــة واحدة.. وســ قراءته في جلســــــ اراته هذا الكتيب  قد أغراني  معت في ع
ـــيرة الم ــ ــيرة تالقصـــ ــ ــ ة  تقذف الطلقات القصــ ه ما تكون ببندق ــ ــ قطعة طلقات..  أشــــ

  قطعة .تالم
ن        عـد المرة.. فقـد الولم  قراءتـه المرة  ر هو الـذ أغراني  ــ ــ ــــ ــ ــ نغم العســ

ن لي عهد أن أسمع مثله في مصر.. وقد قرأت   ه صوتا جديدا.. لم  سمعت ف
ثي ـــمعت  مصـــــر  ا، ثيرا وســ ة في ع ــــة الثانو ا في المدرسـ نت طال را، منذ أن 

ة األولى.. عد الحرب العالم ار الثورة  المصرة  ع مع جيلي أخ   *أتا
                                                           

ة". * ة والدول اة العر تاب المؤلف "أرعون عاما في الح  ) راجع 
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قول :"        ــر وهو  ــ ـــر جمال عبد الناصـ ــــا المصــ ن هناك دائرة إقرأت الضـ
ة تح بنا، و  قة  ا، امتزج تارخها بتارخنا.. حقهن هذه الدائرة منا ونحن منإ عر

ــنـا نفس  ــــ ــــ الم.. إنهـا الـدائرة التي عـانينـا فيهـا نفس المحن وعشــــ وفعال ال مجرد 
ك". انوا معنا تحت نفس السنا ك خيل الغزاة    األزمات، وحين وقعنا تحت سنا

ا في        يف تفتح الوعي العري في نفسه طال ثم قرأت لجمال عبد الناصر، 
ان يخرج مع رفاقه  ال ة حين  ةمدرســة الثانو ة لمناســ ر وعد  2 الطل نوفمبر ذ

ه يف نما هذا الوعي ف خل حرب فلســـطين، وأحس في أعماق دأن إلى  بلفور، و
قــاتــل في أرض غر  ــــه أنــه " ال  ــــ ــ ــ واجــب حتمــنفســـ قــاتــل  الــدفــاع عن ه ــة وٕانمــا 

  النفس".
ـــلها طلقة        ــد،يرسـ أنه يخرج من فوهة مدفع محتشــ ض  قرأت هذا الكالم النا

م وراء طلقة، و  الم الزع ــر من  ــا المصـــ الم هذا  الضـــ قلت في نفســـــي "أين 
امل، حين قال قبل خمسين عاما: إن مصر   المصر مصطفى 

ة، ومسلمو مصر بال نزاع مصرون ومعظم أجدادهم من الفراعنة". ست عر   ل
عض الســـبب       ان  م مصـــر يومئذ، وٕان  االة، زع ذا من غير م لقد قالها ه

ــة، في فيهــا أنــه قرف م قظــة العر ــاعثي ال ــانوا من  عض اللبنــانيين الــذين  ن 
س وعمالء..  ذلــك العهــد، "وال تزر وازرة وزر ـــــ ــ ــ ــــ مع اإلحتالل البرطــاني جواسـ

ان ". وحمدًا  أن لبنان    أخر
ــــر جمال        ــا المصـــ اما في بيتي  ألكتب لهذا الضـــــ ث أ وعزمت  أن أم

ة ال ـــــلة عن حر ــــ رة مفصـــ ــر، مذ ــ ــ ــــ ون له فيها عبد الناصــ ة لعله أن  وحدة العر
لمات ان نفسه يتمثل دوره الذ ينتظره في المستقبل،  وأنا أقرأ   هدور.. ذلك أنه 



  

-182-  

قول : وٕاني أعودتفي "فلســف طل إلى  ة الثورة" وهو  حث عن  الدور التائه الذ ي
ه". ام  ع الق ان" نستط م "الم ح ه.  ونحن وحدنا    قوم 

  
انت ا       ــــفلقد  ــ ــ ــــ ة في مذتهلخاتمة من فلســ تي التي أخذت في ر ، هي البدا

ــــدرها "إ  ــــ م أنتم إعدادها.. فقد قلت في صــ الدور هو واحد من قوم  طل الذ  ن ال
انت مصــر في تارخها   ان فإنه مصــر.. وقد  ا مصــر األحرار.. وأما الم ضــ

ض". ة النا ل هي قلب العرو   الطو
لة تقع في       رتي طو انت مذ خمس وثالثين صفحة  استعرضت  فيها  لقد 

ة ة الوحدة العر ــوء حر ــ ة  إلى  نشـ ال العر يومنا ذاك.. وٕاني ألر من ح األج
ما يلي:و الصاعدة أن أ   -جزها ف

ة إأوال:         اة عر ـــتهدف بناء ح ــــ ــــرة ال تســــ ــ ــ ة المعاصـــ ة الوحدة العر ن حر
ةإلى  جديدة، ولكنها تتطلع اة العر ـــتها األمة  إعادة بناء الح ــ ــــ ــــ الواحدة التي عاشـ

ا ة أحقا لة  العر   من الزمان.. طو
ا:         ــطنعة  إثان ــــ ي  هو الذ خل هذه الحدود المصــ ـــتعمار األورو ــــ ن االسـ

ان الوطن العري في عهد  االحتالل العثماني  ة، وقد  القائمة بين البالد العر
ان  على مد أرع ذلك شــأنه قبل ذلك، مئة ســنة من غير حواجز وال حدود.. و

ا. ا وفاطم اس ا وع م العري، أمو   في عهد الح
ــــرق العري قد بدأوا  المحاولة األولى في إقامة إثالثا:         ن العرب في المشــــ

ــرة، ولكن الحلفاء  ـــ ــ ــ اشـــ ة األولى م ، عقب الحرب العالم ــــــ ــــ دولة الوحدة في دمشــ
ة.        حطموا تلك الخطوة التارخ
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عا:   ــــين ن الثورةإرا ــــ ــــ ــــرف حســ ـــــ ــــ ة التي قادها الشـ مع أحرار العرب أثناء  العر
ن هدفها إقامة  ة األولى لم  ان هدفها  دالحرب العالم الت وٕامارات، وٕانما  و

ة الواحدة.   الكبير إقامة الدولة العر

ــا:         ــتها االتفاقات  إخامســــ ــ ن المشــــــرق العري قد رفض التجزئة  التي فرضــ
ان 1920آذار 8في دمش في يوم واحد ( االستعمارة، فقد انعقد ) مؤتمران عر

ار الشــام، والمؤتمر العراقي وقد أعلن  بيران، المؤتمر الســور وقد أعلن وحدة د
ام اتحاد بين العراق وسورا.. ة في ق   الرغ

مجال الوحدة إلى  ســادســا:  قد اتســع نطاق الجهود لتوحيد المشــرق العري      
حيث ـــاملة  ة الشـــــ ــــــتقلة، وقد تجلى ذلك أول ما  العر ة مســ ل دولة عر ـــمل  تشـــــ

ين 1929تجلى في المؤتمر العري المنعقد  في جنيف في آب  ــم مندو ــ ــــ ــــ ، وضــ
، والمؤتمر الفلســطيني، ومجلس اإلدارة اللبناني وممثلين عن  عن االتحاد الســور
ة  عـة ما اتخـذه من مقررات مطـال ان في طل ـة في المهـاجر، و ـات العر الجمع

ومة واحدة.. وأن  األمم ةعص أن تتحد معا في ح ح هذه البالد  االعتراف   "
ات متحدة، فدراسيون". ل وال ة المستقلة في ش اقي البالد العر   تتحد بدورها مع 

عا:         ـــا ــ ــ ا هي التي إســ ين برطان ــــا و ــ ــ ـــاومات التي تمت بين فرنسـ ــــ ن المســ
األدلة الفاضــحة على ذلك أن  فرضــت الحدود القائمة في المشــرق العري،  ومن

انســـلخت بيروت عن دمشـــ وهي مرفؤها  التارخي، وانفصـــل شـــرق األردن عن 
ار  حدودها الحاضـــرة عن د ة الكرك.. وانشـــطرت فلســـطين  دمشـــ وهو متصـــرف
ة  ات العر ة من الوال ن إال وال ة، انفرز  العراق ولم  الشــام وهي ســورا الجنو

مها الدولة العث ة..التي تح   مان
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اب تدعو        ـــــ ـــــ ــ ل األســ منع الوحدة، بل  ة ما  س بين البالد العر ثامنا:  ل
ــعوب  ــ ــــ ــــ ة ما بين شــ ة واالجتماع ة والعرق س بينها من الفوارق اللغو إليها .. فل
ات المتحدة.  وهذا  ا العظمى، أو الوال اتي، أو بين شــعوب برطان االتحاد الســوف

ضــم أجناســ ســر   ة،  اً االتحاد الســو ة واأللمان طال ة واال متعددة تتكلم  االفرنســ
ة عة أخر مجهولة   األصل والهو   !ولغة را

  
ـــعا:         لها إتاسـ ة تنبئ  ــ ة والروســ ة  واألمر طال ة واإل ن الوحدات األلمان

ــه القطر األكبر  قــة ملهمــة، وهي أن الــدور الوحــدو يجــب أن ينهض  عن حق
ــــر  طل المؤهل.. وأن مصــ طل المؤهل، فأرجو أن وال هي القطر األكبر .. أما ال

طال. ا رجال الثورة األ م أنتم    ون واحدا من
 

بير من مظارف الجامعة        ــعتها في مظروف  ـــ ــ ــــ رة.. ووضـ فرغت من المذ
ة وحملها أحد السعاة قول لي:  لقد سلمتها إلى  العر الجزرة وعاد ل سرا الثورة 

ه..السيد على صبإلى  اليد ت عد) مدير م ما  س ف   ر (نائب الرئ

اإلفادة أن        ــبر "نتشــــرف  ـــيد علي صــ تاب من السـ عد أســــبوع وصــــلني  و
ة هي قي ـــأن الوحدة العر شـــ رتكم  الدرس من قبل مجلس الثورة.." ومضــــــت  دمذ

تبي من سرا الجزرة: التلفون يدق في م ام على ذلك، وٕاذا    -ضعة أ
ا -       ادة ال ــ ــ ـــاعة ســ ــر حدد لكم موعدا اليوم، الســـ ــ شــــــي  جمال عيد الناصــ

  السادسة مساء..
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ان ذلك أول لقاء لي معه في غير المؤتمرات        وذهبت في الموعد المعين و
را  انت المذ ة.. و قلبها بين أنامله، وأر إشـــارات القلم تحت  ةالشـــعب أمامه وهو 

  -ثير من سطورها.. فقال:
رة ط - " وتحتــاجــا أخ أحمــد.. المــذ لــة "أو ــل إلى  و وقــت طو

وقت أطول لمنقاشتها، وأنت تعرف مشاغلنا الكثيرة في الوقت و لدرسها، 
  الحاضر.. مشاكلنا في الداخل، ومشاكلنا مع اإلنجليز.

ة عمل ضــخم، وٕاني ال أطالب بإنجازها غدا.. لكني          قلت:  الوحدة العر
م.   أردها  أن تكون في برامج

ــنا فراعنة .. نحن عرب قال         ـــفة الثورة.. نحن لســـ تابي فلســ :   هل قرأت 
ة عن طر الجامعة  ع أن نبدأ  الوحدة العر أوال وآخرا.. وهل تعتقد  أننا نســـتط

ة.   العر
ة... وأنا اآلن في          ة العر ــ ــ ــــ القضــ ــتغلين  ــ ــ ان هذا ظن المشــــ قلت:  لقد 

ة اجتاز مرحلة التجزئة.. غي ح الجامعة  ير أنالجامعة العر ـــــ ــ ــ ـــى أن تصـــ ــــ ــــ أخشـ
  بديال عن الوحدة..

ل أنحاء إلى  قال:  أنظر        ات من  ه اآلن الرسائل والبرق هذا "الدوالب"، ف
الوحدة.. ومنذ أن قامت الثورة ونحن نســـتقبل الوفود  لها تطالب  الوطن العري، 

ــالعمــل ــة وهي تطــالبنــا  ــدنــا أن نل العر ــة.. فمــاذا تر عمــل.. ومــاذا لوحــدة العر
ع  أن نعمل في ظروفنا الحاضرة؟؟  نستط

ة مقومات إن الوحدة ال تبنى في يوم وليلة.. إقلت:         ن أمام الوحدة العر
ات.. ات.. فلنحاف  على المقومات حتى تزول الصعو   وأمامها صعو

التحديد؟؟       يف ذلك ..    قال:  و



  

-186-  

ــد أن        ــــر الوحــدة ا ىتبنّ تقلــت:  أر ــ ــ ــ ــارة مصــــ ــة أو ع ــة ال لفظــة لغو لعر
ة  ــ ــ ل مناســـ ة ، وأن تناد بها في  ـــــ اســـ ــ ــ ة ســــ رة قوم ف ة، وٕانما  تتبناها  عاطف
أتي يوم تنتقل  ـــــ ــ ــ لها.. وسـ ة  ــر، وفي البالد العر ــــ حتى تتعم جذورها في مصــــ

ة  من مرحلة التبني   مرحلة البناء..إلى  فيها الوحدة العر

ا؟... قال:  وما معنى هذا الكالم         عمل

لة،        م  إصالحات ضخمة في مصر، وهذه تتطلب سنين طو قلت :  أمام
م  ة على برامج د أن تكون الوحدة العر م بدأتم بها..وأر منع أن ولكن  ذلك لم 
ة  لة، شــأن مشــروعاتكم  الوطن وأن تبدأوا العمل لها، ولو اقتضــى ذلك ســنين طو

ة.   الداخل

اب، وتكاثرت التلفونات        على الســـيد عبد الناصـــر، وتكاثر الواقفون على ال
رة من  ة، فقد حملته على قراءة مذ ه الكفا ما ف ـــت أني ظلمت الرجل  ــ ــ ـــســ ــ ــ وأحســ

بيرا وخطيرا،  خمس ــوعا  ـــ ــ ــ حث معه موضـــ ــفحة.. ثم جئت  اليوم أ ــ ـــ ــ ــ وثالثين صـ
ه في شغل شاغل، في مشاغل الثورة ومشاكل مصر.   وذهنه وقل

ــر        ـــــ اإلنصـ قامته فوقفت أهم  له، و ل ه ـــــر  اف، ووقف جمال عبد الناصـــ
ب لة ومن ـــين،  وعيناه النفاذتان ت هالطو ن بناء إفرســـــان بي، وأنا أقول : تالعرضــ

ون له سطر واحد في التارخ، ولكن بناء الوحدة  مصر الحديثة على عظمته س
صـــنعونه من صـــانعي التارخ..  ون الذين  بير، وســـ ون له فصـــل  ة ســـ العر

ما على مقرة إ و  ان مق ة  ــــليب ــــ ام الحروب الصـ ة أ ــنع الوحدة  العر ــ ــــ ن الذ صـ
م.. وأشرت   قلعة صالح الدين، على الطرف اآلخر من النيل..إلى  من
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قول : أرجو أن        ة وهو  ــارة التارخ ــ ــــ ــر لهذه اإلشـــ ــ ــ ــ واهتز جمال عبد الناصـــ
عا.. أنتم األخوة العرب معاونتكم جم ع أن نصـنع شـيئا  .. وأرجو أن نلتقي نسـتط

ل..   ثيرا، فالطر أمامنا طو

ـــرا        ــــ ـــر من تلك الجزرة غادرت ســ ــــ ــــي "لقد خلعت مصــ ــــ وأنا أقول في نفسـ
ـــنين انت تدعو قبل ســ ة التي  اســـــ ــة" الســـــ ــ ـــاء اتحاد فدرالي بين إلى  "المدرسـ إنشــ

وغندا، إلنشـــــاء  دولة حوض النيل.. ترد  ــــة، و شـ ــــودان وٕارترا والح ـــر والسـ مصــ
 ن تبني دولة المح والخليج..اآلن أ

ـــدد الوحدة  صــ ة  ــم ة ورســـ ـــعب وهذا الذ يجر في القاهرة من لقاءات شــ
ة األخر  ة في البالد العر قته موجات عارمة من التصـرحات الرسـم ة سـ العر
، ومنها ما هو  مان عمي عث عن إ ة. منها ما هو من الوحدة العر لها تناد  و

  الجماهير..إلى  زلفى

ـــــداء العارمة       ــــ ــــ انت قد دخلت هذه األصـ ة  التي إلى  و حرم الجامعة العر
ــها على جدول أعمال  ة تفرضــ المشــــاعر العر ة، فإذا  خنقت أنفاس الوحدة العر
حاول أن  رة و من يتلقف  نت  ـــروعات ومقترحات.. و ــــ ل مشــ ــ ــ الجامعة في شـــــ

ثا حاولت.. فإنه العب حتى تدخل الهدف، ولكن عبثا وعبإلى  يدفعها من العب
اطيل أن تُ  ة. ىبناطل األ ة من داخل الجامعة العر   الوحدة العر

تور ناظم        ان أول هذه المشــروعات، المشــروع االتحاد  الذ قدمه الد و
س وزراء سورا في سنة  تور إلى   1951القدسي رئ ان الد ة، و الجامعة  العر

ة ــي قد قام بزارة للدول العر ــ ــ ــ ــــ ـــروع  القدســ ــ ـــــ مهد لمشــــ وحينما حلت الدورة  -هل
ة، جاء   القاهرة وطرحه على  مجلس الجامعة.إلى  العاد
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ـــي غير مرة في الفندق وفي الجامعة،       ــ ــ تور القدســ الد ـــتطلعه أ والتقيت   ــــ ســ
ثيرة في ذلك  اء  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــروع، فقد قيلت  حوله أشــ ـــــ ــــ ة  وراء هذا المشــ ق الدوافع الحق

الخالفات ال ــــى إلي  ـــــ ــ ـــفوف حزب الوقت..  فأفضـــ ــــ ــــ انت تدور في داخل صـــ تي 
شــــأن موضــــوع الوحدة ...فمن قائل -وهو الحزب الحاكم في ذلك العهد-الشــــعب

ـــعيد يرد االتحاد يوما  أن نور السـ ـــورا.. ومن قائل  اتحاد  القطرن العراق وسـ
ر له يوما آخر.. ومن قائل  تن ب على سورا عاجال أم ثن الملك عبد هللا قد يإو

اتحاد عري شامل..بن يآجال.. ولم  ة  اب إال المطال   د أمام هذه األس
ــــالي        ـــ م اتصـ ح اب، أعرفه  ـــــ ــ ـــبب فوق هذه األسـ ــ ان هنالك ســـ والواقع أنه 

ان يدعو ح ــعب  ـــ ــــورة، وهو أن الشــــ ــ ـــعبز األحداث الســـ ــــ ــــاب إلى  ب الشــ ــ الحســـ
ــــؤال الكبير.. أين الوحدة التي وعدتم   الســ ــــرخ  صــ ات ها..؟ لقد دخلتم االنتخابو

م الذ وعدتم.. ة، فأين وعد   على أساس الوحدة العر
ـــورون من            ــ ــــ ــ ــ وانعقد مجلس الجامعة وف تقاليده المعتادة، وخرج المصـ

ــورهم في اليوم الثاني أمام  عد أن صـــوروا أولئك الســـفراء، لتظهر صـ أمام القاعة 
ة، بين مبتسم ومتجهم، ومتأمل ومتسائل..  األمة العر

ــائل، ثم انتقلنا وابتدأ       المعتاد بتالوة الرســـ ـــة  جدول األعمال، إلى  ت الجلســ
انت   املها.. و ــورة  ــ رة الســ ـــورا.. وقرأت المذ ــ ــــروع سـ ـــه : مشــ ان على رأســـ و
ــائدة آنذاك، ثم اســـتعرضـــت  انت سـ ة التي  لة عن خطورة الحالة الدول رة طو مذ

ـــرائيلي، ودعت ــ ـــمل الدولإلى  الخطر اإلســ شــــ ام اتحاد عري  عها،  ق ة جم العر
ـــطت  سـ ة، و ـــاد ة والنواحي االقتصـ اســــة الخارج ــ ــؤون  الدفاع القومي والســ في شــ
ال االتحاد الثالثة: الدولة المتحدة، االتحاد الفدرالي،  ــ ــ ـــــ ــــ عد ذلك، أشـ رة،  المذ
رة  ل  األول هو األجدر واألنفع،  واقترحت المذ ـــــ ــ واالتحاد الكونفدرالي، وأن الشــ
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علن م ـــة أن   رة في النهـــا جلس الجـــامعـــة موافقتـــه من حيـــث المبـــدأ على المـــذ
ة  ـــم الدول العر عواصـ ـــال الســــرع  ة : لالتصـ ــورة، ومن ثم تؤلف لجنة فرع الســ
ــــوص والوثائ الالزمة.. ثم  ــ ــ ـــير النصـ ــ ات وتحضــــ ـــعو ـــ رة وتذليل الصـــ لعرض الف

ه الوفاق".   يدعى مجلس الجامعة  إلقرار ما تم عل

  
رة        ــذ ــــي ألتفرس في وجوه وفرغـــت من قراءة المـ ــ ــ ــ ـــاملهـــا، ورفعـــت رأســــ

رتــه.. وذاك  تــب في مف ــة.. هــذا   ــــاغلون في الكتــا ــ ــ ــــ المجتمعين،  فرأيتهم يتشـــ
ة عاجلة تب برق رة.. وذاك  حا في المذ حا أو قب ــــر على ما يراه مل ــــ ــ ــ إلى  يؤشــ

سأل عن المخرج من ورطة "االتحاد العري". ومته    ح
س أحد ببنت  شـــف       تور الجمالي بلهجة .. وقةولم ين ال الوزر  العراقي الد

ـــيئا هاما: ــــ علن شــ ــك  أن  ــــ ــ أنما يوشـ تور  -حادة  ــــل  الد نحن نر .. أن يتفضـــــ
رة!! ضاح المذ   القدسي بإ

ـــاح، فقد أعاد أن ومع        ضـــ ــرح واإل ــ ـــــرفة في الشــ انت مسـ ـــورة  رة الســـ المذ
تور القدسي الحديث في موضوعها شارحا مختلف جوانبها، موض س الد حا ما ل

ضاح..إلى  في حاجة   اإل
ة.. فأعلن        ــة ذهب ــ ــ ــــ انت فرصـــ عد الظهر.. ف ــاعة الثالثة  ــ ـــــ وهنا بلغت الســــ

ـــة ـــــ س تأجيل الجلســ ـــورة أوفى.. إلى  الرئ ـــــ صــ رة  اليوم الثاني.. "حتى ندرس المذ
مة تحتاج رة ق   درس.."!!إلى  فإنها مذ

تور القدســـي       س لتنإلى  ودعاني الد إلى  اول الغذاء، وعدنافندق ســـمير أم
اه الجهد الذ  ــــي، وهو يجفف نظارته فقد أع دأه القدسـ اه..  و ـــوع إ حث الموضــ

  -بذله في مجلس الجامعة:
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ه في الجامعة.       يف رأيت الشرح الذ أدليت    قال:  و
ة...       ة جيدة، ولكنها غير نافعة وال مجد انت محاضرة علم  قلت:  

ع جوانبها..قال:  ولماذا.        رتنا من جم   لقد دعمت مذ
ضاح.       رة وال اإل س بنافع..  ال المذ ل ذلك ل   قلت:  
ــراحة       ــــ ــ ــ صــــ ك  وفي -أنت هنا في القاهرة -قال:  ولماذا: أرد أن أعرف رأ

  وس الجامعة..
ة أن تقرر الوحدة وهي التي قامت        قلت:  وهل تنتظر من الجامعة العر

ــال، على ال ــ ــ حدودها أصــ ع،  ـــــ ة، الســـ ــتقالل الدول العر ــــ تجزئة، وعلى تكرس اســ
ما أقامها االستعمار قبل الجالء..   الحاضرة، تماما 

ــورا ومعه وزر خارجيته         ـــ س وزراء ســــ ـــعد هللا الجابر رئ ــ ـــ قك سـ ـــــ لقد ســــ
ـــاء ال ندرة، فاقترحا إنشـــ ــ ــ ـــاورات الوحدة في اإلســ ة دجميل مردم في مشـــ ولة العر

زة..  ع.. وعاد الوفد السور المر  وأنت تعرف مصير االقتراح، لقد رفضه الجم
غير حنين.إلى    دمش بخفي حنين أو 

ــام        ــ ــــك في عـــ ـــــان ذلـــ ــ ـــــال:  ولكن الظروف تغيرت..    ، ونحن1944قــ
  ، لقد انهزمنا في حرب فلسطين..1951اآلن في عام  

ة الوحيدة في العالإقلت:        استثناء ن سورا هي الجمهورة العر م العري، 
م؟ ات، فمن الذ يتحد مع ة األخر خمس ملك   لبنان، والدول العر

رة؟        قال:  إذن ال فائدة من المذ
ــــرر        ــ ـــــ ــ ة دائما. . وال ضـ ة ح قاء الوحدة العر ة إل قلت:  إنها دعوة إعالم

ل حال.   من التجزئة على 
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تور القدسي وأنا، لنلتقي        في اليوم الثاني، في اجتماع مجلس  وافترقنا، الد
رة السورة"...  حث في المذ س افتتاح  الجلسة "نستأنف ال الجامعة.. وأعلن الرئ

ــهم اً ولكن أحد ــ عضــ ع  ع، ونظر الجم ت  الجم ـــــ حث... سـ ـــتأنف  ال ســـ إلى  لم 
ــــرحه  ــــ ـــــي شــ ــــ تور القدسـ عيد الد ون من المفيد أن  س لرما   عض.. وقال الرئ

ــ ــوع حتى نســ ة للموضــ ــ تور القدســــي، والغضــ ا.. وعاد الد ره جيدا،  ونفهمه مل تذ
رة من حيث  ة "مجرد تبني الف شرح، مناشدا في النها شرح و ة في وجهه،  الحلب

  المبدأ، ودرس التفاصيل في اجتماعات مقبلة".
 

اه اً ولكن أحد  عر انت ـــورة اً في المجلس لم  ــ ــــ ــ ــ رة  السـ غة -للمذ ــ ــ ــــ ــ ــ انت الصــ و
رة"الكرمة" التي تو  قول "بإحالة المذ ــــل إليها، قرارا  ــــ ــــ ومإلى  صـــ ة  اتالح العر

  لدرسها"!

رة منذ شهرن       تور القدسي: لقد أرسلنا هذه المذ ومإلى  وصاح الد  اتالح
.. انتقل ـــقير ـــيد شــ ـــاح بدوره: ســ ــة صــ س الجلســـ ة، ولكن رئ ــوع إلى  العر الموضـــ

  الثاني على جدول األعمال..
رة       ـــورــة وقــد أحيلــت المــذ ــ ــــ ــــ عقــب أحــد.. إلى  السـ ــة، فلم  ومــات العر الح

رة ة،  ولعلها أحرقت، في جملة  إلى  وأدخلت المذ "المخزن" في الجامعة العر
ضع سنوات.. ل  حرق من المهمالت في    ما 

ـــة، فـــأعلنـــت        رة الوحـــدة العر ثم أفـــاق النظـــام الملكي  في العراق على ف
ــــاب العر  ـــــة في خطـ ــــة العراق ومـ ــــام الح ــك -1953ش في أواخر عـ ــان ذلـــ ــ ـ   و

رة السورة  ة رد على المذ   استمرارها في السعي لتحقي االتحاد العري.-مثا
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ع        ـــة التي عقـــدهـــا مجلس الجـــامعـــة في ر تقـــدم  1954وفي الـــدورة العـــاد
ــرة تقترح إقامة اتحاد  رة مختصـ مذ ة العراق  ــل الجمالي وزر جارج تور فاضـ الد

ه ـــــم إل ــــ ــ ـــتعداد  العراق "   عري تنضــ ــ ــ ــ الدول التي تواف على االتحاد، وتعلن اســــ
ه".   ة ف ة الراغ   للدخول في االتحاد مع أ قطر من األقطار العر

مــ       ـــــورـة قبــل عـامين او ــ ــ رة الســـــ ـالمــذ ــة على -جر  رة العراق قرأت  المــذ
حماس أقل  تور فاضـــل الجمالي، ولكن  ما فعل ممجلس الجامعة.. وشـــرحها الد

ـــحا من لهجة الوزرا ــ ـــ ــ ان واضـ رته.. و مذ ــــي  ــــ تور القدســـ ـــه  لد ـــــ وطرقة عرضـــ
انت تجامل الشــعب ة  ومة العراق العراقي في طموحه للوحدة،  للموضــوع أّن الح

ة.. هوتداعب آمال ومة العراق ل ما أرادته الح ان ذلك  ام دولة الوحدة.. و   في ق
أختها السورة          ة  رة العراق ومإلى  وأحيلت المذ ة لتدرسها  اتالح العر

ة، وال أثارها  ومات العر وتبد رأيها في االجتماع المقبل، فما علقت عليها الح
عد.. ما    الوفد العراقي ف

تور الجمالي      تبي انتظاراً إلى  وحين انتهت اجتماعات المجلس، دخل الد  م
ارته.. فقال:   لس

صورة س       رتنا  نت تقرأ مذ   اخرة..؟ولماذا 
نت في الواقع غير جاداً قلت:  لم أكن ساخر          قراءتها. في  .. ولكني 
  قال:  ولماذا.؟      
ة        ومة العراق رتكم، ألن الح نت غير جاد في قراءة مذ ر جادة غيقلت:  

مها.   في تقد
  قال:  ولكن هذا الموضوع تضمنه  خطاب العرش،       
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ــمنــه، فــإني ال قلــت:  نعم، ألن  خطــا       ــــ ــ ــ ه مــأخــذ الجــد، آخــذب العرش تضــــ
ن أن تأتي عن طر الهاشميين. م صراحة فإني ال أعتقد  أن الوحدة    و

نــت عميال        ــميين.. أنــت تكرههم.. لقــد  ــ ــــ ــــ قــال:  أنــت عنــدك عقــده الهــاشــ
  لسورا..وأنت اآلن عميل لمصر.

ة.قلت:  أنا لست عميال لسورا وال لمصر.. إنما عميل للوح         دة العر
طان!!       ذا للش   قال:  أنت تظلم الهاشميين.. بال سبب وال برهان.. ه
ــهم.. لقد        ــ ظلمون أنفسـ ـــميين  ــان لقوا أقلت :  إن الهاشــ ــ ــهم في أحضـ ــ أنفسـ

ـــة األمير لمـ ر  ـــذ في أن تتـ ـــك -اإلنجليز، و ـــد هللا.. -الملـ ـــا أعبـ ـ ــا  رهــ ــذ ال تــ
  فاضل..
فر.. ماذا قال؟قال:  وماذا قال األمير عب         د هللا، هل 
تب       قول "  وما مثل الذين إلى  قلت:  لقد  ـــين   ــــ ــــ ـــرف حســـ ــ ـــ ــ ــ والده  الشــ

حــاول االعتراض على ا مثــل من  م في مواالة اإلنجليز إال  ـــون عل ــــ ــــ   عترضـــ
  ديها.."تبي في تدبير شؤونه التي يبديها وال 

تور الجمالي         ارة الد ــ ــ ــــلت ســـ ة وانتهى هذا الحوار فناء الجامعإلى  ووصـــ
نت أردد له دائما،   ما  ن الودودين،  قين اللدودين، والعدو ـــد ــ ــــ بيننا،  نحن الصــــــ
ن في  عد عدو ما  حنا  ف ــ ة، وأصــ نا في الجامعة األمر ام  قين أ نا صــــد فقد 

ة.. اسة العر   الس
ون الدليل األخير والبرهان الكبير..فوانتهى المجلس        أن  ي تلك الدورة ل

ومــ حــت مهرــا.. تهرب الح ـــــ ــ ــ ــــ ــة أصـ ــة من خاللــه، من  اتالجــامعــة العر العر
ة.. ها في الوحدة العر ها ومن مطالب شعو   شعو
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لما عادوا       انوا  ام العرب في االنتفاع بهذه الجامعة، ف إلى  وقد برع الح
ان الجواب على   همبالد ة..  الوحدة العر ــــنعتم  ــ ــ هم ماذا صــــ ـــعو ــ ـــــ ــــألتهم شــ ـــ ــــ وسـ

ة:أ أصوات عال   -لسنتهم 
      ".. ة لم تواف ل شيء.. ولكن الجامعة العر   " لقد فعلنا 
لمــاتهم في الوحــدة وفي غ       ــانــت  ر الوحــدة.. وذلــك مــا قــالوه على يتلــك  

  وعشرن عاما. ةمد خمس
لمــة تخرج من أفواههم،        برت  قولون إال إوقــال هللا غير مــا قــالوا :"  ن 
ا".   ذ

م.                                                       صدق هللا العظ

  
 

  

  

عة     ة عند أر   ..جمال عبد الناصر:الوحدة العر

صل..اإلمام أحمد ..القوتلي                       ف
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ســـت شـــَّ ان ال       ة، فانح طر الثاني من الخمســـينات "وقفا" على الوحدة العر
ــنون على  ــواء في ذلك الصــــعيد الشــــعبي تلك الســ تها ونشــــاطها وتعاظمها، ســ حر
  والصعيد الرسمي..

ة:  فقد طال       ر العر ة، من قادة الف ادرة في يد القو الشعب ان زمام الم و
عد تجا ة، ، وخاب  أملها  ــــنين، فلم تعد الجامعة ر انتظارها للوحدة العر ــ ـــــ ــ ب السـ

. ة خطوة على الطر   العر
تها حتى ولم ت         ـــف عن عرو ــــ ــ ــ ـــرة توطد أقدامها،  وتكشـ ــ ــ كد الثورة المصـــــ

ة.. ولكن  ـــعب ــ ــ ة الشــــ ة، وللمؤتمرات العر غدت القاهرة المقر الدائم للجامعة العر
بير...   فارق واحد 

انت تعمل  الواحد ذلك الفارق        ة  ة الشـــعب الكبير  هو أن المؤتمرات  العر
ة الواســـعة  بوحي  ة تعمل بوحي من نظرتها العر من نوازعها والمؤتمرات الرســـم

قة.. ة، الض م   اإلقل
ـــحـافيين        ــ ــ ــ ــــ ـــين والصـ ــــ ــ ــ ـاء والمهنـدســـ ـة لألط ـذا تعـاقبـت المؤتمرات العر وه

حت القاهرة وعلى مد  ـــــ ــ ادلة  والمحامين والمعلمين والعمال، و... وأصــ ــ ـــ والصــــ
ل أرجاء الوطن العر  ة من  الوفود العر ة نحل تعج  ـــنين،  خل ــــ ـــــ ي.. ومع الســ

م!!ؤ الوفود نسا ع وفط   هم  وأطفالهم، بين رض
ـــلت..        ــــ ــــ ــ ة ليروا أين وصـ ثير من هذه الوفود يزورون الجامعة العر ان  و

حت  الجامعة ومن فيها، من ال ــ ــ ـــــ ـــــموماذا أنجزت، حتى أصــ ـــــ ة في اعالم  السـ ح
حت  ـــــ ــ ــ ـــ أنما أصــ قة التي بلوتها وعجمتها، و ــف لهم الحق ــ ــ ــــ نت أكشــــ القاهرة، و

ف ـــف عن معايب الجامعة وظ ــ ــ ة، أن اكشــــ ـــاعد للجامعة العر ــ أمين عام مســــــ تي 
  وسوآتها..
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ــة في هــذه          ـــب ألمثــل الجــامعــة العر ــ ــــ ـــــ نــت "انتفع" بهــذا المنصــ ولكني 
ة.. ة، وأتحدث فيها مع المتحدثين، عن الوحدة العر   المؤتمرات الشعب

ة، فقد       أمورها المهن ة  ولم تعد هذه المؤتمرات تعنى  طغت تطلعاتها القوم
اطات المهينة  على الطب والهندســة والمحاماة والصــيدلة و.. و...  بل لعل االرت
حث في  م المؤتمرات، لل ــيلة لعقد االجتماعات، وتنظ ــ حت عند الكثيرن وسـ ــ أصـــ

يف نبنيها، ومتى؟؟ ة..    أمر واحد، ال سواه، هو موضوع الوحدة، العر
ر مؤتمر المه       ـــر عابدين، وٕاني ألذ ـــ ــ ــ ــين العرب الذ انعقد في قصــــ ــــ ــ ــ ندســــ

مة،  ـــر القد ة، وتحدثت عن فن العمارة في مصـ ـــم الجامعة العر اسـ ه  وخطبت ف
ــتطردت من ذلك ــ ة في البناء.. واسـ ــــان ـــارة اإلنسـ ارهما طالئع الحضــ اعت من،   وال

ــــر، هو أن إالقول إلى  ــ ع أن نقدمه لتارخنا المعاصــ ـــتط ن البناء الكبير الذ نســـــ
ة.. وليتفضل المهندسون البنانبني ا   ون..ؤ لوحدة العر
ـــدعو       ـــة األخر ت ـــل المؤتمرات  العر ــت  ـــانـ ـــذا  ــدة.. في إلى  وه الوحـ

ـــحافة واإلذاعة إلى  الوطن العري من المحإلى  الخطب والقرارات، فتنقلها الصـ
الخليج" إلى  الخليج، .. وهذه المؤتمرات  نفســـها هي التي صـــاغت " من المح

ة.ش   عارا للوحدة العر
ـــة        ــ ـــر، وخاصــ ــ قادة مصــ ة وهي في القاهرة، تلتقي  انت هذه الوفود العر و

ـــر،  في المؤتمرات والندوات، وفي البيوت، والحديث  ــ ــ ــــ س جمال عبد الناصـــ الرئ
يف تبنى، ومتى؟ ة..  اه.. الوحدة العر   دائما هو الحديث إ

ان الجو       اشــفة، قلت وفي واحد من هذه اللقاءات، و اســطة وم ه م مرحا ف
س جمال عبد الناصر:   للرئ

أمورها المصرة؟.مصر لى متى  تظل إ -   مشغولة 
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  قال:  وماذا تعني؟     
ة؟       قلت:  ومتى تدخل مصر الساحة العر

ة.. ولكن إقال:        م الساحة العر ن إصالحاتنا في مصر هي في صم
  ة؟م في  الجامعة العر تماذا  تعملون أن

ة.!!       ل شيء، إال في الشؤون العر  قلت:  نحن نعمل 

ـــر أن          ــ ة) ولكن ماذا تردون من مصـ ة عال ـــح ــ ـــحك ضـ ضـــ قال:  (وهو 
ل ما ترد..ت ة في    عمل.. نحن مع الشعوب العر

ــعار الذ يجب         ة. وهي الشـ ة هي مطلب األمة العر قلت:  الوحدة العر
ل شعا علو على    ر..أن 

ة بهذه المعاني، وهم يدعون مصــر              وتحدث آخرون من الوفود العر
رر قوله:  نحن مع  عود ل ـــر  ــ ــ ــــ ة، وعبد الناصـــ أن تقوم بدورها لتحقي هذه الغا

ة..   الشعوب العر
ــة،      ـــر في ذلــك الوقــت مــا تزال غــارقــة في أمورهــا الــداخل ــــ ــــ ــانــت مصـــ و

ــــاء االتحا ــــ ــــ ــة تجرتها األولى بإنشـ ــ ــــ ــ ــ ـــب االتحاد  -د القوميوخاصـ ـــ ــ ــ وهو الذ ســـ
  االشتراكي.

ة انعقاد        ــ ــ ــــ ــ ــ ة، بين مدعو ومتطوع، لمناســ الوفود العر وازدحمت القاهرة 
ة، تســمع  ه بندوات عر لها أشــ انت الفنادق  المؤتمر األول لالتحاد القومي.. و

لها تتحدث في مو  ة،  ة واللبنان ة واألردن ــام ـــ ــــ ة والشــ ــوع فيها اللهجات العراق ــــ ضـــــ
ة..   الوحدة العر
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س        قنت  أن عبد الناصــر، وله في رأســه "رادار" ســرع االلتقا لألحاســ وأ
قنت أنه ال بد  ة.. وأ ار العر ة، وفي معدته عصـــارة ســـرعة "الهضـــم" لألف العر

ة.. ة عن آمالها في الوحدة العر حدث األمة العر   أن 
ــرادق الكبيرة في اليوم المحدد، والوفود        وقد صــــــح ظني، فقد التقينا في الســــ

ة  تحتل الصفوف األولى .   الشعب
ة جامعة..       لمات واع ة    وتحدث عبد الناصر عن الوحدة العر
ــاملة.. إفقال:  "        ــ ة شـــ ون دعاة وحدة عر ــــرفنا أن ن شـــ العرب أمة  نّ إنه ل
ارها طرقنا ن ثورتنا إواحدة.  اعت ة  ة العر ة التي تبلورت في عقيدة القوم العر

ــــيلة..  و  ــ عة أصــ قدر ما هي طب ا  را واع انت ف ل  وحدة إ للوحدة  ــــر  ننا نناصــــ
ة ــادقا منإلى  عر مانا صـــ ــعب عري آخر، إ .. ومع أ شـــ أن الوحدة  اأ مد

ة".   ة العر ة هي أعلى مراحل الوطن   العر
لــه يهتف "وحــدة وحــدة" ولم عنــد هــذه        ــــعــب  ــــ ــــ الكلمــات الرائعــات وقف الشــ

ـــا  ــ ـــــوا  بهذا النوع من النشـــــ ـــ اب االتحاد الذين تمرســ ـــــ ــ ــ ـــر الهتاف على شـ ــــ ــ قتصـ
ـــعب  ــ ــ ــــــوت الشـــــ ــ ــ ــوتها على صــ ــ ــــ ــ ة، وقد عال صــ مي، بل وقفت الوفود العر التنظ

ح بنداءات الوحدة.. ، وهي تص   المصر

قرأ من خطا       ان  ـــرني أن عبد الناصــــــر  ــ توب على غير عادته قد سـ ب م
ما أرجح عن الوحدة، وما  الم مصر مسؤول، ف في معظم األحوال.. فهذا أول 

حب المحسنين. ان هللا  ا مرتجال ساقته عاطفة عابرة.. و ون خطا   أردته أن 
ــهم       عضـــ ة  ـــاء الوفود العر عض، وهم من المدمنين  على إلى  نظر أعضــ

ــــرور، وقد رأوا أن إلى  القاهرة للدعوةإلى  المجيء  ــــ ـــ ــ غمرهم السـ ة،  الوحدة العر
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ة  قد آتت أكلها، وهذا خطاب عبد الناصر يتجاوب مع  ة الشعب المؤتمرات العر
ة.   الجماهير العر

ة،        ا من المشـــرق العري تحدث يومئذ عن الوحدة العر ما عر ولو أن زع
ا، فلم ه عبد الناصر لكان أمرا عاد ة على  مثل ما تحدث  تكن هذه الدعوة غر

ـــــر، ومن  ــام.. ولكن الحدث  الخطير، أن تخرج هذه الدعوة من مصـ ــ العراق والشــ
ـــر وقادة  انت مصـــ عد أن  ـــم القاطع،  ـــــوح الحاســـ هذا الوضـ ـــؤول، و ــ ــــر مسـ مصــ

ة" "واأل طة الشـــرق لة يتحدثون عن "الرا ة" حين قمصـــر، ولســـنيين طو طار الشـــرق
  ة..تدور ألسنتهم عن األقطار العر

ــر وانتهى،        ــف لعبد الناصــ ة في العالم العري، لم تصــ ــعب ولكن  القو الشــ
اقات من الزهور  قدمها في  ة و صـــنع الوحدة العر ولم يدخل في حســـابها أنه ســـ
ة..  ــت في أداء  دورها  القومي في الدعوة للوحدة العر ـــ ة.. بل مضـــ لألمة العر

اتهم وتأليب الجماهير حول شعاراتها، ومناشد مسؤول ضطلعوا  ة القادة العرب أن 
  إلنجازها.. ذلك أن الحاكم إذا ترك ترك..

عد أمام الرأ العام العري في عام        عت، إال   1954ولم  واألعوام التي ت
ضم خرجي   ة، ونشطت جمهرة المثقفين  لإلعداد لمؤتمر  موضوع الوحدة العر

ــــلت ــ ة.. ووصــ ــها ئهرة هيالقاإلى  الجامعة األمر ــ ان يرأســــ ــيرة التي  ـــ ته التحضـــ
ـــتاني،  صـــــاحب األعمال، اللبناني المعروف، وطافوا على دور  ســ الســـــيد أميل ال

ا .. وجاءني  بوصــــفي منتســــ االتحاد القومي المصــــر ـــلوا   ــحف واتصـ إلى  الصــ
ة وأنا واحد من المت ــاعد في الجامعة خالجامعة األمر رجين، واألمين العام المســ

ة...   العر
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ــوع        ــاهم في أكبر موضــ ــأســ واعتذرت عن االشــــتراك في المؤتمر، ولكني "ســ
ــرة"، ي ــ ــ ة في ظروفنا الحاضـ تنزة و هم األمة العر ــــــتاني بجثته الم سـ ــأل أميل ال ــ ــ سـ

ا ساتر وما هو الموضوع؟   األعمال واألموال:   

نت         ة المتحدة"  ات العر ـــــتور "الوال ــــ امل عن دسـ ـــروع  ــــ قلت:  لد مشـــ
ـــعت ــــ ــ ــ ون بين ملفات المؤتمر. عدلوه، بدلوه، وضـــ ه منذ مدة، وها أنا أقدمه لكم ل

ة المتحدة.. ات العر   المهم أن تضعوا لنا دستورا للوال
ـــيف        ــ ــهده الخرجون من أنحاء الوطن 1954وانعقد المؤتمر في صــــ ــ ــ ، وشـــ

ــتورا  ــ ــ ــ دل، وأقر دســ ة المتحدة " فعدل و ات العر ـــروع "الوال ــ ــ العري، وعرض مشـــ
ضــره ما حانعقد المؤتمر ذاته على نطاق أوســع  1955امال وشــامال، وفي عام 

ر العري الواعي، فأجمع على  ة الف مثلون نخ ة  مندوب  ــــما ـــــ ــ ــ قرب من خمسـ
ادروا أن  ي ة قادة العرب "   العمل إلقامة االتحاد العري..".إلى  مطال

ع عام         بير في القاهرة، عقد المحامون العرب مؤتمرهم الك 1956وفي ر
ا، وأنا معتزل المهنة من  ووجهت إلي اللجنة  التحضــيرة الدعوة، بوصــفي محام

ــطين منذ عام أ عث1945امي في فلســ ــالإلى  ت، ف ر،  ةالمؤتمر برســ ــ اعتذر وأشــ
ة المتحدة"..  ات العر ــتور الوال ـــ ـــروعي الذ أعددته قبل عامين "دســ مشــــ أرفقتها 

ن المحامون  ــروع، ينهم العاو ولم  حاجة لهذا المشـــ ة،  ـــاتير االتحاد الدســ رفون 
حاجةإبل  ونوا  ســـتنهض هإلى  نهم لم  ة تهم، فقد أصـــممن  حت الوحدة العر

ة ة شـــعب ة قوم ة هو أكبر  قضـــ االجماع أن تحقي الوحدة العر فأعلن المؤتمر 
ادرة إلقامة اتحاد فدرالي بينهم ون أهداف األمة.. وأن على مصر وسورا "الم ا 

ة لها مقومات التحرر..." اً مفتوح   لكل دولة عر
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ــيف        ــ ــ ـــــادف أن دعيت1956وفي أوائل صــــ ــــ ، ألقدمإلى  ، صـ ــ ــ ـــــ إلى  دمشـ
ة في الدورة المقبلة  ــطين ة الفلســــ ــ ــ ة معالجة القضــ ف ــورة رأيي في  ومة الســــ الح
ة ــ ــ ــــ ه القضـــ  لألمم المتحدة، فقلت:  ما لكم ولألمم المتحدة، إن خير ما تخدمون 

ادروا ة هو أن ت ا إلى  الفلسطين ح االتحاد مطل إقامة  اتحاد مع مصر.. لقد أص
س الوزراء السيد خالد العظم: ا.. وقال رئ   شعب

ــــر -       ــــ ــ ــ ــوع في القصــ ــ ــــ ـــــ حث هذا الموضـ نا  ن عاد.. لقد  اك على م أننا وٕا
األمس، و  ين نّ إ الجمهور  ـــــدار قرار يتبنى  االتحاد بيننا و ــ ـــ ــ ــ ة متجهة إلصـ  الن

ر.. وســنطرح األمر على مجلس النواب.. ولكن هل تعتقد أن  عبد الناصــر صــم
  ف على هذه الخطوة.. أنت مطلع على األمور في مصر، فما هو تقديرك..؟ايو 

حث هذا الموضوع        ع أن أقول على وجه التحديد.. أنا لم أ قلت:  ال أستط
  مع المسؤولين المصرين منذ عهد قرب..

ــــتعدا قال:         س مسـ ـــر ل ـــفارتنا في القاهرة... أن عبد الناصــ إن معلومات ســ
  للدخول في الوحدة في الظروف الراهنة..

.. وعل نّ إقلت:       ة من دمش م أن تقنعوا دعوة الوحدة قد انطلقت منذ البدا
ـــر، بل  ــ ــ ــعوه أمام األمر الواقع.. وال إعبد الناصــ ـــــ م، وتضــ ني أر أن تتخذوا قرار

م موقفا حازما..أظن أنه يتردد    إذا رأ من
  

ان       ــ في  1956ليلة الخامس من تموز عام  تو ــ ــــ ــ ــ الي دمشــ من أحلى ل
ـــور قراره التارخي  ــــاء قرر مجلس الوزراء الســـ ــــتقالل.. ففي ذلك المســ عهد االســ

ــورا.. وطرح األمر في اليوم ب ــــ ــر وســـ ــ ــ ــ تبنى  الدعوة إلقامة اتحاد عري بين مصـ
... و التالي على مجلس النواب.. ف التصفي د رّ أقره بإجماع رائع،  ألهب األكف 
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ان مهرجانا.. وسهرت الشام على الحلم   ان عيدا.... و المآقي بدموع الفرح... و
ه فجر آمالها المجيدة وأمانيها العتيدة..   الكبير حتى الفجر، فقد رأت ف

ــاعر الفرحــة العــارمــة في أرجــاء       ـــ ــــ ــ ــ  وتفجرت مع فجر ذلــك اليوم البهيج مشــ
ما لم تشهده إال يوم زوال االحتالل..   الوطن العري، 

ــحَّ      ه بذلك القرار التارخي وأعاد وصــ إلى  ظني، فقد أعلن عبد الناصــــر ترحي
األذهان أن الدستور المصر الجديد قد قرر " أن مصر جزء من الوطن العري 

هذا  ة"، و مشـــعل  م  الشـــعب العري ســـلّ اوأن شـــعب  مصـــر جزء من األمة العر
  د القادة في دمش والقاهرة.يأإلى  الوحدة
، وهي في        رة االتحاد المصــــر الســــور ومضــــى عام أو يزد قليال على ف

ة، فقد  ادرة  مرة ثان ــورا زمام الم ــــ ان، حتى أخذت ســـ ح  أحيز اإلعالن والب ــ ــ ــــ صـ
ة  ـــام وطن الوحدة منذ  انبالج الحر ـــاءل:  ثم ماذا؟ والشـــ ــور يتســـ ـــعب  الســــ الشـــ

ـــورة دعوة ــ ــــ ومة الســـــ ة، فوجهت الح ارة إلى  العر ـــر لز ــ ــ ــــ مجلس األمة المصـــ
ان .. و ــ ــ ــــ ـــــؤون  تدمشــ ــ ـــر ولجنة الشـــ ــــ ــ ـــمي بين وفد مصـ ــ ــ بر للقاء  رســـ فرحة 

ـــرن ثاني  ــــ ــورة (تشـــــ ــــ ــــ ة الســ ة إلى  )، وانتهى اللقاء1957الخارج علن "رغ قرار 
ــــــورا بإقامة اتحاد فدرالي بين القطرن، و  ــ ــر وســ ــ ــــ ـــعب العري في مصــ ــ ـــ دعوة الشــ

ومتي مصر وسورا للدخول فورا  ة،  فيح احثات مشتر اب غم ة استكمال أس
اإلجماع على هذا القرار، ووفد مصر اتنفيذ هذا االتحاد" وو  ف البرلمان السور 

..   مواف ومصف

ادر        مجلس االمة ولم تكد إذاعة دمش تعلن على العالم هذا القرار، حتى 
ـــر وفي نفس الليله ــ ــ ـــــ ـــــفي الالهب والهتاف إلى  المصــ ــ ــ ــــ ه بين التصـ الموافقة عل

ـــقت أذني  ـــــ الزمالك في القاهرة وقد لصـ نت في منزلي  ـــيد البهيج.  ــــ المدو والنشــ
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ـــور ثم قرار مجلس األمة، إلى  المســــاءذلك  ع قرار  البرلمان السـ الراديو وهو يذ
من  يّ لفرحانة.. والتهاني تنهال ع ةجذالن هوالتلفون يدق في منزلي، ورنات جرسـ

ارك هللا ف قولون،  ــــحفين، وهم  ــ ـــرين، والوزراء والصـ ــ ــدقائي المصــ ــ ــ .. أنتم مأصـ
ــل..  الفضــــل للمتقدم.. وتلجلج لســــاني في تلك الليلة، و الســــورون أصــــحاب الفضــ
ـــعفني   ســ ه أن  ان عهد  لها.. ترد اما دعوته، ولكن لو رتج على جوارحي 

  أن تفرح ال أن تتكلم ..
س وتوالت االجت       الع ــ والقاهرة، و ــ ــــ ــ ــ عد ذلك بين دمشــ ماعات والزارات 

حــت دار جمــال عبــد  ـــــ ــ ــ ــــ ــة إلقــامــة دولــة الوحــدة.. وأصـ التخــاذ اإلجراءات التنفيــذ
ة،  حث أمور الوحدة العر ة ل ر ندوة عر ة ال ون دون الناصـر في منشـ أن 

  فيها للشؤون المصرة إال ح قليل..
انت الوفود الســورة، الع       ل و ة تفد على القاهرة، وفي  رة منها والمدن ســ

وم بنظام برلماني،  ة، و وم بوحدة اتحاد ة، و مرة معها جديد.. يوم بوحدة فدرال
اســـيون من  ــجر الســـ اســـيين، وضـ ــ رون من السـ ــئم العســـ وم راســـي.. حتى سـ و
ل عمره  م  ام.. شعب عظ ينة حقا في تلك األ انت سورا مس رين. لقد  العس

ون ومــا ال للوحــ مــا بينهــا، حول مــا  ــانــت ممزقــة ف ــادتــه الممزقــة،  دة، ولكن ق
  ون..

  
ـــه إلى  قدم 1958وفي أوائل عام           ـــ ــ ــ بير على رأســ ــور  ــــ ــــ القاهرة وفد ســ

طار ومأمون  ـــــالح الب ــلي وصــ ــ ـــبر العســـ ــ ه خالد العظم وصــ ر القوتلي، وف ــ ــ شـــ
الي، وعفيف  البزر وغيرهم من رجا رين الكزر وفاخر الك الت ســورا، العســ

  قبل المدنيين..
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مة أن أذهب للسالم عليهم في قصر           وحملتني "سورتي" وصالتي القد
ـــد اتفقوا إال على  ونوا قــ ـــــاحثون، فلم  ت ــادلون و ـــــة فرأيتهم في غرفهم يتجـــ الق

ان! ما تكذ أ آالء ر االسم والعنوان.. و  موضوع االتحاد، 

س القو  انا مقطبين و ودخلت غرفة الرئ جمين، فســـلمت اتلي ومعه خالد العظم، و
  وجلست..

س.       ا فخامة الرئ   وقلت:  خيرا 
عده اإلخوان في الغرفة        ان عن االتحاد،  ـــــروع ب ــــ ــــ قال:  نحن ننتظر  مشـ

  المجاورة، وقد مضى عليهم يومان ولم ينجزوا شيئا..
  قلت:  ولم التأخير..     
ـــك لـــه رأ في قـــال:  األخوان مختل      ــتور االتحـــاد.. خـــالـــد  ـــ ــــ ــ ــ فون على دسـ

  الموضوع..
ضــاح، فبد       س القوتلي قد تعب وضــجر، وهو  اودخلت في اســت لي أن الرئ

اقي  ــر على اتحاد فدرالي، وأن  ــ ــ ــــ ـــيء.. وأن خالد العظم مصـ ــ ــــ يواف على أ شــ
حوا إلى  وصلواولما أعضاء الوفد خرجوا من دمش يردون االتحاد،  القاهرة أص

الوحدة!!   طالبون 
م عامر ومعه        ـــير" عبد الح ـــ ــ ــ ــ وما هي إال لحظة حتى دخل الفر "المشــ

س القوتلي وخالد  قولون لقد اتفقنا.. وقال الرئ :  وهم  ــور ة أعضــــاء الوفد الســ ق
  العظم: الحمد ..

ت        ان.. وأدر عد لي فيها م ة، ولم  حت الجلسة رسم وخرجت .. فقد أص
ة.. أن األمر ق   د أدرك النها
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ا من عام         ـــــ ــ ــ ـــاء اليوم األول من شـــ ــــ ــــ ا على  1958وفي مسـ نت منطو
أوالد يتراكضــــون النفســــي في غرفتي، وهو يوم  اتي.. وٕاذا  ل ح ــاه  : يلإ أنســ

أ الكبير الكبير.. ان مهم.. في صوت العرب.. وفتحت الراديو على الن   ب
  

ــــو       ــــ أنما أوتار  صـــ ، و ع ينط ـــدتاته قد ان المذ ــــ ــ قلوب الماليين  إلى  نشــ
ــمها  علن "توحيد ســـــورة ومصـــــر في دولة واحدة اســـ ان  ة.. لقد  من األمة العر
ون لهذه الجمهورة علم  ــي.. و ـــ ــــ ــــ مقراطي راسـ ة.. في نظام د الجمهورة العر

اب الوحدة مفتوحا لكل بلد عري"..واحد، َ  ون  ا واحدا.. وأن    ظل شع
ا       ـــرد الب ــ ــ ــــــتورة للوحدة، معلنا أن مجلس األمة يتولى الن ثم سـ جوانب الدســ

ل  ة،  وأن في  س الجمهورة يتولى الســـــلطة التنفيذ ة، وأن رئ ـــرع الســـــلطة التشــ
ة،  م ات اإلقل مارس الصـــالح ي مجلس تنفيذ  مين الشـــمالي أو الجنو من اإلقل

س الجمهورة.. عينه رئ س  ــــه رئ ــــ رأسـ ـــتو إلى  و ــ ـــ ــيل الدسـ ــــ رة التي آخر  التفاصـــ
ـــة  ـــة " واحـــدة"، ال جمهورـــة عر جـــاءت لتجعـــل الـــدولـــة الجـــديـــدة جمهورـــة عر

ما  !!"متحدة"    *ورد اسمها.. وهذا خطأ دستور

ــتمعت       ــ ه الماليين إلى  واسـ ــــتمع إل ما اسـ ة وثالثة،  ان التارخي ثان هذا الب
ه إسرائيل وهي تزم شفتيها على أسنان ة، وأصغت إل ح  من األمة العر ص ها، فس

شــــــ ـــر ج ـــور والمصـــ ــان الســـ شــــ ـــه قائد واحد ووزر  دفاع اً واحد اً الج ، على رأســـ
عة جيوش، على  ـــــ ــ ــ ة إال ألن حولها ســ ــــرائيل لتقوم في البدا ــــ انت إســـ واحد، وما 

عة وزراء دفاع. عة قادة، وفوقهم س   رأسها س

                                                           
 يرجع إلى مصادر القانون الدستور في الفرق بين "متحدة" و "واحدة". *
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ـــادلون التهـــاني        ـــان النـــاس يت ـــة ف في وعمـــت الفرحـــة أرجـــاء الوطن العر
ـــهم وجها لوجه أمام الفجر ينبث على  ــ ــوارع والمقاهي والبيوت، فقد رأوا أنفســــ ــ ــ الشـــ
ام في خطب الزعماء..  ة تجلت في تلك األ ــوف عثت نفحات صــ الحلم الكبير..وان

  زعماء مصر وسورا على السواء..
ـــة        ـــ ــ ـــر لراســـ ــ ــــ ـــيد جمال عبد الناصــ ــــ ــ ــح الســ ــ ــــ س القوتلي أنه يرشـــ فأعلن الرئ

ــفات النزاهة والجرأة الجمهورة العر ــــ ــ ــ ه من صــــ ما "يتمتع  ــيدا  ــ ــ ــــ ة المتحدة، مشــــ
ر القوتلي  ــيد شـــــ الســـ ه  ــــر من جان ـــيد جمال عبد الناصـ ـــاد  الســ واإلقدام".. وأشــ

ـــيرا ـــبيل إلى  مشـــ ة المتحدة هي النتيجة الكبر لجهاده في ســـ "أن الجمهورة العر
س مجلس النواب  ال ســور أن القوتلي الوحدة.." وأعلن الســيد أكر م الحوراني رئ

حمل أمنيتنا   ــــتقالل والجالء، وجاء اليوم  ــ " حمل آمالنا في الحرة والكرامة واالســـ
أن  ــور قراره التارخي منوها "  ــ في تحقي وحدتنا".  وســـــــجل مجلس النواب الســـ
ظل الهد الذ  صــدق جهاده ســ ر القوتلي  المثل الرائع الذ ضــره الســيد شــ

ال األمة الع ه أج ة"..تهتد    ر
ة..       ام الروحان ة  في تلك األ انت النفحات الروح   تلك 
ام تلك الموجات العارم       اهج، وصـــل اتوفي أ مطار إلى  في األفراح  والم

ــاع الخ ــ ــ ــــ من.. وشـــ ر في بالقاهرة األمير البدر ولي عهد والده اإلمام أحمد ملك ال
من علن انضمام ال ة المتحدة!!الجمإلى  مثل  البرق أنه جاء ل   هورة العر

  
 

ـــارعت ــ ــــ ــ ان ينزل األمير البدر، وقد إلى  وســ ــر الطاهرة في القاهرة، حيث  ــ ــ ــ ــــ قصـ
ــمعت  من، رأيت فيها العجب وسـ قت لي زارات لل ــلت  اهمنســـ ما فصـ العجاب، 
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راتي ــوارع:  وهل *في مذ ــمعته من عامة الناس في الشــ ما ســ ــؤال  الســ ادرته  ، و
  ة المتحدة.الجمهورة العرإلى  ضمون نست

  قال:  وهل هذا معقول.؟      
فة أكبر في دول       ح لك وظ   أكبر!! ةقلت:  (مازحا)  تص
فة التي ترشحني لها؟؟         قال:  وما هي هذه الوظ
ة المتحدة!!       ح ولي عهد الجمهورة  العر   قلت:  تص
ح؟        ـــح ــ ة: صــ ل جد منيين المرافقين   ـــح  أحد ال ـــتوضــــ ــ وهل هذا وهنا اســ

ن؟   مم
قة، وعرف الناس أن اإلمام أحمد يرد أن او        ـــائعات أمام الحق ــــ ــــ ــ نجابت الشـ

ة المتحدة.   يدخل  في اتحاد مع الجمهورة العر
حت  تتداولها ألســـنة المصـــرين وقد ســـمعت          تة  المصـــرة أصـــ ولكن الن

م فيها، يت   -اوران:ح"أحمد ومحمد" ، من بوابي العمارة التي أق
الخ         ر؟بأحمد:  سمعت 
ه.بمحمد:  خ         ر آ
س عبد الناصر.       ون نائب الرئ من س   أحمد:  اإلمام "بتاع" ال
ه.       قى  في صنعاء وال إ   محمد:  وحاي
قى في سيدنا          حسين!!الأحمد:  ال ال .. حاء ي
ع قهوة وقات.       س" حانش و   محمد:  : "

                                                           
ة" * ة والدول اة العر رات المؤلف "أرعون عاما في الح  .مذ
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فينـــا مــا أحمـــد : فـــ       ال هللا وال فـــالـــك.. مش عـــاوزن ال قهوة لوال قـــات!! 
سه لكن بدون قات.. و ا، الوحدة   ا أخو   فينا!!، ال 

هون على اإلمـــام        ــــرون يتف ــــ ــــ ـــان المصــ ينمـــا  بتكرون لهمـــا و و البـــدر، و
ان خبراء القانون الدستور في القاهرة قد وضعوا  مشروع اتحاد الدول  ة"  "القاف

ة.. وحملالعر ل ه المملكة  المتو ــم إل ــــ ــ والده إلى  األمير البدر هة المتحدة" لتنضــ
ه ( ل على هللا رب العالمين 1958آذار  8في صنعاء وعاد  ) موقعا بخاتم المتو

حيى حميد الدين"أمام اإل   حمد  
" على عجل، فقد أرد  منه أن        ــل من قد "سـ ــتور االتحاد مع ال والواقع أن دسـ

ة لترسيخ الدعوةون خ الوحدة.. فقد اشتر االحتفا  لكل دولة إلى  طوة إعالم
اإلجماع.. ومعنى هذا أن اإلمام  شــخصــيتها، وأن تصــدر قرارات مجلس االتحاد

ملك ح الفيتو ح  ـــــ ــ ــاء الدائمين في مجلس -أصـ ــــ ــــأن األعضــ ــــأنه في ذلك شــــ شــــ
شاء. رفض ما  شاء، و قبل ما    األمن، 

ـــــير عبــ       ــ ــ ــــ ــــألني المشـ ـــــ ــــ ــ م عــامر، وأنــا أهنوسـ ــك ئــد الح   ه بهــذه الخطوة: رأ
من..؟ ه في االتفاق مع ال   إ

من مرات ..           من.. لقد زرت ال من وال إمام ال قلت:  أنتم ال تعرفون ال
ـاإلمـام مرات..  من بلـد الرهـائن والقـات،  نّ وإ والتقيـت   اإلمـام أحمـد  قـد جعـل ال

االت والمؤامرات، بلد سيوف ا   إلسالم، من غير سيوف وال إسالم!!واالغت
ه"  تفسيرك، إللحاح اإلمام على الدخول في الوحدة.         قال:  أنت "آ
ل شـــي       أخذ من االتحاد  ه  ئقلت:  اإلمام ســـ عط شـــيء.. اإلمام أ ولن 

ضــته على الشــعب  شــدد ق ســاوم الملك ســعود، وأن  ا، وأن  يرد أن يراود برطان
مني...   ال
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ة ونحن ق       ـــلتنا منه برق ــ ه.. ما نقدرش نرفض، لقد وصـــــ ال:  ونحن نعمل آ
ــمنو  ــ ـــوا قبل أن تضــــ ــ ا ال تنفضـــ قول فيها :  " ـــورا  ــ ا  ننوقع ميثاق الوحدة مع ســـ

م"..   إل
قنع... ودون أ         ، أقنع.نوانتهى هذا الحوار مع المشير عامر، دون أن 
ة المت       ام الجمهورة العر ان ق حدة قد حرك اإلمام أحمد في صنعاء، وٕاذا 

غداد وعمان. ة في    فقد حرك من قبل األسرة الهاشم
ــتمع       ســـ األفراح، وهو  موج  ان الشـــــعب في األردن والعراق  اء إلى  لقد  أن

ـــــر الرحاب في  ــل قصـ ــ ـــعب تصــ انت هتافات الشـــ ــورا، و ـــر وســــ ــ الوحدة بين مصـ
ان ال بد من إر  ــمان في عمان، و ـــ سـ ـــر  ــ ـــــاء الجماهير وٕالهائها.. غداد، وقصـ ضـ

ـــابين، أبناء  ـــ قترحون اتحادا بين الملكين  الشــ غداد وعمان  ـــل بين  ـــــارع الرســـــ وســـ
ــل بن غاز بن  صـــ ــين، وف ـــين بن طالل بن عبد هللا الثاني الحســـ العمومة، الحســ

  الحسين.
بير في عمان (       ان، فقد عقد اجتماع هاشـــمي  ذا  ا  14وه ) 1958شـــ

ع ف ــاكت ســــرمدا، األمير عبد حضــــره الملك الود ــامت أبدأ الســ ــل، وخاله الصــ صــ
ة. اإلله، ومعهما وفد  ومة العراق   عن الح

ــــاء اتحاد    ة على إنشـ ة واألردن ومتان العراق ــة اتفقت الح ــ وفي تلك الجلسـ
ادتها  ـــــ ســ ة و ــــــيتها الدول ــــخصـ ــ شـ ه  موج ل من الدولتين  بين المملكتين "تحتف 

م فيها.. نظام الح ـــــيها و ــ ـــتورة في  على أراضــ ــ ــلطاته الدســــ ــ ســـــ ل ملك  حتف  و
مملكته" .. وما أن نشــرت نصــوص هذا الميثاق االتحاد حتى قابله الرأ العام 
ـــد  ا، يتصــ ـــم ة، ومحورا  هاشــ ا ه عمال من أعمال الن فتور، فقد رأ ف العري 
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ه اتحاد، ال مظهرا  ون ف ـــأتها ، دون أن  ة المتحدة في أول نشـــ للجمهورة العر
  جوهرا...وال 

ــام        ــانــت تعج بهــا القــاهرة، في تلــك األ وفي إحــد الحفالت الكبر التي 
ــرن عن رأيهم في االتحاد  ــر عددا من الحاضـــ س عبد الناصـــ البهيجة، ســـــأل الرئ
قول : والشـــقير  رن، ووصـــل الســـؤال لي  وهو  انوا يجيبون مســـتن الهاشـــمي، ف

ه: ه آ   رأ
مة..قلت:  لقد وقعت للرسول ا       ة عظ ا صل والحسين، ح م، جد ف   لعظ
مة..       ة العظ ا ه الح   قال:  آ
ـــالم قلت:       اإلســ ة  ا ـــجدا للن عض المنافقين مســ ــلمين، وهو وا لقد بنى  لمســـ

ـــجدا ضــــرار  ـــرار" فأنزل هللا قوله تعالى "والذين اتخذوا  مسـ ــجد "ضـ مســ  اً المعروف 
فرا وتفرقا بين المؤمنين وٕارضــــاء لمن حار  حلفن إن و ب هللا ورســــوله من قبل ول

شـــهد  ــنى وهللا  ة حتى أرســـل   منهاأردنا إال الحسـ لكاذبون" وما أن نزلت هذه اآل
ــلمين فأحرقو  ــــ ــــالم جماعة من المســ ــ ــالة والســ ــــ ه الصــ ــــــرار  االنبي عل ــــجد الضــ مســــ
غداد!!   وهدموه.. وهذا هو االتحاد الهاشمي اليوم بين عمان و

س عبد الناصر:         هذه  فتو خطيرة..  فقال الرئ
س ألحد:          شيخ األزهر في األزهر..و قلت:  ال أبدا، ل
ـــل       ــ ــ " أن أرسـ ــب له قبل هذه "الفتو ــ ــ ـــر قد ســ ــــ س عبد الناصـ إلى  ولكن الرئ

رات  ام االتحاد العري، وتغرني ذ ق ة يهنئه فيها  غداد  برق ــل في  صـــ الملك ف
ق ام أن أنقلها  بنصــها الكامل و ول فيها :  "إن االتحاد العري الذ وجد تلك األ

لهــا  ــة  ــة تتطلع إليهــا األمــة العر ــار اليوم مــا بين العراق واألردن هو خطوة م
ستمد قوته من أعماق الضمير العري، و  ارها اتجاها  اعت بير  ننا لواثقون إ أمل 
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ل أعداء العرب، ون قوة لكل العرب على  أن االتحاد العري سوف  ن إ تماما 
أن األحداث التي  ام خالدة، وما من شك  ة اآلن أ شها األمة العر ام التي تع األ
ل  ــرق على  أن فجر الوحدة الذ أشـــ ــــر  شـ ـــرة ت ــــتها أمتنا في الفترة الحاضــ عاشـ

لة.. و  ــ ــ ــــ ــ ــ ة المناضــ ة هو مطلع تارخ جديد لألمة العر ة إ اآلفاق  العر ن القوم
الخطوة التي ا ة لتفتخر وتعتز  أنها تقرب العر تخذتموها في عمان اليوم واثقة 

ـــادق  م وصــــ مان اب جاللتكم وٕا ـــــ ـــك في أن شــ ــ م، وما من شــ منا يوم الوحدة العظ
ــبيل تحقي حلم العرب  ــ ون من أقو القو الدافعة في ســــ ــوف  ــــ م  ســ ــ ــ إخالصــــ
م قلبي أن يوفقكم هللا  ــم ــ اتي أتمنى من صـــــ عث لجاللتكم بتح الكبير.. وٕانني إذ أ

سدد خط م".وأن  م العظ ارك شع   اكم وأن ي

ة          ـــــل برق ــــ ـــر أن يرســ ــ ــ ــ س عبد الناصــ اقة من الرئ ان من واجب الل ولقد 
ـة، هل  ع  األحـداث  العر نـا نتـا تهنئـة.. ولكن الخالف ثـار بيننـا، نحن الـذين 
ارات التي  ة بتلك الع س عبد الناصـــر أم أصـــاب في إرســـال تلك البرق أخطأ الرئ

غها على االت ــ ــ ــــ ثرة من اإلخوان معي، نر أن أســ نت أنا، و ــمي.. و ــ ــ ــ حاد الهاشــ
ــمي  أكثر مما  ــــ ــ ــ ـــر قد أخطأ .. فقد أعطى  االتحاد الهاشــــ ــــ ــــ ــ س  عبد الناصـ الرئ
حدودها  ـــع أمامها األمور  ــ ة يجب أن توضـ ثير... والجماهير العر  .. ـــتح ــ سـ

قليل، لكن من غير  إسراف وٕاغراق..    أو أكثر منها 
ان الظن أن ت       رما، و ا  ــــتلقي  جوا ــال ســ ــ ض لبنا وعســ ة التي تف لك البرق

أحسن منها.. مثلها أو  ة    ما أمر اإلسالم، في أن ترد التح
صـــل،         ان جواب الملك ف رما مثيال.. قد  ن جميال،  وال  ولكن الرد لم 

ة المتحدة وال تهنئة  ة إشـــارة  للجمهورة العر امها، جافا وفاترا، ولم ترد فيها أ ق
ات لها،  ات طي ان وال تمن ـــمي و ــ ــل الكالم الهاشــ ــ صـــ ة الملك ف ل ما حوته برق
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ـــة الكبر التي قـــادهـــا جاللـــة المنقـــذ األعظم  المعروف:  " عن دور الثورة العر
ـــين بن علي.. وقادت الجهاد  ــ ــــ ــــ ان االتحاد العراقي الحسـ العري أرعين عامًا و

  ..االردني ثمرةمن ثمراتها
ـــر :هذا االتحاد العراقي وقد        ــ ـــــ ة لتثبيت ماقلته لعبد الناصـــ جاءت هذه البرق

تاالردني هو مسجد الضرار  ارك وتعالى"إلى  وأو   نفسي وأنا أردد قول هللا ت
ه        ـــهد هللا على ما في قل ــ ــ شــ ا و اة الدن ك قوله في الح عج ومن الناس من 

  وهو ألد الخصام..
مصدق                              هللا العظ
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ل العمر            ..ا طو

ةإلى  والدك دعا   الوحدة العر

  
ــتــاء عــام        ــ ــ ــ ــــ ــــر  1961ــان الشــ ــ ــ ــــ ــة في قصــ ــــتراك ــــ ــ ــ ـــــــم الوحــدة واالشــ ــ ــ   موســـ

  الناصرة في الراض، وفي مجلس الملك سعود.
ـــر وق       ــ ــــ ــ ــ ــغل عقله د أُ والمواطن العري المعاصـ ــ ــ ــ ــــ الوحدة، وشــ ه  ــــرب قل ــ ــ ــــ شــ

ان عند  ة م ـــتراك ــ ون للوحدة واالشـ ــتغراب  أن  ــ ما اســ ـــتغرب أ ســـ ة،  ــــتراك اإلشــ
  الملك سعود.

قين، بل         ــا ــ ــ ــــ ثيرا ما وقع مثله في مجالس الملوك الســـــ ولكن ذلك وقع.. و
ى..   وقع ما هو أشد وأن

ــلمين،  الحوار الع       ــــ ــهد مجالس الخلفاء المســــ ــ ــــ ــــأن هللا ذاته ألم تشــ ــــ شــ نيف، 
مان.   وصفاته،  وخل القرآن، والفارق بين الزندقة واإل

ة  حول        ـــعود ندوة علم ـــهد مجلس الملك ســــ ــ ان، شــ ومع فوارق الزمان والم
ذلك ة اليوم هي موضــوع الســاعة، وســتظل  ة.. واالشــتراك إلى  الوحدة واالشــتراك

ام الساعة.   ق
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االتحاد الســـوفيتي حيث  قضـــيت إلى  فرتينت في ذلك العام عائدا من ســـ     
و  ــــوف، م ــــ ــ ــــوفيتي، خروشــ ــ ــ ـــ ــبوعين، التقيت خاللها بزعماء االتحاد السـ ــــ ــــ ان، اســ

و،  وعددا من رجال القا اسة.جروم   *نون والصناعة واألدب والس
ــــلت       ــ ــــ عد انتهاء دورة األمم إلى  ووصــــ ل عام،  الراض على عادتي، في 

ــعود إلى  المتحدة ألقدم ــ ــــ ـــفي الملك ســ ــــ ة، بوصـــ تقررا عن أعمال  المنظمة العالم
عد ام األولى    وزر  الدولة السعود لشؤون  األمم المتحدة، وقضيت األ

الرعد الراعد، والبرق  مامة، استجم.. أتمتع    وصولي في فندق ال
عدهما المطر  أتي  ة.. ل ارق الذ ال نر مثله في غير الجزرة العر ال

ـــاو  ــ ــالقرب المتهــ ــــ ـ ـــــدف  ــ ـــــازيت ـــــه اإلعجــ ــ ـــت يوم ــ ــ ــاء.. وأدر ــــ ــــمـ ــ ــ ــ ــة من الســـــ ــ   ـــ
ات القرآن التي تصف البرق والسحاب واألمطار..    المعجز في آ

ذلك الوصف بتأملت من نافذتي السحاب في سماء الراض فازددت روعة       
اما". ا ثم يؤلف بينه ثم يجعله  ر   المعجز "ألم تر أن هللا يزجي سحا

رت        اد البرق ثم لمع البرق الخاطف فذ قوله الذ يبلغ ذروة  البالغة "
ه". لما أضاء  لهم مشوا ف صارهم    يخطف أ

ـــلنا       ــــة وأرســ ـــلسـ ة الســـــهلة الســ المطر الغزر ورتلت اآل ـــماء   ثم تفجرت الســ
  مدرارا". عليهم المساء

ما أحســب،         ع العري، ف ســتط ة التي ال  ات القرآن وغيرها وغيرها من اآل
ســـير غو  ة، مع أن  عة" في الجزرة العر ر اإلعجاز فيها إال إذا قرأها على "الطب

.. غشى، والنهار إذا تجلى، والنجم إذا هو ان، ومع الليل إذا  ال والود   الج
                                                           

ة". * ة الدول اة العر تاب المؤلف"أرعون عاما" في الح   أنظر 
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ـاتهـا أزاه       ـدت الرـاض ومـا حولهـا، جنـة تفوح في جن ـــحـا الجو و ـــــ ــــ ر يوصــ
  ذا الشذا وذاك العبير..هالصحراء، و 

م في إلى  لفندق في طرقيوغادرت ا       ـــر الناصـــــرة.. وهو قصـــــر الح قصــ
ا  ارتي ألالراض.. وعزمت أن أذهب ماشــ شــمس الراض.. وســائ ســ ســتمتع  

ارات متزاحمة.. وفوق ذلك فإنه ال  ــ ــ ــــ ــ ــ ل.. والســ ب فالطر طو يلح علي أن أر
، أن  الشيخ أحمد" على حد تعبير السائ ا.إلى  ذهبييلي "   القصر ماش

نت في شـــوق و        فلح الســـائ في إقناعي، فقد  المشـــي، وقد حرمت إلى  لم 
ول آخذ و، حيث البرتو ورك وموس   بتالبيبي.  اً منه في نيو

عض الوقت،        ــرت  ـــــ ــــ ــ لما سـ نت  دها.. فقد  ما أر ولكن متعتي لم تكن 
قول  ارة أو تلك ل   تستوقفني هذه الس

ا شيخ أحمد ت   رعتذر وأشأل"..  ففضصاحبها " 
ــذر، حتى         ــت هؤالء اإلخوان األكــــارم، وهم يلحون وأنــــا أعتــ ــــذا أزعجــ وه

ة لقصـــر الراض.. حيث الحرس الســـعوديون.. وحســـبت  ة  الخارج وصـــلت البوا
  إني وصلت..!!

       

ساطة.... فقد استوقفني الضا السعود وقال: ن بهذه ال   ولكن األمر لم 
غي)رجع.. الدخول ممنوع.. من تإ         بي؟  (وأصلها العري:  ومن ت
  قلت:  أنا ذاهب عند جاللة الملك سعود.      
ه إال بإذن.       ل العمر، أن ال يدخل أحد عل   قال:  أوامر طو

ة في األمم المتحدة.          قلت:  أنا وزر الدولة السعود
ش"          األمم المتحدة؟اسم قال:  "و
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"، و        ل العمر.قلت:  أنا "الشقير   زر طو
ارتك .. أنت ماشي...         قال:  الشقير على الرأس والعين.. ولكن أين س
قني       س   مشي.أالقصر ألني أحببت أن إلى  قلت:  طلبت من السائ أن 
      .. ش" السائ   قال:  "و

وفيته حمراء منقطة..        ل.. له ذقن..    قلت:  ال أعرف... شاب طو
لهم لها ذقون.   قال:        ة    سواقين القصور الملك
  قلت:  أعطني التلفون وأنا أكلم موظفي القصر..      
التلفون ..          نتظر.اقال:  نحن نتكلم 
ــا        ــــ ــــ ــ ــ ــة الثقيلــة، والضـ ــأبوابهــا الحــديــد ــة  الفخمــة،  وانتظرت بجــانــب البوا

ة على التلفون، دون أن يجيب ح بلهجته السعود ص أحد،  وأنا واقف  السعود 
ــــل إلي أرجها العطر، انتظر أن يجيب  ـــ ــ ــ ــر ترســــ ــ ــــ ــــ اب، وحدائ القصــ بجانب ال

  التلفون.
قــة         ــمس رق ـــ ــــ ــــ ــاب.. فــالهواء عليــل، والشـ وقــد طــاب لي االنتظــار على ال

فة، والحوار مع هذا  الضا السعود متعة طرفة.   لط
ة  تف           األبواب الحديد عض الوقت، وٕاذا  ـــى  ـــارعها، مضــ تح على مصــ

ــعود قد اقترب من  ــــ ـــبت أن الملك سـ ة، وحســــ ـــــطفون ليؤدوا التح صــ الحرس  وٕاذا 
  األبواب.
س        ـــل، ولي العهـــد ورئ ــــ ـــــ ــ ــ صـ ــك) ف ـــان األمير (الملـ ــذ اقترب،  ولكن الـ
ــاح من   …الوزراء ــ ــ ــ ــــ اب، فصـــ ــل ورآني واقفا عند ال ــــ ــــ ــ ــ صـ والتفت إلي األمير ف

ارته..     س

  تفضل. ..األخ أحمد-      
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ــت بنا        ــ ـــعود لتحيتي... ومضــ ــا الســـ ــموه" وهب الضــــ ــ ارة " ســ دخلت ســــــ
ل من حوله حدائ النخيل والبرتقال وأنا أرو لألمير  ارة في الطر الطو ــ ــ ـــــ الســ

عتذر  .. وهو  صل ما جر ا..إف قول.. أرجو أن ال تأتي ماش   لي و
المشي.ن الراض في هذا الفصل مغر إقلت:          ة 
ان ال بد من ذلك.. فقال:         ارتك أن ينتظرك إلى  طلباوٕاذا  ـــــ ــ ــــائ ســ ــــ سـ

اب القصر.   عند 
له            نت أمشي الطر  ة حقا، فقد  حة غال انت نص القصور إلى  و
ة، ثم  ـــيوف أالملك ــ ــــأن الضـــ ــ ة الحرس شــ ارة التي تنتظرني، وأتلقى تح ــ ــ ب الســــ ر

ار!!   الك
ارة        ذا دخلت قصــر الناصــرة في ســ صــل، وأخذنا طرقناوه إلى  األمير ف

، وسلمت على الملك سعود، وجلست حيث وجدت مقعدا   ال الكبر قاعة  االستق
من من الملـــك    ـــل في رأس الجـــانـــب األ ــ ــــ ــ ــ صـــ ـــة منـــه، وجلس األمير ف على مقر

  سعود.
ال         ــتق س فيها فن عمارة، وال ر وقاعة االســـ طة،  ول ســـــ بر ولكنها  دهة 

ل ما فيها الســـجاجيد الفاخرة على األرض والثرات الضـــخمة زخرفة، وال زنة ، و
ة مسنودة اب.إلى  معلقة في السقف.  والمقاعد الرح   الجداران حتى ال

انت        ـــدر القاعة.. و ه  الفخم في صــ رســـــ ـــا على  ــعود جالســ ان الملك ســـ
فة.   المشاهد من حوله طرفة ولط

ـــان يجلس األمير       من  ـــــل، ومن تحتـــه األمراء  على الجـــانـــب األ ــــ ــ ــ صــــ ف
ــــون واحد ــ ــ ـــعوديون يجلســ ــــ ـــب أعمارهم، و  اً الســـ ــ ــ عرفون مولد إ عد اآلخر، حســـ نهم ل
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ـــهر واليوم.. حتى إذا دخل أحد األمراء عرف مقعده  العام والشـــ ـــا  عضـــ ـــهم  عضـــ
انه، وانزاح   إذا دخل أحد األمراء .ل الصف تحت إلى  وجلس م

ان يجلس الوزرا       ســر  اوعلى الجانب األ رجال الدولة والضــيوف..  رء و
ان ال  انه.. إذا   ـــوا الضــــــيف في م ــ ة ليجلسـ ــــرفات الملك وقد يتدخل رجال التشــ

 عرف أين يجلس...

سر يجلس على األرض رجال الحرس الملكي،        من واأل وعلى الجانبين األ
ـــيوف تجلس ــــ ــــ ــــة، والســ ــ ــ شـــــ ة المزر ـــهم الزاه ــ ــ ــ ســــ قفون إال إلى  مال جانبهم .. ال 

بيرا.لأل فا  ستقبل سفيرا أو ض قف الملك ل   مراء.. أو حين 

ــحة وعن دورة األمم المتحدة، فأجبت           ــ ــؤال عن الصـ الســـ ادرني الملك  و
  . نسةؤابإيجاز، ألن هذا المجلس العام هو للمجاملة والم

ــيإلى  لتفت الملكاو        صـــــل وقال له:  الشـــ ان عند الروس  خاألمير ف أحمد 
صل :نعم طال عمرك  األمم المتحدةإلى  ثم ذهب هذه السنة،   .وقال االمير ف

ــ       ــ ــــ أكواب ملونة، حتى إذا انتهى وقت الشــ ـــراب  ــ ــ الشـــ اب قال ر ودخل الخدم 
ــ ــ ــــ ــ ـــ صـ ة قهوة.. قهوة.. وما هي إال الملك: قهوة.. ف اللهجة البدو بير الخدم  ح 

فناجينها المعروفة ة   القهوة العر ح من ال لحظة حتى يدخل الســاقون  ا و ... و
ظــل  منى.. وٕاذا  لم يهزه  ــال عيــده  ــأخــذ  الفنجــان و ــه أن  عرف التقــاليــد، فعل

فهم!! أو يتخم.. ه القهوة حتى  عط   الساقي 
ــــراب وفنــاجين       ــــ ـــ ــ ـــادف، وأكواب الشـ ـــــ ــــ ــ صـ ثيرا مــا  طــاف بهــا على القهوة و

قرفصــاء قاعة التشــرفات، فيجلســون  الإلى  الضــيوف، أن يدخل موظفو  القصــر
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مــا  ــالجواب عليهــا  ــأمر  ــة عــاجلــة، ف ــه برق قرؤوا  عل بتي الملــك ل ــا من ر قر
  يجب.

  
ــعود بجثته        ــ ــ ــاء القهوة.. ووقف الملك ســ ــــ احتســ ال  ــتق ـــ ــ ــــة االسـ وانتهت جلســــ

ــــخمة ــ ــ ـــرنا وراءه، األمير إلى  الضــ ــ ــــ ال..  وسـ ــتق ـــــ ه الخاص خلف قاعة االســـ ت م
اسين و  عض األمراء، والشيخ يوسف  صل، و   أنا..ف

ات من        البرق ، ودخل الموظفون  ـــا الشـ تب الخاص دخل الخدم  وفي الم
ثنون على  حمدون هللا و ــــرون  ـــ ــــ أمراء المناط وهي تنبئ عن األمطار، والحاضـ

  رحمته..
صل!!وا         لتفت الملك سعود وقال:  ف
، وقرفص بين قدمي الملك        ــمه الخفيف الدقي ـــل بجســـ صــ ونهض األمير ف

قول: "سم" "سم" سعو  صل    د، وهما يتهامسان.. واألمير ف
  طال عمرك..

ــؤاال وجواب..        ـــعوديين، يرددونها ســـ ـــم" هذه، على ألســـــنة  اإلخوان الســ "وســ
  وأحسب أنها اختصار لكلمة "سمعا".

ـــل       ــ ــــ صــ ــام واحترام.. واألمراء إلى  ونهض األمير ف ــــ ــــ ل احتشـ ــــه..  ــ ــــ مجلسـ
عضهم السعوديون في مجالسهم العامة ي ة  األدب والتكرم.. عضاً وقر    في غا

األخ أحمد يّ والتفت ال       عد إ ،الملك ســعود وقال:  أهال وســهال  ن شــاء هللا 
ــدقاءك في الراض نســـــمع منك عن زارتك للروس وعن  ــ ـــترح وتزور أصـ أن تســ

  أمور األمم المتحدة..
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ان جالسا على األرض حسب عادته.       . و"نسمع وأضاف الشيخ يوسف، و
ام ة، فاألخ أحمد قضى أ ة، والوحدة العر   ي القاهرة"..ف اً عن االشتراك

  
صل..       سمع معنا ف   وقال الملك سعود:  الزم نسمع.. و
صل:  طال عمرك.. أنا جئت اليوم أستأذن .. نحو ذاهبون         فقال األمير ف

عد عودتإلى    .يالقنص اليوم.. وسأسمع من األخ أحمد 
ـــــرنا وراءه         ــــ عا.. وســـــ أس.. ووقف .. ووقفنا جم ــعود:  ال  ــ ــــ ــ ــ وقال الملك ســ

قوم في الطرف اآلخر  ـــــره الذ  ارته  على قيد خطوات من قصــ ـــــ ب  ســ حتى ر
..   من الحدائ

ل       ــرفنا  ــرفتإلى  وانصـ صـــل، وانصـ ارته.. وودعت األمير ف فندق إلى  ســـ
انت الفنادق دار  مامة.. و ـــة ذلك العهد من حإلى  ال ـــــ ــــ ــ اتي، على مد خمسـ

  وعشرن عاما...
ان المدينة، أتغ        ـــدقائي من األمراء  وأع ــــ ام، وأنا أزور أصــ ــت أ ــ ــ  دومضـــ

  الدعوات، إال للضيوف الغراء.إلى  هنا وأتعشى هناك.. وال حاجة
ـــي أن ال أنتظر الدعوة من األمراء.. بل         ــــ أما مثلي فإن تقاليد الكرم تقتضــ

ــــاء، وأتنــاول الطعــام على  موائــدهم مع  بيوتهمإلى  أن أذهــب ــ ــ ــ ــــ في موعــد العشــ
ـــدقائهم..  ذلك هو الود والتقدير عندهم.. و  ــ ــ ــــ  هن لم أفعل ذلك فإنإ إخوانهم وأصــــ

ون جفاء من جانبي.. تلك هي عادتهم مع أصــدقائهم.. وهم صــادقون في هذا 
ا جما.. حبونه ح   التقليد، 

ـــــل ال       ــ ــ ــ ام على هذا الحال، فأرسـ ـــت أ ــــ بير خدمالم يومضـــــ ـــعود  ــ ــــ ــ   هلك سـ
م.  ه في قصره الخاص بجوار قصر الح  محددا لي وقتا لالجتماع 
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اســــي للملك، وأقدم         اســــين، المســــتشــــار الســــ وذهبت برفقة الشــــيخ يوســــف 
ة من السورين الوافدين.مخدام الم ة السعود   لكة العر

  
ـــا على "طرا       ان جالسـ حة، و بيرة ودخلنا على الملك في حجرته الفســــ حة" 

ـــرا الرأس من  س المنزل الهفهافة، حاســــ مال ان  ــجادة فاخرة، و ــــ ـــت عليها سـ ــ فرشــ
شة. وفيته المزر   غير عقاله الذهبي و

د       ـــنا على الطنافس أمامه، و ــ ا في  اوجلســ ـــترحا، أو راغ ــ ــعود مســ الملك ســـــ
ـــاكل األنجال األمراء.. ومن مطالب  ــ ــ ـــتراحة، من متاعب المملكة، ومن مشــ ــ ــ االســ

  ات الحرم!!ح.. ومن الحااألعراب
ة         ا العر ـــا ــ ــ ــ ــــــأن القضـ شــــ ــــرحت له ما دار في االمم المتحدة  ــــ عد أن شــ و

ـــاهداتي في زارتي لالتحاد الســــوفيتي .. قال : أرد أن  ة , وأوجزت له مشـ والدول
ة .. أمور  ما يجر حولنا في البالد العر م ف أســمع منك ومن الشــيخ يوســف رأ

ة ا –الوحدة  ة القوم ة .. –لعر   االشتراك
ون من المواف أن يتكلم األخ        ل العمر قد  ا طو ـــف:   ح يوسـ ــ فقال الشــ

ــــحف  ــ ـــ ــرت الصـ ــــ ورك والقاهرة... وقد نشــــ و ونيو ـــــ ان في موســـــ أحمد أوال.. فقد 
س عبد الناصر.. الرئ   المصرة أنه اجتمع 

ان يردني أن أتكلم أ       ل العمر .. إذا  ـــر .قلت : األمر لطو       وًال فأنا حاضـ
ة، اق ـــوع الوحدة العر ــ ــ ــــ الذين يزورونا ينقلون  نّ إل:  ما هو رأ القاهرة في موضـ

ار    متناقضة عن هذا الموضوع. اً إلينا أخ
علم ذلك، موجودة قبل أن        ة، والشــــيخ يوســــف  رة الوحدة العر قلت:  أن ف

ـــر، فقد رفع ل ــ س عبد الناصــ اب العرب و يولد الرئ ـــــ منذ أواخر عهد الدولة اءها شــ
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ة.  ثم  ــبيل توحيد الجزرة إالعثمان ــ ــ ــ ـــــالح في ســ م قد حمل الســـــ ن المغفور له والد
ــة، وجاللتكم، حــارتم تحــت ل جــد دولــة،  والحجــاز نذلــك لكــانــت  ئــه ولوالاو العر

من في عام  م مع ال ل مقاطعة أخر دولة.  ولو امتدت حر ، 1933دولة، و
ة  !!الستراحت الجزرة العر   من جولة أخر

ــمه هللا.. ونحن ال نرد أن        ـــ ــ ــ ــ ما قســـ فنى، والخير ف نز ال  قال:  القناعة 
عتد علينا أحد.   نعتد على أحد، وأن ال 

ار.. فال إكراه وال عدوان. ر ل:  الوحدة في زماننا اق        ضاء واخت

ار..       أن الوحدة رضاء واخت س عبد الناصر يؤمن    قال:وهل الرئ
اد  الوحدة        ـــر في الميثاق الوطني م ــ ــ س عبد الناصـــ قلت:  لقد أعلن الرئ

ار.. ثم  ــاس االخت ـــ ة، على أسـ انت نتيجة إالعر ــــر  ـــورا ومصــ ن الوحدة بين ســـ
  استفتاء شعبي.

  قال الشيخ يوسف:  أنت تعرف أساليب االستفتاء، وخاصة في مصر.      
، قبل        ا شيخ  يوسف سور ان لك قلت:  أنت  .. وٕاذا   أن تكون سعود

ان  ك في االســتفتاء في ســورا..  لقد  ما تقوله عن االســتفتاء في مصــر، فما رأ
 ، ، وهو منتخب من قبل الشــعب الســور حرا.. ثم إنك تعرف أن البرلمان الســور

اإلجماع.. الوحدة    قد طالب 
  قال الشيخ يوسف: ولكن..      
ـــك       س هناك مجال للشــ ك القوتلي إ.. قلت:  ل ر  ــور شـــــ س الســـ ن الرئ

من أعز أصدقاء الملك عبد العزز، وهو من رفاقك القدامى في الكفاح العري.. 
س عبد الناصر.إلى  لقد جاء بنفسه   القاهرة، ووقع ميثاق الوحدة مع الرئ



  

-223-  

ح المواطن العري        ك، لقد أص ر  قال الملك سعود:  وما هو مصير ش
   شيء اآلن..!!نه الإاألول.. 
ل العمر.. هذا موضوع آخر.. المهم أن وحدة سورا ومصر        ا طو قلت: 

ما اقد تمت بإجم رة  القوة العســـــ انت الوحدة تتم  ــــي  ــعبين.. في الماضـ ــ ع الشـ
ــا.. بــل  طــال ــا، وفي إ ــا وألمــان م عمــل على ان المغفور لــه و إجر في أمر لــد

ــيف.. ول السـ ة  ــرد  لكم ذلك  التارخ فقد توحيد الجزرة العر س من حقي أن أسـ
ــــر من رجاله، ثم راح  ــة عشــ ــ ه.. لقد اقتحم الراض بخمســ ـــاهمتم معه في حرو ســـ

دارســة،  حتى وطد يوســع ســلطانه، فحارب األتراك، وآل الرشــيد، واألشــراف، واأل
أسرها  ح و أقدامه في نجد  ح سلطان نجد وملحقاتها،ثم  احتل  الحجاز فأص أص

وســـلطان نجد وملحقاتها، ثم  وضـــع يده على عســـير، وأعلن نفســـه   ملك الحجاز
ة.. وواصلت  حديثي قائال: ة السعود عد ملك المملكة العر ما    ف

ة عشــــرات من اإلمارات، وعشــــرات  انت الجزرة العر وقبل قرون خلت 
ر التارخ أن  م الغفور له عبد العزز هو الذ   من المشيخات.. وسيذ والد

ــــة، ثم د الوحــــَّ  بر على طر الوحــــدة العر ــــة.. وهــــذه خطوة   نّ إجزرة العر
ـــاملة، أوإلى  ان قد دعا مالمغفور له والد ة شــــ ة في إلى  وحدة عر وحدة فدرال

ة..   زمن الدولة العثمان

يف ذلك؟         قال الملك :  و
م        ة قد اســـتوضـــحت رأ المغفور له والد انت الدولة العثمان ــأن قلت:  شـ

مالي  ــفي  ــ مان شـ ــــرة، ســـــل صـ ة عن طر الوالي العثماني في ال ة العر القضـــــ
ــا، فأجاب رحم ــــ ــ ــ ــــ بيرهم  هاشـ لهم  ـــــاء   العرب  ــ ــ ــــ هللا "إني أر أن يدعى رؤســ

ـــغيرهم ـــــ ــ ة، لتكون لهم إلى  وصـــ ه للدولة العثمان ادة ف ــ ــ ــــ ــ عقد في بلد ال ســـ مؤتمر 
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ثم تقرر أحد أمرن،  فتعار حرة المذاكرة.  والغرض من هذا المؤتمر التآلف وال
اســـة واحدة يرأســـها حاكم واحد، وٕاما أن تقســـمإ تلة ســـ ة   ما أن تكون البالد العر

ات إلى  ات وال ل الوجوه وتر الوال فء من  ة رجل  ل وال ون على رأس  و
ار بين  ما هو عام مشـترك من المصـالح".. وفي هذا االقتراح خ عض  عضـها ب

زة و  ة..الوحدة المر   الوحدة الفدرال
م قبـــل أرعين عـــامـــا،دون أن        م العظ ـــان هـــذا هو رأ المغفور لـــه والـــد

  عرف هذه األسماء الدستورة.
ــعود          ــــ ــ ا إلى  فالتفت الملك سـ ـــف، وقال ما هي معلوماتك  ــ ــيخ يوســــ ـــ الشــــ
  يوسف..
ـــف:  طال عمرك.. لقد وقع هذا ، وهذه المخابرة مع         ــ ـــــ ــــيخ يوسـ ــــ فقال الشـــ

ة.. اس   األتراك موجودة عندنا بين أوراق الدائرة الس
ــر        ـــــ ــ ــ ــ شـ أن ال يتـدخـل أحـد في  قـال الملـك: نحن موافقون على "الفـدرالي" 

من) ـــم اإلمام أحمد (ملك ال ــ ــــ ــــؤوننا، لقد انضــ ــ ــ ة المتحدة، إلى  شـــ الجمهورة العر
ــمامنا ــ ـــر انضـــ ــ س عبد الناصــ حث مع الرئ ـــــك أن ت ة" مإلى  وٕاني أفوضــ ع "الفدرال

  المحافظة على أوضاعنا الخاصة..
ة،  ان "االتحاد الفدرالي" حديث الساعة عند األمة العر ام  وفي تلك األ

ما يتردد األ هتردد اح ومساء،  ة خمس اإلذاعات ص ذان على المنارات اإلسالم
ة في  ة السعود انت النقمة قد بلغت أشدها على المملكة العر مرات في اليوم، و

ا ــأعقاب ح ــ ة التي قدمتة "الشــ ــــعود ــراج إلى  ات" الســ ــ ــــيد عبد الحميد الســ الســ
ـــا أن  ــعود حرصــ ان الملك ســـ ــورة.  و انقالب على الوحدة المصـــــرة الســـ ام  للق

أ ثمن أال العرش   طفئ  تلك النقمة العارمة 
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ــــي على طرقة الجامعة        ــــ ــــ ة" عنده تعني التعاون والتنسـ لمة "فدرال انت  و
ة، ولع ان العر ـــه، إذا  ـــاءل في دخيلة نفســ من قد دخل االتحاد مع إله تســ مام ال

ة المتحدة، فلماذا ال  ون اإلمام أحمد تالجمهورة العر ة؟.. وهل  ــــعود دخل السـ
ى من الملك سعود؟   أذ

  

ل        ـــأحاول  ـــــ ة" : ســــ لمة "فدرال ثر من ترديد  ــعود وهو  ــ ــ ـــــ فقلت للملك  سـ
حث معه القاهرة أن أإلى  جهد حين عودتي ــر وأن أ ــ س عبد الناصــ الرئ جتمع 

  الموضوع.

ون مفهوما تف       ا أخ أحمد، يجب أن  نحنح  الشــيخ يوســف وقال: ولكن.. 
ــــة ، فــــإننــــا ال نقبــــل  ــة العر ــ نــــا نقبــــل االتحــــاد الفــــدرالي مع الجمهور أننــــا إذا 

م اإلسالم.. اد مستوردة.. إنها مخالفة لتعال ة.. هذه م   االشتراك

  ن دستورنا هو القرآن.إفقال الملك سعود:  نعم.       

ة و        اح ة إ ة.. وأن القرآن هو دســتورنا إ وقال الشــيخ يوســف: االشــتراك لحاد
ان الشـــيخ يوســـف من تالميذ اإل ا واآلخرة.. و الســـيد محمد رشـــيد رضـــا،  مامللدن

ــف أكثر تجد ــ ــ ــ ـــــيخ يوســ ــ ــ ون الشـ ان المفروض أن  ان أكثر يو دا، ولكن اإلمام 
ة" من تلميذ   .ه"تقدم

ما في ن يوسف شيخ، وأنت ابن شيخإوقال الملك:          ، وأرد أن أسمع رأ
ـــف ـــيخ يوسـ ين الشـ ة . ودار الحواريني و ـــتراك م القرآن في االشـ ة وح ــتراك ، االشــ

فا آخر.. والملك مضطجع على وسادته، وطراحته.. فا حينا، ولط   عن
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ـــف:        ــ ــــيخ يوسـ ه "نحن ن نص القرآإقال الشــ تا ــــرح، لقد قال هللا في  ن صــ
عض درجات"،  هذا  عضهم فوق  ا، ورفعنا  اة الدن شتهم في الح قسمنا بينهم مع

ة تقول، ال    النص. ضعجتهاد في مو اهو نص القرآن، والقاعدة  الفقه

ة الواحدة يجب        امل، وٕان اآل تاب  ــف.. إن القرآن  ــ ــ ــيخ يوسـ ــ ــ ا شـ قلت:  
اق ال ــــــ ــــ يد "وأن أن تفهم في سـ غة التو ــ ــ ـــــ صــ امله.. لقد قال القرآن الكرم  قرآن 

س ــعى، و  ل ـــان إال ما ســــ ش  نّ ألإلنســـ ــــوف ير " فالع ه ســ ـــــع ــــعي وراء إسـ ذن ســ
اة ال استغالل وال احتكار. ش والح  الع

عض        عضــــهم فوق  ـــعي.. القرآن قال "ورفعنا  قال:  أنا ال أتحدث عن السـ
ة تؤمن بهذا   الكالم. درجات" فهل االشتراك

ــت محامي       ــ حتاج قلت:  لسـ بير  ــوع  ة موضـــ ـــتراك ة.. االشــ ـــتراك إلى  االشــ
ة "الدرجات"  ا .. ح ات األخر ة من القرآن وتترك اآل آ ثير.. أنت تحتج  شرح 

مــا لوردت في القرآن ولكنهــا وردت مع العمــل.. لقــد قــال القرآن، "و  كــل درجــات 
ة أخر  "ولكل درجات مما  طة عملوا" وفي آ عملوا".. فالدرجات في القرآن مرت

ة على تنوعها وتعددها.. ائز المذاهب االشتراك   العمل.. والعمل والعمال هم ر
د أن تقول        ـــرة على العمل والعمال.. وأ نّ إقال:  أتر ــ ـــ ــ ــ ن ي"الدرجات" قاصــ

اد هللا.. سوا من ع ان الفئات األخر من األمة، أل   م
ــذين أوتوا العلم  القرآن  نّ إقلــت:  بــل        م وال ــذين آمنوا من قــال "يرفع هللا ال

ــحاب  ــ اء والمحامين.  وأصـ ـــمل العلماء، والتالميذ  واألط ة تشــ درجات"  وهذه اآل
لهم من الذين "أوتوا العلم".    الحرب والصناعة والزراعة، ف

ة تلغي الدرجات.         قال:  ولكن االشتراك
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د المســاواة في الفرص.. ولكنها ال قلت:  هذا خطأ شــائع.. االشــترا       ة تؤ ك
ــد والمو  ــ ــ ــ ــــ ة  في التفوق العقلي والجســـ ع ع أن تلغي الفوارق الطب ـــتط ــــ ــــ ــ هب ا تسـ

ــ ــــتراك ــــ ــ ــ .. لقــد زرت دوال اشــ ــا، ةاألخر ــا العظمى غر إلى  متعــددة، من برطــان
ل  500يتقاضى  االتحاد السوفيتي شرقا.. ففي االتحاد السوفيتي مثال العامل رو

س الجامعة يتقاضـــى  في الشـــهر، ل العامل  1500ورئ م في غرفة رو ق العاد 
ع  أن  ســـتط ارة خاصـــة... ومن  قة وله ســـ ن في فيال  أن ســـ ة.. والوزر  صـــح

ـــوفيتي ــ ا في البنك. وفي االتحاد الســ ــا فتح حســـــ س الجمهورة  يوفر من دخله  رئ
ناس الشوارع  ات  يقض عمل في قصر الكرملين، و والقاذورات، يومه مع النفا

الماء الساخن..   ولكنه عند المساء يجد حمامه الخاص جاهزا 
ــعود فقال:  بالش        ــ ـــر الكالم نتدخل في "الروس"، ولنوتدخل الملك ســـ حصــــ

ــادرة أموال  ــــ ـــــ م.  ومصــــ التأم ة....  ما تطب في البالد العر ة  ـــتراك ــ ــــ ــــ في االشـ
  ذلك.إلى  الناس.. والحجز على األمالك وما

يف يجوز مصادرة أموال إلى  لشيخ يوسفوعاد ا       الكالم فقال:  أ نعم. 
ائهم .  والملك حالل  ــرعا عن آ ــ ــ ــ ــــي، وقد ورثوها شـ ــــ ــحاب األراضـ ــــ اء وأصـــ األغن

  واإلرث حالل".. .(وسرد أسماء عائالت في سورا ومصر).
ــة.. أنــا أتكلم  عن        ـــمــاء ، وال للحوادث الفرد ــ ــ ـــ ــ قلــت:  أنــا ال أتعرض لألســ

اد  ــــر  الالم ــــ ــ ــ فســ ون التطبي خاطئًا أو جائرًا ولكن ذلك ال  عن التطبي قد 
اد ــــوح.. وهي تدعو نّ إ..  الم ل الوضــ ـــحة  ـــالم واضـــ اد اإلســـ العدالة إلى  م

ـــتالين.. لقد قال هللا ــــ ــــ ة والتكافل االجتماعي قبل لينين وســ " وفي  تعالى االجتماع
" هو " معلوم أموالهم ح ــــائــل والمحروم" وهــذا " الح ــــ ـــــ للمحروم" من الغــذاء للســ

لها  هي العدالة  ــيخوخة، وهذه  ــ ــ فالة الشـــــ ن والعلم و ــ ــ ــــ ــ ــــاء والمسـ ــ ــ والدواء والكســـ
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ة في محارة الجهل والفاقة والمرض.... ثم  ـــول (صـــــلعم) قال  نّ إاالجتماع الرســ
ون المال حالالً  ذلك وجب أن  ــــالح" و ــ ــ ـــ ــ ـــالح للرجل الصــ ــــ ــ ــ ال  "نعم المال الصــــ

ون بين يد الر  ـــتغالال، وأن  ــ ـــه، اســ ه الفرد أمام نفســــ ــلو ــ ـــــالح في ســـ جل الصــ
  التكافل االجتماعي.  أوالجماعي أمام الجماعة. وهذا هو مبد

تف بــإقرار الح المجرد، ولكن قر  نّ إثم        ــالعقــاب والعــذاب نــالقرآن لم  ه 
ــــرهم  ــ ـــ شـ ــبيل هللا ف ـــ ــ ــ ــة وال ينفقونها في سـ ــــ نزون  الذهب والفضــــ فقد قال " والذين 

م" واال ـــبيل هللا" هو افنعذاب أل ـــ ــــ ـــاء الطرق إالكنوز على هذه فاق ناق في ســ ــ ــــ ــ نشـ
ش وما ات والمدارس وٕاعداد الج ــــف ــتشـ ــ ناء  المسـ مة.. اعالذلك من المراف إلى  و

أخذ من هذه "الكنوز" لينفقها على مصالح الشعب.   ولهذا جاز لولي األمر أن 
ــيخ يوســــــف وقال م             ال الناس "ال يجوز  أخذ أمو  تداً حفحمل بي الشــــ

ح "..." الســـور  ــ نوز..  لقد أصـ ان عندهم من  اء ومهما  انوا أغن حتى  ولو 
  فقيرا معدما، والعائلة (...) المصرة معدومة .. هل هذا يجوز في شرع اإلسالم.

ة .. وأتت تتكلم        ــالم ــ اد اإلســـ ـــف أنا أتكلم  عن الم ــــيخ يوســــ ا شـــ قلت:  
..   عن التطبي

س في ا       .قال: ل اد   إلسالم  مثل هذه الم
قت .. إن في قلت:  إن        ة، لو ط اد االشتراك اد أرفع من م اإلسالم م

ن دينه  ـــدد ديونه من بيت المال، إذا لم  ــ ــ ـــــالم جعل للمدين حقا في أن تســ ــ اإلســ
ــالم جعل "ال ــئا عن ســــفه أو تبذير.. إن اإلســ بن الســــبيل" حقا في أن تدفع له ناشــ

صـل  نفقات إقامته وسـفره قول "ما آمن إلى  حتى  بلده.. وهذا الرسـول (صـلعم) 
عانبي   ات ش ه طاو إلى  ، وجارهاً من  قول "أ رجل مات -جوعان-جان ". ، و

اء فقد برئت منهم ذمة هللا ورســوله".. بل  اعا بين األغن الجليل ن الصــحابي إضــ
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قول "عجبت لر  ــالم  ، وهو أو اشــــتراكي ثور في اإلســ جل ال يجد أبو ذر الغفار
يف ال يخرج على الناس شاهر  فه". اً قوت يومه    س

عطي        الم للترغيب في البر واإلحســان، ولكنه ال  ا أخ أحمد. هذا  قال:  
ا. سبوها حالال طي   لولي األمر الح في أخذ أموال الناس، وقد 

س من ذلــك تمــامــا ..        ــل الح  نّ إقلــت: على الع ولي  األمر لــه الح 
ةأ ـــلحة الرع ــ ـــ ــ ــ ه مصــ ــ ــ ــــ ــ ـــ القدر الذ تقتضـ أخذ من األموال الحالل  األمة..  -ن 

ـــلعم) " قول الرســــول (صـ القدر  نّ إو ـــلمين في أموالهم  اء المسـ هللا فرض على أغن
سع فقراءهم"، وفي المدينة المنورة آخى الرسول بين المهاجرن واألنصار،  الذ 

نه وماله وزراعته، وتجارته، فجعل لكل أنصار أخا من المهاجرن، فقاسمه مس
ل منه رث  ه.مو   ا صاح

فعله.       س لغير الرسول أن    قال: ذلك ما فعله الرسول، ول
ــــن أب       ــ ــــول، شـــ عد أن مات الرســـــ ة في  وقلت:  و ــــتراك ــــ ر أول حرب اشـ و

ــــعب وحاجة الفقراء .. لقد حارب أهل الردة  ــــ ــــ ــالم من أجل ح الشــ ــــ ــــ ــ نهم ألاإلســ
انوا يؤ امتنعوا عن أداء الز ــهيرة : وهللا لو منعوني عقاال  ونه داة وقال قولته الشـــ

ه. ملرسول هللا لقاتلته   عل
س في القرآن  نّ إقال:        ه في القرآن الكرم، وما ل اة منصــوص عل أمر الز

س ألحد التعرض له.  فل

ر لك ما لم يُ        ــــأذ ــ ــ ــ ـــاً  ي القرآن .. لقد اقتطع عمر (ر)فر قلت:  ســــ ــ ـــــ ضــــ  أ
ـا أمير المؤمنين " إنهـا ـالرـذة و  قولون  ــــــلمين، فجــاء أهلهــا  ــ ــ جعلهــا مرعى للمســــ

ــــالم، عالم تأخذها منا،  ــلمنا عليها في اإلســـ ــ ة  وأســـ بالدنا قاتلنا عليها في الجاهل
ـــف أموالهم  ــ ــم والته على نصـ ـــ ذلك فإن عمر قاسـ فقال عمر " المال مال هللا.." و
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أبي هررة وعمر  ة،  ــحا ار الصـــ انوا من  اااص، و بن الع وو ، وســـــعد سبن ع
ه نص من القرآن .. بل  عد إلى  عمر ذهب نّ إبن أبي وقاص.. هذا لم يرد  ف أ

اللجوء السالح حين تدعو الحاجة.. فقد ورد جماعة على إلى  من ذلك. لقد أذن 
الشرب فلما وفدوا على عمر  سمحوا لهم ولدوابهم  ماء، فأبى أصحاب الماء أن 

  م فيهم السالح".توضع هالّ  وأخبروه بذلك قال لهم  :"
ة.      ة، قام بها سيدنا عمر لمراعاة ظروف استثنائ  قال:  هذه حوادث فرد

يدنا عمر ينظم أحوال        ــــ ـــ ــــ ــ ان سـ ة..  قلت:  ال.. لم تكن هذه حوادث فرد
ة،  ــــالم ة درهم،  خذالجماعة اإلســـــ عطي لكل مولود ما ان  أمر األوالد مثال... 

ة حتى اآلن.. ومر ماايتن، وهذا مإلى  فإذا ترعرع زاده ــتراك لم  تفعله الدول االشــــ
ــ ــ ـــيخ يتســــ ــ ــبيبتك و على شـــ ــــ ا فقال له " أكلنا شــ ان يهود يفل، و عك في  ف ـــــ ــ نضـ

مثاله من بيت المال خازن بيت المال  وقال له " افرض له وألإلى  هرمك" وأرسله
ـــيخ ــ ــمان االجتماعي للشـــ ــــ ه الوم الضــ ـــم ــ الهم".. وهذا هو ما نســـ ك وع ف وخة ما 
ـــادف أن مر عمر ــــ ذلك صـــــ ة، و ة ال فرد لها  أمور جماع هو  والعجز.. وهذه 

قه على قوم مجذو  أن ينف  عليهم من بيت مفي طر ، فأمر  ــار ــ ــــ ــ ـــ ين من النصــ
ــئونـه.  هـذا هو  ــــ ـــــ قوم على شـــ ـأن يجعــل لكــل واحـد منهم من يخــدمـه و المــال، و

فعله عمر من بيت م ال المســــلمين، الضــــمان االجتماعي بل التكافل اإلنســــاني، 
ة  ة اشـتراك .. وهذا لم تبلغه أ ال مع المسـلمين فحسـب ولكن مع اليهود والنصـار

  في زماننا هذا، وما أظنها تبلغه في قادم الزمان....
بير الخدم، وهم      ســتأنف الحوار، حتى دخل  د الشــيخ يوســف  في  سولم 

ـــتطع أن أتبين منه قليال أو  ــــ الما لم أســ ـــعود  ــ ــعوديون اثير أذن الملك ســــ ــ ــ ، والســـ
زا،  ــا وال ر ــ ــ ــــمع لها حسـ ــ ــفاههم تتمتم، وال تسـ ـــ ارعون في الحديث الخافت تر شــ
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ة عبر  هم المتالحقة في الجزرة العر ة في حرو ولعلهم أتقنوا هذه المهارة القوم
ال..   أج

ون في       ــعود متثــاقــل الجثــة، متجهم الوجــه، فال بــد أن  ــ ــ ــ ــ ونهض الملــك ســــ
صــل، داخل القصــر شــؤون وشــؤ  ه الملك ف ون..  والملك ســعود، على خالف أخ

عا، وما ثير الحرم واألوالد، واألصــهار واأل اء، وهو ضــعيف أمام هؤالء جم نســ
سر من مطالبهم.   !!أكثر مطالبهم، ولعل مطالب الدولة،  أ

  
حث  *مخادعهإلى  دخل الملك        ــــلوا ال ــيخ يوســــــف، واصــ ــ ا شــ قول:   وهو 

م قر   ا؟وسأعود إل
ا أخ أحمد أنت تتحدث عن أعمال إلى  وعاد الشيخ يوسف       الحوار وقال:  

ان ذلك في عهد الوحي وهو حالة  ـــالم و ــــ ـــــدر اإلسـ ـــحابته في صـــ ــــ ــول وصـ ــ الرســــ
قاس  اس فغيره ال  ة تقول : ما جر على خالف الق ة، والقاعدة الفقه ــتثنائ ــ ـــــ ــــ اسـ

ر تغي ــه.. وأنــت تعلم أن زمــاننــا  قــد تغير  "وال ين ــام بتغير األزمــان" عل ر األح
قول شيوخنا الفقهاء.   ما 

قول "وما إ قلت:         ن اإلســالم ال ينتهي  بوفاة الرســول وصــحابته، والقرآن 
م" إمحمد إال رسول قد خلت من قبله  الرسل أف ن مات أو قتل انقلبتم على أعقا

ــلح مع ةوهذا خالد بن الوليد حين فتح العراق، أعلن في معاهد ــ ــــ ــ ــ أهل الحيرة  الصــ
اله.  شـــيخ ضـــعيف عن العمل أو  عال من بيت المال هو وع أن " حيين   المســـ

ا و  ان غن ــابته آفة من اآلفات أو  فتقر"..  وفي العهد األمو خصـــص أحد اأصـ

                                                           
 مجع خمدع *
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ـــف بن عمر، في ميزان م ةوالتهم، يوسـ ة  هإقل ـــرة ماليين درهم لرعا ـــنة عشـ ل سـ
فالة البنات الالتي لم يتزوجن   .األحداث و

ان الناس        ــدر اإلســــالم يوم  أحداث وقعت في صــ ــتشــــهد  قال: ال زلت تســ
  غير الناس.

عد صدر اإلسالم، وهذا الغزالي حجة إقلت:         اد اإلسالم استمرت  ن م
ش  في لنفقات الج اء، ما  فرض على األغن ـــالم، أجاز  لولي األمر  أن  ــ ــ اإلســ

ن مـــال في بيـــت المـــال.. بـــل  أفتى للملـــك الظـــاهر و اإلمـــام النو  إنّ  إذا  لم 
ل  ــلطان  ش، وأن يرد السـ أخذ من أموال الشـــعب لتســـديد نفقات الج أن  بيبرس 

عد إلى  بيت المال.. وذهب العلماءإلى  ما عند جواره وأعوانه من حلى وأموال أ
ــا عنـــده من  ع مـ ــار، أن يب ــارب التتـ حـ من ذلـــك، فطلبوا من الملـــك قطز، وهو 

ــافة الكنوز والنفائ ــ ــــ ــ ــ اإلضـــ ش،   ــد نفقات الج ــــ ــ ــ أخذه  من أموال إلى  س لســـــ ما 
ة..   الرع

ـــرورات تقدر        ــــ ة تقول:  الضــ ــــرع ــ ــ قال: هذه ظروف الحرب.. والقاعدة  الشـ
  قدرها..

ــواء .. إقلت:          اد اإلســــالم تطب في زمن الســــلم والحرب على الســ ن م
ــلطــان أن اوهــذا  ـــ ــــ ــ ــ ــه الحر أعلن أن على السـ ــاء بن حزم الفق فرض على األغن

قيهم من  ن  مسـ اس  للشـتاء والصـيف، و أكلون من القوت، ومن الل ما  للفقراء 
  المطر، والصيف والشمس، وعيون المارة!

ــعود       ــ ــ ــ ــادته إلى  بلغنا هذه  المرحلة من الحوار فعاد الملك ســـ ــ ــ ــ طراحته ووســـ
، وقال "مين غلب مين".   واعتمد ساعده الغل
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ل ا       ا طو   لعمر، اإلسالم هو الذ غلب.قلت: 

غلب دائما،        عن مصادرة  ىن اإلسالم ينهإقال الشيخ يوسف:  اإلسالم س
ان الشـــيخ يوســـف  ما يجر في ســـورا و ة األراضـــي  أموال الناس، وتحديد ملك

  ملك أراضي واسعة في شمال سورا).

ل العمر، أراضي الشيخ يوسف ال ح له فيها!       ا طو   !قلت:  

 قال الملك:  لماذا، لقد اشتراها من أصحابها حالال زالال..      

ـــيخ، ال  ــ ـــام أقر قلت:  الشـ ـــلمون العراق والشـــ ــ ر أنه لما فتح المسـ ع أن ين ـــتط ســـ
ـــح ألحد  ــ صــ ــحاب النبي  أهل القر في قراهم وأنه ال  ــ ــلمين عمر وأصـــ ــ من المســـ

رها وال طوعا، ألنهم متفقون  شــرعا أن شــراء هذا األراضــي ال  هذه األراضــي ال 
اع وال تورث.. ولهذا فإن الشيخ يوسف قد اشتر أراض ه  يت نهى عمر وأصحا

اع!!   أن تورث أو ت

ــــحك، واهتز        ــ الضـــ ـــج الملك  ــ ــ ــــادته، ثج توضــ ــــ ته ومن  تحتها طراحته ووسـ
عه. أصا   والشيخ يوسف يداعب لحيته السوداء 

ــــقير        ــ ــ ل العمر، األخ الشـ ا طو ــــف:  ــــ ــيخ يوسـ ـــــ ام  فقال الشــ أ ــهد  ــ ــــ ـــــتشـ ــ ســ
ة، وهذه مضت وانتهت..   الصحا

ة.. لقد صادر        عد زمن الصحا ك في فتح األندلس الذ تم  قلت:  وما رأ
ــــحابها، ووزعوها على  ــ ـــــي الكبر من أصــ ـــــلمون الفاتحون إقطاعات األراضـــ المســـ
ما تفعل وزارة  ـــغيرة، تماما  ــ ات صــ حيين، وجعلوها ملك ـــــ ـــغار الفالحين المســ صــــ

  زراعي في سورا في أمالك الشيخ يوسف!!اإلصالح  ال
س الشيخ يوسف.       ان عبوس.. ضحك الملك، وع ان ضحك.. و   و
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" الفقه أكثر من الشيخ يوسف..          وقال لي الملك سعود:  أراك "حاف
ة..        ـــأتي األولى في المدارس الدين ـــ ــــ ــ انت نشــ ل العمر.. لقد  ا طو قلت:  

ا أن أل ا في ص نت راغ األزهر الشرفو فت في *تح  نت قد ع لسنة ا.  و
ـــتراكيون أنت  ــوقي "االشــ ــعر شـــ تاب عنوانه مأخوذ من شـــ ـــع  ة على وضــ الماضـــــ

ع ولممامهم" ولكني لم أكمل الكتاب إ ط ل االستدالالت   فلم  ينشر.. ولهذا فإن 
  مخزوزنه في ذاكرتي.

ـــيخ       ة الشـــــيخ يوســـــف.. فقال الشــ حب مداع ان الملك  ــ و ــ .. أنا ال ف يوسـ
رون ذلك.. ة.. والروس ال ين اح ة.. إنها إلحاد وٕا االشتراك   أدين 

ل العمر، الروس       ا طو ة االسالم شيء آخر الروس قلت:    شيء واشتراك
ة في الغرب لم يب عندهم من  ح ــ ــ ـــــ ح، والدول المســـ ــح ــــ ـــــ ا هذا صـ ال يؤمنون 

ة إال الذهاب يوم األ ح اد المســــــ ة  والم ح ــ ـــالة إلى  حدالمســــ ــــة، أما رســـ ســ الكن
ه الســالم فقد نبذوها ظهرا.. وأنا أتحدث عن اإلســالم.. وهو  ح عل ســى المســ ع

ـــالم.. ثم  ة اإلســ ــتراك ـــاواة، وهذه هي اشـــ ــالم إارفع مراتب العدل والمســ ن في اإلســـ
ستطع الروس وال غير  ة لم    أن ينشئوا مثلها. هممؤسسات اشتراك

ة وما هي؟قال الشيخ يوسف:  وهل ف         ي اإلسالم مؤسسات اشتراك

  قلت:  نظام األوقاف.      
ة؟         قال: وهل األوقاف اشتراك

ة من نظام األوقاف..   إقلت:         ة أن تتعلم االشتراك   ن على الدول االشتراك
يف؟         قال:  

                                                           
ة .   * ة والدول اة العر تاب المؤلف: أرعون عاما في الح  راجع 
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ة،        ة والشـــرع ا في فلســـطين، أمام المحاكم المدن نت محام وقد قلت:  لقد 
امها.. وقد أذهل ة وأح ــــالم ـــــة األوقاف اإلســ ـــرو الواقفين تتوغلت في دراسـ ــ ني شـ

ة..   ما جاءت في "الحجج" الوقف
  قال الملك سعود: مثل ماذا؟   
روه..       ل العمر .. لم يترك الواقفون شيئا إال وذ ا طو   قال:  
ار  في الصحاألقد أنش       ر للمسافرن . وا الفنادق للمحتاجين.. وحفروا اآل

ـــالح والخيول  للجهاد، وتكفلوا  اللقطاء  توأقاموا الراطا ــ ــــ للمجاهدين، وأعدوا السـ
ان والعجزة والمســاجين، وضــمنوا للفالحين  مجانا البذار  واأليتام والمقعدين والعم

  وأدوات الزراعة...و.. و...
ل هذا ورد في شرو الو          قفين.اقال الملك:  
ــين إقلت:  بل        ــ ــبوا موظفين مختصــــ ــ ــ ، لقد نصــ الغة الرف أمور  نهم تكلفوا 

ــــحتهم  ظهروا  لهم أن صــ ـــــوهم و ات ليوأنسـ ـــــف ـــتشـ ــــى في المســـ مروا على المرضــ ل
ــعبي الهزلي  ــ ـــاء فرق التمثيل الشــــ ــ ــة إلنشـــ ــ ـــصــــ جيدة... وفي القاهرة أوقاف مخصـــــ
ـــعبي يرفه عن  ـــاص شـــ ــ قى، وقصـ ـــــ ـــى، وفرقة موسـ ــــرور على المرضـــ إلدخال الســ

أصواتهم الجميلة لينشدوا  من المآذن  المرضى ، وفرق ة من المنشدين المعروفين 
ة المرضى والترو ات، لتسل ة على المستشف   عنهم في أمراضهم وآالمهم. حالقر

ضا موجود في شرو الواقفين.       ل هذا  أ   قال الملك:  
عرفها، جيدا، إقلت:   بل        ــــف  ـــيخ يوســــ ــ ـــام، والشـــ  ن األوقاف في بالد الشـــــ

انا محتاجين.. وٕاطعام لتكف الزواج، بإعانة العروســين على نفقات الزواج إذا  ت 
م الحليب.  فة.. ومعالجة الدواب المرضة.. وتقد  الحيوانات األل
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ة  ـــتراك هذا فإن اشــ ــعات،... و... و... و ــ ر للمرضـ الســـــ والماء المذاب 
اإلنسان والحيوان.   اإلسالم تكفلت 

ــ       ــ ــــ ة قال الملك:  هذه أشــ ــــالم ــ ــ مة.. وحينما نعقد مؤتمرا للدول اإلســ اء عظ
فرض  ل هذا  حث هذه األمور ونعمل على تجديد األوقاف.. ولكن  يجب  أن ن

س عبد الناصر..   علينا أن نتفاهم مع "أخونا" الرئ
ة،       ــتراك ــ ــ ة االشــــ  وانتقل الحديث من الحوار العلمي الديني عن الوحدة العر

ة..الكالم في الشؤون إلى  اس   الس
ـــهب الملك في الحديث عن الخالف بين القاهرة والراض، وأن والده        ــ ــ ــ ـــ وأسـ

التضــامن مع مصــر ان يوصــيهم دائما   في الســراء والضــراء  الملك عبد العزز 
س  د هذه المعاني في لقاءاته  المتكررة مع الرئ ان يؤ ــعود  ــ ــــ ــ ــ ... وأن الملك ســ

  جمال عبد الناصر.
عد  ذ       مان م األســحديث مســهب عن مؤامرة االنفصــال، وأقإلى  لكوانتقل 

س ء  من هذا الموضوع، وأن األمر من أوله وآخره دس ت ةالمغلظة أنه بر ، ح
  آخر  ذلك الحديث.إلى  مهارة إلفساد العالقات بين البلدين،

ةإلى  ثم انتهى       ـــــ ــ ـــخصــ ــالة شــــــ ــ ــ حملني رســـ ـــــ ــ أنه ســ س عبد إلى  القول  الرئ
ــر يبرأ ف ــ قة، الناصـ يها من هذه "الجرمة"، وأنه مســـــتعد لزارة القاهرة إلجالء الحق

ة حث في انضمام المملكة السعود ة المتحدة المعقودة إلى  ولل ة الدول العر اتفاق
ة. من ة المتحدة والمملكة ال   بين الجمهورة العر

سيرة العسيرة!!         وانتهت تلك الجلسة المثيرة عند هذه المهمة ال
عدها       ام أخر في الراض.. ســـــافرت  ـــعة أ ضــ ــيت  القاهرة وأنا إلى  وقضـــ

اها ـــالة إ ــــ ــــ ه" إلى  أحمل معي الرسـ ات من "أخ ـــر، وفيها تح ــــ ــ ــ س عبد الناصـ الرئ
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ـــادقة في إحالل الوئام محل الخصـــــام وتعزز  علن فيها رغبته الصــ ــــعود  الملك سـ
ـــمام ــــ قين، واالنضـ ــق ـــ ــ ة بين  البلدين الشـ ة المتحدة إلى  الروا األخو الدولة العر

ــه مع أخ الطرفين جاللــة اإل مثــل مــا تم االتفــاق عل مــام أحمــد  ملــك المملكــة "
ة".. من ة ال ل   المتو

ــاالت مســـــتمرة.. فقابلت            ام في اتصـــ ـــعة أ ضــ وصـــــلت القاهرة، وقضـــــيت 
س  المشير عامر و نواب الرئ س عبد الناصر وسلمته الرسالة .. واجتمعت  الرئ

را محي الدين، وتحدثت أنور ــين الشـــافعي وز إلى  الســـادات وعلي صـــبر وحسـ
ة. ار رجال الخارج ، و تور محمود فوز   الد

ه الرســـالة وال الرســـول.. بل       فهرا، ال تصـــلح ف ان م الكالم ن إولكن الجو 
ان إهدارًا للوقت والكرامة معًا.   في هذا الموضوع 

ـــعود عن طإلى  وأبرقت       ــ ــ ة في القاهرة قلت الملك سـ ـــعود ــــ ـــفارة السـ ــ ر الســـ
فيل بتحقي الخير إن شاء هللا". ة، والزمن    "الظروف الحاضرة غر موات

ة       ــ ــ ــــ النســ ــت ثالثة إلى  انت برقيتي متحفظة، بل متفائلة،  ــــ ــ وقتها.. ومضــ
.. ان الظن أن ال يتحق   أعوام، فتحق تفاؤلي و

ان ذلك في أواخر عام        ة  1963و ـــــ ــ ــ ــــ مؤتمر القمة العري األول، لمناسـ
ــــطين في الجامعة  ــ نت وقفا في مطار القاهرة الدولي وأنا يومئذ ممثل فلســ حينما 

ة.. ة، ولم تكن قد أنشئت  منظمة التحرر الفلسطين   العر

ــعود       ــلم ةوحطت الطائرة الســ ـــند الســ الطائرة، ونزل الملك إلى  رحالها.. وأسـ
امه..سعود، عليال هزال معتمدا على عص والده في أخرات أ   اه،  تماما 
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قبله.. وأنشـــد الملك        عانقه و س عبد الناصـــر على الملك ســـعود  وأقبل الرئ
  سعود قول الشاعر:

ا عوقد يجم       ل الظن أن ال تالق ظنان  عدما                  هللا الشتيتين 

س عبد الناصر  يلإوالتفت          سرور..ائال:  األخ أحمد مسالرئ

قين" بدل        ــــق ـــعر.. وقد يجمع هللا "الشـ ــ في بيت الشــ ــ سـ قلت:  مع تعديل 
  "الشتيتين" .

ــتيتين"       ــ قين الشـ س من أرض المطار وهي تحمل "الشـــــق  وخرجت عرة الرئ
  مؤتمر القمة العري األول.إلى 

  ولذلك حديث في غير هذا الكتاب.
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  ..أسقطت تل أبيبلو...
  وما سقطت بيت المقدس 
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ا من عام        ـــــ ــ ــــهر شـــ ــــ ، وأنا أخطر  1958ان شــ أبهج ما رأيت في عمر

اة، في عامي الثاني والستين.إلى  اآلن   خرف الح
قلبي 1945في سـورا في عام  لالسـتقالفلقد شـهدت أول عيد        ، ورقصـت 

اد الثورة في مع ا عدها أع ــهدت  ــ ــ ه، وشـ ه وجناح ه وقدم ـــــعب وهو يرقص بيد لشــ
فرحتين: ة بذاتها، وفرحة للشــعب  -مصــر وأحســســت  فرحة للثورة المصــرة العر

اد االستقالل في طرابلس وتونس والجزائر   غمره الفرح، وشهدت أع المصر وهو 
انت فرحتي حمدا  أن أ  ة ف ــــر العر ــ ــــ ــ ة  نعاوغيرها من الحواضــ األقطار العر

ل لبلوغ الحرة واالستقالل.. فاحها الطو   في 
ا من عام        ـــــ ــ ــ ــــ ــهر شـ ــــ ــ ــــ ان قمة تلك األفراح وذروة  تلك  1958ولكن شــ

بير لم تشــهد مثيال   الي، وهي في عرس  ام والل اهج.. فقد قضــت دمشــ األ الم
ــت  ــــ ــ ــ عد أن فتح بيت المقدس، وقضــ ـــالح الدين  ــ ــــ القاهرة له منذ أن عاد إليها صـــ

ــع  ــ ــ ـــ س التاسـ ـــهد مثله منذ أن وقع لو ــــ الي وهي  في هرج ومرج  لم تشــــ ام والل األ
ة المنهزمة..   أسيرا في دار لقمان في المنصورة.. في أعقاب الحملة الصليب

ـــفر وال       ــ ــ ــ ــــ ــة فوق الحواجز والحــدود، من غير جواز سـ وعبرت األفراح العر
ة ، وامتأل ـــــم العر ــــ ــــرح دخول، فغمرت العواصــــ ـــــ المظاهرات تصــــ ــوارع  ــــ ــــ ت الشـــ

ــللت خافت ــ ــ ــ ـــــ الهتافات:  وحدة، وحدة..  وتسـ إلى  من النوافذ ةوانطلقت الحناجر 
ام ومهاجع الملوك واألمراء!!   مخادع الح

ـــامـــا، وأنـــا أرقـــب  في غـــدو ورواحي هـــذه الجموع ثـــوم       ت في القـــاهرة أ
ــ ــ صـــــ ادين، وهي تهتف وحدة، وحدة، ثم  ـــوارع والم ــــ ــدة تمأل الشــ ـــ ــ ح هتافها الحاشــ



  

-243-  

أنما  ة،  ا من األقطار العر ارة تحمل مواطنا عر لما لقيت س احا وصراخا  ص
  تحضه على الدخول في الوحدة، اليوم.. ال غدا..

ــــدة.       ـــة المتحــ ـــ ــــة العر ــ ــام الجمهور ــ ــ ق ــب  ــ ــعــ ـــ ـــــ ــ ـــك أفراح  الشــ ــــت تلـــ ــانــ ــ   ــ
عد ذلكلوأخ      ــــعب  ــــ ــ ـــ ذلك بدأت الوحدة تنتقل من األملإلى  ذ الشـ  العمل، و
ــة المتحــدة، وقــامــت إلى  ــة للجمهورــة العر ز ومــة المر العمــل.. فقــد قــامــت الح

ــمالي،  ــ م الشـــــ ــر، وأخر في اإلقل ــ ي، مصـــــ م الجنو ة في اإلقل ومة محل تحتها ح
ان  ــب أن مثلها  ـــــ ــ ــ اة القاهرة.. وأحســ دأت معالم الوحدة تظهر في ح ــورا، و ــــ ــــ ســـ

..   يجر في دمش
بيرة حين رأ       انت فرحتي  ـــلي وأكرم الحوراني نائبين لقد  ــ ـــبر العسـ يت صـــ

م وأرسم في  حت أح سورتي"  أنني أص حت أحس " س عبد الناصر، وأص للرئ
قة المتحدرة  ــا ـــرتي الســـ مصــ ــا  يّ لإالقاهرة..  وأني،  اشـــ م  ام حملة إبراه ، *من أ

مصــرتي  .. ثم ازددت خيالء على خيالء أنني  م وأرســم في دمشــ حت أح أصــ
ــ ــ مة،  وســ حت أمثل المواطن القد ــ ــ ــطينيتي  الحديثة، أصــ طة، وفلســــ ــ ــ ورتي الوســ

، في دول الوحدة.   العري الوحدو
  

ر         ــ ــيد شـ ان ينافســـني في هذه المشـــاعر،  وهو السـ ا  ولكن مواطنا عر
عد  ما  عرف ف ح  ـــــ ـــــ ــ ــورة، وأصــ ــ ــ ــ ــــ س للجمهورة الســ ان آخر رئ القوتلي الذ 

  المواطن العري األول.

                                                           
ة * ة والدول اة العر تاب المؤلف:  أرعون عاما في الح  .راجع 
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ـــر جموع التجــار داوازد       ــ ــ ــ ــــ طــت على مصـ ت معــالم الوحــدة بروزا  حينمــا ه
ات  ـــة والحلو عون األقمشــــ ندرة يب ــ ــ ــورين، ففتحوا المتاجر في القاهرة واإلســـ ــ الســـ

ــــرون  ـــام..  وأقبل األخوة المصـــــ ـــ ا مال لشـــ الغ وهم  ينادون عليها   عليها ,بنهم 
عون . ش أكلون وال    شترون وال ينتهون و

الي المال ات .. وحفلت الل ـــام ــــ ــــ ــــرين والشــــ ـــــ ــــ الحديث عن التزاوج بين المصـ ح 
دن جمالهن وسحر عيونهن , ونشب الخالف حول القول  وشهدت المصرات يؤ

ــــائع :" من لم يتزوج  ــــرةالشـــ ــــن"..  مصـــ محصـــ س  وأجاب من أجاب : بل إّن فل
محصن ". س  ة فل   القول الشائع " من لم يتزوج شام

الي المالح قد ا       ـــه، إلى  متدتغير أن الل ــــر نفســـ س جمال عيد الناصــ الرئ
ة، وفشا المزاح بين الوزراء  اً ورشحته للزواج من سورة.. تعبير  ق عن الوحدة الحق

ـــرات على  ــ ــ ـــورات على أزواجهن والمصـــ ــ ـــرين، وخافت الســـــ ــ ــ ـــورين والمصـــ ــ الســـــ
  عولتهن.

انت الوحدة تش       ء  ر   والى جانب هذا الجو المرح، بين ماجن و
ــهر طرقها ف ــ ــ ــــ ة المتحدة، من الشــــ ، فقد ولدت الجمهورة العر ي ميدان التطبي

ع ال من الشهر التاسع حسب تعبير الحوامل، "والقابالت".   السا

ــــه، وهو في أ       ــر نفسـ ما عرفته من فم عبد الناصـــ  ، ـــا و والح ســ ل عهده رئ
. ــــنوات أخر ــ ــ ــــ ان يرد تأخير الوحدة خمس ســ ة المتحدة، أنه  . للجمهورة العر

ما بينهم،  ، وصراع هؤالء وأولئك ف رين، في دمش اسيين والعس ولكن صراع الس
الوحدة ة وال تمهيد، فجاءت من  ةلقاقصر إلى  قد دفع  في القاهرة، من غير رو

ة!!   غير أساس وال ق
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ــا إبل        اســـي ذاته، وفي دخيلة الضـ ــ م السـ ان في داخل الزع ن الصـــراع 
ر ذاته.. فهذا ا احا ثم يدعوالعســ اســي يرد الوحدة صــ االتحاد مســاء، إلى  لســ

ل في فلك  الوحدة فجرا.. و حض على االتحاد ظهرا ثم يناد  ر  ــ وذلك العســ
حون.   س

ع األولى من        ــاب ــ ــ ــ ــاعب من األســ ــ ـــــ ـــئة تواجه المصـ ـــ دأت الجمهورة الناشــــ و
ـــور ـــ مها السـ ح ــورا، هل  ــ ــ م سـ ح ة األولى، من  ــعو ــ ــ انت الصـ ــــوئها.. و ــ ون نشـ

عض. أمبزعمائهم المتصارعين،  عضهم ل اطها  الذين يترص    ض
م مصر، فمصر الثورة قد استقر فيها        ح لة حول من  ولم تكن هناك مش

لة  ـــــ ــ ــ انت هذه  المشـــــ ـــــورا.. و ــ ــ م مماثل في ســـــ ــتقر ح ـــ ــــ ن قد اســـــ م، ولم  الح
  األولى..
الذ       لة  ــ ــ ة، وال لهذه المشــــ ــت أؤرخ اآلن لهذه الحق ــ رات ولســــ ات.. فهذه مذ

قدر  تاب تارخ.. وأنا أتحدث عنها  ـــت  ســـ اب األحداث ول ــير في ر ســــ مواطن 
راتي.   ما اتصلت   بها ذ

ــــاء في        ــ ــ ــ انوا أعضــــ ــورين الذين  ــــ ــــ نت في تزاور دائم مع الوزراء الســــ لقد 
ــر الجديدة، أو  ــــ ــــ ــ اتبهم في مصــ نا نلتقي في م ة للجمهورة..  ز ومة المر الح

س الجمهورة، وصالح الدين بيوتهم أو  ان أكرم الحوراني نائب رئ في بيتي.. و
عيدين  مان في حي الجزرة، غير  ق ــاد القومي،  ــ ــ ـــــ طار، وزر الثقافة واإلرشــــ الب

  عن منزلي في الزمالك..
ـــتمع       ــ ــورين بدأت اســــ ــ ــ .. إلى  وفي هذه الزارات مع اإلخوان الســـ او ــ ــ الشـــــ

او ال من الوحدة ذاتها، بل من  ات  ش ان عدد من الشخص قها.. و أسلوب تطب
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او في بيوت الوزراء الســورين،  الســورة يترددون على القاهرة ليرددوا هذه  الشــ
عد أن ينتهي سهرهم مع وزرائهم.   أو في بيتي، 

طرقون        ان اإلخوان السورون  او غير مرة.. فقد  قظتني هذه الش ولقد أ
عد  اب في أواخر  الليل،  عد فراغهم من ذاك ال طار، أو  الب الحوراني و لقائهم 

اره!!   الملهى أو ذلك الكا
ان       ومة  تو زة الح ، من مر ـــــ ــ ــ ــورين في دمشـ ــ ــ ــ و الموظفين  الســ ـــــ شـــــ

ـــورين قد أرادوا   ـــيين الســ اســ ــ ــ رين والسـ ــ ــ زة في القاهرة.. فقلت لهم أن العسـ المر
زة، ونظاما را ومة مر ذا، وحدة فورة، وح ا..ه   س

ــة"، أن القــاهرة قــد حلــت األحزاب في           و "الطالئع الثور ــ ــ ــــ ــ ـــ ــانــت شـ و
س عبد الناصر  ا،  قلت: لقد اشتر الرئ عاني فراغا قوم ح الشعب  سورا، وأص

اسيون... رون والس ع  األحزاب.. ورضي العس   إلغاء  جم
و المســـتوزرن، أن الســـورين الذين أختارهم عبد       انت شـــ الناصـــر في  و

عرفهم..  ــال الوطني، وأن الشـــعب ال  قة في النضـ ــا ســـت لهم سـ الوزارة الســـورة ل
ــه ميثـــاق الوحـــدة، ووقعـــه  مـــا أعلنـ ـــة  س الجمهور ــت لهم:  هـــذا هو ح رئ قلـ

اسيون  رون.االس   و العس
ـــى" الرتب        ثر الحديث عن "فوضـــ رين، ف ــ ــ و العســ ــ ــ عد ذلك شــ وجاءت 

ات،  ان في مقدمة والعالوات والترق ــــرين، فقلت:  لقد  ا المصــ طرة الضــــــ ــ وســــ
عيد ون  ش أن  ش.. وعلى الج حاث الوحدة عدم التدخل في شؤون الج عن  اً أ

ارات والتكتالت.   الت
قول الفقهاء،        ما  ـــورة في مثل خبر التواتر،  ــ او الســـــ ــ ــ ــــ حت الشــ ـــــ ــ وأصـــ

ــ نــت أر األمر عــاد ــان  اً و الوحــدة  في مرحلتهــا ال يثير قلقي ومخــاوفي، فقــد 
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م.. هـــذا  ن عـــدل .. ولكني في ليلـــة من إاألولى، والنـــاس أعـــداء لمن ولي الح
ما ينفر الحليب قبل أن   ، الي بدأت أخاف.. أخاف على الوحدة أن تنفر الل

ح لبنا..   ص
ـــورين، وقد عرفته في إحد دورات        ــ ــــ ا السـ ــــــ جاءني تلك الليلة أحد الضــــ

حدثني األمم المتحدة مع ال ه  ـــؤون الهدنة.. وٕاذا  ــــ ــــ ــ خبير في شـ ـــور  ــ ــــ ــــ وفد السـ
ون    !!راألساطيإلى  الحديث المثير.. أقرب ما 

ـــورا تشــــاجر مع تاجر مصــــر في مصــــر        ا سـ وخالصــــة الحديث أن جند
ا ة، وٕاذا إلى  الجديدة.. وذهب الجند وشــ ة الجاهل ، فثارت الحم ضــا ســور

ة المظليين السورن تخرج من  ثكناتها في ضواحي القاهرة، لتضرب حصارا تي
عد أن تدخل إلى  على مصــر الجديدة، وتســد منافذها.. ولم تنصــرف ثكناتها إال 

رين من سورين ومصرين...   ار العس

نت أستمع        قي و ث، وال أكاد أصدق هذه "األسطورة"، يهذا الحدإلى  و قد 
ــخون  ــــ علمه إال الراســـ ــــرا ال  ، والعارفون ببواطن األمور.  وقلت في العلم أمرها ســـــ

:  أنتم تدقون أول إســـفين يف أقدمتم على  للضـــا الســـور في صـــرح الوحدة.. 
  هذا العمل؟

عنطزة"        ــى " .. وال نرضــ ــر التســــل المصــ .. نحن ال نرضــــى  قال:  ســــيد
ا المصرين...   الض

ــمة  وحد       ـــرون هقلت:  العصــ يخطئون  .. الســــورون يخطئون ... والمصـ
ـــرب تل إ.. ولكن الخطأ ال يبرر الخطأ..  ــ ــ ــ ـــورين مهيئون لضــــ ـــ ــ ــ ــ ن المظليين السـ

ان.. وأنا أر أن  ة.. هذا تمرد.. هذا عصــــ ــاحات العر ــرة الســ أبيب.. ال محاصــ
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ا مني، إ أكرم الحوراني.. و إلى  تذهب فورا نان قر ــ ــ ســ طار وهما  ـــالح الب ــ لى صـ
  ما هو أسوأ . إلى الموقف قبل أن تتطور األمور احتى يتدبر 

ــــون الوحدة من        صــــ ــور من بيتي، وأنا أدعو هللا أن  ــــ ـــا الســ وخرج الضـــــ
  على السواء..والمصرين أخطاء السورين 

لما لقيت         ، عد ذلك عن "التســل المصــر أحدا من و تالحقت األحاديث 
ا  ــ ــ ــــ ــــرف الضــ ــ ــ يف يتصــ قص علي  ـــــ .. وهو  ــ ـــورين القادمين من دمشـــ ــ الســـــ

ــــرون م ـــــرون مع الموظفين المصـــــ ــورين .. والموظفون المصــــ ـــ ا الســــ ــ ــ ــــ ع الضـ
اتي  م عامر في حفلة لســفارة االتحاد الســوف الســورين ..ولقيت المشــير عبد الح

ار  ــلني من أخ ــــ ــــ صـ ه ما  ة , ونقلت ال ة قوم ـــــ ــ ــ مت في مناســ ه ما أق ، ونقلت إل
ا ـــــ ــ ـــ ــ ع الضــ ة لجم ه أن تعقد ندوات علم ار.. واقترحت عل ـــلني من أخ ـــ ــــ  صــــ

ســافرون  ســافرون لدمشــ وأخر إلى  المصــرين الذين  ا الســورين الذين   لضــ
، وأن تعمل إلى  ه من سلوك وحدو القاهرة ليتثقفوا  في الوحدة وآدابها، وما تتطل

رسمون..  مون و ح ا سورين  ض ش المصر  م الج ادة العامة على تطع الق
.. وأن األم ا المصـــرون في دمشـــ ــ فعل الضـ ا مدروســـا ما  ــي أســـلو قتضـ ر 

 .. ون المصـــر حاكما في دمشـــ ما  ون الســـور حاكما في مصـــر،  حيث 
ـــاع االقتراح بين  ــــ ــــ ــ ة.. وضـ ات العر ة، والجاهل م ات اإلقل ــب ــ ــ ـــ ــ ــ حتى تزول العصـ

ة..   األنخاب واألقداح، وأظنه ما يزال راقدا  راكدا في ردهات السفارة الروس

اردة قد خرج       حت حديثا إلى  ت من البيوتولكن الحرب ال الشــــوارع، وأصــــ
عاما..و زاد من شــرها تلك األقالم المراهقة التي بدأت تكتب  في صــحف القاهرة 
ة  رة واالقتصاد ومجالتها.... عن فضل الوحدة على سورا في المجاالت العس
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فاءتهم، فردوا عليها من جانبهم  ـــورين غمزا في   ــ ـــ ة..... ورأ فيها السـ والعمران
أن سورا سيدة    ر بزمان..صهضتها ورائدة تطورها قبل منأقالم مراهقة 

ة        ة وعلى الجمهورة العر اردة على الوحدة العر والواقع أن هذه الحرب ال
ام الوحدة.. فإن عددا من  ع األولى من ق ـــــاب ــــ انت قد بدأت في األســ ـــئة،  ــ ــــ الناشــ

ام العرب قد بهتوا أمام هذا الحدث العجيب وت يف تنازلت ح ـــهم..  عضــ ــــاءل  سـ
م  الح ـــيت  يف رضـــ ـــتقاللها،  ـــاعت اســـ يف أضـــ ـــيتها، بل  ــ ــــخصـ ــورا عن شــ ســــ
.. ولكن آخرن عللوا أنفسهم  االستعمار المصر  .. التسل المصر  .. المصر

ـــــ ــــرين، وســ أكلون المصـــ ــ ــ ــطار" ســـ ـــورين "شـــــ ــ تاتورة حأن الســ ررونهم من "الد
  المصرة".

الم ســمعته وما صــنعت       ه.. ســمعته من فم الملكين ســعود وحســين في هذا 
ــــم األمراء  ــــ الوزراء، في زورة من الزارات العديدة، التي و الراض، في مجلس ضـــ

ــــين ــــ قوم بها الملك حســ نت إلى  ان  فهر الجو في عمان.. و الراض حينما  
ة لشؤون األمم المتحدة...   يومها وزر الدولة السعود

ن هذا الحديث ِس  ة نفسها، من  اً رّ ولم  انت تنغمه اإلذاعات العر األسرار، بل 
نت  ــتمعأفقد  ــــ ع العراقي يلعلع أن إلى  ســــ ـــوت المذ ــــ ــ ة، وصـ راديو المملكة العراق

ــورا ال تعدو أن ت ــر وســـ ــ ع كالوحدة بين مصـ ان المذ ما  ـــرا..  ون تســـــلطا مصــ
ه  ــورا إنما هو ابتالع  قامت  ـــر وســــ ــ ح "إن هذا الذ تم بين مصـ صــــــ األردني 

  لسورا".. مصر
ــاردة         ــه، إلى  وانتقلــت الحرب ال ر الغري، بــل لعلهــا بــدأت ف ـــــ ــ ـــ ــ المعســ

فأعرت عن مخاوفها.. على مصـــالحها وعلى إســـرائيل في رأس هذه المصـــالح.. 
ان  اتورة التي نشرتها جردة أو اب، تلك الصورة الكار بلغ  ما قرأت في هذا ال
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مس، تصور الجمهورة العر  ورك تا قطر نيو ماشة ة المتحدة  أنما ذراعا  ها، و
  تشددان الخناق على إسرائيل..

ة، حينما قامت الثورة غولقد ازدادت هذه العردة ال          ة، والحملة الغر ر
غــداد وعلى 1958في العراق (تموز  ــمي في  ــ ــ ــــ م الهــاشــــ ــت على الح ــ ــــ ــــ ) وقضــــ

ء  هو ال ان البر ء .. و ر ــهم بين جان و ــميين أنفســ صـــل الهاشــ ع ف شــــاب الود
س االتحاد العري الهاشمي..   الثاني رئ

حر هائجا والهواء عاصــفا، أنت يومها        ان ال ندرة، و صــطاف في اإلســ
رة.. وٕاذا  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــيد العســ ــــ ـــــ األناشــ غداد، وٕاذا   وأنا أدير مفتاح الراديو  على إذاعة 

ــق علن ســ ان  العراقي  الب ة المتالحقة.. وٕاذا  ام البالغات الحماســــ ة وق و الملك
عتبر  علن انسحاب العراق فورا من االتحاد الهاشمي.. و ة.. ثم  الجمهورة العراق
رة وغيرها مما فرضـــــه على  ــ ة والعســـ ع االلتزامات المال ــــه في حل "من جم نفسـ

ام هذا االتحاد"..   العراق نتيجة لق
ة في العراق..       ــم ــ ة الهاشـ ــمي وســـــقطت الملك ــ وتعالت  ســـــق االتحاد الهاشـ

ة المتحدة.. الوحدة مع الجمهورة العر   أصوات الشعب في العراق تطالب 
شر وشخر، ثم شمر وتبخ       م ر تواالستعمار الغري  ق السدود بين العراق ل

ة المتحدة من داخلها..  ـــرب الجمهورة العر ــــ ضــــ ة المتحدة، ول والجمهورة العر
ة، سعارا وس هذا اشتدت الحملة الغر   عيرا...و

ــةحوارت       ــان ذلــك في خرف إلى  لــت الوحــدة العر منبر األمم المتحــدة، و
ــاء دول  1960عام  ــرها رؤســـ حينما انعقدت دورة "القمة" في األمم المتحدة وحضـــ

ـــــر على منبر  س عبد الناصـــ ـــاؤهم، ووقف الرئ ــ ينهم ملوك العرب ورؤســـ العالم، و
ــة ــاللغــة العر قول " أالإلى  األمم المتحــدة يتحــدث  نــا لنعلن أننــا تيعــالم الــدولي ل
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ة واحدة،  أمة عر ة دائمانؤمن  انت لألمة العر وحدة اللغة، ووحدة اللغة،  لقد 
ــة دائمــا وحــدة اللغــة،  ــانــت لألمــة العر ر.. لقــد  ــانــت لألمــة هي وحــدة  الف و

ة وحدة التارخ،  ا ووحدة التارخ، هي وحدة الضمير، ولسنا نر أساسا قومالعر
  أمتن من هذا األساس".

انت تلك الدورة هي ما عرف بدور        ان فيها   ةو ة، فقد  القمة لألمم العر
ــاء الدول في العالم.. فجاءت إشــــارة عبد الناصــــر بير من رؤســ الوحدة  إلى  عدد 

يد ة تو انت هذه  اً العر ة من على منبر األمم المتحدة، و لمقومات الوحدة العر
ة  لن تقوم المنظمة الع ا الالتين ة مثلها مثل دول أمر ة تر أن الدول العر الم
  بينها وحدة!!

ــــرن أول  ــبوع التالي ( تشـــــ ـــــ ا عن 1960وألقيت في األســ ـــه ــ ــ ا مســ ) خطا
ة، بوصــــفي وزر الدولة  الســــعود لشــــؤون األمم المتحدة، فتحدث  تالوحدة العر

ة  لتحق ــاملة من عن تارخها وحوافزها، وتطلع األمة العر ـــ ــ ــ ــ ة شـــ قها، وحدة عر
ةإلى  المح ة السعود إلى  الخليج.. ولم يب إال أن أعلن انضمام المملكة العر

ة المتحدة!!   الجمهورة العر

ة على منبر  األمم المتحدة،       ــهبت في الكالم عن الوحدة العر ــ وألمر ما أســ
ــاء الدول،  ــ ان بينهم الملك فقد جمعت تلك الدورة معظم أقطاب العالم من رؤســ و

ان  حتو مقالة،  ا صغيرا  تي ان الوفد األردني قد وزع على الوفود  حسين.. و
ار  تبها في شــهر أ ة، وقد وصــلني ذلك  1960الملك حســين  عن  الوحدة العر

ة". ة الهاشم اء للمملكة األردن ه واألن ه مقدمة من "رئاسة التوج   الكتيب وف
ه ورأيت في الكتيب تحل       ة، ألمح ف ا" عن الوحدة العر ــم ــــ ــ ــ ا هاشــــ يال "ملك

ة المتحدة  هالملك حسين بوصف ة الكبر " أن الجمهورة العر "وارثا" للثورة العر
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، وال فرق  طرتها على دول أخر ه دول س هي نوع جديد من االستعمار تفرض ف
ـــــ المســـ ة ال تدوم إال  ة العر اواة التامة بين أن تكون الدولتان عريتين، وأن القوم

ة"!!   األقطار المعن
ـــير       ــ ــين، إلى  وقفت على منبر األمم المتحدة، ومن غير أن أشـــ ــ الملك حســــ

ـــــتعمارا، فالمرء ال  ــ ــ ن أن تكون اسـ م ة ال  آرائه، وأن الوحدة العر ـــــرعت أندد  ــ شـــ
ا عن أ بلد عري آخر،  ا أو أجنب س العري غر ــه، ول ــ ــ ـــتعمر ذاته، وأرضــ ــ ســـ

ا. حتى  عد ذلك بوصــف  م.. واســتطردت  ، أو المتح شــرح ألمســتعمر، والمتســل
ـــانــــــي ــ ــطــ ــــ ـــر ــ ــبـ ــ ــــي والــ ــ ـــــ ــــرـ ـــدان األمــ ــــ ــواف ــة، والــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــر ــ ــعـ ــ ــــدة الــ ـــوحـــ ــــي الـــ ــانــ ــ ــــعـــ   مــ

ح جمهورا أكثر من الجمهورين..    حملقان في هذا الوزر السعود الذ أص
ــير       اق الحديث أن أشــ ــ فتني في ســ ـــخم الذ إلى  ولم  العمل الوحدو الضـ

ه الملك انت إمار  قام  ة التي  ومشـــيخات  اتعبد العزز في توحيد الجزرة العر
ــــدق.. وألني أردت أن أحمي ظهر  ــــ لمة ح وصــــ ومقاطعات.. قلت هذا ألنها 

ة..جعند الملك سعود، وأنا "أتب   ح" في تمجيد الوحدة العر
ـــت أرثا ألحد، يرثه هذا        ــــ ــــ ســــ ة ل ة العر د أن القوم ذلك أن أؤ فتني  ولم 

ة هي ال ة العر ه، فالقوم ة وتراثها!!إملك عن أب  رث األمة  العر

انت موجهة ـــارة  ــــ رهت أن إلى  وأني اعترف أن هذه اإلشـــ ــين.  فقد  ــــ الملك حســــ
ــة" يخلفهــا الموتى ــة "تر ــة العر توارثهــا األبنــاء عن إلى  تكون القوم ــاء، و األح

اء!!   اآل

ـــر وأنا أزوره        ـــــ ــــ س عبد الناصــ للجمهورة  مفي مقر الوفد الدائوقال لي الرئ
ك  مس فقرات من خطا ورك تا ــــرت جردة نيو ـــــ ــ ورك: نشـــ ة المتحدة في نيو العر
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ة في هذا  ة السعود أنك ال تمثل المملكة العر ه  ة. وعقبت عل عن الوحدة العر
  الكالم!!
س هذا الكالم جديدا عليّ        مس، فهذا هو  قلت:  ل ورك  تا من جردة النيو

قها الدائم على خُ ت ا عن الوحدة وإ طبي في األمم المتحدة.. عل ح أن خطا نه صح
ـــعود وال الم ــ ـــــ مثل الملك سـ ــــاعر األمة مال  ــ ــ مثل مشـــ في أنه  ة..  ــعود ــ ــ ــ لكة الســـ

أسرها... ة    العر
عد ذلك       ون في إلى  وانتقلنا  نت أتمنى  أن  شؤون الوحدة.. وقلت له:  

  السورين.. وفد الجمهورة عدد اكبر من
ا أحد من ذلك؟         قال:  وهل ش
ورك.       نت أسمعها في القاهرة.. ال هنا في نيو او    قلت:  ال.. الش
ر القوتلي يوم وقعنا ميثاق الوحدة من "الشوام"         قال:  لقد حذرني السيد ش
ة مؤسس الدو إقلت:         ة المراس منذ أن تولى  أمرها معاو لة ن الشام صع

م  ــها على صــــــعيد الح ــ ــها بنفســ ــ ــــام نفســ م الشــ ل الخير أن تح ة.. والخير  األمو
  أن تتعم جذور الوحدة.إلى  المحلي
  قال:  نحن نجرب هذه الطرقة، وسنجرب غيرها!!      

ــد انتهــــاء دورة األمم المتحــــدة، وعــــدتإلى  وعــــدت              عــ إلى  الوطن 
ط ـــالح الب ـــورة أار، تزاور مع أكرم الحوراني وصــ ــــتمع إليهما والى الوفود الســ سـ

عد يوم.. والوزر  فشـــو يوما  عودا االزائرة، والتذمر  وان أنهما لم  ــ شـ ــوران  ن السـ
ــ ــات، وال تســ ـــاصــ ة اختصـ ام ممارســــان أ ــاعت في تلك األ ع لهما توجيهات، وشــ

اء".. ارتهما المأثورة .. "نحن أجراء ولسنا شر   ع
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او        ان للطرف المصر ش ذلك، فقد أخذت التقارر تتوارد على   و ثيرة 
ـــــه في الظـاهر، وأنه ال يزال  ـــــ ــــ عـث قد أعلن عن انحالل نفسـ القـاهرة أن حزب ال

ــبيل إنشــــاء قواعد له في القاهرة بين  مارس نشــــاطاً  .. وأنه في ســ ا في دمشــــ خف
اب..   الطالب والش

ـــــ       ــ ــ ناصـــــ س جمال عبد ال عث والرئ عث وأخذت  الثقة تتداعى بين ال ر، ال
عث  ـــب أن ال حسـ ـــفيته، وعبد الناصــــر  عمل على تصـ ـــب أن عبد الناصــــر  حسـ
، وأنه يتغلغل في  ة األخر ـــاب الكتل الوطن ـــــ ــــ ـــورا على حسـ ــ ـــــ ســـ يرد أن "ينفرد" 

  صفوف المثقفين في مصر...
عث أن        ـــتطع حزب ال ســـ ات االتحاد القومي في ســــــورا، ولم  وجرت انتخا

أكثر من  ه أنه لوال مقعداً  9445من مجموع مقعدا  250ظفر  ، وأعلن من جان
ة هو  ــــراج وزر الداخل ــــ ــــ أكثرة المقاعد.. وأن عبد الحميد الســ خطة مدبرة لفاز 

  الذ وضع الخطة ونفذها..
ــهم        ــتقال وزراؤه  الثالثة وعلى رأســــــ ـــ ــ عث، فاسـ ـــدر  ال ــ ــــاق صـــ ان أن ضــــ و

س عبد الناصر  ساعة استالمه ادرة تمرد الحوراني.. وقبلها الرئ ا، فقد رأ فيها 
ة" من أحد ـــتقالة "جماع ــــ ــ ـــب له أن تلقى اســ ــــ ــ ســ ان، ولم  ــ ــ ــــ ــ ه في ئوزرا من وعصـ

  مصر، منذ أن تولى زمام األمور في مصر.
عث" من صفوفها،         انها، وانسحب "ال هذا سق من صرح الوحدة أحد أر و

ــفحة أخر  ــ ـــورا.. وقلب التارخ صــ ــ ــجل  وهو الحزب المنظم الوحيد في سـ ــ من ســ
  الوحدة..
عطف على        س بينهما من  ة وهاجة، للدول العظمى ول انت فرصة ذهب و

ـــــدا م ــــ ــ ــ لها تر فيها سـ ة  عاً نالوحدة، بل  ـــتعمارة القر ــــ ــ ــ في وجه المطامع االســـ
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ة، لتتحدث عن الخالفات  ة والعر ــــحافة واإلذاعة، الدول ــ ت الصـ عيدة.. وتحر وال
ـــة ال ـــة العر ــك التعبير  في داخـــل الجمهور ح متحـــدة، ونحـــت النحـــاتون ذلـ القب

" ساد التجارة وتخلف "االستعمار المصر ه  سوء الحال في سورا، و ، فنسبوا إل
ان من سـوء الطا ع لالصـناعة وارتفاع  اٍألسـعار وهبو النقد.. وشـح األمطار، و

عد عام، وأرجف  أن راف الوحدة ثالث ـــنوات عجاف، توالى القح فيها عاما  ــ ســ
  لمنجمون أن ذلك من أخطاء الوحدة!!ا

ة  تثم دارت حملة الرائجا       والشائعات على عبد الحميد السراج وزر الداخل
ة على الســـــواء،  ة واألجنب ــــحف العر ت في هذه الحملة الصـ ـــورا، وشـــــار في ســ

ه  التي "دفعها"  الملك فهو صاحب الحادثة الشهيرة في موضوع (المليونين) جن
ــعود ، للق س جمال عبد ســ ة المتحدة وعلى الرئ انقالب على الجمهورة العر ام 
ــــر،  ــ ــ س.. وقد جاءو الناصـــ ــو ــــ ام حرب الســـــ إلى  هو الذ دمر أنابيب  البترول أ

ــائعات.. وقلت له .. وأنا خارج  ــ ـــه الرائجات  والشــ القاهرة غير مرة ليدفع عن نفســـ
مال الدين رفعت في الوزا ـــيد  ـــــ ـــــر السـ زة .. أما من زارة الوزر المصــــ رة المر

  لهذه  الشائعات من آخر؟.

ـــاعات        ــ ــورا، وأن  أننيقال:  وآخر هذه اإلشــــ ــــ انقالب في ســـ أرد أن أقوم 
س جمهورتها..   أكون رئ

حا؟       س هذا صح   قلت:  "مازحا" أل
ـــرع الخطى في طرقه       ــ ــــ ــــ سـ ـــورا إلى  قال:  وهو  ــ ــــ ــــ ع في سـ المطار:  الجم

حوا أعدائي، وأعدا ـــــ ــ ــ ــــ طغى حزب على اآلخر وأن أصـ ء الوحدة! أنا ال أرد أن 
. لتي الكبر   تظل سورا في حظيرة الوحدة، وهذه مش
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ـــــف (       ــ ــ ــ ذا  مرت ثالثة أعوام ونصــ ـــــورة 1961-1958وه ــ ــ )  والوحدة الســــ
ــهر الزعماء، وتجتر  ــــ ــ ــ ـــر الوزراء، وتصـ ــــ ــــرة تئن بين حجر الرحا، تعصــــ ــــ ــ المصـ

ار، يوم الثامن والعشــرن من شــهر أيلول من أن جاء إلى  األحداث، وتلوك األخ
ة أن تنساه، أو أن تنسى من ينساه. -1961عام  س لألمة العر   اليوم الذ ل

س       ورك أعد الخطاب الرئ تبي  في نيو نت في م  يفي ذلك  اليوم األغبر 
ـــــه  ـــــ التلفون تتوالى أجراسـ ة العامة لألمم المتحدة.. وٕاذا  ه في الجمع ــألق ــــ ــــ الذ سـ

األســئلة تنهمر  المرة عد المرة، وأنا أرفع الســماعة حينا وأضــعها حينا آخر..وٕاذا 
عد واحد.   واحدا 

رة تنطل        ح :  األناشــيد العســ هل ســمعت، هل عرفت، هل الخبر صــح
، عادت الجمهورة السورة، وقع االنفصال بين مصر وسورا..  من إذاعة دمش

م  عامر تحت قص ة السورة ... و... و...قتل المشير عبد الح   ف المدفع
سي، هل أنا صاح أم        دأت أتحسس نفسي ومال قظتي..و ولم أكد أصدق 

ح ــح ــر حوالي  هأن ًا امنائم، أهذا الذ أســــمعه صــ صــ ــغاث أحالم.. وأدرت  أضــ
قة .. لقد وقع  ــمعته هو الحق ــ ــ ــ قنت أن الذ ســــ تبي.. وأ ـــا في م ــــ ــ ــ فرأيتني  جالسـ

نت أخشاه..االنفصال، وتحطمت الوح   دة.. لقد وقع الذ 
ــــة، تومــدد       ــ ــــ ــ ــ ــأنــاملي المرتعشــ ــاإلذاعــات إلى  يــد المرتجفــة  الراديو فــإذا 

عللوا  ــماتة أن  عل المعلقون ما شـــاءت لهم الشـ ــال، و اء االنفصـ ة تعلن أن العالم
حللوا...   و

س عند أحد إال الراديو        تبي، ل ـــاعات وأنا وحد في م ــع سـ ضــ ثت  وم
ــــــ ـــمةالصــ ــمة، ومن خبرإلى  غير، ينقلني  من عاصـــــ ــ ــ س في إلى  عاصــ خبر، ول

ــال.. ولم أعد أطي أن أظل بجانب هذا  الجهاز الك ــ ــ ــ ا إال خبر االنفصــ فر، االدن
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س  ـــهير "ناقل الكفر ل رت ســـــاعتها القول الشــ ــغير، وتذ افر" ذلك الراديو  الصـــ
افر...نّ إوجزمت:  بل  ما  افر أ   ه 

عزني أو ى إل وحملتني خطــــا       مبنى األمم ا لمتحــــدة،  لعلي أجــــد من 
نت  في لهفة حارقة ــليني، و ــ ــلوان، ودخلت األمم المتحدة إلى  سـ ــ لمة عزاء وسـ

ار  اتها أخ لها تتردد بين جن ضــــها، و ألجد  ردهاتها وســــاللمها وقاعاتها، ومراح
ة المتحدة، ولها ــــال..وال حديث  لها إال انتهاء الجمهورة العر ــــ ــ ـــــؤال  االنفصــ ــــ ســـ

قعد في  مثلها في األمم المتحدة، ول ـــورة، ل ــ أتي وفد الجمهورة الســ واحد:  متى 
قة!!   مقاعدها السا

ـاهـا، وأنـا أرقـب       ـا األمم المتحــدة، ومـا أكثر زوا ــــت في إحـد زوا ــ ــــ ــ ــ  وجلسـ
ة، من قاعة الوفود ة آت لجنة، ولم يب في ذهنهم إلى  قاعة، ومن لجنةإلى  ذاه

ــوع واحد من ا ـــــ ــوعموضـ ــ ــعين موضــــ ــ انت مدرجة في ذلك العام على  اً لتســــ التي  
ــــال قد غطى في ذلك اليوم على  ــــ ــ ــ جدول أعمال األمم المتحدة.. ذلك أن االنفصــ

أسره..   جدول األعمال 
ائنا في مأت       ة،  ــــاء الوفود العر عض أعضـــ ــنا ععز  موجلس حولي  ــ ضــ

ـــةع ـ ــة والبرطــــان ــ ـــامنــــا الوفود األمر مر من أمـ ـــــا.. ثم  ــــ ــ ــ ــــ ــــة  ضـ ــ ــ ــــ ــ ــ واإلفرنســ
ـــــامت، وٕاز  ــ احتقار شــــ ة..و...و... ينظرون إلينا  ــفي.. دوالبلج ــــ ــ التشـــ راء مليء 

نا على موعد مع ما هو أدهى وأمر...   ولكن 
امل هيئ       ان هذا الموعد، حين مر بجانبنا الوفد اإلســرائيلي  ســه تو ة،  رئ

ان على رأس الوفد جولدا مايي ه.. و ان..  وأعضــائه  ومســتشــاره وملحق ا أب ر وأ
حث  عن نافذة  انت ت أنما  ــــرائيلي، و ــ لتنطل وتفجرت القهقهات من الوفد اإلســ

  عنان السماء..إلى  منها
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ل المعاني، هزء       ل الطعنات، و ـــرائيلي  ــــ ــ  اً وحملت إلينا قهقهات الوفد اإلسـ
ان من ح إســرائيل أن تتنفس  الصــعداء  في ذلك  ا وشــماتة.. و وســخرة وتشــف

ماشة الوحدة عن عن إسرائيل.اليوم ت     ، فقد انف
  

ــــي،  ـــامتين، فحملت نفســـ ـــاخرن وقهقهات الشـــــ ــ ــــبرا على نظرات الســـ ولم أط صــــ
ــــي.. ــ ــ عضـــــ حمل  ـــــي  ــــ عضــــ اما وأنا إلى  و ه أ ه، واعتكفت ف الفندق الذ أنزل ف

ــــرع آالمي وأ ــــ ــ ــ رتيحصــ ـــــانا إلى  زاني..  وتجمعت  ــــ ــ ــ غرتي، وجعلت مني إنسـ
  ساهما واجما..

ع في دورة األمم المتحدة، أذهب إليها حامال أوراقي و        ة األســاب ق قضــيت  
ة  صــر في األرض، ال أطي أن أنظر في الوفود المعاد وأشــجاني، وأنا أغض 

ــــلل ـــواء.. وأتسـ قة على الســ ـــد أني أنا إلى  والصــ اء،  ــتح ــ مقعد لواذا، خجال واسـ
  الذ  صنعت االنفصال.

عد انتهإلى  وعدت      ــــم ذلك الوطن ,  اء الدورة, وودت لو أن الزمان قد انفصــ
أتي معه  أتي يوم الثامن والعشرن , و العام ليوم واحد من شهر ايلول , حتى ال 

  يوم االنفصال.
رتي  شــجنا وحزنا إلى  ووصــلت الوطن الســتمع        ار، مألت مذ ار وأخ أخ

ـــت  ــــ ن ـــــا  ـــاعي في الوطن، فوق مــ ــت أوجــــ ــــ ـــــألمـ ــ ـــت  آالمي،  وت ــ   .. فتوجعــ
  ه في المهجر..عل

ه ضمادات الجراحات، فأخذت  جراحي        ال امه ول حمل في أ ولكن الزمان 
ــال في نفســـي عام  حصـــد مأســـاة االنفصـ ان  تلتئم على آالمها، وأخذ منجل النســـ

ان..اً عد عام ذلك شأن اإلنسان منذ  اد .. و   ، حتى نسي هذا اإلنسان أو 
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ام الستة من حرب حز        األحزان تنفجر في نفسي من وجاءت األ ران، وٕاذا 
ان.. البر ح  فؤاد حقل ألغام، أصابته شرارة، فراح ينفجر  أنما أص   جديد، 

، أدب تحت       ـــــ ــتة أهرول بين القدس وعمان ودمشــ ــ ــ ام السـ نت في تلك األ
ة إال في الهزمة..  ـــتر ــ ــ ــ ة، ولم تكن مشـ ــتر ــــ ة المشــــ ادة العر األرض في مقر الق

صــــر ورأيت الجبه ــيناء واألردن والجوالن تتهاو أمام  ة في  ســ هاو تات العر
  أوراق الخرف.

ـــتراح في اليوم        ــ ام، واســ ــتة أ ــ ــ ا في سـ ـــنع الدن ــ وتردد في ذاكرتي، أن هللا صــ
عد األ ـــاءلت  هل لعري،  ــ ـــ ــ ذا تقول التوراة .. وتسـ ع.. وه ــا ــــ ــ ــ ـــتة أن السـ ــ ــــ ام الســ

ع؟؟!!   سترح في اليوم السا
ة، استعيد أنفاسي وفي ا        ام الكارثة وأنقاض الن ع وقفت على ر ليوم السا

راتي، وقد صاح في نفسي هول التمني.. لو أن .. لو أن...   واسترجع ذ
ا         ـــع ــ ــ ة المتحدة شـ ت الجمهورة العر ــال ما وقع، لقو ــ ــ أجل لو أن االنفصــ
شا..   وج
ت، لوقع األردن ف       ة قو شا..ولو أن الجمهورة العر ا وج   ي أحضانها شع
ـــا واحدا        ــ ــ شـ ـــــرائيل تواجه حولها ج ــــم إليها، لكانت إســـ ــ ولو أن األردن  انضــ

  وقائدا واحدا..
، لسقطت تل أبيب وما سق بيت المقدس..        له  قد جر   ولو أن ذلك 
تبي، أكتب إلى  غرفتي،إلى  بيتي،إلى  وحملت "لو" في قلبي، وهرولت       م

راتي، وال مه الصارم العادل..مذ تب ح   تارخ معي 
ثيرن  .. أجـــل إ       ـــة الكبر في حزران، تقع على أكتـــاف  ن أوزار  الن

  ثيرن من الذين صنعوا  االنفصال أو تمنوه..
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ة الكبر تقع على الذين غفلوا  عن الوحدة، وأهملوها، إأجل        ن أوزار الن
ان في دمش أو في ا   لقاهرة..سواء منهم من 

فعلوا ما فعلوا، لكانت حرب        عا  لم  ومرة أخر لو .. لو.. أن أولئك  جم
ــــقطت المدينة الخالدة  ــ ــ ـــــقطت  تل أبيب، وما ســ ــــ ـــتة لنا ال علينا.. ولسـ ـــ ــ ام الســ األ

ة، بيت المقدس..   الحبي
ــا بيــت المقــدس ال تجزعي.. نحن معــك على موعــد.. ونحن على موعــد       

  مع النصر...
ا بيت المقدس         شـــر   ن جيل الوحدة إ زوال.. و إلى  ن جيل االنفصـــالإا

 آت ال محال.. والنصر على موعد مع الوحدة..
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        لما سقطت سيناء..  ..لوال االنفصال
  ..وما سق الجوالن                             

  
، في ا1962ان عام          لوطن العري الكبير...، عام المأساة الكبر
ـــاخرن تلعلع في        ــ ــــ ــــ ــــامتين الســ ــــ ــــ ــ ت األمم المتحدة ورائي، وقهقهات الشـ تر

عـــد  ـــة المتحـــدة وفـــدين،  ـــة وهي تر للجمهورـــة  العر ردهـــات المنظمـــة العـــالم
ير إلى  االنفصــال، وفد مصــر  ووفد ســورا.. وعدت  اً الوطن ألر  ما هو أشــد ن

  وأسوأ  مصيرا..
ان أو        الطائرةو ــولي  ــ عض األهل إلى  ل وصــ بيروت، فقد أردت أن أزور 

ــل عودتي ــاء، قبــ ــ ثــــت إلى  واألقر .. وم ــث بيتي وزوجتي وأوالد ـــاهرة ، حيــ القـ
ــتمع ام اســــ ـــعة أ ، إلى  ضـــ ــ ــ ة، والى إذاعة دمشــ ــــدقاء والى اإلذاعات العر األصــ

انت ما تزال تولول على الوحدة، وتبرر االنفصال..!!   و
اة االنفصــال مع الماليين الذين عاشــوها مثلي، وضــاعف من وعشــت مأســ      

ا المغامرن من أمثال الكزر  هذه المأساة مضاعفاتها.. ذلك أن نفرا من الض
م، قد هدموا آماال طواال عراضـــا،  والنحالو الذين  دبروا االنقالب في الليل البه

ن ـــين عاما، ولم  ــــ ة خمســ ة من أجلها قرا ألولئك المغامرن  افحت األمة العر
ل ماضــيهم وحاضــرهم.. بل   اة الســورة.. و ة وال في الح اة العر قة في الح ســا
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ات والمدرعات على دار اإلذاعة وراسة  ا حسنون  تسل الد ل رصيدهم أنهم 
ان، وٕاصدار البالغ رقم واحد، وأنه بالء ال بالغ..   األر

ة التي جاءت في أ        ـــاة الوطن ــــ ــ ـــال،  قد لفت في ولكن المأســ ــ ــــ عقاب االنفصــ
ـــع في ميدان الحرة  ــــ ـــيهم الناصـ ــــ ان لهم ماضـ ـــــود جماعات العرب  ردائها  األســـ

  واالستقالل..
ـــــؤوم حتى بدأت  ــــ ا المغامرون عن االنقالب المشـــ ـــــ ــ ــ علن الضـــ د  فلم 
ات، وأنا  اد ذ بدء بهذه البرق ال  ات التأييد.. ولم أ ــ تتلو برق ــ ـــــ ــــ إذاعة دمشـ

ــتمع ــماء مو إلى  اســ دون الحاكم، أســ ل شــــعب مجموعة من الناس يؤ قعيها، ففي 
ون.. ن الحاكم من    ول

ع السور يردد أسماء ضخمة،         ولكني ذهلت .. ولم أصدق سمعي، والمذ
ـــــؤال من  ــــره.. وقفز الســـ أســــ ــال العري  ـــــ ثير منها عزز على قلبي، وعلى النضـ

:  ما هذا، وما الذ أسمع.   فؤاد
عد إلى  أنا أصـــغيو  هانت مشـــدو        ما  قرأ ما عرف ف ع الســـور وهو  المذ

الوحدة، ثم تتدرج مان التام  ـــال.. لتعلن في مقدمتها اإل ـــ ــ ــ ـــة االنفصــ ــ ــــ ــ إلى  عرضـ
ع .. ومن هم  ـــال.. ثم تــأتي التواق ــ ــ ــــ ــــ أخطــاء القــاهرة، ثم تبرر االنقالب واالنفصـ

ع؟؟   أصحاب التواق
ع          ـــــحاب التواق ــــ ع أصــ ر المذ ـــماذ ــ ــــ حدًا واحدًا، وخّيل إلي أني وا همئأســ
ــتمع ــماء إلى  أســـ ــمًا من تلك األســـ ــ ع أسـ لما قرأ المذ ـــفحات على وجه الزمان  صــ

  الضخمة. 
ــــلطـــان األطرش ــ ــــ ، خـــالـــد العظم، أكرم ـــان من الـــذين وقعوا ســــ ، فـــارس الخور

ــبر الع ــي، صــ طار، معروف الدواليبي، ناظم القدســ ـــالح الب لي، ســــالحوراني، صـ
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ـــورا ــ مين  وغيرهم من رجاالت ســـ ـــى ال ــــ ــار.. ومهما إلى  من أقصـ ـــــ سـ ــى ال ــ ــ أقصــ
ـــــال، فإن اإلجماع ينعقد   ـــــ ـــة االنفصــــ ــ ـــ ــ ــ م الذين وقعوا عرضــ اختلفت اآلراء في تقي
ـــور  ــ ارزا في تحرر الوطن الســــ ـــتثناء، قد لعبوا دورا  ــ ــ ال اســ عا، و على أنهم جم

ان لهم صفحات مشرقات في تارخ النضال..   العزز،  و
غا" ثم جاءت ثالثة األث       انا "بل ر القوتلي ب ـــــ ــ ــ ــــ ـــيد شـ ــــ ـــ ــ ـــدر الســ ــ ـــــ افي، فأصــــ

مة  التي أدت  ــ الالئمة على إلى  ســـتعرض  األخطار الجسـ نحو  االنفصـــال، و
ر  سمه، لما اقترف من أخطاء في تصرف اجمال عبد الناصر، من غير أن يذ

  األمور..
ــورا يّ وقد أطب الحزن عل       ــ ــ ــ ون في ســــ طعن الوحدة إلى  أن ينتهي الوحدو

ــال في عام  ــ م، وأن يوقع لالنفصـ ـــم أولئك الذين وقعوا للوحدة في  1962في الصــ
  ...1958عام 

ــفحاته        ــ ــــ ــ ــد وأمعن على العجوز القوتلي، أن يختم صــ ــ ــ ـــــ ان أشـ ولكن حزني 
م في بيروت..  ق ان ما يزال  ــــوداء.  و ــ ــــفحة السـ ــاء بتلك الصـــ ــ ضـــ ــــعة الب الناصـــ

ه في منزله وأنا ال أعلم ماذا سأحدث أ لسان أحدثه...فذهبت إل  ه و

ة األمير جبلة بن        ا رت وأنا في الطر ح يف  ألاوتذ ـــاني،  ــــ ــــ يهم الغســـ
يف غضب ولطمه، إداس أعرابي على قدمه وسق  ة، و الكع طوف  زاره  وهو 

يف أبى والتح  فة عمر أن يلطم األعرابي األمير جبلة، و ــى الخل ــ ـــ ــ ــ يف قضــ و
يف..  ورجع الروم ر القوتلي، عن اإلســـــالم.. و ــــلت منزل  شـــــ يف.. ووصـ و

ة على لساني، وأنا عازم أن أرو  ا ةوالح ة..إلى  ها من البدا   النها
ــي الوثير وأنـــا أجلس       ــــ ــ ــ ـــه، حتى بـــدأ إلى  ولم أكـــد أغوص في الكرســــ جـــان

صوته المجلجل..   الحديث، هو 
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الوحدة.. لقد تحملوا تســـل المصـــرين ثالث ســـ-       فر الســـورون  نين.. لقد 

م نصــحت عبد الناصــر ولكنه رفض نصــائحي...  م و ن زعماء ســورا الذين  إو
ـــر من  م حذرت عبد الناصــ م و مة..  ــــتقالل على أكتافهم لم تعد لهم ق بنوا االسـ
ـــعابها.. لقد ظن عبد  ــ ــ شــ ة أدر  رين.. أهل م ــــــ ا العســـ ــ ــ ــــ عثيين.. من الضـ ال

ـــر ــ ــ ـــر. الناصـ م مصـــــ ح ما  ــورا  ــ ــ م ســ ح ع  أن  ــتط ـــــ سـ ره إ. أنه  م ة  ن معاو
قدر على الشام..  و... و... طوله وعرضه، لم    ودهائه، 

رغ       شـــه حينا، و ال، وهو  ر القوتلي في هذا الحديث طو  يومضـــى شـــ
ه انفجار في  ــي ـــــ ــــ ــ صـ ــــيت أن  ــ ــ ــ دت أن أخرج من المنزل، فقد خشــــ حينا آخر.. و

ه، وهو في هذا  الحديث الغضو  ة في قل   ب.شرايينه، أو تداهمه نو
ـــيئا        ــــدره، وأخذ يهدأ شـــ نونات صــ ل م ولكن هللا لطف.. فقد قذف القوتلي 

ـــمت، وأنا ال  دا.. وتملكني الصــــ دا رو ــوت المجلجل، خافتا رو ــ ــيئا وعاد الصـــ ــ فشـــ
شفت له إأدر ما سأقول.. وعزمت أن ال أتحدث معه شيئا فقد خشيت  لمي أن 

عود ة..إلى  أن  ته" وتكون القاض   "نو
ل شــــيء إال في إلى  رفت وانصــــ       الحديث عن صــــحته، وعن الجو، وعن 

ع العامة.. ومددت يد أصـــافحه مودعا، فوقف مجه قول  اً دالمواضـــ ا وهو  متع
:-  

ان خبر االنفصال في األمم المتحدة؟ ولكني لم أسمع منك شيئاً -         يف 
ار قلت:  خبر قرأه الناس ليومه.. ثم طوته         ام  التأخ ة..األ   ال

ـــورا في األمم المتحدة في الدورة المقبلة،  ــ ل حال، أر أن تمثل ســــ قال:  على 
ة.. فا لة.. وفي هذا  ة مدة طو   لقد أعرناك للسعود
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       .   قلت: مللت من األمم المتحدة، وال أرد أن أعود إليها مرة أخر
  

ــافر       عبد اإلى  قال:  ال بد أنك مســــ ـــر قل له، القاهرة.. فإذا اجتمعت  لناصـــ
نا نخشاه..   هذا ما 

من دوو        نت  ر القوتلي، دون أن أعقب على ذلك بال أو نعم، و ــ عت شــ
سق على األرض  نة، حتى ال أراه أمامي  قة مم حاول الهروب منه عند أول دق

  جثة هامدة..
ارة، وأنا ال أصــدق أني نجوت من التهمة التي ســترافقني        وانطلقت بي الســ

ـــــاء على "المواطن العري األول".. لقد ل  ــــ ا في القضــــ ــب ــ ــ ــــ نت ســـ أني   ، عمر
ل في ســبيل  ه، وأقدر له جهاده الطو نت أح فقدت الوحدة.. فهل افقد هذا الذ 

ة.   األمة العر
ارثة االنفصال،        اما في بيروت... وأنا أر الشعب واجما أمام  وقضيت أ

ــــائ يدير مفتاح ا ــــ ــــي والسـ ــــ التاكسـ ب  ــوت العرب وهي أر ـــــ لراديو على إذاعة صــ
طل  اب، و الشـــتائم، والســـ االنفصـــال، ثم ينهال  تشـــجب االنفصـــال والذين قاموا 

ـــماء: ــ ح في الســ ــ ــ صـــ ارة ل ـــــ ــه من نافذة الســ ـــنا من إ برأســـــ ا رب، تخلصــــ نت فين 
  الخونة!!
ــــدقائي.. ففي إلى  وغادرت بيروت       ــــ ــــ ــ يف أقابل أصـ القاهرة، وأنا ال أدر 

ـــــؤولين أثنـاء إقـامت ـــــ بيرا من المســــ ــــر، الجئـا، عرفـت عـددا  ــ ــ ــــ لـة في مصــ ي الطو
ة ومعلمين.  ـــعب الطيب:  تجار، وطل ــــ ما عرفت آخرن من الشــ ـــحفيين،  ــــ والصــ

سا لوفدها في األمم المتحدة.   وقد عرفني هؤالء سفيرا متجوال لسورا، ورئ
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، وأنا أخشـى أن يزورَّ ؤ وصـلت القاهرة أقدم رجال وأ       س، عني النا خر أخر
قول لو ما  اد المرب أن  نت أنا المســــؤول عن االنفصــــال، أردد مع القائل: "

  خذوني.."
  

عض الصحف في مصر، و        ن لم تخل من إ ولقد ضاعف من مخاوفي أن 
أخطاء  مصــــر في تطبي الوحدة،  س  قداعترافها  ــاقت مع آالمها فراحت تل انســ
النابل..وأخذ  اطل، وتخل الحابل  ال ـــلة الح  ـــلسـ تب سـ ل  ـــنين ه الســــيد حسـ
شف فيها  .. لمقاالت عن الوحدة واالنفصال  ثيرا من الحقائ لرأ العام العري 

عض تعليالته.. رهت    ولكني 
ن        م ة  ة واجتماع س هناك ظروف اقتصـــاد ل في مقاالته:" أن ل قال ه

ـــح في  ــ ــ ــــ ــان هنــالــك اختالف واضـــ ــة الوحــدة.. وأنــه  التطور أن تقوم عليهــا تجر
ـــورا في ذلك الوقت من عام  ــ ــر ســ ــ ل من مصـــ ، وأنه لم 1958االجتماعي  في 

ة  ة وٕايجاب تكن في الواقع بين الشعبين العريين في مصر وسورا من روا فعل
ـــيته  ــــ ــ ـــخصــ ـــــ ــر وشـــ ــــ ــــ ـــــيء واحد، هو جمال عبد الناصـ ــــ ام الوحدة الفورة، إال شــ لق

  وٕايجابيته"..
طلــب       قــ وجــاءني أحــد محرر األهرام   ــل، فقلــت  اً مني تعل الم ه على 

الوحدة  فر  ل، هل يرد أن  قوله ه ل:  ما هذا الذ  اق حديث طو ــ ــ ــــ ــ ــ في ســ
ة  ر القوتلي.. وما هذا الحديث عن الفروق االجتماع ـــــ ــ ــ فر بها شـــ ما  ة  العر
ر الفروق الواسعة التي تسود المجتمع  ة بين سورة ومصر، ليته يتذ واالقتصاد

ا  وأ ة.. وما معنى هذا الكالم في روســ ة واالجتماع ا من النواحي االقتصــاد مر
ام الوحدة الفورة..  طة الوحيدة لق س عبد الناصــر هي الرا ة الرئ عن أن شــخصــ
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ل، ولكني ال أرد أن تعود إ س عبد الناصــر عن الســيد ه نني ال أقل تقديرا للرئ
ـــرة ــ ــ ــــ ــحافة المصــ ــ ــ ــــ ه و إلى  الصـــ ائد، عهد التأل س، فهذا أخطر ما العهد ال التقد

ة..  في صيب األمم ن حوافز الوحدة بين سورا ومصر متوفرة،  إنهضتها القوم
طة الوحيدة، وأحسب أن عبد الناصر إ و  ون عبد الناصر هو الرا ني أرفض أن 

ون هو الوحدة، وأن تكون الوحدة هو.. ــــى أن  ــــ ــ ـــــه ال يرضــ ــ ــ آخر ذلك إلى  نفســـ
.. ــــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــيــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــلــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــعــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتــــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ـــ   الــ

ة أن تســــمع  ولكن حديثي لم       ان على الجماهير العر ينشــــر في األهرام، و
ل وحده...   رأ ه

فة عمر         ل.,. الخل ه، فقد وجدت العذر له ــ عد الفوارق وأوجه الشـ وعلى 
ــــلعم) فراح ــ ــ ــ أ وفاة النبي (صــــ الذهول حين بلغه ن ـــيب  ــ ــــ ــ ــ ز  يرغي أصـ هدد و د، و

قول أن محمد ل من  توعد  تب آخر الإلى  قد مات.. اً و ما روتها  ـــة..  ــ ــ ــــ قصــــ
ة..   السيرة النبو

ل حينما رأ الوحدة تموت،  أمام ناظره..        ان شأن ه ذلك    و
ــورة تخوض في ذلك الجدال        ــــرة والســــ ـــحافة المصــ ــ وعزمت أن أترك الصـ

ــه، فهو أول من تلقى  م عــامر أتحــدث إل ـــــير عبــد الح ــــ ــ ــ ــالمشـ المرر، أللتقي 
... ة من ال صــدمة االنفصــال في دمشــ اء، وخشــ ة من ح ق ة، نولوال  قمة األبد
ا المتآمرون. ه الض   لقضى عل

ت       ه في م طة" لبنان أو ه دخلت عل ه "غط ـــــ ــ ــ ــــ اق الدخان تكاد أن تشـ وأط
ثيرا عن  ثيرا وسمعت  ة:  لقد قرأت   عد السالم والتح "شبورة" القاهرة، وقلت له 

ة.. ولكني أرد أن أعرف أمرا  االنفصــال واألحداث والوقائع، وعند ما ه الكفا ف
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ة االنفصــــال في مهدها..  ش والشــــعب مع إواحدا... لماذا لم تضــــروا حر ن الج
ن أن يخضعها نفر من المتآمر  م   ن  والمغامرن.الوحدة، وال 

ـــاء على  قال:       ـــعنا خطة للقضــ ــــر وأنا، وضــ س عبد الناصـ الواقع أننا ، الرئ
ــا فرقـــة من جنود إبـــل المؤامرة والمتـــآمرن،  ننـــا بـــدأنـــا في تنفيـــذهـــا.. لقـــد أعـــددنـ

ة، وفد   نائب الصاعقة قوامها ثالثة آالف مقاتل للهبو في الالذق المظالت من 
ـــدرت األوامر عض الجنود من الطائرات، وصـ ــطول المصــــر إلى  تم إنزال  اٍألســ

ــفن التجارةإلى  التحرك ــ عض الســ ـــورة... وتحولت  ــ ــواحل السـ ــ الت ناقإلى  الســ
حار  ـــة وثالثين ألف جند لإل املتان مؤلفتان من خمســـ  جنود.. وتأهبت فرقتان 

ا من قبرص، ولكنا أوقفنا  الخطة في إلى  الفعل قر ة. ووصــل األســطول  الالذق
العودةإلى  آخر لحظة.. وأصدرنا أوامرنا ور سعيد..إلى  قواتنا  ندرة و   اإلس

ــعب ال       ــــ ان الشــ ا، قلت:  ولماذا؟ لقد  ــور يتوقع أن تتحرك القاهرة عمل ــــ ســ
ان مستعدا لضرب المتآمرن، والحفا على الوحدة.أ و  ش السور    عتقد أن الج

ح .. بل        ـــح ــ ــمال قد إقال:  هذا صــــ ــ ــــ ـــور في  الشـ ــ ش الســــ ن وحدات الج
قوات مصرة. ادر لدعم القوات السورة    طلبت إلينا أن ن

العودة؟ ذن.. لماذا أمرتم القواتإقلت:          المصرة 
ـــــيجارة)              ـــيجارة من السـ ــــعل الســـ شــ ال وهو  ت طو ـــــ عد أن سـ قال:  (

ون نحن  ة ن ـــى أن تقع حرب أهل ــــ نا نخشــــ ــببين: األول أننا  ـــ ــ ــ الواقع أن هناك ســ
ع س عبد الناصـــر موقفنا  أننا نرفض أن  دطرفا فيها، وقد أعلن الرئ االنفصـــال، 

ــــاد ــ ــ ــــة إلعــ ــــ ــــلــ ــ ــيــــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة وســـــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــلـــ ــرب األهـــــ ــ ــ ـــحــــ ـــــ ــــون الــ ــــ ـــكــ ــــ ـــدة...تـــ ــــ ــــوحـــ ــ ــ   ة الــ
  قلت:  وما هو السبب الثاني؟      
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ي        ــطول األمر أن األســـ اء موثوقة  ــبب الثاني.. لقد وصـــــلتنا أن ــ قال:  السـ
ان  نا نرد أن نعطي األمر السـادس قد تحرك في اتجاه السـواحل السـورة، وما 

ة. ة العر   فرصة  لضرب القوم

ــبب األول خطأ،       ــبب ا قلت: الســـ ــ ــائل تقديرة .. والسـ ــ لثاني خطأ.. هذه مسـ
ــك، والمرء فيها معرض للخطأ والصـــــواب.. ولكن الخوف من الحرب  من غير شـــ

ـــرة ال ــ ـــ ــ ــ م أنزلتم  القوات المصــ بيرا.. لو أن ان خطأ  ة  ل األهل ــــم إليها  ــ ــــ ــ نضــ
ـــادس فهو حرب  ــ ـــــطول الســ ــعب.. أما تحرك األســ ل الشـــــ ــور ومعه  ش الســـــ الج

  أعصاب..
ا أخ أح       رة نحن نعرفها و قال:  ال  ست نمد.. هذه مسائل عس قدرها.. ول

س  ــين ورئ ــ ة من أمور األمم المتحدة.. أنت تعلم أن الملك حســـ ـــــ اســ ـــــ ــائل ســ مســـــ
ا بذلك  تف ، ولم  ـــور ــ ــــ ــ ــ ــال السـ ــــ ــــ االنفصـــــ انا أول من اعترف  ا   جمهورة تر

ة  ــدا قواتهما  على الحدود، حما ــ ـــمال للولكنهما حشــــ ــ ـــورة من الشـــ ــ جمهورة  الســـ
رة..ومن ا   لجنوب.. هذه أمور عس
ا.. هل إذا أعلنت        رة ثان ــــــ ة أوال وعســ ـــــ ــ اسـ ــــــ قلت:  ال.. بل هذه أمور ســ

ة، أو من تحرك  ونها وشأنها.. خوفا من الحرب األهل ندرة االنفصال، تتر اإلس
  األسطول السادس..

ندرة طول        ــألة مختلفة تماما.. اإلســـ شـــيء من الغضـــب" هذه مسـ قال:  "
  رها أرض مصرة.عم

ـــــادس       ــــ ـــــ ــطول   الســـ ــــ ــــ قى األســــ ـــة، مـــا    قلـــت:  إذن، لن تقوم وحـــدة عر
 . ض المتوس حر  األب   يتحرك في ال
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ا خطوات تنبئ عن        ـــــ ــ تب المجاور، وللضـ ــمعت وقع األقدام في الم ـــ وســـ
ذاتها، فنهضت ألودعه وأنا أقول: أرجو  أن تعذرني، أخشى أن أكون قد أسرفت 

بير وخطير، إفي الحديث..  ال.. إن الموضوع  ة ألج ه مصير األمة العر ن ف
ـــرين.. ــ ـــال عقدة في نفوس إخواننا المصــ ل ما أرجوه أن ال يخلف االنفصــــ لقد  و

عز علينـا أن  23ان لثورة  ـة.. وأنه  ـة العر ــــل في رفع لواء القوم ــ ــــ ــ ــ يوليو فضـ
ة ـــاب الوحدة العر ــــ ــة في عهد الثورة.. وٕانه لحرام أن تعاتصـــ ــــ ســــ ة بن ــ ــ ــــ قب القضــ

ة ا المغامرن..العر عض الض سبب جرمة اقترفها  ة،    ، ومعها األمة العر
ـــرين..         ـــورين والمصـــ ـــترك بين الســـ ا أخ أحمد.. الخطأ مشـــ قال:  ال وهللا 

ــتظل ثورة  أخطائنا في الوحدة.. وســـــ ــــر  س عبد الناصـــ يوليو  23وقد اعترف الرئ
ة الوحدة ة ورا ة العر ة.. لواء القوم  العر

ــاتي،        لمــاتــه تــداعــب تمن م عــامر، و ـــهير عبــد الح ــــ ـــــ تــب المشــ غــادرت م
ـــال قد خلقت عقدة  ــ ــ ــ ــــم جراحاتي.. ودعوت هللا أن ال تكون جرمة االنفصــ ــ ــ ــ وتبلسـ
ـــم الجمهورة  ــــ ـــــ ة اســ قي لها من الوحدة العر قة  في هذه الدول الكبيرة التي  عم

ه نجمتان حزنتان. ة.. وعلمها، وف   العر

في أن        ان  ام العرب من الوحدة واالنفصــال، و دأت تتضــح مواقف ح و
ة حتى تتجلى له الصـورة .. الشـامت إلى  مع المواطن العريتسـ اإلذاعات العر

  شامت، والحزن حزن..
ــل على هللا رب        ــدين، المتو ـــــامتين اإلمــام أحمــد حميــد ال ــ ــ ــــ رز بين الشـــ و

ار أن اإلمام الذ تهالك على القاهرة حتى دخل في  العالمين، فقد تناقلت األخ
ة المتحدة" في عام  ،  1958"الدول العر ـــور ــ ــــ ــال السـ ــ ــــ عد االنفصــ ح  ــ ــ ــــ ، قد أصــ

ــمر على الحرة.. وتفتحت   ــــ ـــــ ســ ة، و ـــتراك ــ ــــ تندر على االشــــ ه على الوحدة، و يتف
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ة بن مالك،  ــائد على طرقه ألف ــعر في اإلمام أحمد، فأخذ ينظم القصـــ ــ قرحة الشـ
قول:وهي أ   -لف بيت من الشعر في الصرف والنحو.. فأنشد 

ا بنـا لوحــدة مبنيـة   ه
  قانونها شرعة اإلســـالم

ة من البــدع س بها شائ   ل
  من أخذ ما للناس من أموال

  حجة التأميـم والمعادلــة
ا بنـا لوحــدة مبنيـة   ه

  قانونها شرعة اإلســـالم
ة من البــدع س بها شائ   ل

  للناس من أموالمن أخذ ما 
  حجة التأميـم والمعادلــة
  ألن هـذا مالـه دليــل

اإلرغـام   فأخذ مال الناس 
  وال يجوز أخذ مـال الغيـر

  على أصول بيننا مرضيـــة
ـام ة األوصاف واألح   قدس
  تجيز ما اإلسالم عنه  منــع

  وما تكسبوا مــن الحـالل
  بين ذو المال ومن ال مال له

  ه العقــولفي الدين أو تجيز 
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  جرمة في شرعه اإلســـالم
أن يرضى بـدون ضـير   إال 

ــات، لنــاظمهــا         ــار النــاس في حف هــذه األب ، فقــد حفظهــا القــات ممــاإوت
ون وهز  ــــــواء.. حفظها الوحدو ــ ــ ــاليون على الســـ ــــ ــ ــ ون واالنفصـــ ــعر أالوحدو ــ ـــ ــ ــ الشـ وا 

  والشاعر... وحفظها االنفصاليون تضامنا بين الفجور والفاجر..
ة  1961وفي ختام        ة، الوحدة بين الجمهورة العر ــرح ــ ــ ــ اختتمت تلك المسـ

ة  ة، وأعلنت  القاهرة انتهاء االتحاد ألن "الجمهورة العر من المتحدة والمملكة ال
ة ال تخدم غير أغراض  ـــتعداد للدخول في تجارب وحدو ــــت على اســـ ســ المتحدة ل

ما أع ام، وتســـتغل ضـــد أماني الشـــعوب..."   ــم الح اسـ لن ذلك متحدث رســـمي 
 القاهرة...

ة المتحدة عن الخطأ.. وحدة مزورة مع  ذا تراجعت الجمهورة العر وه
من.. والرجوع   الح فضيلة..إلى  أمام ال

ة المتحدة في وحد       ة  توســواء أخطأت الجمهورة العر من ها مع المملكة  ال
انت في تصــرفها مع الســورين و أم لم تخطئ، وســ قد فتحت منافذ في حصــن اء 

لها أمور تحتاج ـــلل منه المتآمرون المنتهزون.. وهذه  ــ ــــ ـــة  إلى  الوحدة، تســ ـــ ــ ــ دراسـ
ان عزا ض، فقد  ــتف ـــ ــ ــ تاب مســـ ــــاملة في  ــ ــ ــ نا، نحن الجيل الوحدو في األمة ؤ شــ

تهـا ودورها   ـد عرو ـــــمـدت أمـام المحنـة.. فقـد ظلـت  تؤ ــ ــ ـة، أن القـاهرة صـــــ العر
ة... اة العر عي في الح   الطل

ــال        ــ ـــر، في أعقاب االنفصــ س عبد الناصـــ اد أعلن الرئ ـــعيد الق فعلى الصـــ
تها قد عرو مان مصـــــر  ـــرة، أن إ اشــ ــها نال يتزعزع، وأ رم ـــمي نفســـ ـــتظل تســ ها ســ
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ة المتحدة، وأنّ  ذا  الجمهورة العر ــها من األخطاء.. وه ــ ـــــ ـــر ال تبر نفســـ ــــ ــ ــ مصـ
ع ا ه  أصا عترف قبل أن توجه إل س عبد الناصر    التهام..وقف الرئ

ضــان النيل، في        وعلى الصــعيد الصــحفي،  فقد انغمرت مصــر في مثل ف
ة تدعو تبته  الصحفي إلى  حملة صحف ان أروع ما هزني ما  تها، و يد عرو تو

ار اليوم ( ــــر أحمد بهاء الدين في جردة أخ ار  16المصـ ) يتســـــاءل :" 1962أ
ذ ــال بين دمشـــــ وحلب،  قبل  االنفصـــ االنفصـــــال بين القاهرة  لكهل هناك من 

، لقد وجدت في هذه الكلمة المؤمنة راحة في نفســي وخاصــة أنها جاءت   ودمشــ
ـــرائيل ( ــ ــ ــــ ام إســـ ر ق ار). 15في اليوم الثاني لذ ــعيد الدولة فقد  أ ــــ ــ ـــ ــ أما على صـ

ة في  نت في ذلك اليوم في جامعة القاهرة 1962مايو  21جاءت المناســــ ، فقد 
ة اجتماع المؤتمر في الجناح المخصــــــص للدبلوما انت المناســــــ ــيين العرب، و ســــ

ة.   القومي للقو الشعب
ــرة..        ــــ ــ ه العشـــ أبوا ــــر االجتماع بتالوة "الميثاق"  ــــ س عبد الناصـــ وافتتح الرئ

قرأ الفقرة األولى التي  س  ة، وأخذ الرئ اب التاسع مخصصا للوحدة العر ان ال و
ــة لم تعــد في حــاجــة ــة  إلى تعلن " أن األمــة العر قــة الوحــدة العر أن  تثبــت حق

قة الوجود العري  حت حق ها.. لقد جاوزت  الوحدة هذه  المرحلة وأصـــ بين شـــعو
ــارهم ــــ صــ أ ـــــفقين هاتفين، والتفتوا  ــ ــــاء المؤتمر مصـ ــ جناح إلى  ذاته"  ووقف أعضــ

ع العمال والفالحين والمثقفين من أعضـــــاء  ان جم أنما  ـــيين العرب، و الدبلوماســ
  قولون للسفراء العرب "هل سمعتم.. هذه مصر.." المؤتمر القومي

ة للوحدة         طة بهذه المظاهرة الوطن ـــرن  غ ــ ـــ ــ نت من أكثر الحاضـ ولعلي 
ــفراء.. فقد عرفتها قبل  عرفه الســـــ ـــر ما لم  ة، ذلك أني أعرف من أمر مصــــ العر
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ــة تحــت أقــدام أبي الهول، وفي مــدافن  ثالثين عــامــا من الميثــاق تهتف للفرعون
ين أعمدة الكرنك...األ   قصر،  و

ــاع، وتالقى الجمع        ـــة االجتمـــ ــ ــا ــد نهـــ عـــ ــاهرة،  ــ ـــة القـ ــامعــ ــ وخرجنـــــا من جـ
ـــفراء العرب  ــ ادلون التهنئة، الســــ ــافحين، يت ــ ــ ــ ــرين.. وجاء ممتصـ ــ ــــ ع الوزراء المصـ

ة: من انتصر في معر قول،  م عامر    المشير عبد الح
ة من هذا هو ميثاقنا.. هل ســـمع األخ أحمد.. نحن م       ســـتعدون لكل تضـــح

أرواحنا من أجل  ــحي  ــ ــــ ام أننا لن نتردد أن نضــــ ــــتثبت لك األ ــ ــ أجل الوحدة.. وســــ
  فهم هذا جيدا..تالوحدة.. يجب أن 

ل منا       ــئونهم.. وذهبتإلى  طرقه، وذهب الحاضــــرون إلى  وانصــــرف   شــ
م.إلى  شأني..إلى  راتي عن ذلك اليوم العظ تبي  ألكتب مذ   م

م عامر، ولقيته خاللها ومضــت  أعوام ســ عة على حوار مع المشــير عبد الح
ــا األحـــداث  ـــابهـ ــة وجـــاءت في أعق ــتـ ــ ــ ــــ ــام الســــ ـ ــاءت حرب األ مرات ومرات.. وجـ

م عامر واحد ــير عبد الح ــــ انت وفاة المشــ ــام...  و ــ ــاف إليها  ةالجســــ ــــ ضــ منها، 
ة، وفي ســيناء وفي  ة في الضــفة الغر اســتشــهاد اآلالف واآلالف من أبناء العرو

  لجوالن..ا
ـــير عامر        ــ ــ ــــ الم المشــ رت  نت يومها في بيتي في إحد قر لبنان، وتذ

أرواحنا من  ـــــحي  فهم تجل الوحدة.. يجب أن أفي يوم الميثاق "لن نتردد أن نضـــ
  هذا جيدا...".

واآلن فهمت  هذا الكالم جيدا.. أن األعمار بيد هللا، ولكن عمر "عامر"       
ــقطوا ان معلقا بين الوحدة وا ــهدائنا األبرار الذين ســــ ذلك أعمار شــــ ـــال، و النفصـــ
ة والجوالن..إلى  في الميدان.. من القنال   الضفة الغر
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ــال        ــ ســـــة  1961إن انفصـ ــبب ن ــنارها، على  1967ان ســـ ل عارها وشـــ
ش األحداث  من مرقدها.  المواطن العري أن ين

ســة        أنما 1967وجاءت  ن المشــير عامر،  رني  حدثني بلســان  لتذ ان 
ــب.. ولكنه قضـــى  ــير عامر فحسـ قض على المشـ ــال لم  القدر!! غير أن االنفصـ
ــــام.. ــــرغـــ ـــي الـــ ــ ــــا فــ ــهـــ ــ ــ ــــهـ ــم وجـــ ــ ــ ـــا، وأرغـ ــ ــرهــ ــ ـــــ ــ ــ ــــ ــأســــ ــ ــ ـ ــــــة  ــــة أمـ ــ ــــرامـ ـــ ـــــى  ــ ـــل ــ   عــ

العظات..        العبر، وتتع  ة  أن تعتبر  ال العر   وعلى األج

ـــائنـــة مـــا تكون هـــذه العبر أو تلـــك العظـــات.. فـــإن التـــارخ ال يرحم       .. و
ــال في عام  ــ تب أن الذين صــــــنعوا االنفصــ عة ما  تب في طل ــ ــ ، هم 1961وســ

  .1967الذين صنعوا هزمة 
 وأنه لوال االنفصال، لما سقطت سيناء، وال سق الجوالن...      
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  هزيمة الوحدة...وحدة الهزيمة
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مة                                                      صنعنا وحدة الهز
  

ــــر في أيلول  ـــــ ــورا ومصـ ـــ ـــال بين ســـــ ــ ــ ، ولكن الوحدة،  1961وقع االنفصـــ
ان  ة وغيرها .. و ش في وجدان األمة العر ــتمرت تع ــــ ــــ ــ حديثا دعوة وعزمة، اســ
ــعب أن جرمة االنفصــــــال قد  ــ ـــها، فقد أحس الشــ ـــورا نفســـ ـــده في ســـ ذلك على أشـــ

ه، وأن رجسها ونجسألقي ه.... هات على أعتا ا   قد رمى  على 
ـــور لكرامته ولوحدته.. فقامت المظاهرات في المدن         ــ ــ ـــعب الســـ ــ وثار الشـــــ

ــال  ــ ـــــ ومة" االنفصــــ ــــلون يتحدون "ح ــــ ــــ ــورة وقراها، وتدافع الوطنيون المناضـ ــ ــ ــ ــــ السـ
حثون عن الطر ا هنا وهناك ي إلى  طر العودة -أســــلحتهم.. وتجمع الضــــ

ــادقهمال ــ ـــــدة، وتطلع الجنود وهم في خنـــ قودهمإلى  وحــ انقالب على إلى  من 
م الشــــمالي عود اإلقل ة إلى  االنقالب، ل ح الجمهورة العر ي وتصــــ م الجنو اإلقل

اسمها وعلمها، فحسب. قتها، ال  حق   المتحدة تمثل الوحدة 
ش والشعب معا على المتآمرن الذين دبروا         االنفصال  وازدادت نقمة الج

نا... والوحدة ديننا ...  قولوا  هللا ر على غفلة من الزمن، ولم يجدوا مفرا إال أن 
ـــــاعون إلعادة الوحدة من غير أخطا ــ ــ علنون أنهم ســ ها.. وأنهم ال يردون ئوراحوا 
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ام، وتدوم القاهرة لبناء وحدة تثبت على األ ـــلون  إلى  االنفصــــــال.. وأنهم ســــــيتصـــ
  بدين!!دهر الداهرن  وأبد اآل

ــتغفار واالعتذار لم يُ  ــ ــ ــ ــــ ات"  فتيال.. ولم تجدِ  جدِ ولكن هذا االســ ذلك هذه "الدعا
ا المتآمرن و  ض على الضــ ة في إعادة الوحدة... فق ودعو الســجن.. في أالكاذ

عد  ةســــجن المزّ  ين واالنفصــــاليين،  ــم بين جدرانه الوحدو ضــ ه أن  تب عل الذ 
م،هذا االنقالب أو ذاك.. منذ االنقال ـــــني الزع ــ ــــ ــ آخر إلى  ب األول في عهد حسـ

ة ل   ا.هالقائمة التي ال نها
ضــــعة عشــــر        ومات خالل  عد االنفصــــال، تعاقبت على دمشــــ أرع ح و
ــهر  ومة، والدعوةاً شـــــ ومة وتؤلف ح ــــق ح ش إلى  ، تســـ ــفوف الج ــ الوحدة تعم صـــ

  والشعب، وأخيرا جاء شيء من التراق من العراق!! 
ان ان ذلك من ا      ا من عام  منلعراق فعال، و  1963الثامن في شهر ش

ــق في قلعته، في  ــ ة.. ســـ س الجمهورة العراق ــم رئ ــ ــــق عبد الكرم قاســـ حينما ســـ
ومة عبد السالم عارف.. ه المحصن  في وزارة الدفاع.. وجاءت ح ت   م

ـــعبي        ــــان الشـــ ضــ ـــــان دجلة، ولكنه الف ضـ ــان، ال ف ــ ضــ غداد في الف وغرقت 
لها صائحة صارخة "الوحدةالعارم..   الوحدة" ... المظاهرات واالجتماعات.. و
ــــلت       افي والقفار، ووصــ حات والهتافات الف ، إلى  وعبرت هذه الصــــــ ــ ــ دمشــ

عد شـــهر واحد من انقالب 1963آذار  8وقام انقالب جديد في دمشـــ ( ) تماما 
  العراق...

ـــعارا له..       ـــ ـــر، شــ ــ ــ الوحدة مع مصـــ ــ س عبد وأعلن انقالب دمشــــ وأبرق الرئ
انت  ارات التهنئة.. و ــورا، مع أطيب ع ـــ النظام الجديد في ســــ ـــر معترفا  ــ الناصــــ

عد االنفصال يتصل فيها م .. عأول مرة  ومة  السورة المترعة في دمش   الح
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ـــانع والمتاجر والمزارع،      ــــ ــعب من البيوت والمصـــ ــ ــ ـــاحات إلى  وخرج الشــــ ــــ الســـ
ادين والشوارع يهتف بلسان واح   د:  وحدة، وحدة، وحدة...والم

ـــــحا أن ح        ــــ ــ دأ واضــ ان هو القوة المخططة والمنفذة النقالب ر و عث  ب ال
ــعب ا أن ينزل الشــ ع ان طب .. و غداد، وآذار في دمشــــ ا في  ــ ـــارع إلى  شــ الشـ

ان  عث، منذ  ة هي شــعار ال الوحدة، والوحدة العر غداد ودمشــ  ام  طالب ح
عث..   ال

... ومن              غداد ودمشـــ ة بين القاهرة و هنا ارتفع شـــعار الوحدة الثالث
ــل أقطــارهــا ــة في  هــا العزاء إنهــذه الــدعوة الجــديــدة.. فــإلى  وتطلعــت األمــة العر

  والرجاء.. عزاء عن االنفصال الماضي، ورجاء في وحدة المستقبل.
مه، على الوحدة الف               ـــراره وتصــــم ــعب، وٕاصـ ورة وتعاظم إلحاح الشــ

ا ـــروا الوزراء في  دبين األقطار الثالثة.. و ــ ـــــ حاصـ ــ أن  ــ ــــ ــ المتظاهرون في دمشـ
ة  لتحقي الوحدة  ن مفر من الشروع بخطوات عمل وزاراتهم وفي منازلهم.. ولم 

ة...  الثالث

ـــــل بين        ـــــ والقاهرة، وطار الرســ غداد ودمشــ ــالك التلفون بين  ــ ت أســـ وتحر
ــــم الثالث  ــ ــ مهدون،يالعواصــ ـــون و ــ ــــ أن اتفقت الكلمة على عقد محادثات إلى  جسـ

ن ذلك في  ة.. ول ام  14عاجلة إلقامة الوحدة الثالث ـــتة أ ــــ ـــــ عد ســ آذار.. تماما 
..   من االنقالب في دمش

ـــول          ــــ ــ ــ ة أخر من تجارب الوحدة. وتكامل وصـــ ــــهدت القاهرة تجر ــــ ــــ وشــ
ان الوفد العراقي مؤلف ... و ــور ــــ ــــ ـــــ اً الوفدين العراقي والســ ــ ــ ر من أحمد حســـ ن ال

س الوزراء، عل ــالح مهد عماش وزر  يرئ ــ ه، والفر صــ ــعد نائ ــ ـــالح الســ ــ صـ
ة، وعبد الرحمن البزاز ســــفير العراق  ــبيب وزر الخارج ــين شــ الدفاع، وطالب حســ
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عة عشـــر عضـــو  ــور مؤلفا من ســـ ان الوفد السـ ــهم الفر اً في القاهرة.. و ، برأسـ
ـــالح الب س مجلس الثورة، ومعه صــ ـــي رئ ة لؤ األتاســ س الوزراء وثمان طار  رئ

ادة الثورة.... ا من أعضاء مجلس ق عة ض   وزراء آخرون، وس
ـــألون        ســـ ـــحافيون  قرع في منزلي، والصـــ ـــج جرس التلفون وهو  عن  ينوضـــ

ما أعرف.. عمن أعرف..  ، فأجبتهم  ــور ــــ ــاء الوفدين العراقي والســـ ـــ ة" أعضــــ "هو
ــــرح ا ــــ ــماء  جديدة على المســ ـــ ــــ ثير  من األسـ ان  ـــألني  أحد و ــــ ــــي" وســـ ــ ــ اســ ــ ــ ــــ لســ

عة عشر..؟   الصحفيين: ما هو السر في أن عدد الوفد السور الكبير.. س
ا في       اسـ عة عشـر اتجاها سـ مثلون  سـ س في األمر  سـر.. إنهم  قلت:  ل

  البلد.. على األقل!!
  قال:  لماذا تقول على األقل؟      
ـــت مم       ــــ ـــــ ســـ ــ اتجاهات أخر ل ــ ــــ ــ ــ ثلة .. الحزب قلت:  أظن  أن في دمشــ

  الشيوعي مثال،  واإلخوان المسلمين!!
ة        ان وفد الجمهورة العر ة، و ــــر الق ـــــ ة في قصـــــ دأت المحادثات الثالث و

 ، غداد ه الثالثة: عبد اللطيف  ـــر، ونوا ــ ــ ــــ س عبد الناصـــ المتحدة مؤلفا من الرئ
س المجلس مال الدين  حســـين، وعلي صـــبر رئ م عامر، و  والمشـــير عبد الح

ـــور ، وفدا  ــ ان الوفد الســ بيرا، على حين  ا  ــع ــ مثل شـــ ــغير  ــ .. وفد صـــ التنفيذ
ا صغيرا.. مثل شع   بيرا 

دأت  المحادثات في             ، وامتدت في مرحلتها األولى 1963آذار  14و
ار  ل ما في هذه الع اليها  ام بل اليها..  وأقول ثالثة أ ام بل من ســاعات  ةثالثة أ

.. فقد ـــات تنعقد في قاعات االجتماعات وخارجها، وفي  ودقائ ـــ ــ ــ ــــ انت الجلسـ
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ه تجر بين الوفد  ـــالة الطعام، ولم تخل غرف النوم من اجتماعات  جانب ــ ــ ــــ صــــ
ين أعضاء الوفد السور بذاته..   السور والعراقي، و

ة في جو ســــاخن، امتدت حرارته       حدائ إلى  ودارت  المناقشــــات منذ البدا
ـــدت على ا ة فأفسـ ان أصــــدقائي من الوفدين العراقي الق ــائمه الحلوة.. و ع نســ لر

أتونني على غير موعد  ، في المنزل..  ة مجادالتهم عند ق ستأنفون   والسور 
، فيبـــد ـــا الفـــاكهـــة، ثم أفمـــا  اتف قـــا فرغون مـــا في الثالجـــة من  ـــالمطبخ  ون 

ــو  ــ قول اإلخوان  الســ .. ف ـــا ــون  القهوة والشـــ ــ حتســ ـــالة  رون  بل نجتمع في الصـــ
عد  ذلك " نســتهلك  ل ما جر  من مداوالت  القهوة عندنا ألذ !  و " الوقت  في 

شفت عن أسرار وأسرار.. ة حقا،  انت مداوالت  تارخ ة.. و   في قصر الق
ــة         ــا ــر ن ــــ ــ ــ س عبــد النــاصــــ ــان زمــام المــداوالت بيــد الرئ الجمهورــة عن و

عرض وجهــة نظره ومفهو  ــة المتحــدة..  ــة، واألخطــاء التي العر مــه للوحــدة العر
ان الوفد السور إلى  المصرة وما-وقعت في الوحدة السورة ذلك.. على حين 

ــا متعــــــاقبين، غير متوافقين وال  ــ عــ ــــدة، أو يتكلمون  جم ـــة واحــ ــــه دفعـــ لــ يتكلم 
ــــور وفودا متعددة، بل  ــ ــ ـــــو الواحد، هذا إمتفاهمين، حتى غدا الوفد الســ ــــ ن العضـ

ــا مثال، ينقض ـــ ــ ــ أتي  الضــــ األمس، و ه  جديد في الغد، حتى باليوم ما تحدث 
ح  بنفسه يؤلف عدة وفود   !!أص

ـــتمعأنت        ، فقد إلى  ســ ــور ــان الوفد الســـ ـــيل في بيتي على لســـ هذه التفاصــ
ان في معظمه مع الوفد   انوا أكثر ترددا عليَّ  من الوفد العراقي، فإن الحوار 

، وعن التجرة المررة ال نت أقرأ صــحف الســور تي مرت بين ســورا ومصــر، و
ـــــود  ــ ــ ــــ ــــجام التي تسـ ــــ ــــ القاهرة في اليوم التالي وهي تتحدث عن روح الوئام واالنســ

احثات المؤتمر!!   م
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ـــحف األهرام والجمهورة        ن الضـــــخمة الملونة في صــ نت أقرأ تلك العناو و
ة الثالث ــور الوفود العر ار، وهي تنشـــــر صـــ ــحةواألخ ون الضـــ ـــح ضــ ات ، وهم 

ــحك على هذه  ضـــ ـــاخر  ان القدر الســ عض، و ــهم ذراع  عضـــ تأ  العرضـــــة، و
ات ثأرا للوح ة.دالضح ة العر ة، وانتقاما للقوم   ة العر

ــر ولكن المداوالت داخل        ــ انت تنبئ  أن قصـــ ـــرائرها،  ـــرارها وســــ ــ ة في أســ الق
ـــــحف القاهرة قد جعلت  من الح ة.. على حين أنه لم تكن هنالك حالصــــ ة ة ق

انوا يجتمعون في  ل ما في األمر أنهم  ة.. و ة من غير ح انت الق إطالقا.. و
ة..   قصر الق

ر من تكلم         وقال لي أصـــدقائي من الوفدين الســـور والعراقي، ولم أعد أذ
ذلك يتكلمون دفعة واحدة... قالوا  انوا  ـــا، و عضــ ـــهم  عضــ قاطع  انوا  أوال، فقد 

ــــر، إ ــــ س عبد الناصــ ا، لقد تحدث عن حن الرئ ـــــ ــ مرارة، وأن ز ان قاســـ عث  ب ال
عث  ة، وأن القاهرة دفعت لحزب ال اســـ ــ ن أن تقوم على مناورات سـ م الوحدة ال 

ون عميال.. وأن  ـــــاله ال ل ـــاعدته في نضـ ة قد جعلته  تأمواال لمســـ ــ ــ جرته الماضــ
ــــرها.. وأنه لم  ــــ ــ ــ أســ ـــورا  ــ ــــ عث ولكن مع ســـــ يرفض أن تكون الوحدة مع حزب ال

ــدق أ ــ ــــ ـــال.. وأن الذين قاموا صـــ ــ ـــ ــ ــة االنفصـ ــ ــــ ــ طار قد وقع عرضـ ــالح الب ــ ــــ ــ ن صـ
قبلون أن يتعاونوا مع إســرائيل  وال يتعاونون مع  .. مصــراالنفصــال أعلنوا أنهم 

ش ، وأنه ال بد من قوأنه ال  ـــاس وحدة الج ـــــ ــــ انت على أســ بل أ وحدة إال إذا 
ة قبل الد ـــتراك ـــــ قي للوحدة والحرة واالشــــ ة وحدة.. تحديد المفهوم الحق خول قي أ

ع فلم  يجد فيها شــــيئا  واضــــحا ..  ــيل عفل حول هذه المواضــــ تب مشــ وأنه قرأ 
ـــتراكي  ـــحة ألن ينفرد االتحاد االشــــ ــ ــــرة مناورة واضــ وأنه ير في المداوالت الحاضـــ
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سورا والعراق. وأن القصد من هذه المحاولة أن  عث  مصر، وأن ينفرد حزب ال
ـــند ـــر بين المطرقة والسـ ـــع مصـ ــورا والعراقتوضـ قبل بوحدة  ان.. بين ســ وانه ال 

ة خير من هذا االئتالف الهزل...  ــــاس االئتالف، فإن الجامعة العر ــــ ــــ على أســـ
ش السور  قى الكتل المتصارعة في الج عد ذلك:  هل ت وتساءل  عبد الناصر 
م تردون دولة مهلهلة بال إرادة.. وأنه من غير  ـــا.. أم أن عضـــ ــها  ــ عضــ ـــفي  صـــ

انت لها أخطاء في وحدة ا ــــر  ـــــ ــــ ش ال تكون  هنالك وحدة إطالقا.. وأن مصـ لج
صورة  عث األرعة،  ا في قبول استقالة وزراء ال عهد الوحدة.. وأنه أخطأ شخص

  فورة..
ــر  ناوأجاب الوفد       ــ ــور بإســــــهاب أكثر.. ألن الجانب المصــ العراقي والســــ

ـــــر.. أ ــ ــ س عبد الناصـــــ ه رجل واحد هو الرئ ما الوفدان اآلخران فقد ان يتكلم  ف
عث ومفهومه  ــفة حزب ال ــ ـــيل  عفل عن فلســـــ ــ ــ شــ ــيد م ــ عا.. فتكلم الســـــ تكلموا جم
ة  ان همها تصـــف ة، وأن أجهزة الدولة في عهد الوحدة  للوحدة والحرة واالشـــتراك

ــ ــ ــــ ــورـ ـــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــر الســ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــاصــــ ــــ ــنـــ ــــ ــــعـــ ــــ ــــراز الـ ـــــ ـــث وٕاب ــــ ــــــعــ ــ ـ ــــــ ـــ ـــزب ال ــ . ةحــــ ــر ــ ــــ   األخـ
عه  عرضة االن       طار عن توق اب ودافع السيد صالح الب فصال، وسرد أس

زة .. وأن أس ة المتحدة  لوباستقالته من الوزارة المر م في الجمهورة العر الح
طرة . ة، بل على الس ن قائما على أساس المشار   لم 

        : ــعد ــ ــ ــــالح الســـ ـــة إقال علي صـــــ طار على عرضــــــ ـــــالح الب ع صــــ ن توق
عتبر جرمة ال تغتفر.   االنفصال 

ــح الفر ل         ـــورون أن ســـــبب وأوضـــ ا الســ ؤ األتاســـــي هو ورفاقه الضـــــ
ا المصـــرين والســـور ات التي قامت بين الضـــ ان الحســـاســـ ن وما ياالنفصـــال 

ة النس ات والرتب والمعاشات...إلى  يتصل بهذا الموضوع    الترق
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س الوزراء، وأعضاء الوفد السور اآلخرون، أن        وأكد نهاد القاسم نائب رئ
س ه عث  ل ـــأنها ال ــورا، لها شــــ ــ ــ ة أخر في سـ ــــــورا.. وأن هنالك قو وطن و سـ

  ووزنها..
  

ة، وتصوره ز وأسهب عبد الكرم زهور في شؤون ح       عث الداخل لوحدة لب ال
ـــوف .. "وأننا  ــ ـــم بهذه القاعةســـــ ـــ ـــر على إلى  نعتصــــ ــ ــــ س عبد الناصـ أن يوقع الرئ
  الوحدة".
ر ورفاقه في الوفد الع       ــن ال ــــ ـــح أحمد حســـ ــــ راقي، أنهم ال يردون أن وأوضــ

ان س عبد الناصـــر بين المطرقة والســـند وأنهم ال  -العراق -ســـورا -ضـــعوا الرئ
عثيين في  عده، وأن ال ـــال و ه قبل االنفصـــــ ــلو ـــ ــــور في ســـ عث الســــ يتفقون مع ال
ر في  طار قد ف ـــــالح الب ــ ـــ ما أن صـــ ـــال،  ــ ـــ ــ ــورا قد ندموا على تأييد االنفصـــ ــ ــ ــ ســـــ

  االنتحار.
ــمعت هذا       ــورين والعراقيين ولو أني  لقد ســــ وأكثر من هذا من اإلخوان الســــ

لمة، لج لمة  ـــــع في متحف الوحدة، اء دونته   ـــتح أن يوضـ ســـ ــخما  مجلدا ضــــ
ة... أن تقوم دولة الوحدة مرة ثان أذن هللا    يوم 

ـــــحن الجماهير        ــ ــ غداد، تشـــ ــ و ــ ــــ ــ ة في القاهرة ودمشــ انت اإلذاعات العر و
احثات ـــيل م ــ ــ ــ ــــ ة بتفاصـ ارهاالوحدة العر ع من أخ ارها ، تذ س من أخ ، ثم ما ل

ة التي تندلع من أفواه الوفود الثالثة عن الوحدة  ــحف ــ ــــ ــــرحات الصــــ ــــ التصــــ عها  تت
ة، وعن مؤسساتها الدستورة وأهدافها، وموعد إعالنها.   الثالث
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ـــواره األمة        ــ ــ ة، وقد التقت حول أســـ ــر الق ــــ ــ احثات تجر في قصــ انت الم و
أســر  ة  انعة جراحات االنفصــال تتطلعالعر الشــفاء إلى  ها، وتالقت في حدائقه ال

ل داء.   .. والوحدة شفاء من 
ة دقا        ـــر الق ــــ حت تدق أبواب قصـــــ ـــــ ــ ــ ذا تعاظمت موجات اآلمال، وأصـــ وه

ادروا ضــعوا ميثاق الوحدة، وأن ي عد أمام الوفود الثالث إال أن   شــديدا، حتى لم 
  إقامة دولة الوحدة...إلى 

  
ما انتهى         ، ــور ــــ ــــ عث الســــ ـــر وال ــــ ــ ــ س عبد الناصـــ وانتهى العتاب بين الرئ

ــــع  ــــ ـــــ ة تمثل الوفود الثالثة تضـ ـــرفت لجنة فرع ــ ــ ــ ــــ عث العراقي، وانصـ الحوار مع ال
لمة، ومادة مادة.. لمة    ميثاق  الوحدة، 

ة الميثاق       ــته الوفود الثالثة، إلى  وقدمت اللجنة الفرع المؤتمر العام، فناقشـــــ
سان وقرأت ع عشر من شهر ن   ...1963ه القراءات الثالثة.. وأطل اليوم السا

م،        م العظ ــ ــ ــــ ة ذلك اليوم، تنتظر ميالد الحدث الجسـ ــت األمة العر ــ ــ وعاشـــ
ــدَّ  ـــاعة.. وأنشــــ ــاعة ســـ ــ ةســ ـــماع  الجماهير العر الراديو، الكبيرة  ةأجهز إلى  ت أســـ

بير.. التاجر  ـــتور ح وافر  ــ ــ ــ ان للترانز ســ ــغيرة، و ـــــ ــ ـــاعته، بثّ والصــ ــ ــ ــ ضــ ه فوق 
ه فوق فاكهته، وراكب الدراجة علقه والجزّ  ــ ــ قال نصــــ حته، وال ا من ذب زه قر ار ر

ـــدَّ  ـــ ــــ .. الكل في عنقه، والطالب شــــ ذلك الحال في المزارع والبواد ه.. و ت ه بين 
  ينتظرون  مولد الحدث السعيد..

ــف             ــ ــــ ــ ــ قــا للراديو، وانتصــ ــان حــالي في ذلــك اليوم، رف ــذلــك  الليــل و
ح في  ص ع  غداد، والمذ ة تنفجر من إذاعات القاهرة ودمش و واألناشيد الحماس
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عد فترة،  ة، فترة  ان  نّ أآذان األمة العر ا!! انتظروا الب ــيذاع قر ــ ــــ ا ســ انا تارخ ب
حق آمالكم..إلى  التارخي، استمعوا م و أ التارخي، يجسد أحالم   الن

ـــاعة  جامعة القاهر        ــــ ــ ــ ــــف الليل، ودقت معها ودقت ســ ــــ ــ ــ عد منتصـ ة الواحدة 
ع توقإلى  قلوب الماليين  من المح ــارخي الخليج..وأعلن المــــذ ــان التــ ــ ع الب

ام دولة الوحدة الكبر بين مصر وسورا والعراق، دولة األرعين مليونا.. ذات  ق
ش الواحد والهدف الواحد...   الج

امل نصــ        ان العري  ع الب وصــه، وســرد أســماء الذين  وقعوه ، وتال المذ
ــيد  ئاً ، مبتداً واحد اً واحد ـــ ــــي والســ ــ ــــــر والفر لؤ األتاسـ س جمال عبد الناصـ الرئ

ــود.. ــــ ـــــوفـــ ــــ ـــــاء ال ــ ـــمــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــة أســـ ــــ ــ ــــــ ـــقـــ ــــ ــ ــم  ــ ــ ــ ـــــر ثـ ــــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــن ال ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــد حسـ ـــــ ـــمـ ـــ ــ   أحـ
اح على ليلة ما       ة، وهزت الفرحة الكبر  وطلع الصـ نامتها الجماهير العر

ـــبوا أٌ  ــ ــ عا، فنصــ ــــر، ققلوب الناس جم ــ ــ وأقاموا معالم الزنة، ورفعوا العلم واس النصـ
ــت دموع الفرح حين رأوا  ــ ــوارع، وفاضــ ــواق والشــــ ــ العري على المنازل.. وفي األســ

ـــطف النجمة ع، تصــــ ــمات الر ــ ــ ، إلى  النجوم الثالث تتمايل مع نسـ جانب األخر
، المقبلة  من قرب  ة أخر قة، نجوم عر ــق ــ ــــ ال النجوم الشــ ـــتق ــ ــ أ الســـ أنها تته و

عيد، من    المشرق ومن المغرب..ومن 
ة،        ـــاعرنا، يوم أعلن ميثاق الوحدة الثالث ـــ ــ ــ ــ انت مشـــ ان حالنا وتلك  ذلك 

ــور والعراقي القاهرة ــ ــ ـــرق العري، لتبدأ  الخطوات إلى  وغادر الوفدان الســــ ــــ المشـــ
ام الوحدة. ة لق   التنفيذ

ظا وحنقا، وتهديدا ووعيدا..        ان غ  الً وو أما حال العدو، بل األعداء فقد 
  ..اً وثبور 
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لها        ة، و ــحافة الغر ـــات من الصـــــ ــاصــــ قصـــــ في تلك الفترة امتألت ملفاتي 
ــم أقو  ة المتحدة الجديدة التي تضــــ ــبها على الجمهورة  العر ــ تصــــــب جام غضــ

لها تدعو ــورا والعراق.. و ـــر وســ ــرائيل إلى  أقطار العرب الثالثة، مصـ ة إســ حما
لها ت حدق بها... و ــــالح الدول إلى  دعومن الخطر الذ  ــ ــ ـــــ المحافظة على مصـ

ة،  ـــالح الغر ــــ ــك أن يهو على المصـ ــ ــ ة من هذا العمالق العري الذ يوشــ الغر
شعلها نارا ودمارا..   و

حل المصـــير، فاســـتنفرت الرأ أ       ما إســـرائيل، فقد تهيبت المصـــير قبل أن 
ت القو  ل أنحاء العالم،  وتحر ــ ســـفراؤها  في  ة العام الدولي، ونشـ الصـــهيون

ــتجاب لها   اكنجهام ، فاســـ ـــر  ض وقصــ ــنطن ولندن، واقتحمت البيت األب ــ في واشـ
عهم  ـــاني،  وجم ي، ونواب مجلس العموم البرطـ ـــاء الكونجرس األمر ــ ــ ــ ــــ أعضـــــ

ةطلبون  ــــبوا  حما ــ ون أن ينشــــ ــ ــ ــــ ــرائيل،  فإن العرب، الهمج، الوحوش، يوشــ ــ ــــ إســ
حر!! لقوها في أعماق ال   مخالبهم، في إسرائيل، و

ة أو على        انت هذه المخاوف في محلها، سواء على المصالح الغر ولقد 
ة.. فإن الجمهورة  إســـرائيل نفســـها،  وٕاســـرائيل هي في رأس هذه المصـــالح الغر

انات  ة الجديدة تملك إم ة، فضال عن و العر ة وروح شرة ما مقدرات ضخمة، 
عإلى  أن هذه الدولة التي تقوم من النيل ـــتت ــ ــ ــ ، الفرات ســـ ة أخر ها خطوات وحدو

ة ام دولة الوحدة الكبر من المحإلى  ستقضي في النها   الخليج.إلى  ق
األمور التي تجر في        ن جاهال  ـــــرائيل، لم  ــــتعمار، ومعه إسـ ولكن االســ

عرف دخـــائـــل النفوس... دون أن تخـــدعـــه  ــان  ـ ــد  ـــة.. لقـ ـــة المقفل الغرف العر
ــــحافتنا، وا ــ ــ ن الحمراء في صــ ـــاخنة في إذاعتنا.. ودون أن العناو ـــــ ــــوات الســ ــ ألصــــ

 يرتجف أمام الحماسة المتصاعدة في اآلفاق، المتبخره في الهواء!!
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لقد رأ االستعمار ومعه إسرائيل، أن الجمهورة  الجديدة ستعتبر قائمة 
ان، وأن فترة االنتقال  ة عد خمسة أشهر من صدور الب ام المؤسسات االتحاد لق

ــهرًا م ــــرن شـــ ـــتكون عشـ حدث خالل ذلك ســ ــيئًا ما ســـــ ــ ن ذلك التارخ وال بد ان شـ
ق  األحقاد، ال بد أن تنفتح الجراحات من جديد.. ال بد الزمن ــــت ــــ .. ال بد أن تسـ

ـــاء التي هج غضـــ ح الجمهورة الجديدة عأن تتحرك ال ـــــ ة، وتصـ ــــر الق ت في قصــ
ا على هامش التارخ...   اسما تارخ

ان         ام، فعال.. لقد وقع مذلك ولقد  ان االســتعمار يتوقع . فمضــت األ ا 
.. أحداث لم  ـــــ ــ غداد ودمشــ اتها أحداث في  ع وفي ط ــــاب ــ ــ ثم جاءت وراءها األسـ
ــورا  ـــ ــــ ــــ ة في سـ ــبت الخالفات الداخل ــــ ــــ ــ راتي.. نشــ ا منها ألدونها في مذ أكن قر
، وقتل من قتل، وســجن من ســجن،  ة األخر عثيين  والكتل الوطن والعراق بين ال

مة...وهرب من هرب،  مة لعادتها القد   وعادت حل
عض        ــها على  ــ عضـــــ حمل  غداد  ــ و ــ ــــ عادت اإلذاعات بين القاهرة ودمشـ

حت فترة االنتقال تكرسا لالنفصال...   وأص
عث، ولم        س عبد الناصــر أن ال وحدة مع ال وجاء شــهر تموز، فأعلن الرئ

ة أكثر من ثال ـــى على مهرجان الوحدة الثالث ــ ـــــ ــهر، وعادت ن قد انقضــ ــ ــــ ــ ثة أشــ
ــتعمار ومعه  ــ ــــ ــ ــ عود االســ ـــرة،  ل ـــ ــــ ســــ ة تنطو على آالمها، حزنة من األمة العر

ــرائيل، ــ ــ ينة، فقد طاب لها الزمان، وتفرق الخالن،  و إلى  إسـ ـــــ ن أالطمأنينة  والســ
م.اشيئا  ان"، وصدق هللا العظ غ ان، "بينهما برزخ ال ي   ن وما 

ذا تحطمت في عام        عد أن أكبر محاو  1963وه ة،  ة لوحدة ثالث لة عر
قة في عام  ة.. 1961-1958تحطمت المحاولة السا   للوحدة الثنائ
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اس أصــــغر        ـــي القدر ليخبئ  محاولة أخر للوحدة، ولو على مق مضـ –و

ة، على طر اإلعداد والتحضير.   تلك هي الوحدة المصرة   العراق
ع عام        ـــالم عارف ، حين جاء ا1964ان ذلك  في ر ــ ــ ــ ــــير عبد السـ ــــ لمشــ

ة في زارة س الجمهورة  العراق س عبد الناصر، إلى  القاهرة واجتمعإلى  رئ الرئ
ــر، ولكن الظروف يومئــذ لم تكن  ــــ ــ ــ وجر الحــديـث حول وحـدة بين العراق ومصــــ

ام وحدة فورة... ق   تأذن 
ن لنا        ة، ولم  من زرت المشــير عبد الســالم عارف في دار الســفارة العراق

اب التي تدعو ـــــ ــ ــ ــــ ــرد األسـ ــــ ــــ ســــ دأ   ة، و التأني إلى  الم إال حديث الوحدة العر
ــار ــ .. فأشـــ ة األكراد، وتعرض إلى  والترو ــ ــ ة، ومنها قضـــ ـــاكل العراق الداخل ــ مشــ

قها في العراق، وانتهى ة والمصــــاعب التي تكتنف  تطب إلى  لموضــــوع  االشــــتراك
ثيرة على رأس ة  أن "في مصر عناصر شيوع ها السيد علي صبر نائب القول 

ـــيوعيين في  ــــ ع أن نتحمل الشـ ـــتط ــ ــ ة المتحدة، ونحن ال نسـ س الجمهورة العر رئ
  العراق".

ــدق        ــ ــ ــ ة عن صـــ ـــالم ــ ــ ـــ ه النزعة اإلسـ انت تغلب عل س العراقي، و قلت للرئ
ع أن أدعي أن ال، أســتط مان:  لقد عشــت في مصــر زمنا طو أعرف رجالها  يوٕا

ـــــار عتقأ واحدا واحدا، وٕاني  ــ ســـ ون في  ا، فقد  ــــيوع ــــ س شــ ـــبر ل ــ د أن علي صـــــ
ون أقل.. سار، ال أكثر، وقد    ال

ــــيوعيين        ــ ــ بيرا من الشــــ ا أخ أحمد، لقد ابتلينا  بالء  س العراقي:   قال الرئ
ــــة، ونحن في العراق نواجــــه خطرا  ــــل  منفي العراق، وقــــد اقترفوا جرائم رهي

ـــتر أإجهة.. ثم  ــ ــ ــ ـــ شــ ــــر  ــــ ــ ــ س عبد الناصــ ة أوال، ثم ن الرئ ن تقوم  الوحدة الوطن
عد ا.. ونحن لم نصل  ة ثان ة في العراق.إلى  الوحدة العر   مرحلة الوحدة الوطن
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ــر..        ــ ــــ ــ ــ س عبد الناصــ ة هي إقلت: أنا أخالفك وأخالف الرئ ن الوحدة العر
ومة ة.. وح لة  الوحدة خير دعامة للوحدة الوطن ــ ــ ـــــ ــــ ة أقدر على حل مشـ العر

ـــنين  الطوال دون أن تقدروا األكراد من ا ــ ـــيتم الســــ ــــ ة. وها أنتم قضــ ومة العراق لح
ة، إلى  على الوصـــــول ــت عق ســـ ة فل ة.. أما وجود الخالفات الداخل ـــو حل أو تســ

ة.. وهذه الدول ـــافي إلقامة دولة الوحدة العر ــــ ة في الهند  هإنها حافز إضــ االتحاد
ـــعب يبلغ تعداده  ــــ املة على شـ اتها  ـــــؤول ــ مسـ ـــمة، متعدد مليو  500تنهض  ــ ــ ن نسـ

عبد!! ح أو  قر، يذ لة ال انات وتكفي مش   اللغات، والعادات، والحاجات، والد
ن في حاجة       قة عقدة إلى  ولكن األمر لم  إقناع، فقد ولدت الوحدات السا

ـــــالم عارف وجمال  ــتطاعت  أن تبلغه محادثات عبد الســ ـــ ل ما اســ في القاهرة، و
يل مجلس راســـــة  ــ ــ ــر " تشـ ـــة عبد الناصـــ ــر والعراق لكي يختص بدراســ بين مصـــ

ــــة  ــ ــ ــ وتنفيذ الخطوات الالزمة إلقامة الوحدة بين البلدين" والى جانب مجلس الراسـ
ر  ة، والف ـــاد ـــ ة، واالقتصــ ــــــ اســ ــ ــ رة والســــ ــ ـــ ـــؤون العســـ ــ ة للشـــ ــتر ــــ تألفت لجان مشــ

م ـــتراكي العري، والثقافة واإلعالم، والتنظ ــ ــعبي االشــــ ــ ــــ ـــــند  الشـ مقرها القاهرة، وأســــ
ـــب األمين  ــــ تور عبد الرزاق محي الدين وزر الوحدة العراقي، إلى  العاممنصـ الد

 وزر بال وزارة، أو وزر وحدة بال وحدة!!

انات    ــدرت عنه ب ــ ــــ ــ ــ ــــة في القاهرة عدة مرات، وصــ ــــ ــــ وانعقد مجلس الراســ
ــدرت عنها دراســــات  ة عدة مرات ومرات، وصــ ــتر انات، وانعقدت اللجان المشــ و

ــر ــات .. ولكن الوحدة بين مصــ ـــهي والتمني ..  ودراســ ـــة التشـ سـ والعراق ظلت حب
ان الزمن ( ) زمن مؤتمرات القمة، مؤتمرات الملوك والرؤساء 1967-1964فقد 

اتحاد دولتين أو أكثر .. فذلك مخالف لروح  أذن  ن الجو  ـــــر، ولم  الثالثة عشــ
عللون . ذا    "الضمان العري" .. أو ه
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ة   ام الستة على األمة العر ، فلم تجد إسرائيل أمامها، وانقضت حرب األ
ــة .. ألننا  ــ ــــ سـ ة .. ووقعت الن ة وال ثالث ة، ال ثنائ ا، أو وحدة عر ـــمانا عر ــــ ضــ

  صنعنا وحدة الهزمة ال وحدة النصر ..
مؤتمر إلى  وشــبت نوازع الوحدة في نفســي، يوم تداعى الملوك والرؤســاء  

  الخرطوم ال أحمل إال ورقة واحدة ..إلى  الخرطوم ... وذهبت
ـــل قرارات    ـــت  ــل األوراق وطو ـ ــات، و ـــل الملفـ ــد زهـــدت في  نـــت قـ

ضاء .. ندرة، والدار الب قة في القاهرة، واإلس   مؤتمرات القمة السا
تبت فيها مشروعا للدولة    ودخلت مؤتمر الخرطوم ومعي ورقة واحدة .. 

. ة المتحدة .. ألدعو إليها، طرقا للنصر .. مهما طال الطر   العر
ان م   اح وغير و ـــي في الكالم .. الم ـــأمضـ اح .. وسـ ان صــــ ـــاء .. و سـ

اح ..!!  الم

  

  

ة في الخرطوم   الوحدة العر

ة       وفلسفة أبو رقي

  
ـــة حزران، ووقفت األمة  ــ ـــ ــ ــ ســـ ــميت بن ــــ ــــ وقعت الداهمة الدهماء، التي ســــ
فا قد ســـطا على  ا مخ ة أمامها مشـــدوهة مذهولة وهي تحســـب أن حلما رهي العر
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ـــــفرائ نومها، فارتعدت ــ ــ ـــدمة صــ ــ ــــ ـــطرت جوانبها، ثم أفاقت من هول الصــ ـــــ ها واضـــ
قة الراجفة تنبئ عن سقو سيناء، والجوالن والضفة  الماحقة، لتر أنها أمام الحق
ة، مخلفة وراءها  ــورة واألردن ــ ــــ ــــرة والســـ ــــ عثرت الجيوش المصـــ عد أن ت ة،  الغر

اتهم ال ا ــــارهم المنورة على د صـــ ـــمرت أ ـــهداء، وقد تســــ ــ ـــمة، اآلالف من الشــ مهشــــ
  ومصفحاتهم المدمرة، وطائراتهم المحترقة ..

ة قد    ــر عات ــ ــ ـــــرصـــ أنما رح صــــ ، و يف جر ، و ولم يدر أحد ماذا جر
قها، فلم تعد  ـــه ــ ــــاس الناس من هول زفيرها وشــ ـــــل إحســـ لفت الوطن العري، وانشــ

صر، وعقولهم تعقل .. صارهم ت   أسماعهم تسمع، وأ
ة مما يدور على أل   ال ســت هذه صــورة خ ين الذين عاشــوا ول ســنة المجذو

ال ..   عمرهم، وقد التاثت عقولهم، وضاعت في متاهات الخ
ين .. ألم    ــال المجــذو ــة، في مثــل خ يف ال تكون الجمــاهير العر بــل 

ة يرها وضــميرها إلى  تكن مجذو ل تف ســها،  ل جوارحها وأحاســ ة  تلك المعر
ة حات الحرب، تلإلى  .. ألم تكن أســــماعها منجذ ة، صــــ علع بها اإلذاعات العر

ة النصـــــر، إلى  ألم تكن آذانهم منجذ ة  منون األمة العر ــاء وهم  الملوك والرؤســـ
ار التارخ  عدها ســتكون إســرائيل خبرا عابرا من أخ ام معدودات، و وأن النصــر أ

ة" ! ح أمة "مجذو ا أن نص ع ان طب   العابر، و
دأ   ة، و ان أن هدأت الرح الصرصر العات شعرون  و صرون و الناس ي

.. ل ما جر يف جر  عقلون، وراحوا يتساءلون ..    و
ـــــحافة  تبدأ           دأت اإلذاعة والصــ ــنة تتســـــــاءل.. و ــ ر،  واأللســـ العقول تف

ــــار  ـــ ه، فتختل إشــ ـــفت ـــ ه وشـــ مأل عين عث من قبره، والتراب  مثل ميت  ته اتتكلم، 
قول...   لماته، هو ال يدر ما 
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ام  بين األردن وسـورا، ولبنان، وعشـت مع الشـعب  في نت في ت       لك األ
ادين، في  لوائه، في الشــوارع والم مات والمســاجد، في الفنادق أننا معاناته و المخ

.. وحســـبت أنا في يوم الحشـــر دوالخنا ار ســـ ار وما هم  ق.. ورأيت الناس ســـ
ه،  فر المرء من أخ ـــعت.." يوم  ــــ ـــعة عما أرضـــ ــ ل مرضـــــ ه، يوم "تذهل  وأمه وأب

ه... ن   وصاحبته و
ة قرار وقف        ه الدول العر التحديد، هو اليوم الذ قبلت ف ان ذلك اليوم 

ة، على  ة بخبره من اإلذاعات األجنب ــــمعت الجماهير العر ــــ إطالق النار ولقد ســــ
ع الجبهات،  ـــــارة في جم ة تتحدث عن المعارك الضــ انت اإلذاعات العر حين 

ع ذلك  رة، تردد شعارات النصر!!ثم تت   األناشيد العس
دأت         ا" و ة على الصـــحافة واإلذاعة، "لمصـــلحة األمن العل وفرضـــت الرقا

مصـــلحة  ون لذلك عالقة " ار مقطعة، دون أن  ن مشـــطورة، ، واألخ أقرأ العناو
ــليل الرأ العري،  زا على تضــ ه الرســــمي العري مر ان التوج ا" فقد  األمن العل

  وال أقول أكثر من ذلك وال أقل، فإني لم أجد تعبيرا أكثر رأفة ورحمة..
ــمي أن        ــ ــــ م العري الرســ ـــليل، فقد رأ الح ـــــ ان التجهيل  هو هدف التضــ و

عطيها، ال  اب التي يرد هو أن  ــ ــ ــــ ــ اب الهزمة، األسـ ــ ــ ــــ ــ ة أسـ عطي  لألمة العر
ة. ق ة الحق اب األصل   األس

عيــدا عن ــان يرــد أن "يجرع" ا       ــة،  ــاب الفرع ــ ــ ــــ ــ ـــ ــاألسـ لرأ العــام العري 
  السبب الجذر للكارثة..

ــذا دخلــت في مرحــة       ــة  من ه ـــــحــافــة العر ــ ــ ــــ الــذهول جــديــدة، وأنــا أقرأ الصـ
عض األقالم  ـــــليل والتجهيل .. إال   ــ ــ ة.. حملة من التضــــ ـــمع اإلذاعة العر ــــ ــ ـــ وأسـ

زت هذه الحملة أول ما تهنز وال زت على "أولئك"  الذين ة واأللسنة الحرة.. وتر ر
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عد  ــر في زماننا لم  ــــ ــــرائيل.. وأن العالم المتحضـــ ــــ ــــد إسـ ــــ الحرب ضـ انوا ينادون 
ة  لم تعد تصـــلح لها هذه  ــطين ة الفلسـ غ الحديث عن الحرب.. وأن القضـــ ــ ــتسـ سـ

!!   اللغة... وال بد أن تخاطب العالم بلغة أخر
ـــطين.. فغمزت و        ــــ ــــ ــوع تحرر فلســـ ــ ـــ ــ ــ لمزت "أولئك"  ثم تناولت الحملة موضـــ

ة في هذا إلى  الذين يدعون  ة والموضوع عدهم عن الواقع تحرر فلسطين، وما أ
اة الدول ات الح ـــــ ــ درك مقتضـ ة و م الواقع ة، وأن العالم الجديد الذ تغمره المفاه

ال   ــي، وأن على األج ــ ــــ الماضـــــ ــلة  ــ ــــ ــــ ة،  متصـ ـــألة عاطف ــ ــ ــــ ـــــطين مســ ــــ ــ تحرر فلســ
ا على  يرا علم ر تف   هد الحاضر والمستقبل!!الصاعدة، أن تف

ة:  من هم "أولئك" الذين تعنيهم أوســـألت نفســـي وأنا        ســـمع اإلذاعات العر
عا ومن غير  ــر، جم ـــاء الثالثة عشــ ن الملوك والرؤسـ ة؟  ألم  ــم ـــادر الرســ المصـ
ــطين، وأن الحرب  ـــوا عمرهم وهم يخطبون عن تحرر فلســ ـــتثناء هم الذين قضـ اسـ

  ..هي الطرقة لتحرر فلسطين.
ة        النســ اســي والدبلوماســي،  مة العمل الســ عد ذلك، في ق وأســهبت الحملة 

ــــي ي إلزالة آثار العدوان، وأن العالم الدول ـــ ــ احتالل األراضـ ــى  ــ ـــــ ن أن يرضـ م ال 
، إذا  نحن  ســـ أمر واحد، ســـهل و ة منو  ة، وأن جالء القوات اإلســـرائيل العر

ه، وهو أن  ــير ف ــ ـــــ ـــنا الســـ ــ ــ ـــ قوم على الإلى  للدعوة نجنح أحســ ـــــالم، والى حل  ـــــ ســ
ــتعود  الســــالم.. وأننا حين نعلن إقالعنا عن تحرر فلســــطين وتدمير إســــرائيل، ســ

ـــرائيل ع وتزول آثار العدوان، إلى  إســـ ـــاب ــ ــعة أسـ ــ ضــ خطو الهدنة.. وما هي إال 
ضعة أشهر على أكثر تقدير!!   و

، تولى أمرهــــا "       ــــة أخر الم ــة  ــت هــــذه الحملــــة .. حملــ رجــــال" وقــــد رافقــ
ة الموجهة، الذين  ـــاعات العر ــــ ــــ ــاجد،   انبثو ااإلشــــ ـــ ــــ ــــ في المقاهي والنواد والمســ
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ام، انتظارا  ــعة أ ـــ ضـ ليهمســــــوا  في أذن المواطنين  أن وقف  إطالق النار، هو ل
ام قالوا  ات.. وحين مضت األ ا ع، وحين إللطائرات  والد ضعة أساب مضت نها 
ضـــعة أشـــهر وحين مضـــت ع قالوا انها  توقفوا  عن الوعود، فقد األشـــهر  األســـاب

طل الوعد والموعود!! ذا حصل المقصود، و   ألف الناس وقف إطالق النار، وه
ــعار النقد الذاتي، ولكنه        ة تحت شــــــ ــ ــ انت هذه الحملة في مجموعها ناشــــ و

م العري الرسمي، فهو معصوم،  قات الشعب، إال الح ع ط نقد ذاتي يتناول جم
م اآلخرون.. أما الملوك والرؤســـاء فإنهم لم يتحدثوا عن تحرر والملوم الملوم،  ه

  فلسطين، وال عن تدمير إسرائيل، وال شأن لهم في الحرب والقتال!!
ثير        ش الطرائف على هــامش  اً ولم تخــل هــذه الحملــة من طرائف، و مــا تع

ا  تا ات.. من ذلك أن الملك  حسين ألف  تنا مع"إسرائيل" أ االن علن سمه "معر
ة العرب.. وقلت  اب في ن " هي من أهم األسـ ه أن "الشـقير وخطب الشـقير ف
جعل  ــين، و ــ ـــل جاللة الملك الحســـــ ــ ــفير األردني في بيروت: أرجو أن يتفضــــ ــــ للســـ

تنا مع إسرائيل". ، ال معر تنا مع الشقير ه " معر تا   عنوان 

ـــعد جمعه ألف       ــــ ــــيد سـ ــ س وزرائه الســ ــــا أن رئ ضــــ ا  ومن هذه الطرائف أ ت
ــين،  فاعتبر أن  ــــ ــــ ه منحى جاللة  الملك حســــ ـــير" نحى ف ــ ـــــ ة المصــــ عنوانه "معر
اب الكارثة.. وقلت لسفير األردن في بيروت  عة أس " هي في طل "خطب الشقير
ون "صـــــوت إســـــرائيل"،  عري أن  الم إســـــرائيل، وٕاني أعيذ  ة، هذا هو  مرة ثان

ــطيني، وٕاذاعة  ان الفلســـ ــرائيل ال حديث لها إال عن فمنذ أن توليت إنشـــــاء الك إســـ
، وأخيرا خطب الشــقير الت ش الشــقير ، وج انت الســبب في  يمنظمة الشــقير

  هزمة العرب!!
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عض األقالم  الساذجة قد أشار        ة إلى  تولكن طرفة الطرائف، أن  األكذو
حر"، وأن العالم الدو  ال ، أن الشقير أعلن "أنه ال يرد أن يلقي اليهود  لي الكبر

ل ماليين وماليين قد هب لنجدة  إســـرائيل، وأن خطاب الشـــقير قد جمع إلســـرائي
  *من الدوالرات!!

وحين مج الرأ العام العري هذه الحملة الضــحلة، ارتفع المســتو  قليال،       
عض الوقت!! عض اآلذان،  اب أخر لقيت  م العري يتحدث عن أس دأ الح   و

اب أن         وا  العرب، أاليهود غادرون ماكرون مخادعون فاجومن هذه األســ
ـــال عن المثقفين،  ة للناس في المقاهي.. ألن العامة، فضـــــ ــــل فجاء هذا الكالم تســــ
ــــر لمن خدع وغدر،  ــــ ــ انت الحرب، هي خدعة.. والنصـ عرفون أن الحرب، منذ 

ر..   وفاجأ وم
ةدولما اســتنف       ة المفاجأة حديثها، قدمت الحملة اإلعالم ة  ت أضــحو العر

، خالصــــتها أن  ة أخر ا، وأن حأضــــحو انت حرب التكنولوج ام الســــتة  رب األ
ــبب الهزمة..  ان ســ تخلف العرب في هذا المضــــمار، وتفوق إســــرائيل هو الذ 

ة ســرعان ما نبذت  مة  هذه الحجة الســاذجة، فولكن الجماهير العر طرتها الســل
ـــرحها، في وق ــ ــ ــحف في تحليلها وشــ ــ ار التي أغرقت الصـــــ ه أخ ـــر ف ــ انت تنشــــ ت 

ــاتــ ـــارات الفيتكونغ على الوال ــــ ــ ــ المتحــدة، وهي التي تملــك التفوق الفــائ في انتصـــــ
ا، وسائر المخترعات الحديثة، في آلة الحرب الحديثة!!   ميدان التكنولوج

عد       ة ال تزال متخلفة ذلك  وجاءت  ة  ثالثة، وهي أن األمة العر ــحو ــ ــ أضـــ
ة، وأن اتها االجتماع انت العا في ح  ملاألوضــاع الحضــارة في دولة إســرائيل 

                                                           
، مفصال * حر يجده القار ال تاب آخر، تحت حرب حزران وموضوع إلقاء اليهود   في 

 االعداد...
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ة هزئت الجماهير  ـــتة... ومرة ثان ـــــ ــــ ام السـ ة األ ــارها في معر ــــ ــــ س في انتصـــ الرئ
ة بهذا الكالم، ــتو األمة  والعر ــ ــ ــ ــــ ــــعب الجزائر هو في مســ ــ ــ ـــــ هي تعلم أن الشـ

ع، وأن إسرائيل،  ة، وقد انتصر على فرنسا رغما عن تقدمها الحضار الرف العر
سـت في المسـتو ون ة، ل ة وٕافرق ة وآسـيو ة، عر انها من الدول الشـرق صـف سـ

ذبون!!   الذ يتوهمون، أو 
أمثال        ة  ـــحاف ــ ة والصــــ مد الحمالت اإلذاع ــمي،  ــــ ــ م العري الرسـ انا الح و

حجب عن األمة العر ـــانيد، ل ان  ةهذه الحجج واألســــ ــــي الذ  ــ ـــــاسـ العامل األســ
ـــرائيلي و  ــر اإلســـ ــ ـــي وراء النصــ ـــاســـ ــ ة.. ذلك العامل األسـ و الوحدة هالهزمة  العر

ة.... ة.. انعدام الوحدة العر   العر
    

ـــم، في        ــــ ــــ ــ ــــل الحاسـ ــ ــ ــــ ان هو العامل الفاصـــ ة  أجل إن انعدام الوحدة العر
ة، ال تنصر وال تكسر... ة ثانو اب فرع ل ما عداه فهي أس ة و   المعر

ي التي تكسر، فقد انتصرت إسرائيل "والوحدة" وحدها، هي التي تنصر وه      
انت تمثل الوحدة، وقد انهزمت األمة العري ألنها لم تكن تمثل الوحدة  ألنها 

شع صورها.. انت تمثل الفرقة في أ عيد، بل    من قرب أو 
ـــود        ــ ــ انت تسـ ــيل عن الظروف التي  ــــ التفصــ ــت أرد أن أتحدث اآلن  ــــ ولســ

ة العدوان  اإلســرا ة عشــ تاب آخر ئيلياألمة العر ون ذلك في  ولكني   *، فســ
ة الثالثة، المصــــرة  الجيوش العر أن إســــرائيل  قد انفردت  القول اآلن،  أكتفي 

ــورة.. و  ــ ة والســ ان الفر علي علي عامر،  اً حداواألردن عد اآلخر، على حين 
ة الموحدة ف ادة العر ة في غرفته في الق اء المعر ع أن ـــابر، يتا ــ ـــــ ــ ي الرجل الصـــ

                                                           
تاب آخر في هذا الموضوع تحت اإل *  عداد.للمؤلف 



  

-300-  

، ال يدر  أ مواطن عري عاد ــــر الجديدة، عن طر جهاز الراديو،  ــ ــ ــ مصــــ
  من أمر هذه الحرب إال ما يدره رعاة اإلبل في الرع الخالي!!

سة، وما أرحم         وفي هذا الجو المسموم المحموم، وفي أعقاب الن
ة العرب .. تناد وزراء الخارج ت "للإلى  هذا الف حث اجتماع "هام" في الكو

ة شاملة إلزالة آثار العدوان".   في الموقف الراهن ولالتفاق على خطة عر

ان االتحاد السوفيتي قد دعا األمم المتحدة        ان ذلك في أواس حزران، و
عــد أن توغلــت إلى  ــت،  ــة العرب على الكو دورة طــارئــة، وتوافــد وزراء  الخــارج

ض، تفــــ حر األب ــرقي ال ــ ــــ ــــ عيــــدا عن شــ ــائرات طــــائراتهم،  ــــا من التعرض للطــ اد
طرة على أجوا حت لها الســـ ة، التي أصـــ ة من ئاإلســـرائيل ها، وعلى األجواء العر

  حولها..
ـــلت وزار        ــــ ــ ــم  ةواتصـ ــ ــ اتب منظمة التحرر في عواصــــ م ة   ت ة الكو الخارج

ار في  أ االجتماع وموعده، فقد انقطعت أخ ة لتبلغني ن ام حالدول العر رب األ
ــــــتة، و  ل ما عرفه الناس من أمر الســ ،  و ــ ــ أنا ألهث بين القدس وعمان ودمشــــ

ـــمى  ســـ س ما  ــــقير رئ ة قد أعلنت  أن "أحمد الشــ ـــرائيل يومذاك، أن اإلذاعة اإلســـ
ة،  اب امرأة محج مة في ث ة قد هرب من القدس القد ــطين ــــ منظمة التحرر الفلســ

اء القدس الجديدة" حث عنه في أح ــــرائيلي ت ــــ ـــــ غير ذلك إلى  .وقوات األمن اإلسـ
ة...   من األراجيف  اإلسرائيل

ــة        ــــي , وأخيرا عثرت علي وزارة  الخــارج ــــ ــــ ــة حين عثرت على نفســ ت الكو
ـــــ ــ ــ نــت في طرقي من دمشـــــ القــاهرة , إلى  بنغــاز إلى  أثينــاإلى  بيروتإلى  و

ـــــول ــ ــــ انت هذه هي الطرقة الوحيدة , المفتوحة أمامي للوصــ بيتي في حي إلى  و
  لقاهرة ..الزمالك في ا
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ت مع إلى  ووصـــلت     ة  اءوزر الكو لعرب، في ذلك الجو الالهب وفد االخارج
ــــب المعتاد في المطار  ــ ال حسـ ـــتق ــ م االســ ــ ــ زادته الهزمة ثقال ورهقا، وجرت مراســـ

س أ عد الهزمة.؟ أول ال   غوص تر بنا أن جدوسألت نفسي، هل نستح االستق
ت وهي تغل اهنا في شوارع الكو القطران..الزفت يج   ، وتفور  

ـــة        ـــنا حول الطاولة المســــــتديرة، في أول جلســـ ودخلت قاعة االجتماع وجلســـ
ة اح األحمد وزر الخارج عد الهزمة، وافتتح الشـــيخ صـــ ة  لمة  االجتماع عر

ارة الترحيب، والدعاء ــــيرة لم تتعد ع ــ ــ ــ عين األمة إلى  قصــــ أن  هللا العلي القدير 
ة على إزالة آثا   ر العدوان..العر

  
ــان        ــبيال  للخروج من هــذه المحنــة، و ــ ــ ــ ــــ مــا يراه ســ ــل  وتحــدث الوزراء ، 

ه الدورة الطارئة لألمم المتحدة من  ن أن تأتي  م ا على ما  ـــــ ــ ــ ــــ الحديث منصـ
  ضغ دولي لحمل إسرائيل على االنسحاب من األراضي المحتلة 

م ممثل تونس في شــــرح الخ       مة" التي وانبر  الســــيد المنجي ســــل طة "الح
ة، بديال  ة انتهاجها  في مداوالت المنظمة  الدول ة العر ــ ــ ـــــ ــــ يجب على الدبلوماسـ

عها العرب حتى اآلن!! ة التي ات ة العر   عن الغوغائ

المه مرة       محمود إلى  تحدث ممثل تونس هذا الحديث بإسهاب وهو يوجه 
ـة وزر رـاض ـة العر م مـاخوس وزر الـإلى  ، ومرةالمتحـدة الخـارج تور إبراه د

ة السورة، وأخير س منظمة التحرر....إلى  الخارج " رئ   "الشقير
، فقلت         ة شبرا واحد من إوجاء دور ن األمم المتحدة لن تعيد لألمة العر

ة" فإن المنظمة  مة" أو "غوغائ انت الخطة "الح ــواء  ــــ ــــ ـــي المحتلة، وسـ ـــ ــــ األراضـ
ة ال تملك أن تخرج إ ــــي المحتلة أو أن تزحزحها قيد العالم ــــ ـــرائيل من األراضـــ ــــ ســــ



  

-302-  

ة بدال من أن يهدروا جهودهم ووقتهم في هذه  أنملة،  وأنه أجدر بوزراء الخارج
ة تكون  عملوا هنا في الوطن العري، على "إقامة وحدة عر ة، أن  الندوة العالم

ر ــ ــ رة أول إنجازاتها، وٕاني اقترح أن تبدأ الوحدة العسـ ة بين الدول الوحدة العســـــ
طة بإسرائيل و....و...."   المح

ـــب        ـــوت غاضـــ صـــ م يتحدث   ـــــل لماتي هذه، انبر المنجى سـ وهنا، وعند 
فانا  قول "أما  ـــــر التي عرفته فيها، وهو  ـــنوات العشــ ـــ ـــاخب، لم أعرفه في السـ ــ صــ

عة  ـــن ـــ ــ ــــ مة الشــ ي حلت بنا.. أما آن تلاحديثا عن الحرب... ألم نتع بهذه الهز
ننــا أن األوان أن ن م ـــوعيين، إيجــابيين، واقعيين، نحن ال  ــــ ــــ ون  عقالء، موضـــ

ادر حث هذه األمور.. يجب أن ن ، ونحن ما جئنا لن ــــقير ــ ــ الم الشــــ  نواف على 
ــــع خطتنا أماإلى  ــ ـــــ موضـــ ـــبوع المقبل.. وٕاال تاألمم المتحدة التي ســــ ــ ــ نعقد في األســ

  فنحن ننسحب من االجتماع.."
ـالحزن إتونس " وقلـت في معرض جوابي على منـدوب       ن القلوب مملوءة  

لها  الشــعب الفلسـطيني.. لقد وقعت فلســطين  ة، و األمة العر واألسـى لما  حل 
حر ــرائيلي من ال له بين ســـجين إلى  تحت االحتالل اإلسـ ــعبنا  ح شـ ــ النهر، وأصـ

ع  ـــــل  قلوب العرب، جم ـــتغســ ــ ة ســ ـــبت  أن هذه الن ـــهيد.. ولقد حســــ ــ ـــرد وشــ ــ وشــ
ه .."العرب..  ولكني أر أ   ن مندوب تونس ما يزال قل

ــدني  التوقف عن الكالم من أجل        ــــ ـــــ ة ليناشــــ ت ة الكو ونهض وزر الخارج
  وحدة الصف العري.

ـــف العري" فإني        ــ ــ ــ ــــ فقلت:  ومن أجل هذا الذ تتحدث عنه، "وحدة الصـ
ادر االجتماع رة واحدة... فإذا أخذتم بهذا الر إلى  أقترح أن ي ادة عس أ إقامة ق

  على مندوب تونس...فلن أرد 
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ـــودان محمــد        ــــ ــ ــ س وزراء  الســـ عني في الكالم رئ محجوب، فقــدم أحمــد وت
م  تور إبراه ة، وتاله الد رة بين الدول العر ــ ــ ـــاء وحدة عســـ ــ ا بإنشــ ــم ــــ اقتراحا رسـ
علنان أن "اقتراح الشقير  ال الوزرن  دا االقتراح، و ماخوس الوزر السور مؤ

ــه تجرح ألحــد، وأنــه هو الجواب الوحيــد على بــإقــامــة وحــدة  س ف رــة  ل ــ ــ ــــ ــ ــ عســ
  العدوان اإلسرائيلي..".

ل أزمة، اقترح تأجيل       ة، عند  ة العر ــ ـــ ــــ ــب العادة... في الدبلوماســــ ــ ـــــ وحســــ
ــــتراحة.. فحرجنا ــ ــ ـــة لالسـ ــــ ـــــحافيون  العرب، إلى  الجلســ ــــالة المجاورة، والصــــ ــ ــ الصـ

قر  حاولون أن  ار الخير،  ا في وجوهنا مســـتوضـــحين:  هل و أالمتلهفون  على أخ
رامتها الجرحة وعزتها الكسيرة..إلى  من خبر نعلنه ة، يواسي    األمة العر

ــة، عـدنـا       ــة بين الوفود العر ـة والثالث ــات  الثنــائ ــــ ــــ عــد الهمســـــ إقـامـة إلى  و
س الجلســة، أنه اســتنادا علن رئ ة، ل ة بين إلى  االجتماع مرة ثان المداوالت األخو

رة، ألن هذا األمر من الخطورة  الوزراء، حث موضوع الوحدة العس تقرر إرجاء 
ـــوء النتائج التي ســـــ ــحيث يجب عرضـــــه على مؤتمر قمة عري، على ضــ ــ فر تسـ

  عنها اجتماعات األمم المتحدة..
ـــرف الكالم       ــ ــــرون.. وانصــ ت الحاضـــ ــ ــ األمم المتحدة وما يجب أن إلى  وســـ

قال ومت يف  اغة القرار مع إطاللة الفجر.... قال..  وجاء د ىقال.. و ور ص
ة وجماهيرها، وقد  علنون على األمة العر تبون.. ماذا  ــاءل الوزراء ماذا  ــــ ــ ــ وتســ
ل جوارحها حول تلك القاعة، واقفة وراء األبواب،  متلهفة  أن تعلم ما  ـــــدت  حشـ

  لم تعلم.
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عــد        تــب في القرار " أن الوزراء العرب قرروا  ـــة وقــال الوزراء:  ن ــ ـــــ ــــ دراســ
ـــافروا ــــ ســـ ه أن  ل جوان ـــع الراهن من  ــــ ـــــور دورة األمم إلى  الوضـــ ــ ورك لحضـــ نيو

  المتحدة..."
حتاجإلى  وقال المحجوب وماخوس:  وهل السفر       ورك    قرار...إلى  نيو
ـــفرإلى  وقلت : وهل جئتم       ــ ــ ـــ ــ م قررتم الســ ت لتقرروا أن ورك، إلى  الكو نيو

ــور الـــدورة  الطـــارئـــة لألمم المتحـــ ــ ــ ـــ ــ ــ س األمر في حـــاجـــةلحضـ قرار، إلى  دة.. ل
م استعدادا للسفر حت جاهزة في حقائ م أص س   األمم المتحدة..إلى  ومال

س الجلســــة الشــــيخ صــــ       ندش" جو الجلســــة وعاد رئ وهو،   *اح األحمد "
ـــف،  ــ ــ ــــال في الكالم، حفاظا على وحدة الصـ ــ ـــترســ ــ ـــرن عدم االســـ ــ ــ ــد الحاضـ ــــ يناشــ

اه.. و  القرار.. إ ــي دائما واالكتفاء  ت الحاضــــرون، فإن "وحدة الصــــف" تقضــ ــ ســ
وت"   الس
ــحافيين         ــــ ــونة على الصــ ــ ــيد عبد الخال حســــ ــــ ـــة، وأعلن الســ ـــ وختمت الجلســ

الما  عد القرار  ان ظنهم أن  تبوا، فقد  ــطبوا ما  ـــــ تبوا، ثم شـــ غة القرار، ف ــــــ صــــ
ة، لترقدإلى  آخر.. وتسللت سإلى  أفئدة العرب مشاعر الخي   ة.جوار مشاعر الن

حملون حقــائبهم، لتقلهم طــائرة واحــدة، عبر إلى  وتراكض الوزراء       فنــادقهم 
عيد ة،  صلوا في الموعد المحدد اً األجواء التر إلى  عن سالح الجو اإلسرائيلي ل

ــرائيلي .. والعدوان  ــــ ــ ــ خطبوا في قاعة األمم المتحدة، عن الغزو اإلســــ ورك، و نيو
س لها ــرائيل ل ــــرائيلي.. وأن إســــ أن تجني ثمار غدرها وعدوانها، وغيرها من  اإلســ

سرون.. ارات التي يتوسل بها المنهزمون المن   الع

                                                           
تي، تحرفا عن األصل اإلنجليز لتبرد الجو.الندش هو  *  لف الكو
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ـــا، والوزراء من أمــــامي        ــاطئـ ــ ــاقال مت ـــاعــــة االجتمــــاع  متثــ ــت من قـ وخرجــ
ة:  ت ة الكو ورك؟؟إلى  ال تسافر معناأيهرولون.. وقال لي وزر الخارج   نيو

ـــنين الطوال، وال أر عن األمم المتح فقلت: أنا عاز        ــ ــ دة.. لقد جرتها الســ
عت منها، وليذهب إليها الجائعون..   فيها خيرا.. ولقد ش

ائس      هذا الحد.إلى  قال :وهل أنت 
ة تقال       عدها الدورة العاد ـــرون   ــتحضــ ـــرون الدورة الطارئة، وســـ :  ســـــتحضــ

ار املها، لن تستعيدوا خاللها أرعة أش م أرعة أشهر  من األرض  وستمر عل
ــاء،  ـــيــذهــب وقتكم ه ــــ ـــــ ــان للمنهزمين.. وســ س في األمم المتحــدة م ــة.. ول العر

م في الهواء. ع جهد ض   و
  قال:  ولكن ما هو البديل؟      
ة، وتكون        قلت:  البديل أن تعودوا لالجتماع وتضـــعوا  أســـس الوحدة العر

عد ذلك رة.. واذهبوا    المتحدة،األمم إلى  بدايتها الوحدة العس
مــا ذهبــت الخطــب المزمجرة الهــادرة        ــاح.   المي ذهــب أدراج الر ولكن 
ـــل تر االتي  " جـــت" لهـــا قـــاعـــات األمم المتحـــدة، في األمم المتحـــدة وقـــد ألقـــاهـــا 

س وزراء االتحاد الســــوفيتي ــيجين رئ وســ ـــدقاء العرب من  مندوب الدول إلى  أصـ
ة، من أعضـــاء األ عد الما ة والعشـــرن  ان هذا هو عددهم الحاد مم المتحدة.. و

  في ذلك العام..

ة على عجل، عل ذرشـــــفإلى  وانتهت الدورة الطارئة       ، وعادت الوفود العر
ه خطة "  ـــع ف ــ ــــ عقد مؤتمر قمة عري. توضــــ ــــي  ــــ ــــ ما بينها أن توصـ وقد اتفقت ف
ــتعقد في خرف ذلك العام (أيلول  ــ ة التي ســـ ا" لمواجهة الدورة العاد ة عل ــ ــ ـــاســـ ــ أســ

ان مؤتمر الخرطوم.1967   )، و
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ال عند مؤتمر القمة العري في مؤتمر الخرطوم، وما        ـــت أقف طو ــ ــــ ــ ــ ولســ
تاب آخر مع  ـــوع  ـــ ــ ــ له موضـــ ـــرار، فذلك  ــــ ــــ قه، وما رافقه، وما لحقه من أســ ــ ــ ــــ ــ ســـ

قةمؤتمرا ة. *ت القمة السا راتي هذه قاصرة على سيرة الوحدة العر   فإن مذ
اما وأنا أسأل، ما       ثت أ   ذا سأقترح في مؤتمر الخرطوم...وم
ـــر إ       ـــبب أننا ثالث عشـــ ـــبب واحد.. الســـ ة لها ســـ ة.. ثالثة  ةن الن دولة عر

ذلك، و  ان السبب  ا.. وقلت في نفسي، إذا  شا عر ح إ عشر ج نه لكذلك، أص
ة.. للدول ــــروع للوحدة العر ــــ ــ ــ م مشـ ـــــعت  ةال بد من تقد ــــ ة المتحدة... ووضــــ العر

ـــه ـــروع على الوجــــ ــــ ــــ ـــاء.. المشـــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــه على الملوك والرؤسـ ــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــالي ألعرضـ ــــ   الت
ة     مشروع الدول االتحاد

ة) اد األساس   (الم
ـــورة إ          ــــ ــ صــ ـــتورة، تحدد  ــــ قة دســــ ـــع وث ــــ ة يتطلب وضــــ ام دولة اتحاد ن ق

ــاصـــات الدول ة االتحاد واختصـ ع ة طب ــاتها المختلفة،  ةتفصـــيل ــسـ ة ومؤسـ االتحاد
األقطار التي يت ةوعالقة الدول ة  ألف منها االتحاد.. ولكن هذه المرحلة االتحاد

ـــروع االتحاد،  ــ ـــس العامة لمشــ قها اتفاق من حيث المبدأ على األســــ ــ ــ ســـ يجب أن 
ة للدول اد األساس رة الم ما  ةوتلخص هذه المذ ة المقترحة ف  :يليالعر

ـــم الدول  -1 ــــ ــ اســ ة تعرف  ـــأ دولة اتحاد ــ ــ ــ ة المتحدة، وتتألف من  ةتنشــ العر
ة األقطار  ة:اآلالعر   (.  .  .  .  .  .   .). -ت

                                                           
*   

 تاب المؤلف الذ يتناول هذا الموضع تحت األعداء.
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ــة  ةالــدولــ   .1 ــادة الــدول ــ ــ ــــ ــ ــ ــة المتحــدة هي وحــدهــا التي تملــك الســ العر
  الكاملة.

ة     .2 ــير الواحد لألمة العر ــ المصــ ــتقلة  تؤمن   ــ ة مســ لكل دولة عر
ـــم ــ ــــ ــ ــ ة، أن تنضـ ادرة الفورة لتحقي الوحدة العر ــرورة الم ـــ ــ ــ ــ ضـــ  ةالدولإلى  و

ون قبوله ة المتحدة، و صـــدر العر قرار  الثلثين من مجلس األمة أكثرة ا 
ة المتحدة، المنعقد بهيئته الكاملة.   العر

ــدولـــ  .3 ــار، التي تتـــألف منهـــا  الـ س أل قطر من األقطـ ـــة  ةل العر
اســـتفتاء عام  ام  عد الق ة المتحدة، إال  المتحدة، أن تنســـحب من الدولة العر

  حر للمواطنين في ذلك القطر.
ــة ي .4 ــ ــ ــــ ــ ــ ــالجنســ ــة للــدولــتمتع  ع المواطنين  ةالعر ــة المتحــدة جم العر

ات األقطار التي تتألف منها الدول ة المتحدة. ةالذين يتمتعون بجنس   العر
ة:  .5 ة المتحدة االختصاصات اآلت اشر الدولة العر   -ت
I(  ــؤون األمم دخل في ذلك التمثيل الخارجي، وشـــ ة، و اســـــة الخارج ــ ــ السـ

ة، وا ة.المتحدة، والمنظمات الدول   لمعاهدات مع الدول األجنب
ع  رة واحدة لجم ـــــ ادة عســ ـــاء ق ــ ـــمل ذلك إنشــ ــ شــ ب)   الدفاع واألمن القومي، و
ــناعات  ــــ الصـ ذلك األمور المتعلقة  ـــــؤون التعبئة العامة، و ـــــلحة، وشــ القوات المســ

ة.   الحر
V( .ة حث العلمي وأمور الطاقة النوو   ال

VIII( ة، مي ــــرائب االتحاد ــــ ــ ـــــمن الضـ ــ ــ ة والخزانة، وتتضــ ة االتحاد، المال زان
ة.   والقوانين الجمر

ة.   ه) االقتصاد والتخط االقتصاد والتنم
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XXVII( .ل مراحله، والثقافة العامة م    التعل
  ز)  اإلعالم واإلرشاد القومي.

 ح) العدل وتنسي القوانين.

ة.   )  المواصالت االتحاد
ــــلط 7 ـــاحب الســــ ــ ون هو صـــ ة المتحدة مجلس أمة  ـــأ في الدولة العر ــــ ة .  ينشـ

ا في الدولة.   العل
  -.  يتألف مجلس األمة من هيئتين: 8

ان  ة عدد الســ اشــرا، على أســاس نســ ا حرا م نتخب انتخا أ )  مجلس النواب، و
ل قطر.   في 

II(  ـــاو تكون من عدد متســ ـــرا و اشــ ا حرا م نتخب  انتخا مجلس االتحاد و
ـــاء مجلس  ـــف عدد أعضـــــ ون عددهم نصـــــ ل قطر، و ـــاء في  من األعضـــــ

  النواب.
  
س الــدولــة 8 ــة المتحــدة ةللــدولــ :.   رئ س العر ــه مجلس األمــة، وهو  رئ ينتخ

ون القائد األعلى  للقوات المسلحة.ةمثل سلطة الدول   ، و
ــــاء األقطار التي تتألف منها الدول 10 ــــ ــ ــ ون رؤســـ ة المتحدة نواب  ة.    العر

عانون س الدولة،  اته. هرئ مسؤول   في النهوض 
ون للدول 11 ـــئول أمام مجلس األمة،  ة.   ــ ــ ـــ ــ ة المتحدة مجلس وزراء مســ العر

س الدولة. س الوزراء  والوزراء  مناصبهم ما داموا محل ثقة رئ تولى رئ   و
ـــر مجلس الوزراء للدول 12 ــ اشـــــ ــات  ة.   ي ــ ــ ــاصــــ ــ ــ ع االختصــــ ة المتحدة جم العر

ة.   الواردة التي تمارسها الدولة االتحاد
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ـــــ 13 ــ ـــ ــ ـــع دســ ــــ ــــ ضـــ ــــلطة .   مجلس األمة هو الذ  ــــ ــــ مارس الســ تور االتحاد، و
عد إقرارها من قبل مجلس األمة. س الدولة القوانين  صدر رئ ة، و   التشرع

حدد اختصاصها  14 ا،  ة عل مة اتحاد ة المتحدة مح .   تنشأ في الدولة العر
ام القانون. موجب أح يلها     وتش

ون لكــل قطر من األقطــار التي تتــألف منهــا الــدولــ 15 ــة المتحــدة  الع ة.    ر
ومة قطرة، و  ـــتور ح ـــــ ــــ ــتور خاص بها، ال يتعارض مع الدســ ــ ــ ــــ ــع لها دســــ ــــ ــ ــ وضــــ

.   االتحاد
ـــؤون القطر، وال تمارس  16 ــ ومة القطرة في شـــــ ـــــاص الح ـــر اختصـــــ ـــ .  ينحصــــ

ة المتحدة.   االختصاصات التي تملكها الدول العر
ا في ذلك القطر حسب األوضاع  17 س القطر، هو صاحب السلطة العل .  رئ

  قائمة.ال
ل قطر من األقطار التي تتألف منها الدول 18 ون في  ة المتحدة  ة.   العر

ــام المجلس  للوزراء مجلس ـــؤول أمـــ ــ ــــ ــ ــ س القطر، ومجلس الوزراء مسـ عينـــــه رئ
  التشرعي لذلك القطر.

ون لكـــل قطر من األقطـــار التي تتـــألف منهـــا الـــدولـــ 19 ـــة المتحـــدة  ة.  العر
اً  مجلس تشرعي منتخب اشرا. انتخا   م

ام الدستور لذلك القطر. 20 ل قطر، ينظم وف أح   .  القضاء في 
ة) 21 ام إلى  .  (مادة انتقال أن يتم وضــع النصــوص الدســتورة، والى أن يتم ق

ة في  ة الراغ ادر فورا الدول العر ة المتحدة، ت المؤسسات الدستورة للدولة العر
ون من إلى  االتحاد ـــرف أمور إنشـــــاء مجلس رئاســـــة م ـــاء هذه الدول لتصــ رؤســ

ة. ة المتحدة في المرحلة االنتقال   الدولة العر
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واجب أولي عاجل، 22 ة المتحدة،  ادر الدولة العر ة) ت إلى  .  (مادة انتقال
ادة واحدة. عة لالتحاد وتحت ق ة التا   توحيد الجيوش العر

ــروع بين أوراقي في محفظتي..       ـــ ـــــإلى  وحملت هذا المشـ ودان.. وحطت السـ
ـارة في ذلك الطر ــــــ ــــ ــ الفـاتن  بي الطـائرة في مطـار الخرطوم، واندفعـت بي الســ
ــرة في الطرف اآلخر من الطر ــــ ـــ ــ ــ سـ ـــــير في موازاة النيل، وعلى الم ــ ــ ــــ رفعت  سـ

أنها تحدق في محفظتي  لتقول لمشــروع  الســوار تحمل األعالم الثالثة عشــر و
ة.. نحن هنا.. نحن هنا ثالثة ع ــاء الوحدة العر ــ ــ ـــاء آمن، ومن شـ ــر.. من شــــ ــ ــ شـ

  فر!!
ــاء في أول        ــ ــ ــــ ة المتحدة على الملوك والرؤســ ــروع الدولة العر ــ ــ ــــ ووزعت مشــ

أكمله  ــى اليوم األول  ــ ــ حثه، فقد مضــ ن من مجال ل اجتماع لمؤتمر القمة، ولم 
ســـة، والخســـائر عرض على المؤتمر ظروف الن س عبد الناصـــر  مة  والرئ الجســـ

ــ ــ ــــ ش المصــ الج ــــالحهالتي حلت  ــ ــ اطه وجنوده، وســ ــ ـــ ــــ انت  ،وعتاده ر في ضـ و
عقب أحد.. وانتهى االجتماع.. ة حقا، فلم    الصورة رهي

س العراقي عبـــد الرحمن عـــارف االجتمـــاع         وفي اليوم الثـــاني افتتح  الرئ
امها إلزالة  آثار العدوان.. رة وضرورة ق  الكالم عن الوحدة العس

لة، ت ل دولة وأخرج  من ملفه قائمة طو ع  أن تقدمه  ــتط ــ ــ بين في تقديره، ما تسـ
ة،  رة وأسلحة مختلفة، من المشرق العري والمغرب العر عري، من قوات عس
ة، للتصد إلسرائيل، وٕازالة آثار العدوان.   دولة دولة، لتحشد في الجبهات العر

أنه ما اولكن هذا الحديث قد           فقد انتقل بتدأ وال انتهى، ابتدأ وانتهى، و
ــدة إلى  المؤتمر ـــوع األرصــ ــؤون البترول، فقرر اســــتئناف ضــــخه، وموضـ حث شــ

ــوع  ــ ــ انت، وموضـ قاءها  مودعة حيث  ة فقرر إ ة في البنوك البرطان ـــترلين اإلســــ
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ة مع الدول التي "أ ــــاد ــ ــ ة واالقتصـ ـــــ ــ اح لكل يالعالقات الدبلوماســ دت" العدوان، فأ
ما ت ة أن تحتف بهذه العالقات    شاء..دولة  عر

ه        طا، ال يتعرف عل ما، أو طفال لق قيت ولدا يت ة، فقد  أما الوحدة العر
  أحد..

ــــوع، فالتفت        س   يلإوحاولت أن أثير الموضــ ـــماعيل األزهر رئ ـــيد إســـ ــ السـ
س الجلسة، وقال: ادة السوداني بوصفه رئ   -مجلس الس

ـة، ولكننـ - لنـا موافقون على الوحدة العر ا اآلن ا أخ أحمـد.. 
ا، فال  مشغولون بإزالة آثار العدوان، وحين ننتهي من هذه المرحلة  قر

صورة مفصلة..    بد أن نناقش اقتراحك 
ة قادرة على إزالة        س أن الدول العر ــيد الرئ ــ ــــ ــ ــ ظن الســ قلت:   وهل 

رة..   آثار العدوان من غير وحدة عس
ـــــرف       ــــ ــ ــ ــــرة منصـ ـــــ ــــ الجهود إلى  قال:  إن االتجاه في الظروف الحاضـ

ة االيجا اســ ة، نأمل من وراإلى  ة للموضــوعبالســ ة ســلم ها  أن نزل ئتســو
  آثار العدوان..

رة-قلت:  لست أر تعارضا بين هذا االتجاه      ين إقامة وحدة عس -و
ــت  رة الموحدة قد درســـ ادة العســـــ ة، تكون الق ــ اســـ ــ فإذا لم تفلح الجهود الســـ

ـــي، وخططت، وجاهزة للعمل إذا بلغن ـــــ اسـ ـــــ ــ أس من الطر الســ ـــــاعة ال ا ســــ
سورا علينا تحديد ساعة الصفر. عدها م ح  ص   و

ــي        ــ س الوفد التونســ ـــــه من وراء رئ م رأسـ ـــي المنجي ســــــل ــ ومد الوزر التونسـ
ــــأن الوحدة  ــ ــ ــــ شـ ـــنا في حاجة لإلقناع  ــ ــــ ــ اهي األدغم،  وقال : نحن لســ ــيد ال ـــ ــــ ــ الســ
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ير  ز تف ة.. ولكن الظروف تفرض علينا أن نر ة، العر اســـــــ نا على الجهود الســـــــ
  وما يجب أن نعمله في األمم المتحدة، وهي توشك أن تنعقد.

ة       الوحدة العر   قلت:  إني سعيد أن أعلم أن الوزر التونسي مؤمن 
س هذا موقفي الشـــخصـــي، إنه موقف الشـــعب التونســـي ، وموقف        قال:  ل

الذات. ه  س بو رقي   فخامة الرئ
س  قلت:  ال        ــــي.. ولكن فخامة الرئ ــعب التونســــ ــــ ـــك في موقف الشــ ــ و بأشـــ

ه هو رأ آخر.   رقي
  قال:  وما هو ؟      
ان قد إلى  ومددت يد       ـــهيرة التي  ــ ــ ــ ــــالة الشــ ــ ــ حقيبتي، فأخرجت منها الرســـ

ـــي ثع ــ ــ س التونســــ مؤتمر القمة العري الثالث الذ انعقد في الدار إلى  بها الرئ
ضاء في أيلول    لت:.. وق1965الب

س       عث الرئ ـــــالة لقد  ــــ ه رسـ األمانة العامة لجامعة الدولة الدول إلى  بو رقي
ـــها على مؤتمر القمة العري، وحينما عرض األمر على  ـــــ ــــ ا عرضــ ة، راج العر
ــاإلجمــاع  ــة للنظر في جــدول أعمــال المؤتمر قرروا  ــة الــدول العر وزراء خــارج

ـــــالة  ــــ هال"عدم إبالغ رسـ س بو رقي قة الملإلى  رئ وث اتها  ـــــاء، وعد إث ــــ وك والرؤسـ
ة في المؤتمر"..  ة ضمن وثائ الجامعة، وعدم توزعها على الوفود المشار رسم
ــــي،  ح لنفســـ ــاء، ولكني أب ــ ضـــ ان ذلك هو الموقف في مؤتمر القمة في الدار الب
س بو  عض آراء  الرئ م  ــة ، وفي مؤتمر الخرطوم هــذا أن أقرأ عل عــد الن و

شأن ال ه  ة.رقي   وحدة العر
ه في الصـــفحة -       س بو رقي ن "الوحدة إمن رســـالته  33لقد قال فخامة الرئ

ة لم تكن إال في فترات قليلة، وال نجد أنها عمرت رغم ما توخاه، المسلحون  العر
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ـــاواة واإلخاء، لذلك ــ ـــة العدل والمســـــ ــ ــ اســـ ــ ــ ــــ غي أن  مع البالد التي فتحوها من ســ ين
طر  ه في الصفحة نخلص مفهوم الوحدة من س س بو رقي ة العاطفة"..  وأعلن الرئ

غي أن  34 ــيء ين ــ ــــالته أن "أول شــ ه هونمن رســ ــورنا للوحدة  أن قوم  ــ نغير تصــ
غي أن  ح من فرائض الدين أو التارخ.. ين ــ ــ ــــ ــ ــ صــ اد  طهر نعلى أنها واجب، 

ــــف ــــ ثيرا ما نضــ ة التي  ــ ــ ــــ ـــحة القدســ ـــ ــ ها عليها، والتي يمفهوم الوحدة من هذه المســ
ــالمرو تجعلنــا  ــه  إلى  أو الخروج عن اإلجمــاع، ق نخون من ينــاقش فيهــا، ونرم

ثيرا ما خطر  ســة من لغة الملل والنحل.. و غ المقت ارات والصــ غير ذلك من الع
ــة  ــة محتومــة، وأن الوحــدة العر عض األذهــان أن هنــالــك اتجــاهــات تــارخ على 

ـة التي ال مرد لهـا.. وهي حت ـارات التـارخ حتـام القـدر أم من هي إحـد هـذه الت
ــاءل:  35والتارخ".. وفي الصــــفحة  غي أن نتســ ـــي "ولذلك ين س التونسـ قول الرئ

ــيلة ــ ــــ ة في حد ذاتها أم هي وســــ هدف يتعداها؟ إلى  لماذا الوحدة؟ وهل الوحدة غا
ة التي يجب  ق حت من الحقائ التوف ـــــ ــ ــ ة في حد ذاتها أصـ إذا اعتبرنا الوحدة غا

ـــــابهت بذلك ا م بها، وشـ ـــــل ما التسـ ة التي ال تقبل النقاش، ووقعنا ف لمعتقدات الدين
ة، وال  غة الدين ــ ـــ ــــ ــــ ات ذات الصـ ه من الطقوس والمعم ه إل ا  عتقد أنأ نا نن عر

قبل هذا التص ره في الموضوع،    "؟ورعمل ف

  

ــــارته       رته، وأنا أتجنب إشـــ ه من مذ س بو رقي ة آراء الرئ ق ــيت أقرأ  ــ  ومضـــ
ة المتحدة، و"أنها غير متحدة مع أحد"، وأن عليها أن تبدأ الجمهورة العرإلى 

الوحدة هو من قبيل المســتحيالت، إلى  بتغيير اســم دولتها، وأن "اســترجاع ســورا
ــر أن تقلع ع ــــ ة  نوأن على مصـ ه مدع نها مه أالمنوال الوحدو الذ تناد 
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ز الدفع االشتراكي.. وان ع  الوعي القومي ومر إصرار مصر  الوحي الثور ومن
ــف عن نيتها في أن  لمعلى النجمتين  في علمها  محاكاة للع ــ ـــــ ــــ شـ ي،  األمر

ة األخر أن تنضم ة الدول العر ق ة المتحدة".إلى  على    العر

ـــان مؤتمر        ــارة المثيرة وغيرهـــا، فقـــد  ــ ــــ ــ ــ أجـــل لقـــد تجنبـــت قراءة هـــذه اإلشـــــ
ة آثار العدوان، ولم أشأ جل إزالأالخرطوم معقودا تحت لواء التضامن العري من 

رمة  ــــاعة  ضــ الملح في الخرطوم، والملح  ـــوها  مة، وأحشـــ أن أفتح  الجراح القد
ة!! ائل الجنو ض عليها الق   في السودان، تتقا

ـــه         س بو رقي س األزهر ليوقف هـــذا النقـــاش حول آراء الرئ وتـــدخـــل الرئ
ة: ة.. وقال مرة ثان   -صدد الوحدة العر

ة..لق       حث موضوع الوحدة العر حث إزالة آثار العدوان، ال ل   د اجتمعنا ل

المي..        روا  ــجل للتارخ، وأرجو أن تذ ــــ ة إوقلت:  وأنا أســـــ ن الدول العر
ام الدول ق ع  إزالة آثار العدوان إال  ة الموحدة..  ةلن تستط   العر

ـــــتطاع       ة وقال:  لقد اســ م مرة ثان ــل ــ ت  األمم المتحدة أن وتدخل المنجي ســـ
ام العدوان الثالثي..    تخرج إسرائيل من سيناء  وقطاع غزة أ

ما إوقلت على الفور:        ع في األمم المتحدة أرعين عاما،   بنو اهتننا نضـــــ
ـــرائيل من  ــ ــ ـــــتخرج إســـ ــ ــ نا نظن  أن األمم المتحدة سـ ـــيناء،  إذا  ــــ ـــــرائيل في ســـ ــــ إسـ

ة..   األراضي العر

ذا انتهى ال        ة في مؤتمر الخرطوم...وه   حوار عن الوحدة العر
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اب أعلنتها في        ــ ــ ــــحبت من االجتماع ألســ وفي آخر يوم لمؤتمر القمة، انســ
ـــــحفيون العرب  ــ ــ ـــ ـــــهده الصــ ــــ ــ ــ ــودان، وشـ ــ ــ ــ ــــ ـــحفي عقدته في فندق الســ ــ ــ ــــ ــ مؤتمر صـ

ــارة1واألجانب( ــــ ــ ــ ة إشــــ ن أ ة، إلى  ).. وأعلنت قرارات المؤتمر فلم  الوحدة العر
ام الإلى  وال رة..ق   وحدة العس

ة       ة الدول العر العدوان األمم المتحدة ليزلوا آثار إلى  وطار وزراء خارج
حثا  ة التي أجمع عليها الملوك والرؤســاء في مؤتمر الخرطوم،  اســ القرارات الســ

ة!!معن الحلول السل اس   ة في نطاق الجهود الس
تـــب الإلى  وعـــدت       ع عملي في م منظمـــة، وأقبـــل الثـــاني من القـــاهرة ألتـــا

ر الخمسين لوعد بلفور.1967شهر تشرن الثاني    ،  وهو يوم الذ
ر األولى على        ر الخمسين على صدور وعد بلفور، والذ انت هي الذ

حر لها، من ال   النهر.إلى  احتالل فلسطين 
ـــدر وعد بلفور، وأناإلى  ورجعت          ــ ــ ، منذ أن صــ ا ـــــ ــ جيل واكب ابن  صــ

رزت في مخيلتي  األحداث والوقائع ه ، من األولى حتى الخمســين.. و ر ذه الذ
ـــمر ــ يف ضـــــ ، و يف نما الوطن القومي اليهود ــنين،  ــــ ه إلى  عبر هذه الســــ جان

سة األخيرة.يالوطن القومي العر يف وقعت الن يف نشأت إسرائيل،    ، ثم 
ة،       اب.. ونقبت عن الوحدة العر ــ ــ ــــ ــ ــ قا عن األســ حثت عم انها في   و وم

اب..   هذه األس
ر الخمسين.. وأخذت طرقي           له في ليلة الذ تبت ذلك  إذاعة إلى  و

ة.. ة والشعب الفلسطيني عن الوحدة والن   منظمة التحرر ألخاطب األمة العر
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ان الوحدة منها ،      ابها وم ــ ــ ــــ ــ ــ ة وأســ ة الن ال العر ومن أجل أن تعي األج
ـــع بين يــد ــ ـــــ ــ ــة في دمهــا فــإني أضــ ــانــت الن ، حين  ر يهــا حــديثي عن تلــك الــذ

  الحار، وعصبها الساخن:
ــرن الثاني (نوفمبر) من عام        ــ ـــ ــ ــ نه إ، 1967نحن، اليوم في الثاني من تشـــ

ضعنا وجها لوجه أمام خمسين عاما طواال شدادا.   يوم واحد حقا، ولكنه 
ومة  1917ففي الثاني من تشـــرن الثاني (نوفمبر) من عام        أصـــدرت الح

ــطين ومنذ ذلك  ــ ــــ ــ ــؤوم بإقامة وطن قومي يهود في فلســ ــ ــ ــ ة وعدها المشــــ البرطان
ر  ل عام أمام هذه الذ قف في هذا اليوم من  ــطين  ــ ــ ــــ ــــعب فلســــ ــــ ــ ــ التارخ، وشــ
ــابرا  ــــ فاحه، صــ ات والعزم، عنيدا في  د الث ؤ مان، و ـــــوداء، يجدد العهد واإل ــ السـ

 ومثابرا على نضاله.

ـــعبنـــا في  ــ ــــ ــ ــ ن شـ ـــة أو ولم  ـــــر على المؤتمرات الوطن ــــ ــــ قتصـ مثـــل هـــذا اليوم، 
ــتعمار  ــ ــــ ــ ـــ ار االسـ ــتن ــ ــــ ــــ ـــــطين واســ ــ ــ ــــ ة فلسـ علن فيها عرو ة،  ــعب ــ ــــ ــــ المهرجانات الشــ

ة.   والصهيون

حرك العالمين العري واإلسالمي،        ة  اس قتصر على الجهود الس ن  ولم 
ــال  الوفود قتصـــر على إرسـ اطل إلى  بل لم  ر ال ــتن سـ ة  علي الحواضـــر الدول و

ة  ة العالم فاح  رهيب، يواجه الصهيون ان يخوض غمرات  .  ولكنه  لمة الح
ل قدراته وخبراته.   ل طاقاتها، واالستعمار 

ين عـدونا        فــاحـا مررا من غير تكــافؤ، بيننــا و ــعبنــا  ــ ــــ ــــ أجـل لقــد خـاض شــ
عد ة ومرحلة  عد معر ة  عد يوم، وقاتلنا معر عد عام بل يوما  ـــة عاما  ــــ ــ ــ  خاصـــ
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ماننا  ســر إ عد شــبر، ولكن لم ين عد قرة بل شــبرا  مرحلة، وخســرنا أرضــنا قرة 
. الح الوطن، وال ضعف استمساكنا  ، وال وهنت ثقتنا    ا

ـــعب  1948حتى    1918وفي عهد االنتداب البرطاني منذ        ــ ـــــ خاض الشــ
ــعب من  ــ اءها  جماهير الشــــ ــــلحة، حملت أع ــرة ثورة مســــ ــ ــ ــطيني خمس عشــ ــــ الفلســ

اآلالف، الع اب، والرجال والنساء، وسق الشهداء  مال والفالحين، والطالب والش
، و  ــفت المدن، وهدمت القر انا غونســ ــجون والمعتقالت، وأعلنها عصــــ صــــت الســ

شهد التارخ له  ما لم  ان آخرها إضراب األشهر الستة،  ا،  ا متوال ا وٕاضرا مدن
ان تارخ النضال.   مثيال منذ 

ـــيرة        ــفهتلك سـ ـــئنا أن ننصــ الم قليل، لو شـ ل، في  آخر مداه إلى  فاح طو
ــروب الشــــجاعة إلى  ال تنتهي بنا ات بينات من ضــ ل صــــفحاته آ ل،  تارخ طو

طولة.   وال
ــهد عام        م 1948ولقد شــ ام إســــرائيل على ســــاحله الجميل، وطننا تقســــ ، وق

ة أيد العر ة امتد ةوتشــرد شــعبنا وانتقل زمام القضــ ت عشــرن عاما، عبر حق
ــة  ــ ــ ــــ ــ ــ لهــا في قضــ ــة، تــدور  ــة ودول ــات وأحــداث عر تخللتهــا مؤتمرات  وانقال

عيد؟   فلسطين، من قرب أو من 
ـــؤال        ــ ــ ــــ ــؤوم والســ ــ ــــ ــ ــ ـــين للوعد المشـ ــ ــ ــ ـــ ر الخمسـ وها نحن نقف اآلن أمام الذ

ـــير، والى أين  ــــ ، أين نحن اليوم، أين نســ ــارخ في آذاننا، ماذا نر ـــــ ـــارخ، صــ ــ الصــــ
  المصير؟

االي       ان خ ــدر وعد بلفور  ــعوه.. غ وم صــــ ــدقه واضــــ صــــ ال، لم  رقا في خ
  رة، بل مقامرة مغامرة.بواعتبروه تجرة عا
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،   العطف لغته، والتمني        الشرو بال  القيود م تب، مسرال  وعد بلفور، 
ن في فلسطين يومئذ  إال خمسون  ملكون  ألفلهجته، ولم   ، في ثنين  ايهود

ل  من أرضالمئة  ـــد  ـــت ثالثون عاما واالنتداب البرطاني حاشـ ـــطين، ومضـ فلسـ
ح اليهود في  ــ ــ ـــــ ـــتة  في  1947قوته حتى أصـــ ــ ــ ــ ملكون ســـ ثالثة  أراع المليون، 

طا، ال تلين  قي شعب فلسطين صامدا مرا المائة من أرض فلسطين.. ومع هذا 
  قناته، وال تنثني عزمته...

عد ذلك مرحلة األمم المتحدة،        فقامت إسرائيل واغتصبت  ما يزد وجاءت 
ح اليهود يزدون على  ــطين، وأصـــــ ــ ــــعب فلسـ ــردت شـ ــ ـــطين، وشـ ــــف فلســ على نصـ
احوا معابدنا ومقابرنا  ـــت ــ ــ ــ ـــانعنا، واســ ــــ مليون، فاحتلوا  مدننا وقرانا، ومزارعنا ومصــــ

ل مقدساتنا.   و
ــــطين        حت فلســ ـــــ ـــرائيلي األخير، عدوان حزران، فأصـ ــ ثم جاء العدوان اإلسـ

حرلها تحت  ة، إلى  االحتالل، من ال ة غال ــا عر ــ ـــمل العدوان أرضـ النهر، وشــ
ارثة  له بين أسير وشرد، وامتدت  ح شعب فلسطين   في مصر وسورا، وأص

اآلالف اآلالف من الالجئين.إلى  النزوح عدون  حوا  ة فأص   أبناء  العرو
ــم       ــراع، في مرحلتين حاسـ عد خمســـين عاما من الصـ تين:  هذه هي الصـــورة 

أسرها، صورة واضحة يبدو ة  ة مع األمة العر  األولى مع شعب فلسطين، والثان
ا ـــيران جن سـ ــد إلى  فيها خطان متوازان  ــة األخيرة، األول يجســ ســ جنب حتى الن

عد  ـــهيوني عاما  ــ ــار الصــ ــــ ـــد االنتصـ ــ عد عام، والثاني يجســ ة عاما  الهزمة العر
  عام.

انت       ـــــار وهذان الخطان ما يزاالن  ســـ ، وان ــــرائيلي متالح ـــر إســــ ــ ــ ظام:  نصـ
ــار لعدونا، ولماذا  ــ ان االنتصـ ـــارخ الثائر ، لماذا   ــؤال الصــ ــ ، والسـ عري متالح
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ـــين عاما حتى اآلن؟  ــ ـــ ــار لنا؟  لماذا تتوالى علينا هذه الحوادث منذ خمسـ ــ ســـــ االن
حت  ــ ــ ــــ ـــين عاما حتى اآلن" لماذا أصــ ــ لماذا يتوالى  علينا هذه الكوارث منذ خمســـــ

ـــطين...؟  تجرة وعد ة؟ ؟؟ لماذا قام الوطن القومي اليهود في فلســـــ ق بلفور حق
ة تهدد حاضــرنا وتدّمر مســتقبلنا، لماذا إلى  لماذا تحول الوطن القومي دولة يهود

ســـرنا  حان واجه هذا البالء ن ناأمام إســـرائيل في الخامس من حزران، ولماذا أصـــ
اح ومساء؟. ل ص طالعنا    األكبر 

بي       ـــــؤال  ة مليون عري، بل ســــ ــان ما ــــ ــ ل عري، على لسـ ــــان  ــ ــ ر على لسـ
لها مثلنا في لهفة وحســـرة،  قة،  الســـؤال على لســـان الماليين من الشـــعوب الصـــد
يف انتصــرت إســرائيل  يف انتصــر عدونا، و يف انهزمنا و في ذهول ودهشــة، 

ة و المحصـــورة في الرقعة الصـــغيرة،  ة في أرضـــها الرح يف انهزمت األمة العر
ة، أمة تملك ال ــــرة والروح ــــ ــ شـ ة وال كبيرة، عددها مئة  مليون، فيها الثروات الماد

حر  س، وال ض وقناة السو حر األب ة الهائلة، تملك شواطئ ال المواقع االستراتيج
ـــارة عرقــة ، أمــة ذات   ــ ــ ــــ ــــ حر العري حتى الخليج، أمــة  ذات حضـ األحمر، وال

الفتح والنصر، أمة طموحة شجاعة ، أمة حققت االستقالل ألوطانها تارخ مجيد 
يف هزمت؟؟!! سرت و يف ان   الكفاح والنضال، أمة هذا شأنها وهذا أمرها، 

احث        ثير  منولعل ال ــرحها  اً الجواب يجد  ـــ ــ شــ ــردها و ــــ ســـ اب، و ــ ـــ من األســــ
اب، امتدت وتراكمت على مد خمســـــين عاما، وحين  د أثرها وخطرها، أســـــ ؤ و

الذاكرة عبر هذه الس عد واحد..نرجع  اب، واحدا     نين تبرز أمامنا هذه األس

ــتعمار، وترعرعت في  ـــ ة ولدت على فراش االســــ ــهيون ــ ــ ا: أّن الصـــ يبرز أمامنا ثان
السالح. المال ودعمها    أحضانه.. غذاها 



  

-320-  

ــــات        ــــ ــ ــ ما تجلت في المفاوضـــ ـــتعمارة  ــ ــ ــ ــــ عة االسـ ا:  الخد يبرز أمامنا ثان
ة أثناء الحرب الع ة البرطان ــتر العر ــــ ـــين والمســ ــــ ــــرف حسـ ة األولى، مع الشــــ الم

ماهون..   هنر م

ة لم تكن قد تكامل وعيها.. وقد خاضــت        يبرز أمامنا ثالثا: أن األمة العر
االستقالل.  ل أوطانها لتدفع االحتالل وتظفر    معارك ضارة في 

ـا الهتلرة على غير       عـا:  دور ألمـان ــعإيبرز أمامنـا را ــــ ــ ــ يد رادتهـا، في تصــــ
ة   فلسطين.إلى  الهجرة اليهود

ة، وهم ي      ة الثان ـــار الحلفاء في الحرب العالم ــــ ــ ـــ ــا: انتصــ ــ ــ ــــ برز أمامنا خامســــ
ة.. ة الصهيون   ملتزمون بتأييد القض

انة العظمى في حرب       ـــتهتار العري، والخ ــــ ــ ــ ـــا:  االسـ ـــ ــــ ـــــادســ ــــ ــ يبرز أمامنا سـ
  .1948فلسطين عام 

ان ا        عا:  أن الك ـــا ـــطيني قد تصـــــدع عام يبرز أمامنا ســ ، وأن 1948لفلســ
ة قد نشأت عام   .1948بدال من عام  1964منظمة التحرر الفلسطين

ـــطين  في       ــ طب على أبناء  فلسـ ار لم  يبرز أمامنا ثامنا: أن التجنيد اإلج
انت  ة  ـــــوفة عزالء، وأن القر األمام شـ قيت م ة قد  ـــفة الغر ــ األردن، وأن الضـ

ح وال تح   صين.من غير تسل

ــــترك مع األردن قد تمت قبل        ــعا:  أن معاهدة الدفاع المشــ ــ يبرز أمامنا تاســ
ام، وأن هذه المعاهدة قد تمت مع العراق ليلة العدوان، وأن  ــــة أ ــ ــ ــ العدوان بخمســـــ

ة يوم العدوان؟ ش العراقي قد دخل األراضي األردن   الج
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ـــر ايبرز أمامنا ع       ــبي في ا اً شــ ن وأخيرا:  أن اإلعداد العشـــ ة لم  ألمة العر
ة في الوطن  ة االجتماع ــــارح والمالهي واألند ــ ـــتو األحداث، فإن المسـ ــ على مســ

ة.. ة القوم ، والتوع ر رات التدرب العس   العري تفوق أضعافا مضاعفة معس
ة        ة أو جانب اب فرع ــ ــ ــــ ــ ــ ذلك أســ ابإلى  وتبرز  ــ ــ ــــ ــ ــ التي  جانب هذه األســ

شههذا اليوم الكره إلى  توصلت بنا الثاني من تشرن الثاني (نوفمبر) ، الذ نع
  .1967عام 

ـــــاب،                                                                                       ــــ ــــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــذه األسـ ــ ــ ــــي رأس هــ ــ ــ ـــع فـ ـــــ ــــقـ ــــ ـ ــــدا  ــــ ــا واحـ ــــ ـــ ــ ـــ ـــبــــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــن سـ ــ ــ ـــكـــ ــــ ولــ
ـــــل هذه الكوارث   ــبب األول واألخير، عاش معنا في و هو أصــ ــ ات.. أنه الســـ الن

ــبب ظل ســـــ ش معنا حتى اآلن.. وســـــــ ع ــين عاما، وال يزال  ــ الكوارث  هذه الخمســـ
ش معه. ش معنا  ونع ع قي هذا  السبب  ات التي تحل بنا، ما    والن

ــــدر وعد بلفور في عام إلى  ولنرجع       ـــبب، حين صــــــ ــــ ــــي لنعرف الســـ ــــ الماضــ
ة على  1917 ــهيون ــتعمار  والصـــ ــ ــاند االسـ ــــام وطنا واحد، وقد تســـ انت بالد الشـ

ـــورا ولبن ــــرق األردن وســ ار الشـــــام، فقامت فلســـــطين وشـ انت هذه تجزئة د ان، و
.   التجزئة أول خطوة في بناء الوطن القومي اليهود

ـانـت من حولهـا  1948في عـام          ــرائيــل في ظـل التجزئـة، و ــ ــــ ــ ــ قـامـت إســ
ة متعددة. ة متعددة، وجيوش عر ومات عر   ح

ــــاب   1956وحين انطل العدوان الثالثي عام        ــ ان في حســ ـــر  ــــ على مصـ
ة أنهم يواجهون  ة متعددة.الدول المعتد ة متعددة، وجيوشا عر ومات عر   ح

ـــرت        ــ ــــهر حزران (يونيو)، ضـ ـــرائيلي األخير في شــ وفي هذا العدوان اإلســـ
يف تشاء، وهي ال تواجه جبهة  إسرائيل في مصر واألردن وسورة، أين تشاء و

ادة واحدة.    واحدة، ذات خطة واحدة، على رأسها ق
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له يتجلى الجواب ع        لى السؤال الكبير:في هذا 

لقــد انهزمنــا في ظــل التجزئــة، لقــد انهزمنــا ألننــا لم نحق الوحــدة، والوحــدة التي 
ا، وٕانما أعينها وحدة ينأع ا، أو تعبيرا حماســ ا، أو معنى عاطف ســت لفظا لغو ها ل

املة وسلطة شاملة. ادة  ة دستورة ذات س ة قوم ق   حق

ــاملة، أن التجارب  هذه الوحدة الكاملةإلى  ومما يدعو       ــــ ــ ادة الشـــ ـــــ ــ ــ ذات الســ
ـــرت عن  ــترك، قد قصـ ة، تجارب العمل المشــ ـــي الماضــــ ة، تجارب التنسـ الماضــــ

ة.   بلوغ الغا
ل لرأينا   -أمامنا أوال:       عمرها الطو ـــت  ــــ ــــ ســــ ة، لو ق ة الجامعة العر تجر

  جهدها قليال وضئيال دون مستو األحداث.
ا:       ــافتجرة مجلس ال  -أمامنا ثان ــ ل ما أنجزه أنه أضـــ ــترك،  ــــ  دفاع المشـ

ة.إلى  ة ملفات إضاف   الملفات العر
اتها  -أمانا ثالثا:        ـــــ ــ ـــ ــ ة توصــ ة الموحدة، أهملت الدول العر ادة العر  الق
اتها ة. وطل   في أكثر من مناس
عا:       ان جهده  -أمامنا را األقصـــى أنها وضـــعت  اتجرة مؤتمرات القمة، 

ة..العمل العري  ان فشال وخي   في حده األدنى، وحتى هذا 
ــى، أن هذه       ــرائيلي األخير أكثر من أ وقت مضــ ــف العدوان اإلســ شــ ولقد 

رامتنا  ا، أصـــاب  ة قد فشـــلت، وأن هذا  الفشـــل دفعناه ثمنا غال التجارب الماضـــ
  احتالل أرضنا وتشرد أهلنا.إلى  وشرفنا، وأد

ح ال بد لنا من ال       ــ ــ ة التي ولهذا أصـ ادر إليها الدول العر ة، ت ق وحدة الحق
ه في ظروفها وأوضاعها.   تتشا
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ومة واحدة،       ـــعوب مختلفة على رأســــها ح إن إســــرائيل تمثل جماعات من شـ
ومة..   ونحن أمة واحدة على رأسنا ثالثة عشر ح

ة، وعندنا        ـــــؤون الخارج ــــرائيل ألن لديها وزرا واحدا للشـ ـــرت إســ ولقد انتصـــ
  عشر وزرا. ةثثال

  إن إسرائيل لها وزر واحد للدفاع، ولنا ثالثة عشر وزرا.      
  إن إسرائيل لها وزر واحد لالقتصاد، ولنا ثالثة عشر وزرا.      
ة، ولنا ثالثة عشر وزرا.         إن إسرائيل  لها وزر واحد للشؤون اإلعالم

سار          اب انتصار إسرائيل، وان ساطة.هذه هي أس  العرب ببداهة و ب

ة، لوجدناها متوافرة متكاثرة،  ونحن لو نظرنا في مقومات الوحدة في األمة العر
ة أمة أخر بال استثناء.   أكثر منها في أ

ــول متعددة، ولغات متعددة،        ــ ــعوب متعددة، ذات أصــ ــ االتحاد الســــــوفيتي شــ
رة وإ  ــ ة والعســ ة والعالم ـــناع اب قوتها الصـ ة  أنها ومن أعظم أســــ نجازاتها النوو

فة  ـــع ــ ــتقلة في مثل حالنا، لغدت ضـ م فيها دولة مســــ ل إقل ان  دولة واحدة، ولو 
ب الزهرة. و   واهنة، ال تطمع في بلوغ 

افة أقطار األرض، ومن        ـــعوب مهاجرة من  ــ ــ ــ ـــ ات المتحدة، شــ وهذه الوال
ـــخمة، وتقدمها العلمي وتفوقها في ا ة الضـــــ ـــناع ــــ اب إنجازاتها الصـ ـــــ ــ لمجاالت أسـ

انت ــاء، أنها دولة واحدة، ولو  ــــ ة فيها دول لما الذرة وآفاق الفضـ ـــتقلة  ةوال ــ مســ
حت من الدول ة تلتمس العون والمدد. ةألص   النام

قين،  تثبت        عده  قين ما  لها  ذا األمثلة  عديدة، في مجال ســردها، و وه
الوحدة، فالتجز  س لها حل إال  ة ل ـــــ ســ ـــاكل العرب الرئ ل أن مشــــ ــبب  ــ ئة هي ســـ

ة، والوحدة عالجها وال عالج سواها.   المشاكل العر
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ة       النســـ ســـت حدثا جديدا، فإن إقامة إلى  والواقع أن الوحدة  ة ل األمة العر
ـــل، هي عودةإلى  الوحدة هي عودة ـــــ ــــ ام ثالث إلى  األصـــ عي، وأن ق األمر الطب

ـــر  ، هو األمر ةعشـ ومة على أمة واحدة، هو األمر الطار عي، وهو  ح غيرا لطب
قائه  أو دوامه.   األمر الذ ال داعي ل

تي، بين        ــعود والكو ـــ ــــ ــــ ــور والعراقي، بين السـ ــــ ــــ فرق بين الســــ فمــا الــذ 
ـــــي، بين الجزائر والمغري، بين  ــــ ــــ ـــطيني، بين الليبي والتونسـ ــ ـــــ األردني والفلســــ

لهم  ما بينهم،  عا  ف فرق بين هؤالء جم ، وما الذ  ـــر ــــ ــ ـــوداني والمصـ ــ ـــ أمة الســ
  واحدة مصالحهم واحدة، ثقافتهم واحدة، إرادتهم واحدة ومصائرهم واحدة.

ـــنعها ؟         ــ ــــ ــــ ــطنعة في الوطن العري، من الذ صـ ــ ــــ ــ ــ ثم هذه  الحدود المصــ
ة،  م جغراف ــــــماء ألقال ــماء األقطار هي أسـ ــ ــ ض، فإن أسـ غ ــــتعمار الدخيل ال ــ االسـ

ــماء  المحافظات أو المديرات أو المقاطعات في  ـــ ــ أســ الدولة الواحدة، وما تماما 
ـــــودان  ــــ ــ ــ ــا والسـ ــورــة والعراق والحجــاز ونجــد وتونس والمغرب والجزائر وليب ــــ ــــ ســــ

  متعددة  في الوطن الواحد.ألقطار وفلسطين إال أسماء 
صــف        صـــدر عن قادة العرب إال و وما من تصـــرح أو حديث أو خطاب 

ذلك، و  انت  ـــطنعة، فإذا  ــ ــ ــ أنها حدود مصـــــ ذلك، إ هذه الحدود  قى؟  نها  لماذا ت
ــطنعة؟ من يبني عليها  ـــــ ــــ حمي هذه الحدود المصــ لماذا تظل قائمة؟ ثم من الذ 
ومات  ستوفي فيها الجمارك؟ إنها الح المخافر؟  ومن يراقب جوازات السفر. من 
ة التي تتحدث عن الحدود المصطنعة.  وتخطب عن الحدود المصطنعة.   العر

ــنع هذه الحد       ــ ــــ ــتعمار  الذ صـ ــ ـــ غير رجعة، ولكننا إلى  ود قد ولىإن االســ
ر الذين نحن  ـــتن ــ ــ ـــ ــ ـــطنعة ، بينيها ونحميها، ثم نســ ــــ ــــ  هانحتف  بهذه الحدود المصـــ

  الما، وشعرا ونثرا.
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ل عام، تثور  هذه        في اليوم الثاني من شــهر تشــرن الثاني (نوفمبر) من 
عد الخامس من حزران (يونيو) من هذا العام انها، ولكن  ، يجب المعاني من م

اتنا إال   ل ح ، ثورة تغير  ة الكبر ح هذه المعاني منطلقا للثورة العر ــ ــ ــــ ــ ـــ أن تصـ
رـــة، بـــل  ـــة والف نوزنـــا الروح ، و ـــة اليوم ة ن الثور إأهـــدافنـــا الكبر الكبر مطلو

ة هذه األهداف وهذه الكنوز.   لحما
ة مجي       م قين ثورات إقل ــا ــــ ــ ــ ــــ دة لقد قامت في الوطن العري في القرنين السـ

حب أن تفجر   ـــة  حزران (يونيو)  ســ ــتقالل وحققت الحرة، ولكن ن انتزعت االســـ
ل الثورا ة ثورة فوق  ـــــن تفي  األمة  العر ـــــ ــ ، يجب أن تفجر الثورة األم تحتضــ

ع االنتفاضات والثورات.   جم
ادر       ة المتحدة , ت ام الدولة العر ـــائها إلى  وأن هذه الثورة االم هي ق ــــ ــــ إنشـــ

ة االخر , الدول العر  ه في ظروفها , وتظل مفتوحة للدول العر ــا ــ ــ ة التي تتشـــــ
  تدخلها حين تشاء ..

اســـة        رلمان واحد. للســـ س واحد، و ون لها رئ ة المتحدة  هذه الدول العر
وزر واحـد، للـدفـاع وزر  واحـد، للمـال وزر واحـد، للثقـافـة وزر واحـد، لإلعالم 

حث العلمي وا فاءتهم وزر واحد، لل عهم تختارهم  ة وزر واحد، جم لطاقة النوو
عا من الجزائر  أو من  ونوا جم ـــال، فال حرج أن  ــحهم قدرتهم على النضـــ ــ وترشــ
ات،  ا ال يختارون حســب الوال مصــر أو من ســورا أو العراق، فالوزراء في أمر

م، وٕانما تؤهل ا ال يختارون  حسب اإلقل ف هموالوزراء في روس   ى.مؤهالتهم و
ــاعب والمتاعب، ولكن        ــ ــ ــ ــــ المصـــ ار، والطر إليها ملئ   والوحدة عمل ج

ـــر من  سـ ة  الكبر التي حلت بنا.. وأ ـــاعب والمتاعب  أهون من الن هذه المصـ
ات التي تنتظرنا..   الن
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س وقــت الوحــدة، أنــه وقــت إزالــة آثــار        ورب مجــادل يجــادل، أن الوقــت ل
حث عد ذلك ندرس ون غير الوحدة.. ذلك وهم و ونخط وننفذ، للوحدة  العدوان، 

ــاحة  ـــ ــ ــ ــــ عر في الوهم.. إن إزالة  أثار  العدوان ال تتم بهذا الجهد المبدد في ســ
الخطب الرائعة التي تلقى في األمم المتحدة، وال بهذه األسفار  العمل العري، وال 

ة التي ضجت منها الطائرات...   العر

القو        ة الموحدة هي إن العدوان قد تم  القوة، إن القوة العر ة، وال يزول إال 
ش العري الواحد على  ، وٕان الج ـــاب ــ ــ ــــ الكفيلة بإزالة آثار العدوان، الالح والســــ
ــيناء،  ــ ـــ حرر ســ ع أن  ـــتط ــــ ســ ة واحدة، هو الذ  ـــــه قائد واحد، في دولة عر ــ رأســ

عد ذلك قادرا على ت ون  ــورة، وأن  ــ ــ ــ ــــ ة، والمرتفعات الســ ـــــفة الغر ـــــ حرر والضــــ
  الوطن السليب.

ة في أمر        ـــطين ــــ ــأن منظمة التحرر الفلســ ــ ــ ــ ـــاءل:  وما شـ ــــ ــائل يتســ ــــ ورب ســـ
ام الدولة  الوحدة؟ وما شــــأن اليوم الثاني من شــــهر تشــــرن الثاني (نوفمبر* في ق

ة المتحدة؟   العر
ــر،         ســـ ــاطة وال ســـ ة ال ــطين إوالجواب على الســـــؤالين في غا ــعب فلســـ ن شـــ

ـــعوب ــ ــــ ــــ ــعب من الشـ ــ ــــ ــ ــ ه المقدس أن يدعو  أ شــ ة، من حقه الكامل وواج العر
عمل لها.  إن شعب فلسطين هو وحدو العقيدة وقد ناد بها منذ عام  للوحدة و

ه  بين جزرها ومدها.  وقد أعلنها شعب ؤ ، وناضل من أجلها وسق شهدا1919
عة عشــرة، وإ  م الدولة الرا ق طمع أن  نما فلســطين غير مرة، أنه غداة التحرر ال 

ون عضو أصيال في دولة الوحدة.   يتطلع  أن 
ام الدول        ــــرن الثاني (نوفمبر) في ق ــــ ــ ــ ــأن هذا اليوم الثاني من تشــ ــ ــ ـــ ــ ــ أما شـ

ــة، فــإنــ وعــد بلفور الــذ نص على إقــامــة وطن  وال رــب.. أنّ  ةال مرــ هاالتحــاد
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ة ـــرائيل، وما تال ذلك من الكوارث القوم ام إســـــ ع ذلك من ق ، وما ت  قومي يهود
ة  له ألن إســرائيل ال تجد من حولها الدولة العر رة، حدث ذلك  ات العســ والن

ـــر  ــ ــــ ـــابها معها، ثأرا لشــ ــ ــ ــ ـــــفي حســ ــ ــ يف تصــ ة  فالمتحدة، التي تعرف  األمة العر
اح والقدس  رامتها، واســـتئصـــاال لشـــأفتها، وتحررا للوطن المســـت لجرح، ونجدة او

  للعري النازح، العري الشرد الطرد.
ة، التي تدعو في هذا  اليوم       ـــطين ــ ــ ـــ ــ الوحدة، إلى  وٕان منظمة التحرر الفلســ

ـــــال،  في ميدان  ــ ــ ة في ميدان النضـ اتها القوم ــت متخلفة عن النهوض بواج ــــ ســــ ل
السالح.   الكفاح 

ة تقود النضال الشعبي في داخل الوطن،        في إن منظمة التحرر الفلسطين
ــاحات.  لقد خرجت المنظمة من م ــ ــ ع الســ  ؤتمر المنظمة من مؤتمر الخرطومجم

ـــــطين داخل وطننا المحتل يتحد إلى  ـــعب فلســ ــ ـــلح، إن شــ ــ ـــال المســ ــ ميدان النضــ
ــنوف التحد ــــ ــ ل  صـــ ل طرق المجابهة و ة  ــرائيل ــــ ة اإلســـــ ــا ــــ ــ المقاومة العصـــ  ،

المقاومة المسلحة.. ة و   السلب

ـــعبنا  ـــد شـــــ ــ اة، يتصـــ ادين الح ع م عدم التعاون في جم ـــلمي و ــ ــــراب الســـ اإلضــــ
ة..للعص ة اإلسرائيل   ا

رة        ة الشــجاعة، ينزل شــعبنا  الخســائر في األهداف العســ األعمال الفدائ
  للعدو ومنشآـه وخطو مواصالته..

ع واإلفقار التي تتعرض        صــمد شــعبنا أمام حملة التجو مان،  الصــبر واإل
  لها جماهير العمال والفالحين، والتجار والموظفين.
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طال منظمة التحرر،  وفي هذه       الغمرة من النضــال يتســاق الشــهداء من أ
ابنا وطالبنا المناضلين..  صوتغ المئات من ش   السجون والمعتقالت 

ــل طــاقــاتهــا        ــــع فيهــا   ــــ ــ ــ ــة، لتضــ وتقف منظمــة التحرر  في هــذه المعر
رة حتى تتحول ة والف ة والمال ة شاملة.إلى  النضال   حرب شعب

ههذا هو ال       ـــرن الثاني (نوفمبر) في وح ــ ــ ـــ ــ ـــعب إلى  يوم الثاني من تشــ ــ ــ ـــــ شــ
ــطين، وفي  ــ اء، وال دموع وال رثاء  هلهامإفلســ س يوم نواح وال  ة.  ل لألمة العر

ـــارخة ـــ مان، يوم دعوة صـ ـــرات وال زفرات، لكنه يوم عزم وٕا الوحدة، يوم إلى  وحســــ
ة ة وفي قطاع إلى  تح ــــفة الغر ــــل في الضــ طل الذ يناضــ ــعب ال ــ غزة وفي الشــ

حر   النهر.إلى  المنطقة المحتلة، في فلسطين من ال
ة       ةإلى  تح ــــهداء األبرارإلى  الفدائيين، تح ــــ ـــا للشـــ ــــ ســــ ـــلين، وتقد ــ ــــ  ،المناضــ

م.." قا.. وصدق هللا العظ اء، وحسن أولئك رف قين واألنب   مقامهم مع الصد
ة، ف        ة في عام الن ه عن الوحدة العر ـــرن ان ذلك ما تحدثت  ـــــ ــــ ي تشــ

ــــمي هل أزلتم  1967ثاني  م العري الرســـ ــأل الح ة تســـــ حة  الداو ـــــ ، وها أن الصــ
ة والحلو  ــ ــ الطرق الدبلوماســـــ ة، ونحن اآلن ندخل عام  لآثار العدوان  ـــــ ــ اســ ــ ــ ــــ السـ

عين..   !!الس
عدها        ع   ة، وستض لقد ضاعت هذه السنون الثالث من عمر األمة العر

م   تاح النصر..سنون وسنون، قبل أن نمسك  
ه "أم على قلوب        ة  وال مفتاح سواه.. فهل نمسك  المفتاح هو الوحدة العر

  أقفالها..."
م                                                         صدق هللا العظ
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    إلى الوحدة...أيها الرؤساء
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  إلى...دعوة                                      
  الرؤساء ال الملوك 

  
ـــــين عاما..        رات، وعلى مد خمســــــ ة في إطار الذ هذه هي الوحدة العر

يف..؟ ومتى؟ وأين؟...   ثم ماذا.؟ و
يف نبنيها؟  ومتى، وأين نبدأ...           ة؟    أين وصلت الوحدة العر
ــأجيب عهذه األ       ــ ــــئلة التي ســـ ـــــنســـ ــــدق  يها، جامعا في نفســ ل جوارح الصـــ

ة مودع.. تا   واألمانة واإلخالص، ألكتب  
ـــالة الجمعة، وهو        ــ ـــمع اإلمام في صـ ــي وأنا أســـ انت تطيب نفســــ ثيرا ما  و

ســــتشــــعر المرء أنه يودع هذه  ــالة مودع.. فحين  صــــلوا صــ يدعو المصــــلين  أن 
ــــك أن يلقى وجه هللا.. وشــ ا و ح في  الدن ــ ــ صــ ــوائب.. و ــه  من الشــــ ــ تخلص  نفســ

ــدق... وحظيرة العدل.. وٕاني ألرجو أن أكون  على هذا  ــرة الصــــ ــ الحال وأنا حضــ
  *أكتب هذه الصفحات..

                                                           
ــبي * أنك غرب، أو عابر ســ ا  ن في الدن نفســــك من  ل، وعدّ في الحديث النبو الشــــرف:  "

  أهل القبور، وصل صالة مودع".
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ــــك، ال تزال        ــ ــ ــــ ون من الخير أن أبــدأ أوال بتبــديــد غالالت من الشــــ ولعلــه 
ة في مفهومها، في معناها وفي مداها...ثم  ــــــفتكتنف الوحدة العر ــــ ــ ــ ائلها ي وسـ

  ومراحلها..
ض ألن أقرر إلى  ةجوما أظنني في حا       ــتف ـــ ــــ ــــ ة حث مسـ أن الوحدة العر

داهة تستهدف: ساطة و   -ب
ون الخليجإلى  أوًال إقامة نظام اتحاد فيدرالي في الوطن العري من المح   ،

ة، أو اتحاد الجمهور ات المتحدة األمر ة، اتعلى مثال جمهورة الوال  السوفيت
ا  ة، وأمر ا.، وٕافرق ، أو أ من االتحادات القائمة في آسـ سـر أو االتحاد السـو

ة..       الالتين
ة التي يتألف منها النظام  ة  في األقطار العر م ومات إقل ام ح ا) ق ثان

ــة التي  ــــات القطر ـــــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ـــــ ــ ــ ــامــل االختصـ ، تمــارس  ـــــلطــةتاالتحــاد ــــ ــ ــ   خولهــا سـ
ة.. هاتامة في أمور   م   اإلقل

ة ثالث       ـــات  االتحاد ــ ــاصــ حدد االختصـــــ مقراطي حر،  ـــــتور د ــع دســ ا)  وضـــــ
ل و  شـــ ة  م فل للمواطن العري في ظل القانون، الحرة واألمن اواإلقل ضـــح، و

  والكرامة.
عا)  يبدأ هذا النظام االتحاد       االتفاق بين دولتين عريتين  أو أكثر،  را

، تقبل طواع ــمام أ دولة أخر ــ ــ ــــ ظل مفتوحا النضــــ ار و االلتزامات التي  اً ة واخت
  ينص عليها دستور االتحاد...

صــورة عامة، ومن غير دخول في التفاصــيل، ما أحســب أنه هدف        هذا،  
ـــمير العري  وهذا ما  ل ة في الضـ ـــدت الوحدة العر وحد عري، منذ أن تجسـ

قدم ة، قنالمشــإلى  ســق من أجله الشــهداء العرب، ومنذ أن صــاح "العري"،وهو 
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ار سنة   6في ساحة الشهداء في بيروت في  .. "ما أعظم أن نموت من 1916أ
ة واحدة..". ة واحدة تظللها دولة عر   أجل أمة عر

ـــره،        ــ ــــ ــــ ــان الجيــل الــذ أعــاصـ ــة، جيالن عر ولقــد حمــل لواء الوحــدة العر
ع أن أكتب  عن ممارســة ومعاناة في أمر قني، ولذا فإني أســتط  والجيل الذ ســ

ــتندا ــ ـــــ ة، مسـ تجرتي، والى التجرة التي تلقيتها عن الجيل الذ إلى  الوحدة العر
ا من الميدان، بل وفي الميدان نفسه. نت قر قني، فقد    س

ـــة أطفـــاال        ـــاقي، فقـــد واكبنـــا الوحـــدة العر مـــا يتعل بنـــا، نحن الجيـــل ال وف
ــ ــ ــــ ة عندنا زخرفا وزنة، ثم ســ انت الوحدة العر ا، و ا، وطال ا ـــــ ــ ــ ابها شـ رنا في ر

ــة.. وهــا قــد  ــة ورفــاه فــا عــد ذلــك، رجــاال،  ــانــت عنــدنــا عزا ومجــدا.  ورأينــاهــا  ف
قاء، في مواجهة الفناء..   استقر بنا النو لنراها اليوم سبيال لل

الوحدة        ة:  إني  أطالب اليوم  بيرة أصارح بها األمة العر لمة صغيرة  و
نت أطلب ة، لغير ما    ها قبل خمسين .. أو أرعين.. أو ثالثين عاما..العر

ــــي لنجعــل الوطن العري أجمـل        ــ ــ ــ ــة في المــاضــــ ــالوحــدة العر نــا نطــالــب 
ــا..  ولكنا  ــ ــ ــ ــــ شـ اال، وأرغد ع ــعد حاال، وأهنأ  ــ ــ ــــ ة أســـ وأكمل.. ولنجعل األمة العر

ا، لتكون األمة التي  ظل هذا التراب وطنا عر ش فيها أمننطالب بها اليوم ل ة ع
ة، آمنة مطمئنة..   عر

لمة         ، و ـــغيرة ومرة أخر ــ ة صـ ة في هذه الحق بيرة: إن جهد األمة العر
ـــرة يجـب أن يتجـه أوال و  ـــــ ــــ ـان جليال أو و خرا، آالحـاضــ قبـل أ أمر آخر، مهمـا 

ـــتأصــــل  الوجود  اً خطير  سـ ــتأصــــل الوجود اإلســــرائيلي من جذوره، قبل أن  ألن تســ
ـــــرفه، العري من وجوده ... وأن ي ــــع في خدمة هذا الجهد األكبر وتحت تصـ وضــ
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ــاعـــة والعلم والفن، واإلعـــداد  ــنـ ــــ ــــ ــدان الزراعـــة والصــــ ـــل جهودهـــا األخر في ميـ
عة. ر في الطل   العس

ـــهوة ال       ــ ــ عة من شــ ــت نا ــــ ســـ ـــاملة الكاملة، ل ــ ــ ة الشــ رب، حوهذه التعبئة القوم
ات  الدفاع عن النفس، الدفاع ع ـــــها متطل ــ ــ ــــ ــرورة ملحة تفرضـ ــ ــ ــ ــــ  ل نولكنها ضــ
ــأجمعــه، من المح ــل قطر، عن الوطن  ــرة، عن  ــ ــــ ــ ــ ــل أســ إلى  مواطن، عن 

  الفرات..إلى  الخليج، ال من النيل
ــــيء        ــــ ــ ـــوح، أن إلى  وأرجو أن ال أســ ــــ ــ ــ ــــراحة ووضـ ـــــ ل صـــ أحد حين أقول 

ـــاطير  ــ ــطورة  من أسـ ـــتقبل، هو أســــ ــ ــــر أو المسـ ــرائيل، في الحاضــ ــ ش مع إســ التعا
ـــلمي لقإ األولين، و  ــ حث عن حل ســـــ ـــطين هو خرافة من خرافات ن ال ــــ ة فلســـ ـــــ ــ ضـــ
  الغابرن..

قنا       صيرة، قبل خمسة وستين إلى  ولقد س حي، نافذ ال ر مس قين مف هذا ال
تب في عام   ، حين  ـــتاذ نجيب  عزور ــــ ـــــ قول:  "هناك  1905عاما، هو األســ

ة، والجهد الخفي  قظة األمة العر ــــان، وهما  ــ ــ ــــ حادثان هامان ولكنهما متعارضـــ
ــــاء مل ـــع، إلنشـــ اس أوســــ م من جديد وعلى مق ـــرائيل القد ــير هاتين إك إســــ ــ ــ ن مصـ

ــتمرار ــ ــ اســــ تين القتال  له إلى  الحر ــــير العالم  ــ ــ ، ومصــ أن تغلب إحداهما األخر
ة لهذا الصراع". النتيجة النهائ   منو 

، الصورة الحاضرة        مثله نجيب عزور لقد رأ الجيل العري الواعي الذ 
ل للصراع العري الصهيون ه، و ه  وأذن عين عقله وفؤاده، وقد رآها جيلنا   ي رآه 

  جوارحه.
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ــة أن "تغلــب"        ــة والعر ــهيون ــ ــ ــ ــ ـــ تين  الصـ " قــد توقع للحر ــان "عزور وٕاذا 
ستشعر في دخيلة نفسه،  اته وهو  ، فإن جيلنا يوشك أن يختم ح إحداهما األخر

، ال أن تغلب فحسب..   أن "تفني" إحداهما األخر
األموال        ة هائلة، معززة  ة دينام عتها، حر ة، وٕاســـرائيل طل إن الصـــهيون

ــانــدة  ــــ ــــ ــ ــ ـــــرار.. حتى في معزل عن مســ ــ ــ والرجــال العلمــاء، والحقــد والعنــاد واإلصـــــ
ة.  و  ة أو إ االســتعمار واإلمبرال ة العر قاء هو لواحد من االثنين.. أم القوم ن ال

ة.. ة الصهيون   الحر

ــة منــذ  أقول قولي هــذا، وقــد      ــهيون ــ ــ ــ ـــ ــ ــة الصـ ــة الحر أفنيــت عمر في مراق
ـــأتها، لوت فظائعها وٕارهابها، ثم رأيت إلى  نشـ ـــيرة زعمائها، و يومنا هذا، فقرأت سـ

ــــرائيل،  ــــ يف قامت إســـ ــأ الوطن القومي اليهود في وطني العري.  و ــ ــــ يف نشـــ
يف توسعت. يف اعتدت، و   و

ــين عاما.. و             ل هذا على مد خمســـ ـــهدت  ها أنا ذا أجلس في لقد شــ
س لي ما أطمع  تبي ألضـــع على الورق حصـــيلة تجاري وصـــفوة معاناتي. ول م

س ــه، فال أمــل لي أن أكون ملكــا أو رئ ــ ف ، ومن أين لالجئ مثلي أن ةجمهور
  ون..
م      ان األجل ســــ ــطين، وما أدر إذا  ــا على فلســ ســ د توال أتطلع أن أكون رئ

  بي ألر تحرر فلسطين..
ـــفوة       ــ ــــة وأمينة، وأنا اعتمد صـــ ــ طة، ومخلصــ ــ ـــ ســـ ــرحة و ــ وأرد أن أقولها صــــ

ــال، إتجاري ومعاناتي.  ــ ــ ان فاشــ ــــترك،  ن الجهد العري على طر العمل المشــــ
ان مهينا ومذال.   و
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ة رع قرن، منذ أن وقَّ        ــترك قرا ـــ ــــ ــــ عت الدول لقد جرت العمل العري المشـ
ع ميثاق  جامعة الدول العر ةالعر ــ ــ ــــ ــ ــ اتت اآلن، في 1945ة في عام الســ ، و

  تضم أرع عشرة دولة. 1970
ــة خطوة على طر        ــاد ذ بــدء  أن تكون الجــامعــة العر ــان الظن  و

يد التجزئة  ة، ولتو م حا لتعزز المصالح اإلقل ا فس حت ميدانا رح الوحدة، فأص
  واالنفصال..

لة التي امتدت خ       ة الطو وعشــــرن عاما، عقدت  ةمســــففي خالل هذه الحق
رة، لم ينف ــ ــ ة وعســـ ــاد ة واقتصـــــ ات ومعاهدات، ثقاف ة اتفاق منها  ذالجامعة العر

ثير..   قليل وال 
ة في        ه الجامعة العر ــرن الذ احتفلت  ــ ة "العيد" الخامس والعشـ ولمناســـــ
شفت اإلحصاءات أن 1970آذار  ام مجلس ،  ة قد أصدر منذ ق الجامعة العر
عرف المواطن  2524معة الجا .. وال  ر اسي واقتصاد وعس قرارا،  ما بين س

ستشعر أنه ينتسب   وطن عري واحد..إلى  العري قرارا واحدا جعله 
ـــطين في عام        ــة، وقعت حرب فلســــ ـــــورة خاصـــــ صــ ر  وفي الجانب العســـــــ
ة، يومئذ قبل الملوك 1948 ر ـــــ ــ ـــ ــ ادة عســ ة، وال ق انت من غير خطة حر ، و
ـــتأنفون القوالرؤ  ســــ ــ ــ ة، وأعلنوا أنهم ســـ ـــاء الهدنة األولى، ثم الهدنة الثان ــ عد نســ ال 

  عام أو عامين.
قتها مؤتمرات القمة        ــ ــ ــــ ـــــ ــتة في حزران، وقد سـ ــــ ــ ــ ام الســــ ثم جاءت حرب األ

ــــاء، فحلت بنا الهزمة  ضــ ندرة والدار الب ــ الثالثة التي انعقدت في القاهرة واإلســــ
ـــــرها ــــ أســ ـــطين  ــ ــ ــ ، ووقعت فلســ تحت االحتالل، ووقع تحت االحتالل ثالثة  الكبر
ة من الق   الجوالن.إلى  النأضعاف من األراضي العر
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ة (       ين الحرين األولى والثان ة على 48،67و ــرائيل غارات رهي ــنت إســ ) شــ
ة، فقتلت وسلبت ودمرت وأحرقت، واحتلت المناط  المجردة من  األراضي العر

أسرها...السالح، على مشهد من األمم ال ا    متحدة، ومسمع من الدن
ادة       عدها الق ة، و ــــــتر ــ ــ ة المشـــ ادة العر ع هذه األحداث لم تكن الق وفي جم

ة، وال  ـــتر ــــ ــ ــ ادة، وال مشـ ــيئا، فلم تكن ق ـــــ ــ ــ ـــمها شـ ــ ــــ ة الموحدة، تمارس من اســـ العر
  موحدة...

ـانـت       ـانـت تجرـة أخر للعمــل العري الموحـد، ولعلهــا   ومؤتمرات القمــة 
ــاهرة،ا ــرت مؤتمرات القمــــة األرعــــة، من القــ ــــ ــــ ــــة األخيرة.. وقــــد حضــــ إلى  لتجر

ندرة ضاءإلى  اإلس انت تجرة فاشلة..إلى  الدار الب   الخرطوم.. و
ة األول في القاهرة عام        ـــعت الخطة  1963في مؤتمر القمة العر ــ ــــ ــ ــ وضـ

ل روافد األردن.. و  ة لتحو ة والمال ة واإلعالم اس رة والس نحن اآلن نشهد العس
ع والمصب، والروافد والسواقي!!   نهر األردن تحت احتالل إسرائيل، المن

نــدرــة عــام         ــ ــ ــــ ــ ــ ، تعهــد 1964وفي مؤتمر القمــة العري الثــاني، في اإلســ
ة  ادة العر ــــرف الق رة تكون تحت تصــ ـــــ ة وعسـ التزامات مال ــــاء  الملوك والرؤســ

ــرفهم بهـــ ــــ ــــ ــ تبوا أنهم " يرطون شــ ذه االلتزامـــات" ووقع التخلف في الموحـــدة،  و
س.   !!.الوفاء، من هذا الملك وذلك الرئ

ـــاء عام        ــ ــ ــ ــــ ضــ د ، جدَّ 1965وفي مؤتمر القمة العري الثالث في الدار الب
ــتة  ــطين تنفذ في خالل ســ ـــاء التزاماتهم، وأقروا " خطة لتحرر فلســ الملوك والرؤسـ

ماال انت النتيجة  أن نفذت الخطة تماما و ام".. و .  وفي 1967 في حزران أ
ان التنفيذ  على يد إســـــرائيل.. ام.. ولكن الخطة نفذت علينا ال لنا .. و ، ســـــتة أ
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ـــيبنا  ــ انت الهزمة من نصـ ــرائيل، و ــ ــر حليف إســ ــ ان النصــ ال على يد العرب.. و
ان العزاء أنها لم تكن هزمة للشعوب..  وحظنا.. و

ع، في الخرطوم في عــام  ، وابتــدع الملوك 1967وفي مؤتمر القمــة الرا
اب.. لوالرؤســـاء شـــعار ا ــحبت  من المؤتمر ألســـ اســـي.. وانسـ ــلمي والســـ حل السـ

منها أني أفنيت زهرة عمر في األمم المتحدة ولم أجد شــيئا اســمه الحل الســلمي 
اسي، إال في إطار  الهزمة وتحت وطأة االستسالم..   الس

  
عـد أن جرَّ        ـالحواس ب المجرون طر الحـل واآلن، و ــــلمي،  آمنوا  ــــ ــ ــ الســ

ــي تؤد  اســـ ــ ـــم،  إن الطر الســـ ــر واللمس والذوق والشــ صـــ ـــمع وال الســ الخمس، 
عقولهم، إلى  نهايته ان عليهم أن يؤمنوا بذلك  الحلقة المفرغة. و بدايته، تماما  

ستنفذوا  حواسهم، وما أروع ما قاله الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي:   قبل أن 
ة    تكره النـــورأنت روح غب

  ن طافـتإأنت ال تدرك الحقائ 
  يوتقضي الدهور في ليل ممس

  حواليــك دون مس وجس
  

،  وحمـدت هللا       ا عـد مخـاض دام ثالثة أعوام، مؤتمر الر وانعقـد  أخيرا، و
ــاء، فقد هو مؤتمر "القمة"أ ــوره مع الملوك والرؤســ ــرف" حضــ ن لي " شــ  ني لم 

هم  المتلهفة"القاع"، وخرجوا ال يدإلى  قولونه  لشعو   .رون ما 
لمات حولها شعارات   عد حرب حزران تصاعدت    ...و
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" .. عن تحرر األرض        ـــــ ــ ــ ـــرق األوســـــ ـــ ــ ــ الكلمات تتحدث عن " أزمة الشــــ
ــد طاقات األمة  ــــ ـــعارات تتحدث  عن "حشـ ــ ـــير.. والشــ ــ ة المصــ ة، عن  معر العر

رة واالقتصاد انات العس ة.."  "تعبئة اإلم ات   الدول العر ة". "وتحديد مسؤول
ــوء موقفها  ــ ــــ ــ ة  على ضــ الدول األجنب ة  ة".. "و"تحديد عالقات الدول العر العر

ة المصيرة".   من القض
س جديد في مبناها أو        ــعارات التي تجمعت حولها، ل ــــ ــ وهذه الكلمات، والشـ

ة بتنفيذها على معناها، فقد ساهمتُ  اغتها والمطال مد ثالثين  في اقتراحها وص
ـــمي... مع الملوك  ــــ ــــ ــ ان في ميدان العمل  العري الرسـ ان لي م عاما، منذ أن 
ا العظام، ســواء في  ار والضــ والرؤســاء، ومع الوزراء والســفراء،  ومع القواد الك

ة أو مؤتمرات القمة.   الجامعة العر
را للتشـــاؤم، فإن "تعبئة الط      التفاؤل، مســـتن شـــرا  اقات" ومع أني فطرت مســـت

ة بلغت القمة في  ــائ ــــ ارات إنشـ انت ع ات"  ـــــؤول ــد القدرات" و"تحديد المســ ــ و"حشـــ
  البالغة والفصاحة...

ـــــرح، فـأعلن أن إزالـة  آثـار العــدوان، ...واآلن ــــ ــــ ـالقول الصـ أرـد اآلن أن أجهر 
أحد  ن أن يتحق إال  م ل ذلك ال  ة واســترداد فلســطين،  وتحرر األرض العر

ــة ــة بين دولتين أو أكثر..  طرقين : دولــة عر مفردهــا.. أو  وحــدة عر واحــدة 
ـــاحة التي نحن فيها ،  ـــعنا في السـ ضـ ـــا فإنه  سـ أما طر األرعة عشــــر ملكا ورئ

ه   يومنا هذا...إلى  األذقان، منذ  ثالثين عاماإلى  بل في الوحل الذ نخوض ف
ـــــرف الذهن بال           ــ ــ مفردها، ينصــ ة  إلى  جدالوحين أتكلم  عن دولة عر

ة المتحدة  عاد هذا الطر ألن الجمهورة الجمهورة  العر ـــت ــ ـــ ــــ ادر الســ ولكني أ
ة المتحدة  ع  وحدها أن تنهض العر ــتط ــــ ــ ـــ ــ اناتها، فإنها ال تسـ ل إم رغما عن 
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 ، ة التي نواجهها أكبر من قدرات الشعب المصر بهذا العبء الضخم..  فالقض
أكل"  شــر المتعاظم "ســ ام، وهو في نموه ال نموه االقتصــاد .. والحرب هذه األ

ــالح  ــــ ــــيرة والذخيرة، ووقود الســ له زاد المســــ ــاد  ــ ــ ــناعة وٕانتاج، واالقتصــ ــ زراعة وصــــ
  والعتاد.
ــة المتحــدة،        قى أمــامنــا، والحــال هو الحــال، إال أن تقوم الــدولــة العر وال ي

ذلك يتم ــد  مبتدئه بين دولتين أو أكثر، ثم تكبر مع الوقت مهما طال.. و ــ ــ ــ ـــــ حشــ
ــطين  ــــ ــــ ــ ة، وتحرر فلســ تم بها تحرر األرض العر الطاقات وتعبئة  القدرات،  و

  معها...
ـــالة       ة، قد وجه رســــ س بو رقي ــرا إذا قلت أن الرئ ــ ـــف ســـ إلى  ولعلي ال أكشــــ

ه جوانب  ــــاء، عالج ف ــــ ــ ـــ ضــ مؤتمر القمة العري الثالث الذ انعقد في الدار الب
ط ة.. وراح  ة العر ة..؟ -رح السؤالمتعددة عن القض   لماذا الوحدة العر

ــــع له الجواب، تماما        ـــؤال، ثم وضـــ ــ ة قد طرح الســ س بو رقي والح أن الرئ
فارق واحد،  مثل ما يجول في خواطر معظم الملوك والرؤساء األرعة عشر... 
ان شــــجاعا وصــــرحا في الســــؤال والجواب، على حين  ة  س بو رقي وهو أن الرئ

م..أن عددا من اآل هم" وصدق هللا العظ س في قلو أفواههم ما ل قولون    خرن "
س أطروحة        ة،  ل ه عن الوحدة العر ــــل الذ أكت ــــ ــ ـــ والواقع أن هذا الفصــ

ة، تتناول  ــوع علم ـــ ــ ــ ــــ ل مع الموضـ ل أطرافه.. وال أرد أن أدخل في نقاش طو
ر  مـــا ين ـــه  ف س بو رقي ــــرورتهـــا، ومتطل هالرئ ـــ ــــ ــ ـــة الوحـــدة، وضـ ، هـــاـــاتمن حتم

س أبو رق ـــؤال الرئ ــ ــــ ــأن أجيــب على ســـــ ــأن أطرح  ــوفوائــدهــا.. ولكني أكتفي  ة، 
ة نفسه:  السؤال على بو رقي
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ا، وفي  ــوفيتي وفي برطان ــ ــ ــ ـــــ ا، وفي االتحاد السـ ولماذا الوحدة في أمر
ة  وفي  ا الالتين ة في أمر بير من الدول االتحاد سرا وفي الهند، وفي عدد  سو

ـــواء من ــــ ا ، ســـــ ـــــمالي.. أورو ــ ــ ــتراكي أو النظام الرأســـ ــ ــ ــــ ع  النظام االشــ ن إها ما  يت
ان األرض... ومن حادالوحدة، أو الوحدة االت ة  تشمل  ما يزد على نصف س

شك في ذلك فإني أحيله  ة...إلى  ان    المراجع العلم

ـــة، منهـــا         ـــة أكثر لزومـــا لألمـــة العر ـــأن الوحـــدة العر ــد  يـ هـــذا مع التو
ات ا ا خمسين جمهورة للوال ة،  ولو أن في أمر ة وللجمهورات السوفيت ألمر

ات المتحدة ما نعل انت الوال ــتقلة من غير اتحاد بينها، لما  ــ ــــمع.. ولو  ممســ ونســ
ا ست عشر  ان االتحاد  ةانت روس جمهورة مستقلة من غير اتحاد  بينها، ما 

  السوفيتي ما نعلم ونسمع..

ة...؟ على وهذا هو الجواب       ة، لماذا الوحدة العر س بو رقي   سؤال الرئ

ة  ولكني               س بو رقي أن أطرح السؤال من  أجيب على سؤال  الرئ
ة ..والجواب على هذا السؤال , السبب  ة أخر :ولماذا ال تكون الوحدة العر زاو

ة . ومة عر   هو االرعة عشر ح

ة, هغير أن الجواب األرفع على سؤال الر  س بو رقي ة، ئ و أننا نرد الوحدة العر
ذلك، و  ان األمر  ة واحدة، وٕاذا  منا أرعة إ ألننا أمة عر نه لكذلك، فلماذا تح

ـــة ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــرـــ ـــــ ـــــة عــــ ــــ ــ ــن أمــ ــــ ــــ ـــحـــ ــــ ــــ ـــة، ونــ ـــــ ــ ـــومـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــر حـــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــدة عشـــ ــ ـــــ   .واحـــ
ومات األرع عشرة قد نشأت في الوطن العري، ضمن حدود إ       ن هذه الح

ة   األمة لقد صــنعها ليتأكد أن وأوضــاع صــنعها االســتعمار قبل أن يرحل.. العر
فة، وهذا ما أر    االستعمار.. وداستظل  في ظل التجزئة أمة ضع
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ــة عنــد هــذه النقطــة ألنهــا تمثــل        س بو رقي ــأس أن نقف قليال مع الرئ وال 
م العري المعاصر.. ولنأخذ المشرق العري مثال على ذلك.   نظرة الح

ـــرق العري في ز        ــ ــ ــــ ــة، "وطنــا" واحــدا للمواطن ــان المشـــ من الــدولــة العثمــان
ــــاومات  ــ ــ ـــطيني  والعراقي..  وجاءت   المســـ ـــ ــ ــ ـــامي واللبناني والفلسـ ــ ــــ العري،  الشــ
ة األولى فجعلت المشــرق العرب  ة  في أعقاب الحرب العالم ة  البرطان االفرنســ
انت هذه  ــطين.. و ــرق األردن، فلســ وحدات منفصــــلة:  العراق وســــورا، لبنان، شــ

  تلك الدول المستقلة. اجذور التي قامت عليههي ال

  

اس علينا أن نرجع قليال       ـــعت  التارخ الحديث لنر متى إلى  وال  ــ ــ ــــ وضـــ
ــــر قائمة  ــــ ــعها.. لقد رآها  الجبل الحاضـــ ــــ ــرق العري ومن وضـــــ ــــ ــــ الحدود في المشـ

ـه هـ عرف الوطن العري موحـدا، قبـل أن تقوم ف ــوعـة.. ولكن جيلنـا  ــ ــ ــ ــــ ذه وموضــ
  الحدود..

ـــورا ولبنان من جهة،  1920انون أول  23في        ــ ــــ ــ ـــا لسـ ــــ ـــعت فرنســـــ ــ ــــ ــ وضـ
..وفلسطين حدودهما مع العراق    ، من جهة أخر

ـــــان        ســ ـــرق األردن عن  1920وفي ن ــل شــــ ـــل فصـــــ ـــرشــــ ــ ـــتر  تشــ ــ أعلن المســ
  سورا...
ا الحدود بين فلسطين وشرق األردن. 1923وفي أيلول          أعلنت برطان
ـــرن أول وف       ــ ــ ــطين  1931ي تشـــ ــــ ــا الحدود بين فلســــ ــ ـــــ ا وفرنسـ أعلنت برطان

  وشرق األردن وجبل الدروز.
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عد أن  1920وفي أيلول        ــرة،  ــــ حدودها  الحاضـ ـــا دولة لبنان  ــ أعلنت فرنســ
قاع.   ضمت إليها بيروت وطرابلس وصيدا ومناط الجنوب وال

ذا نشأ لبنان والعراق وشرفي األردن وسورا وف         لسطين!!وه
له وقع تحت        ما .. لو أن المشــرق العري  ان بنا رح ولو أن االســتعمار 

ــي وحده، أو تحت االحتالل البرطاني وحده.. ولكنا نر اليوم  ــ ــ االحتالل االفرنسـ
ة عن  ن هنالك من حاجة للكتا ـــرق العري.. ولم  ــ ــ ـــ ــ ة واحدة في المشــ دولة عر

  الوحدة..
  ثر وضوحا في مثل آخر  ,, وأعني بذلك سورا.ن األمر يبدو أكإبل       
ة تجارب متعددة من التجزئة  والتوحيد،       ففي سورا مارست السلطة االفرنس

ال!! ال وأش   على أش
ـــا " دولة  1920ففي آب        ـــأت فرنسـ ــأنشـ مؤلفة من دمشــــ وحمص  "دمشــ

  وحماه وحوران .
ين1920وفي نفس الشهر  ًا ووضعت  , منحت فرنسا منطقة العلو استقالال داخل

    حدودًا لهذه المنطقة.
ـــا " دولــة حلــب"  مؤلفــة من حلــب  1920 أيلول في و        ــ ــــ ــــ ــ ـــأت فرنسـ ــ ــــ ــ ــ أنشـــ

ندر  ندر ونواإلس استقالل ذاتي.ونة ودير   الزور، عل أن تتمتع  اإلس   ة 
أنشـــأت فرنســـا "دولة جبل الدروز" واشـــترطت أن ال  1921وفي آذار ســـنة       

اقي ا ة.تتحد مع   ألجزاء السورة إال في المصالح المشتر

ندر  1921وفي آب          اره وحدة ونأعلنت فرنســا فصــل ســنج اإلســ ة واعت
  مستقلة...
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ــ  1921وفي حزران        ــ ا" بين دولتي دمشــــــ ـــا "اتحادا فدرال ــ ـــأت  فرنســـــ ــ ــ أنشـــ
ــمت جبل الدروز ــــ ــــ ين، وضــ ــنج إلى  وحلب، ومنطقة العلو ــ ــ ــــ ، وســ ـــــ ـــــ دولة دمشــ

ندر    دولة حلب...إلى  ةوناإلس
ين". 1921وفي تموز          أنشأت فرسنا "دولة العلو
ــنا اتحادا        ــــ ــ ــ انون الثاني أقامت فرســــ ــــم بوفي  ــ ــــ ــ ات، تحت اســ ين هذه الوال

، وجعلت دمش عاصمة  لهذا االتحاد.        ومة االتحاد السور   ح
انون أول        ،  1924وفي  ــور ــــ ــــ ــــا إلغاء االتحاد الســ ــــ مجت أدو أعلنت فرنســــ

  دولتي دمش وحلب تحت اسم الدولة السورة.
ين،        ام دولة مستقلة في بالد العلو ق وفي نفس اليوم جددت فرنسا إعالنها 

ة.   عاصمتها الالذق
، فراجعت فرنسا نفسها وعادت       ار سورا دولة إلى  ومضت  فترة أخر اعت

ــي. حتى إذا جاء زمن االســـــ تقالل قامت الجمهورة واحدة تحت االنتداب االفرنســـ
ة السورة...   العر

ــير       ان هذا المصــ ــل المفجع في  لقد  ــورا.. والفضــ ة لســ ر النهائي رحمة و
عود قينا. فلونفر إلى  وحدتها  ــا  ــــ ، وحلب،  أنّ  ســ ــ ــ ومات دمشــــ قت  ح ــا أ ــــ فرنســ

 .. ــور ــ ة في الوطن الســــ ين، لكنا اآلن أمام أرع جمهورات عر والدروز، والعلو
ـان  بير،  لجعــل الجمهورـات  األرع جمهورـة الو ـل، وجهــد  بـد من وقـت طو

  واحدة.. ومن يدر ..؟؟
اق الوحدة والتجزئة..         هناك ثالثة أمثلة صغيرة في س
ة       النس انت فرنسا حرصة أن إلى  المثل األول  ة"، فقد   الموصل "العراق

ة ب ا، تنازلت تكون الموصـــل جزء من ســـورا،  وفي إطار تســـو ة مع برطان ترول
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العراق، على  هذا فان الموصــل اليوم فرنســا عن الموصــل، ووافقت على إلحاقها 
ان من  ــا , و ــ ــ ــــ ا وفرنســـــ ـــبب اال اتفاق برطان ــ ــــ ــــ ة ال لسـ تقع في الجمهورة العراق

ــورا , لو تم االتفاق على غير ذلك و  ن أن تكون في ســـ ــالت المم الواقع  أن صـــ
ســـــورا أكثر  مات الموصـــــل   ــئنا أن نضـــــع التقســـــ العراق،  إذا شـــ ــــالتها  من صـ

ة.   اإلدارة بين البالد العر
ة،  ففي عام        ة في  1925والمثل الثاني هو العق أفلحت الضغو البرطان

ـــــرق األردن.. ولو ال ذلك  ــــ ــ ــ ة عن الحجاز، وألحقتها بإمارة شـ ـــلخ ميناء  العق ـــــ ــ ــ ســ
ة اليوم جزء ة..من المملكة الع  اً لكانت العق ة السعود  ر

ــورة"  اليوم، ألن  فهو دير أما المثل الثالث       ــ ــ ــ ــــ ـــورة" فإنها "ســ ــ ـــ ــ ــ الزور "الســ
ا وفرنسا  أراد ة تبرطان مات إدارة في البالد العر ا ذلك، فلو شئنا أن نضع تقس

سبب الصالت والروا العديدة بينهما!!الزور لكانت دير  العراق،    ملحقة 

ان عند أن        ـــــ ــ ــ ة، أو أن تكون دير وســـ ـــــعود ــ ــ ة  حجازة أو ســـ تكون العق
ة، فالوطن  ــــورة أو عراق ــــ ـــل ســـ ــ ــــ ة،  أو أن تكون الموصــ ـــورة أو عراق ــ الزور ســــــ
ة الحاضرة  ل الذ أرد أن أقرره أن الذ صنع هذه الدول العر العري واحد.. 
ما  ـــتعمار،  ــ ـــمل، هو االســـ ــــ ــمل من المدن وما ال تشـ ــ حدودها القائمة، وماذا تشــــ

صنع..أر    ادت له مصالحه أن 
ح الزعماء هم الرؤســــــاء والوزراء،        ــــتعمار عن البالد ، أصــــــ ولما جال االســ

  وقام االستقالل على أساس التجزئة  واالنفصال.
ـــعب         ـــــرق العري، في الوطن العري الواحد، وللشــــ ــــأت في المشــ ذا نشـــ وه

ة والمملك ـــم ــ ــ ــــ ة الهاشـــ ة، الواحد ملكيتان:  المملكة األردن تان : و ة العراق جمهور
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ــهيوني، لقامت دولة  ــ ـــ ــ ي الصــ ة.. ولوال التآمر البرطاني األمر ــورة واللبنان ــــ الســـــ
ة!!  ة الفلسطين   خامسة هي الدولة العر

ة في        ة، وفي تارخ األقطار العر ولو أننا توغلنا في تارخ الجزرة العر
ا، لوجدنا أنفسنا  أمام نفس الم سات التي سادت المشرق العري، شمالي إفرق ال

النعل!!   حذوك النعل 
ة صنعها االستعمار        ة نجد مفارقات عجي اشرة ففي الجزرة العر صورة م

منيتين , واحدة في الشــــمال وأخر في  اشــــرة , منها وجود جمهورتين  أو غير م
علنون أنهم  من الواحده , ورؤســـائهما  دون الوحدة الجنوب , وهما جزآن من ال يؤ

ة !! من   ال
ـــيخات  ـــ ــــ ــــرات من اإلمارات والمشــ ــ ــ حول الخليج ومن هذه المفارقات , وجود العشــــ

ــــتعمار  البرطاني  الحدود بينها، ولوال ذلك لكانت جزء من  ـــ ــــ ــ العري، أقام االسـ
ــائر واحـدة.. ولكن أنى  ــ ــــ ــ ــ ـة  مجـاورة، فـالبالد واحـدة، والعشـــ ألمير أن لدولـة عر

عد أ عد يتخلى عن إمارته   ح أميرا.. وأنى للشيخ أن يتخلى عن مشيخته  ن أص
ــاء العرب ال يتخلون عن  ــ فعلوا ذلك، والرؤســـ ـــــيخا... وأنى لهم أن  ح شــ ــ ــ أن أصـــ

  جمهوراتهم!!
ام دولتين  في واد النيل، وهو وطن واحد منذ أن        ومن هذه المفارقات ق

ه.. وفي عام  , في الخرطوم  طالب مؤتمر الخرجين  1943جر النيل في واد
ـــر.. وقــد تحق  ــــ ــــ ـــــودان تكون متحــدة مع مصـــ ــــ ــــ ــة في السـ مقراط ومــة د ــام ح ق

  االستقالل للسودان، ولكنه استقالل على أساس االنفصال.
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ا"  عرف          ــــأ في طرابلس "ليب ــ ــ ا قد نشـــ ومن هذه المفارقات  أن حزا وطن
التحاد مع ا 1946انون أول  16حزب االتحاد المصر الطرابلسي، وقرر في 

  مصر، فتحق االستقالل ولكن على أساس االنفصال!!
ــة لوحــدة المغرب العري الكبير، وقــد تعــاهــد قــادة        ــ ــ ــــ ــ ــ ــالنســ ــذلــك الحــال  و

خطوة  ـات التحرر في تونس والجزائر والمغرب، على إقـامـة وحـدة المغرب  حر
ة الكبر فقام االستقالل وقعدت الوحدة...   أولى نحو الوحدة العر

ــي لعام       ـــ ـــتور التونســ ــ ــبيل المثال، هذا الدســ ــ ــ قد أعلن "تعل   1957وعلى سـ
ة  م اإلســالم ووحدة المغرب الكبير" وأن "الجمهورة التونسـ الشــعب التونســي بتعال

ة...".   جزء من المغرب الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتر
ان  27وفي        ــ ــ ــــ ــ " في طنجة 1958نســـ ه انعقد مؤتمر "وحدو ــــــترك ف ــ ــ ، اشـــ

ـــتور الجديد (تونس) وقادة جبهة  ــتقالل (المغرب)، وحزب الدســ ــ زعماء حزب االسـ
ان في وفد تونس  ا، و ا ومورتان ــره مراقبون عن ليب ــ ــــ التحرر الجزائرة، وحضـ

ــدر عن المؤتمر  قرار إجماعي  ــ ــ وميتين .. وصــ العمل  والمغرب وزراء من الح
رتار ــ ــ ــــ ــ ــ عة تنفيذ ذلك القرار.. ة دائمة على تحقي وحدة المغرب وتألفت ســ لمتا

ـــلطان محمد الخامس في أعقاب ــ ـــرة  وأعلن الســـ ــ اشـــ ـــــمال  المؤتمر م أن وحدة الشـــ
ــدخـــل  ـــا ونحن اآلن نـ ــا" ثم أعلنـــت   االفرقي هي من أعّز أمـــانين قهـ ـــة تحق مرحل

ة للجمهورة  ــــــ ــــ ــ النســ ان األمر  ذلك  ا  تأييدها  لقرارات  المؤتمر، و ومة ليب ح
ة..   التونس

ـــدره من قرارات        ــــ ــــ ــ مـــا أصــــ مـــا حقـــا،  ـــان مؤتمر طنجـــة، مؤتمر عظ لقـــد 
ـــــرق العري عبر  ــــ ــ ــ ـــة التي انعقـــدت في المشـ ـــالمؤتمرات الوحـــدو ـــات  ــ ــ ــــ ــ ــ وتوصــ

  الخمسينات . ولكن..
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م الوطني، وما خل       ه من مناصب الرؤساء والوزراء  فولكن االستقالل، والح
ل دعاة الوحدة، سواء في المشرق ال   عري أو المغرب العري.قد امتص 

ــــي جهادهم زعماء الوحدة في ظل        ــ ثير من قادة العرب في ماضـــ ان  لقد 
حت الوحدة  ــتقالل.. وأصـــــ ــ ــال في عهد االسـ ــ حوا زعماء االنفصـ ــ ــ االحتالل، وأصـ
ـــابرة، يلقيهـــــا الملوك  ـــات عــ ــ ـــــة وتمن ــ ــ ـــ ــ ــ ــارضــ ـــب عـــ مـــــة  إال من خطــ ـــة يت ــ   العر

ة، وفاء لل ات القوم   ماضي وٕارضاء للجماهير...والرؤساء في المناس
  

م وقعت  الجماهير فرسة الكلمة والشعارات...        و
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  ثالثة أسئلة أمام الرؤساء

  
عض       ز ل قودنـــا هـــذا العرض الموجز المر ـــة جوانـــب و إلى  الوحـــدة العر

ـــــئلة موجهة ــ ـــــئلة محددة.. أســ ة الإلى  ثالثة أســــ ــــاء العرب.. ومرة ثان ـــ إلى  الرؤســ
  العرب. الملوك

  
ة .تعلى من    .1 ة العمل للوحدة العر   قع مسئول
ة.  .2   ممن تتألف دولة الوحدة العر
ة. .3   متى نشرع في بناء دولة الوحدة العر
ما بدأت  هذا الفصل، فإني أحاول جهد       ة مودع...إو   ن أجيب إجا

ساطة، أن مسؤ        ة البداهة وال ة  إن الجواب على السؤال األول هو في غا ول
ــل مواطن  ــالوحــدة، ف ــل مواطن عري يؤمن   ــة تقع على  العمــل للوحــدة العر
ة، فإن المواطن  اته الوحدو ـــــؤول ـــؤول عن الوحدة.. ولينهض  في مسـ وحدو مســـ
الوحدة  ه  أحد..  فإن الذين نادوا  س في حاجة أن يختاره أو ينتخ ، ل الوحدو

ـــاب والالح قد اختاروا  ــ ثير منهم قد اختاروا من الجيل العري السـ ـــــهم.. و أنفسـ
ونوا شهداء..   أن 

ر        عمــل للوحــدة، ف ودعوة، وعمال ، متطوعــا مختــارا،  اً وعلى المواطن أن 
  مندفعا ال مدفوعا..
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انت الدعوة       ة  الوحدة إلى  وفي غضون الخمسينات انعقدت مؤتمرات عر
ــحفيين،  اتأهم قراراتها:  مؤتمر  ــين الصـــ االمهندســـ اء، المعلمين.. الصـــــ دلة، األط

ــعوا  ــ ــ ادرة فوضـــــ ــــة أخذ المحامون والجامعيون العرب، بزمام الم ــ ــ ـــورة خاصـــ ــ ــ صــــ و
ه  ـــا ــ ة التي تتشــــ الدول العر ـــلة لدولة االتحاد العري، وأهابوا  ـــــ ــروعات مفصـ ــــ مشـــ

ادر   إقامة دولة واحدة.إلى  ظروفها أن ت
ة ال العر ــاءل  األج ــــ ــــتتســـــ ــ ــ ما ســـ ة،  ـــاءل األمة العر ــــ المقبلة، أين  واآلن، تتســــ

ة التي  انت تحمل لواء  الوحدة... بل أين الطالئع  الثور الطالئع المثقفة التي 
هم، وتندلع على ألسنتهم؟ أين هم؟   انت الوحدة تفور في قلو

اب...         أين الطالب والش
رون...         أين المثقفون والمف
ال الصاعدة...         أين األج
ثير        ــ اً إن  ن من ال ــام لم  قوهم قــد حملوا لواء الوحــدة، أ ـــــ ــ ــ ــــ لعرب لذين سـ

ارات .. وال أموال  ارات وال ط   جيوش...و صحافة وٕاذاعة.. وال س
  أين أنتم!!؟؟       
ــة، هو ،        ـة األولى الــدرجــة في إن العمــل من أجــل الوحــدة العر ــــؤول ــ ـــ ــ ــ مسـ

ـــــاء، وهل إذا تخلف ــ ــ ة الرؤسـ ــؤول ــ ون مســــــ ة، قبل أن  ــاء  الطالئع الوطن ــ ــ الرؤســــ
  تخلفتم، وهل إذا  تقاعسوا تقاعستم..

ة  العمل للوحدة في ألزم إ وٕاني و       ــؤول ــ نت ال أعفي هؤالء وأولئك من مســـ ن 
قدر القدرات،  ة تكون أكثر ما تكون  ـــــؤول ــ ة.. فإن المسـ ام لزوما للوحدة العر األ

انات.. حجم الطاقات واإلم   و
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، ت       ــة الكبر ـــــؤول ــ ــ ــــ ــة المتحــدة ومن هنــا فــإن المسـ قع على الجمهورــة العر
الذات. س جمال عبد الناصر    وعلى الرئ

ـــــ       ــ ــ م، ولكن لموقعها الوســـ ـــر ال افتتانا بنيلها العظ ــ ــ ــ  في ولقد اخترت مصـــ
شــرة، ولمقوماتها الحضــارة،  زها االســتراتيجي، ولكثرتها ال الوطن العري، ولمر

عرفها طالب المدار  اب التي  ــ ــ ـــــ ــــ نت أعرف أن هذه وللكثير من األسـ س.. ولو 
ـــؤول األول عن الوحـــدة  ــ ــــ ــــ المقومـــات والقـــدرات متوافرة في لبنـــان، ألعلنتـــه  المسـ

.. اد ة، ولطالبته  أن يتصد للدور الق   العر
ــر أنه قد أعلن في الميثاق القومي (       س عبد الناصـــ ار  21وقد قدرت للرئ أ
ــة لم تعــد في حــاجــة1962 قــة الوحــدة بين أن  إلى  ) "أن األمــة العر تثبــت حق

ة المتحدة تر  ها..وأن الجمهورة العر في رســـالتها العمل من أجل الوحدة شـــعو
ــــة المتحــــدة ال بــــد  ــــاد  التي وأن الجمهورــــة العر ــل دعوتهــــا والم لهــــا أن تنقــ

غي  الوقوف  ل مواطن عري.. وأنه ال ين ـــرف  ــــ ــ ــ ــمنها لتكون تحت  تصـــ ــــ ـــــ تتضـــ
ة ال مة التي قد تعتبر ذلك تدخال منها في شؤون  لحظة واحدة أمام الحجة ال القد

 غيرها".

س عبد الناصــر، حين أعلن في الميثاق نفســه " أن        ولكني اختلف مع الرئ
ــتعجال مراحل التطور نحو الوحدة يترك من خلفه  ـــــ ــ ــ ــ  -ما أثبتت التجارب –اسـ

ي تطعنها ة للوحدة  ــر المعاد ــتغلها العناصــ ة تســ ة واجتماع ــاد من  فجوات اقتصــ
  الخلف".
ــع هذه " القيود"  على الوحدة، متأثرا        ــ ــ ــــ ـــر قد وضــــ ــ ــــ ــ ــ س عبد الناصـ إن الرئ

عقدة" الوحدة التي خل ــــه،  وهي "عقدة" يتحتم  ق" ـــور  في نفســ ــ ــــال  السـ ها االنفصــ
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قائد  ــئوليته إزاء الوحدة،  و ــ مسـ اما  ــــلها ق ـــتأصـ ســ ــــر أن  س عبد الناصـ على الرئ
ة.   ألكبر دولة عر

ـــــورا لم تكن هي إن الفجوا       ــ ــ ــــر وسـ ــــ ة بين مصــ ة واالجتماع ـــاد ــــ ت االقتصـــ
انت وراء االنفصــال  ... لقد  اب أخر الســبب في االنفصــال.. االنفصــال له أســ
ل شجاعة، في أول خطاب  ه فيها،  س عبد الناصر بنصي أخطاء، اعترف الرئ

عد االنفصال..   له 
ا" ب       قا "هندســــ ين األقطار التي تتألف إن الوحدة، أ وحدة، ال تتطلب تطا

ـل دولـة  من  ـة  وموجودة  في  ع منهـا الوحـدة.. إن الفجوات والفوارق أمور طب
ــين  ا والصــــ ــ ــ ا  وروســ ـــغار، مثل أمر ار والصـــ ــــواء فيها الدول الك دول العالم، ســ

ا. وغسالف سرا و   وٕانجلترا والهند، أو سو
ها غير المتحدة بل في ذات إن الفجوات والفوارق موجودة في الدولة الواحدة      

ــــر  ة.. وهذه القاهر المدينة الواحدة ــ ــ ــــ مة ومصــ ــــر القد ــ ــ ــ مثل، نالح  أن بين مصــــ
، ومع هذا  ــاد ــــ ــ ــــارة، والتطور االجتماعي  واالقتصــ ــــ الجديدة ألف عام من الحضــ

ـــمــة الو  ــ ــ ــــ ــ ــة  ةحــدة للــدولــافــالقــاهرة هي العــاصـ ـــاد ــــ ــــ الواحــدة، رغم الفجوات االقتصـــــ
ائها. ارزة في أح ة ال   واالجتماع

س هذا حالنا ألننا دول           ا، وقد  ةول ــ ــ ــــ ا، وفي روســ ة.. فإن في أمر نام
مه ة  واســــعة بين مختلف أقال ـــاد ـــارة، فجوات اقتصـ ن إا، بل مبلغتنا ذروة  الحضـ

ع قاء  الطا حرص على إ ـــوفيتي    القومي لكل جمهوراته، مع ذلك  االتحاد السـ
ات   ضمها االتحاد السوفيتي.المتعددة التي  األمر من فجوات بين القوم

ة         ـــــؤول ة المتحدة وعن مســــــ ة  الجمهورة العر ـــــؤول ــــ وحين أتحدث عن مســ
ة  ـــوع ــ ــــ موضـ ة.. فإني أفعل ذلك  ــر في العمل  للوحدة العر ــــ س عبد الناصــــ الرئ
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س موضــــــوع القطر األكبر بدعا في تارخ الوحدات،  ـــاملة... ول ة شـــ املة وعلم
ا" هي التي قامت  ــــــ ــــ ــ ة، وهذه مملكة  فهذه "بروســ الدور األكبر في الوحدة األلمان

ة. طال ة  للوحدة اإل النس الدور األكبر  ا هي التي قامت    سردين

ـــروالقطر األكبر فإنه        ــ ــ س  -من غير نزاع مصــ أما الرجل المؤهل فهو الرئ
ـــر، ف ــــ ـــــ ــه من إعبد الناصــ ــــ ــ ــ ـــ ع  أن يبر نفســ ـــتط ــــ ــــ ــ سـ نه مطالب بهذا الدور  وال 

اته..   مسؤول

ــة، أقول        مــا لقــدراتــه الــذات ـــــر، بــل تقي ــ ــ ــــ س عبــد النــاصـ ــالرئ هــذا ال افتتــانــا 
قوده، و  ــعب الذ  س هنا مإ ولطاقات الشــ ـــؤون، ل ما شـ ــئونا  وأ ل حن له معي شــ

ـــنآن قوم  ــ م شـــ حرمن ــر "وال  ــــ س عبد الناصــ لمة العدل في الرئ رها، هذه هي   ذ
 ."   على أن ال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقو

ــتقبل، فإن القطر األكبر        ــ ــ ـــــ ــــــر أو المســـ ــــ ــ ان األمر،  في الحاضــ ائنا ما  و
س  ــر هو رئ ــ ــــ ــــ والرجل المؤهل ال بد من توافرهما  مجتمعين،  فلو أن عبد الناصــ

الدور األول في الدعوة والعمل لها. ن مؤهال  ة، لم  من الجنو   جمهورة ال
س معنى هذا        ة، فإن  ني ألغيت دور الرؤســـاء اآلخرن فيأول الدول العر

ا وافرا، بل  ة نصـــي عا في مجال بناء الوحدة العر نهم قادرون أن يدفعوا إلهم جم
الذات ــر  ــ ــــ ــــ س عبد الناصــ ة المتحدة والرئ ميدان العمل، إذا إلى  الجمهورة العر

.. ة الكبر   ان يتهيب  هذه المسؤول
ادة بل إني أدعو غيره من الرؤساء أن يتصد        حدة، إذا تخلف عنها الو لق

ــــة  ــ ــ ــ ـــاء العرب يتفاوتون  في قدراتهم الخاصـــ ــــ ــ ــ ــــر.  إن الرؤســ ــــ س عبد الناصـــــ الرئ
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ة  العم تحملون  مسؤول ة الوحدة، و عا أمام قض  لوالعامة، ولكنهم متساوون جم
ال العرب المعاصرة.   لها أمام أج

ــة، والطالئع الث       ــة الواع ــاد ــذلــك فــإني ال ألغي دور الجمــاعــات الق ورــة، و
ـــعلة  من  ــ ــ حملوا الشـ أن  ــره، فإنهم مطالبون  ــــ أســ ع أرجاء الوطن العري  في جم
ة في  ــــينات.. وعليهم تقع المســـــؤول ما حملوها في الخمسـ عينات،  ــ ــ جديد في السـ

عا   الميدان...إلى  دفع الرؤساء العرب جم
صل بنا              لثاني:  ممنا السؤال إلى  وهذا الجواب عن السؤال األول 

ة؟؟   تتألف دول الوحدة العر
حتاج       لة .. أر أن تتألف إلى  إن الجواب على هذا السؤال ال  مقدمة طو

عد  ــت ــ ــ ــح إني اســـ ــ ــ ــ ــرها.. وواضـ ــ ــ ــ أسـ ة  ة  من الجمهورات العر دولة الوحدة العر
عرف اب  واضـــحة..  ة ألســـ ات العر عا، الراســـخون في العلم،  هاالملك الناس جم

ة والراســـبون في ال ت  إذا وقعت تعديالت فن عد  دولة الكو جهل.. ولكني ال اســـت
.. عرفها خبراء القانون الدستور   في دستورها، 

ـــت        ــــ ــمام أولســـ ــ ــــ ة من االنضــ ـــــتثني الجمهورة اللبنان ــ الوحدة... فإن إلى  ســـ
ة أ قطر عري آخر.  بل  عرو ة لبنان ثابتة  ة  إعرو ة الطائفة المارون ن عرو

ــورتهمال يرقى إلي ــورون" ترجع  ســ ـــك، والموارنة "ســ ــالم إلى  ها الشـ ما قبل  اإلســ
ــي (حماه).. ومنه نزحوا  ــــ ة  في واد العاصــ ـــأت الطائفة المارون ـــ قرون، فقد نشــ

ــام ــة األول إلى  على تعــاقــب األ لبنــان، إن مــار مــارون  حبر الطــائفــة المــارون
ان  ـــي.. و ــ ــــ ــ ــ ل دير للطائفة و أمدفون في الدير الماروني القائم على واد العاصـ

ة.   المارون
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ة         ــــأت الطائفة المارون ــــ ــــ عد الميالد حين نشــ ع  له في القرن الرا ان ذلك 
ة  ح ة المس انت الخالفات المذهب من الشعب السور وعلى األرص السورة،  و

ــت أن يهاجر  الموارنة األوائل  ـــــ ــــ ــون في إلى  حادة، فقضــ ــ ــ ــ ــــ لبنان، الجئين يلتمسـ
اله، الحصانة وا   لمنعة.ج

ا        ــون راه ــ ــــ ة وخمســ ـــــحيتها ثالثما حة التي راح ضـــــ حدثنا التارخ أن المذ و
ة، ولم  عاق ـــــبب النزاع بين الموارنة وال سـ ان  ــــه،  ا في الدير الماروني نفســ مارون

فة    ان على الخل ــالم.. و ــ ــ ــ ــــ ة ان ن قد ولد محمد وال ولد اإلســ األمو معاو
فــه  عمــل على إنهــاء هــذا النزاع الــدمو  ــان الخل ــة, بهــذا  عــاق بين الموازنــة وال

  ما ال خصما..َ لمسلم حَ ا

الذات،         ة لبنان ووحدته، وعند تارخ الموارنة  ولو أنا وقفنا قليال عند عرو
ة  المعروفة ثيرا من األســــر المارون ة ترد  ح ــ ة  المســ  لرأينا  أن المراجع التارخ

ــهإلى  ــ ــــ مة، فالشــ ة القد ـــول العر ــ ــــ س األصـ ـــهاب رئ ــــ ابيون، منهم األمير فؤاد  شـــ
تحدرون، من قرش. ، و   الجمهورة الساب

، مثل        ة  األخر ة األســر المارون أســرها تعرف عرو ة  وتكاد القر اللبنان
ــداح، وآل ملحم، وغيرهم  آل أبي ــــدحـــ ش، وآل الـ ــــازن، وآل حب اللمع، وال الخـ

ـــك فـــإن أ ــذل ـ ــامهخثيرون، و ــ ــ ـــــ ــــ س وإلى  مـــار انقســ ــائعهم ق ــداثهم وقـ من، وأحـ
ن والمضافا ة تومحالفاتهم ومناوشاتهم، تجر  في سمر الدواو يومنا إلى  اللبنان

  هذا.

ــــمام لبنان       ة" الوحيدة التي تقف اآلن حائال دون انضـ إلى  والواقع، أن "العق
ة وال سواها. ة فورة، هي المسألة الطائف   وحدة عر
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ـــب أن المواطن اللبنان       ــــ ــ ــ حت وأحســ ــ ــ ــــ ــ ــ قرأ تارخ  لبنان منذ أن أصـ ي الذ 
ــــة على  ــــة المتكــــال ــدول األورو ــــة الرجــــل المرض في نظر الــ ــدولــــة العثمــــان الــ

ة ع ة في لبنان، غر قينا أن الطائف ل طوائفه، إنها  لىاقتســــــامها، يدرك  لبنان 
أ جسم غرب يتسلل من الخارج. ة عن لبنان    غر

  
ر أنــه وق       س لنــا أن نن ــة" ول مــة في لبنــان، ولكنهــا أعــت أحــداث "طــائف ل

حــت جزء ـــــ ــ ــ ــــ ــه من الخــارج.. وقــد أصـ من التــارخ  اً ــانــت على الــدوام "وافــدة" عل
ه. ان مذه ل لبناني مهما    الماضي، وأنه ذلك الماضي الذ يجب أن ينساه 

ل لبناني       ــي يدعو معي  ــ ــــ ــ ـــ ــوف  االفرنسـ ــ ــــ ــ ــ هذا إلى  وهذا هو رنان الفيلســ
ان المحب ــ ــ قول " النسـ ة أمة-ن األمةإب حين  ــعر  -أ ــ ـــتشـ لكي يتم توحيدها، وتســ

ــى جزء من هذا التارخ .. تارخ المآســـي ًا بجالل تارخها المشـــترك ال بد أن تنسـ
  واألحقاد"..

ل لبناني، على أن ما يجب        ــاه  رهذلك ما يجب أن ينســــ اره على تذ ، وتذ
ـة الحـديثـة منـذ القرن الثـ قظـة العر عـد، قـد فتحـت الـدوام، أن  ـــــر فمـا  ــــ امن عشـــــ

عها..  ائها، وفي معاهدها ومطا براعمها في لبنان، وعلى أيد علماء لبنان وأد
حاتها، أول ما انطلقت في بيروت ، ثم تعالت  ة قد انطلقت ص ة العر وأن القوم

.   في دمش
ــــتانيين األوائل الذ        ســـ ازجيين وال ــى ال ــ ن أن تنســـ م ة ال  إن الوحدة العر

ــار لبنان ليتغنوا ح عدهم نصــ ة الحديثة.. وجاء من  ـــعل النهضــــة العر ملوا  مشـ
ة. ة العر   أمجاد القوم
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قل الشاعر النصراني الكبي         ر:*ألم 
تي مثلي األعلى وٕاسالمي .         حب المصطفي وغدت، عرو   شغلت قلبي 
      ( الخور نعتبره من الشــعراء لنا أن  لكان لوال أن قائل البيت ينتهي اســمه (

سمى ابنه  العري الماروني الكبير  **الكبير (المسلمين المتصوفين وهذا الشاعر 
ا محمد" وألمع ــه "أ ــ نى نفسـ ر محمدا، و ــهر اإلســـــالمي "رجب" وهو إلى  ال ــ الشـ

  قول في مولده:

 

ا خير  ا بني، عشت    فهتفنا واسمـــه محمـــد صبي   عشت 

  أيها التارخ ال تستغـرب          ولدته أمه في رجـــب
  

ـــالم       ــ ـــ ــ ــ قول :اإلســ انة، وواحد إوهذا األديب الماروني  الد ـــــالمان، واحد  ــــ ــــ سـ
مت ة واللغة، وأن من ال  ة، والإلى  القوم ــ ــ ــــ عصـــ ة إلى  محمد  لغة محمد وقوم

مينا بديني ودين  ا محمد،  ــــيف ثقيل علينا، غرب الوجه بيننا.. و ــــ ــ ــ بن افهو ضــ
خشــ ك إ، هصــلي اتبمرم،  و اب ك من شــ ننا في هذا الحي من العرب نتطلع إل

عة، فعقولنا    .*في اإلنجيل، وعيوننا في القرآنالب
ة        ـــــطفان، خطيب القوم ــف اسـ ـــهير، الخور يوســــ وهذا القس الماروني الشـــ

ة في أوائل العشرنات، وصاحب القصيدة الشهيرة "جالء الترك" ال ى ألقاها تالعر
صــال في بيروت في  ر أن ف صــل بن الحســين.. ولنذ ال  األمير (الملك) ف اســتق

                                                           
* .  الشاعر القرو رشيد الخور

 مارون عبود. **

 أمين نخلة. *
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عد قه، إلى  لم  ه ورف ــــاح ــــ ـــطفان صـ ــ ــ ـــــ إال  والخور اســ ــ ح الخور و دمشــ ـــــ ــ أصــ
ة  ة العر ة في الوطن والمهجر، ومات والقض ا للوحدة العر عدها داع الماروني 

موج بها لسانه.جيهيج بها    نانه، و
غ أ       اســـي، الرحالة، صـــدي وهذا الماروني النا مين الرحاني، األديب، الســـ

ة..   الملك عبد العزز آل سعود، ومن الدعاة األوائل للوحدة العر
ة مما تتجلى ن أنبل معاني (الوحدة) تتجلى أكثر  إبل       ــر اللبنان ــــ ـــــ ــ في األسـ

لهم أبناء  ةالعرقة، وفي األســـر  الواحدة، هذا درز وذاك ماروني، وذلك ســـني، و
عرف هذا، وأكثر من هذا..العم ا إال و   ومة،  وال أعرف لبنان

ة منها إلى  نظرناأنا ولو        ة الشــــرق الصــــعيد العالمي لرأينا الوحدات االتحاد
ل طوائفها في إطار واحد  ة تتجمع  ة أو اإلفرق ـــيو ــ ــ ــ ة أو اآلسـ ة، األورو والغر

ــة جمعــت بين ال ــا، من الوحــدة...      فهــذه الوحــدة األلمــان ــافــار ــك في  كــاثول
ا...   والبروتستانت في بروس

ســـي الصـــرب، و       ة جمعت بين أرثوذ ك الكروات، والوحدة اليوغســـالف اثول
شناق.  ومسلمي ال

ة... ة والفلمن ا، الدولة الواحدة، يتكلمون االفرنس   وفي بلج
ة يبلغ البروتستانت فيها        سرا الدولة الفدرال ة، على حين  الما 65وهذه سو

ة.. اق ة ال ك النس   يبلغ الكاثول
ثيرة بين االفرنسي في الشمال، الدولة الواحدة وفي فرنسا       .. نالح فروقا 

ــد  ــانيون، وفيهم من يجيـــ ـــذا المثقفون اللبنـــ عرف هــ ــي في الجنوب..  ــــ ــــ واالفرنســــ
ارس. ة أكثر مما يجيدها أهل    االفرنس
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ســـت جنســـا وال عرقا وال ســـاللة.. وهذا وفوق هذا وقبل هذا، فإن العر        ة ل و
م من  أحد ة  ــت العرو ســ قوله "ل ة، قد عرفها  ـــيد العرو ــول (صــــلعم) سـ ب أالرســ

ة فهو عري".. وقد قالها الرســول العري  اللســان، فمن تكلم العر وأم، وٕانما هي 
الل  ة ســلمان الفارســي، وصــهيب الرومي، و ر جماعة من العرب عرو حينما أن

ـــــ ــ ــحـ ــ ــن..الــــ ــ ـــ ــــيـ ـــقــــ ــــ ـ ــا ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــة الســـ ــ ــــ ــا ــ ــ ـــــحــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــــن الصــ ـــ ــؤالء مـ ــــ ــل هــ ــ ــ ــ ــي، و ــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ   شـ
حر" الوحدة        ـــي في " ــــ شــ ــــي، والرومي، والح ــهر  الفارســـــ ــ ــــ يف انصـ فانظر 

ــ ــة، تغــذ ــة لغــة وثقــافــة،  هالعر الروافــد من هنــا وهنــاك.. ذلــك أن الوحــدة العر
  المستقبل.إلى  الحاضرإلى  وحضارة وتارخ، وامتداد الماضي

ـة  وقـد يبـدو ألول وهلـة، أن       هو من هـذا الحـديـث عن لبنـان والوحـدة العر
حملون عواطفهم على قوافيهم ولكن  ــعراء الذين  ــ ــــ ــ ــ "لبنان في الوحدة هواجس الشــ

رة و... و.... ة، وعس ة، واقتصاد اس ة، س قة علم ة" هو حق   العر
حتاج       ــوع  ــــ املإلى  وهذا موضـــ ـــيرأ، ولكني هتاب  ــ ــ أن أشــ ما إلى  كتفي 

ـــــون، في ورد في تقرر  ـــــ لســــ ي  و س األمر رن" التي أوفدها الرئ ينج  لجنة "
ــطين، وشــــرق  ة: ســــورا،لبنان، فلســ أوائل العشــــرنات لدراســــة أحوال البالد الشــــام

  األردن..
عــد أن طــافــت في البالد، واجتمعــت         فقــد أعلنــت تلــك اللجنــة في تقررهــا 

قــات والطوائف.. إلى  ــانهــا وممثليهــا من مختلف الط ــوع أع ــ ــ ـــــ "إن المنطقــة موضـــ
ـــغيرة جدا،  و  حث صـ ــغير جدا، ثم إ ال انها صــ ة إن عدد ســــ ــاد ن وحدتها االقتصــ

حيـــث تجعـــل من غير  ـــل الظهور،  ـــة ظـــاهرة  ـــرـــة واللغو ـــــ ــــ ـــة والعنصــ والجغراف
وم ه إقامة ح   مستقلة منفصلة في ضمن هذه الحدود". اتالمرغوب ف
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ــأن تــدإبــل        ـــطين في الوحــدة ن اللجنــة لم تر مــانعــا في تقررهــا  ــ ــ ــ ــــ خــل فلسـ
ـــطين ــ ــم فلســ ــ منع ضـــ ـــبب  ــ أنه "ال يوجد هناك ســ ــورة، فأعلنت  ــ ــ ـــورة إلى  السـ ــ ســ

".. أقسام البالد األخر   المتحدة 
ــــلت إليها، بل        رن على هذه النتيجة التي توصـ ـــنج  ســ ولم تقتصـــــر لجنة 

ـــافت قولها "إ ــ الغة الروعة، فقد أضـــ قة أخر  ة من  72ن إنها أكدت حق في الما
ة،  ولم ينل مطلب نااولتجموع العرائض التي تم ها في ســــورا مضــــادة للصــــهيون

ة إال الوحدة السورة". ة أكبر من هذه النس   نس
  

بر إزاء  الوحدة إ و        ة  ضع على الجيل الصاعد مسؤول ن هذا وغير هذا 
ـــرنات.. فأين جيل  ــ ــ ه المد الوحدو عند جيل العشـــــ ـــل إل ــــ ة، فذلك ما وصـــــ العر

  عينات..؟!الس
ار        االنتداب  على د ة األمم، يومذاك، قد عهدت  ـــــ ــ ــ ــــ ولو... ولو أن عصـ

ــام ــ ــ ــــ ــا وحدها.. النتهى االنتداب في عام إلى  إنجلترا وحدها، أوإلى  الشـــــ ــ ــــ ــــ فرنســـ
ار الشام دولة واحدة، ولبنان جزء أصيل فيها..1945   ، ود
ة، قد أرادت غير ذلك،       ـــهيون ــ ــ ــ ــ ــــا والصـــ ــــ ـــــ ا وفرنســ طان فقد "منح"  ولكن بر

ــطين وشــــرق األردنإلى  االنتداب على ســــورا ولبنان ــا، واالنتداب على فلســ  فرنســ
ا.. وعاش جيلنا لير الوطن الواحد إلى  طان ة، أبر ة اللبنان ح  الجمهور ــ ــ ــــ ــ ــ صــ

ة  ة، ومع هؤالء "إســرائيل" مغتصــ ة الهاشــم والجمهورة الســورة، والمملكة األردن
ع: فلسطين.   القطر الرا

لة، فهو ه       ة... وقفنا عنده هذه الوقفة الطو ذا هو أمر لبنان والوحدة العر
ة "حاجة" ارات شتى...إلى  أكثر األقطار العر ة، العت   الوحدة العر
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ا..         ــع قاء" لبنان، دولة وشــ ارات هو " ن مطامع إســــرائيل إوأول هذه االعت
ــف عنها إلى  في لبنان، ال تحتاج ــــ ــــ شــــ ـــاح، وأول ما  ــ ــــ ــ ــ ضـ رون اللبنانيون إ المف

ذلك إ أنفسهم..  و  ه  .. وال تحم ه األمم المتحدة، وال الدول الكبر ن لبنان ال تحم
ة" التي  ح ــ ة.. حتى الدول المسـ ح س في العالم "دول مســـ ة"  فل ح الدول "المســـ

انت تتطلع عده  مصالحها، إلى  انت تتمسح بلبنان في القرن الثامن عشر وما 
حيتهإلى  ال   يين في لبنان.حالمس ٕالىا"، و "مس

ل عري يجب  ل لبناني، و ه  ع إن الخطر على وجود لبنان يجب أن 
ــة إال  ـــبيــل إلنقــاذ  لبنــان وغيره من األقطــار العر ــ ـــــ عي هــذا الخطر.. وال ســــ أن 

ة..   الوحدة العر

ة" تقوم بين الدول        ة "وحدة عر ه أ ولكن الخطر على لبنان  يجب أن تع
  ة.العر

شــعر فيها لبنان، وهو ينضــم        ة الدســتورة" يجب أن  إن هذه "الوحدة العر
ات.. فال يجد  ــــامل، في الحقوق والواج ــ ــ ـــــ الطمأنينة الكاملة واإلخاء الشــ إليها،  

ح مع : شاعر  العرب الكبير، شوقي. ص   لبنان معها مناصا إال أن 
ة ضموني.إلى  ضموني         العص
ـــو ع       ــ ــ ــ ـــت أقسـ ـــ عها  تتحمل ولســــ ة جم لى لبنان، وأرحم غيره.. فالدول العر

ة.. وٕاني ألتســــاءل ة  لبنان في مجال الوحدة العر ة أكبر من مســــؤول  - مســــؤول
ــل مواطن من المئــة مليون عري.. لمــاذا ال تقوم الوحــدات  ــــاءل معي  ــ ــــ ــ ــ تســ و

مان... ة، وذلك أضعف اإل ة بين الدول العر   الثنائ
ــي  لماذا ال تقوم       ــورة في الماضــ انت ســ الوحدة بين العراق وســــورا.. وقد 

ــة..  ــالمعــاهــدة البرطــان تتردد في االتحــاد مع النظــام الملكي في العراق المرت 
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ح أأما اآلن فقد  ــ ة.. وأصــ ح  العراق جمهورة، وتحلل من المعاهدة البرطان ــ صــ
عث، وشعاره األكبر الوحد م حزب ال ة.العراق وسورا معا تحت ح   ة العر

ـــعار        ــ ــودان.. ووحدة واد النيل شـــ ــ ـــر والســــ ولماذا ال تقوم الوحدة بين مصـــــ
م..   قد
ـــعب الواحد والوطن        ــ ــ ــ ـــمال، للشــــ ــ ــــ من، الجنوب والشــــ ولماذا ال تقوم وحدة ال
  ...*الواحد
ــمال اإلفرقي، وقد        ــ ــــ ــ ــ ولماذا ال تقوم وحدة المغرب العري الكبير، في الشــ

ع الذين جاهدوا لتحرر تونس والجزائر وال لاانت "الوحدة" ميث   غرب..مجم
ة على األقل، بين أقطار متجاورة متكاملة،       لماذا ال تقوم هذا الوحدات الثنائ

ان بلم تكن بينها حدود ع ـــتقالل.. وٕاذا  ــ ــــ ــ ــ ر التارخ إال في عهد االحتالل واالسـ
ة تقع على االجاالحتالل قد ولى بخيله  ور  ـــــؤول ــــ ـــتقالل، وعلى له، فإن المســـــ ــــ ــــ ــ سـ

 الرؤساء الذين يتبوؤن هذا االستقالل.

ــعيد       ـــــ ــــ ــ ة بدعة جديدة على الصـ ة أو الثالث ـــت هذه االتحادات الثنائ ــ ــ ــــ ســــ ول
ة في عام  في مادته  1945الرســــمي العري، فقد نص ميثاق جامعة الدول العر

ــــعة أن " ـــــ ــــ ، ور لالتاسـ ما بينها في تعاون أوث ة ف ة الراغ وا دول الجامعة العر
ـــــاء لتحقي هذه  ــــ ه الميثاق، أن تعقد بينها من االتفاقات ما تشـ أقو مما نص عل

  األغراض".

ة المتحدة قد إبل        ـــع في الميثاق الوطني للجمهورة العر ــــ ــــ اب التاســـ ن ال
ـــعبين أو أكثر من  ــ ــ ــ ــ ــه في العــالم العري تمثــل إرادة شـــ أعلن "أن أ وحــدة جزئ

                                                           
ر)/22قامت الوحدة بغم الفوارق بني النظام السياسي يف كل من الشعارين بتاريخ  *  .1990مايو(أ
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ة هي خطوة وح ــعوب األمة العر ــ ـــاملة،  شــ ة متقدمة تقرب من يوم الوحدة الشـــ دو
ة".   وتمهد لها، وتمد جذورها في أعماق األرض العر

عته       طب ة" فإن النظام الملكي،  ات العر وٕاني ال أتحدث عن وحدات "الملك
نت أعرف ملكا  ــــر.. ولو  ــ ـــ ــ ــــر الحاضـ ــــ ان في الوحدة في العصــــ س له م نظام ل

ة تحت لوائه، لوقفت عند طموحا، تتوافر له القدرات، قدرا ت توحيد األقطار العر
اتي على خدمته.. اته، ووقفت ح   عت

ا للنظام الجمهور على النظام الملكي.. ال.. ولكن  ال       ـــــ ـــــ ــ أقول ذلك تعصــ
ة  ن ألن األنظمة الملك ـــي والتعاون، ال للوحدة، م ــ أن تقوم بينها  اتفاقات للتنسـ

انت  ه االتحادقو تفقد ذهب ذلك الزمان الذ  الســـالح أو  اتم ف ات،  بين الملك
اح!!   الن

ون دمهم  تحت قوائم العروش، أ       ــف ـــ ــ ــ ســـ ــهد التارخ العري األخوة،  ــــ ــــ شــ لم 
ان ذلك في الماضي..   وتتناثر أشالؤهم على سرر الملك.. 

ـــين أبناء وفي الزمن المعاصــــر.. قام االتحاد        ـــل والحسـ صـ ـــمي بين ف الهاشـ
ش  العمومة , وجاء ــين هو القائد االعلى للج ـــتور االتحاد على أّن الملك حســـ دســ

  االردني , فأ أتحاد هذا ؟؟ !! .
صنع  ان الملك الواحد قادرا أن  قوم بين الملوك , ففي الماضي  ان االتحاد ال 

ــعود قــد وحــَّ  الوحــدة ..  ــــ ــــ د معظم أجزاء الجزرة وهــذا الملــك عبــد العزز بن ســــ
ــ ــ ــــ ـــر ســ ــ ــ ة، وليته عاش عشـــ ــــعفته  مختلف الظروف، ليوحد العر ــ ــ ، وأســ نين أخر

حر لها من ال ــهد اليوم هذه الإلى  الجزرة  ــدق دالخليج.. فال نشــ صــ الت التي  و
  فيها قول الرصافي، شاعر العراق:

س لها حدود          ا                        ومملكة ول س له رعا   لنا ملك ول
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حث عن ر        ادتها، ألنا ال نحن نرد الوحدة، ونحن ن س عري يتصـــد لق ئ

طموحه وقدراته ..   ، اد أ لهذا الدور الق ــــر ملكا مه ــ ــ ــــ نعرف في الوقت الحاضــ
ـــة ـــاجــ ـــدة  في حــ ر أن الوحــ ــا أن نن س لنـــ ع.   والقـــــدرات إلى  ول الطموح الرف

اضة..   الف
  

ــــين، حين قاد الثورة العر       ــــرف حسـ الشـ ــر متعلقا  ن جيلنا المعاصـــ  ةألم 
. أثناء ة الكبر ون ملكا للدولة العر ة  األولى، ل   الحرب العالم

ال         أذ ون اثم تعلقنا  ث الحلفاء  عهودهم، ل عد أن ن صل،  بنه الملك ف
ة. ا" العرب في سبيل وحدة األمة العر ون العراق، "بروس   سمارك العرب، و

نا صـــو        صـــل، توجهنا بخواطرنا  وقلو عد أن مات ف ب الملك عبد العزز و
لة في توحيد  عنا مســيرته الطو ة، وقد تا ة الســعود آل ســعود عاهل المملكة العر
ة وأمير  ة في مطلع هذا القرن إماما للوهاب اته النضــال ة، فقد بدأ ح  اً الجزرة العر

ـــــلطانا على نجد وملحقاتها في عام  ـــ ــ ــ األمير عبد العزز ســ على نجد، ثم نود 
ع 1921 ع ملكا على نجد وملحقاتها 1926ملكا على الحجاز في ، ثم بو ، ثم بو

ة في عام 1927في  ـــعود ة الســـ ح  ملك المملكة العر ــ ــ عد أن 1932، ثم أصــ  ،
  تم توحيد نجد والحجاز وسائر اإلمارات والمشيخات.

ـــوب القــاهرة، وجمــال عبــد           ــ ـــــ عقولنــا وخواطرنــا صــــ عــد ذلــك، توجهنــا  و
عد أن مات ا عد أن تصــــدت القاهرة الناصــــر،  .. و ــمي والســــعود لملكان  الهاشــ

ة، في أعقاب ثورة  ة العر ادة القض   يوليو.. 22لق
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ة       ـــحا أننا، نحن طالب الوحدة العر ون واضــ ل هذا، حتى  حث  أقول  ن
سا . ان أو رئ قودها , ملكا  ل من    عنها حيث نجدها , ونسير وراء 

نت قد تحدثت عن لبنان , ـــغر دولة في الوطن العري واذا  ، فإن  األمانة أصـــ
أكبر دولة في هذا الوطن الكبير..   للوحدة تقضي، أن أقف قليال عند مصر، 

الســد العالي، وال        اشــتراكيتها، وال  ر في التارخ، ال  إن مصــر الثورة ســتذ
استصالح األراضي، وما أعظم هذه اإلنجازات.التصن   ع وال 
تها، التي اكتشفتها إن مصر ست       عرو ر  ما هو أعظم من ذلك، ستذ ر  ذ

  وأكدتها، قدرا لها، ومصيرا لحاضرها، ومستقبلها..
معنى هذا الكالم، ال وقد        ــئ، على إدراك تام  ـــ ــــ ــــ ون الجيل العري الناشـ

ـــر الكبير أحمد  ـــــ ـــــوف مصـ قرأ مذهوال أن فيلســــ عرف مغزاه ومداه حين  ـــــ ــ ولكنه ســ
قو  ان  ــيد  ــر مصــــلحة لمصــــر، فإن لطفي الســ ــورة ومصــ ل "ال نر في اتحاد ســ

عرف له وطنا غير مصــر.. ونحن المصــرين نحب بالدنا وال نقبل  المصــر ال 
انت أصولنا حجازة أو بررة أو إلى  مطلقا أن ننتسب وطن غير مصر مهما 

ه انتسا س إقرار المصر  ة.. أل ة ال إلى  تر ة أو التر  هدل إال على أنيالعر
ــهم  ـــ ــــ عضــ ــميها  ـــ ــ ــ ســ ــر أن تتواكل على أوهام  ـــــ س لمصــــ حتقر وطنه وقومه.. ول

  االتحاد العري".

ــر في مطلع هــذا القرن ، فجــاءت         ــ ــــ ــ ــ عبر عن  رأ مصــ ــان هــذا الكالم 
ة  1956مصر الثورة في دستورها الجديد عام  فحزمت وحسمت، وقررت ال عرو

لعري.. وفي الوطن العري مصر فحسب، ولكن مسؤوليتها الكاملة في النضال ا
  أسره..
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ذا       ــــلطان ما ال يزع  عز يوه ــ ــ ــــ الســ ـــلطة الثورة هللا  ــــ ــــ القرآن.. ذلك أنه لوال ســـ
ة مصــــر، قرنا آخر.. وال ندر لمن  ــر وفرعون ة مصــ ـــتمر الصــــراع بين عرو السـ

ة..   تكون الغل
ـــر       ــ ــ ــنت مصــ ــــ ــ ـــعب إلى  ولقد أحسـ ــ ــ ة، والشــ م، والى األمة العر إقل ـــها  نفســــــ

ـــلت ماضـــــيها الم ــر عن ذاتها، ووصــ ها.. فلقد عبرت مصـــ ـــعو صـــــر واحد من شــ
ة محل  ـــها في األمة العر ـــتقبلها، وأحلت نفســـ مســـ ــرها  ــ ــرها، ورهنت حاضــ ــ حاضــ

  الرأس من الجسد.
  

ــــرا        ــــ قول :لو لم أكن مصـ ـــر الكبير  ــــ م مصــ امل زع ـــطفى  ــ ان مصــــ لقد 
ــتإ لوددت أن أكون مصــــرا"، و  ســ ـــر  ــر المعاصـ قول، ن المواطن المصــ ع أن  ط

ه ووعي لحاضــر لعن أدراك  ًا لوجب  لو لم أكنمســتقبله:"إلى  ، وتطلعهماضــ عر
ا   علّي أن أكون عر

ـــد، وعلى الرأس   صــــــلح من غير جســـ ــر ان تدرك أّن الرأس ال  ولكن على مصــــ
يف يتصرف مع الجسد، واإلنسان الرأس والجسد معًا. عرف    ذلك، أن 

حا أن األمة       ان صـــح ة من غير مصـــر، أشـــالء منشـــورة، فإن  وٕاذا  العر
ة، جمجمة م   ورة.نثمصر من غير األمة العر

انت إبل       انت في الوطن العري، ومهما  ة، أينما  ل دولة عر ن على 
ـة دولة وانتهى..  ـة األقطـار العر ق ـاناتهـا وقدراتهـا، أن تدرك أنهـا من غير  إم

ا ة دولة ال شأن لها ، في إفرق ة. أ ا الالتين ا وأمر  وآس

ة        ة، لن تكون اإن الدول العر ا، من غير األمة العر أكبر لست في إفرق
ة.. ةشأنا من دول ا أو ساحل العاج، في القارة اإلفرق   تنزان
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ة.  لن        ا،  من غير األمة العر ة في آســ ة الثمان ذلك، فإن الدول العر و
ة.تكون أكبر شأنا من مال   يزا أو سنغافورة، في القارة اآلسيو

ة        ــاد عا ســـــــتجعل منهم، ومن قدراتهم االقتصـــــ ولكن الوحدة إذا جمعتهم جم
، ترهب عد شرة، دولة في مصاف الدول الكبر رة وال رغب في تها، و اوتوالعس

  صداقتها.
ا        زر "الو ن اايولقد قضــــيت ســــنين في األمم المتحدة، في حوار دائم مع أ

شأن ا ةاإلسرائيلي"   ة، والوحدة العر ة العر   .*لقض

ــان        ــة الواحــدة، و نــت على منبر األمم المتحــدة أتحــدث عن األمــة العر
ون  نااي ر  أن  ن ة وحدتها، و ر على األمة العر ا.. الين شـــرق األوســـ عر

ه على حد تعبيره، أمم أخر وحضــارات متعددة، وثقافات متنو  عة، لغير األمة فف
ة.   العر
ـــة" أعلن         ـــه عن "مـــد القوم ــا تـ ــاايوفي  ــام "أن  نم نـ س وال إبهـ غير ل

ســــ مة ل ة الســــل ة العر ــرورة هي التي تعبر عن وجودها في التكتل ت القوم الضــ
طرة..  زا واحدا فعاال في الس مي الواسع الذ يجعل له مر لمن األفضل  هنإاإلقل

س هذه القو  ل منها على سلطتها أن تنع ة، مع حفا  ة في مجموعة دول قر م
ن  م ة حول الشـرق األوسـ ال  قة التقدم قة العم وشـخصـيتها المتميزة.. إن الحق

لمة وا ــــامح.. لقد حوجودها في  لمات أعظم هي التنوع والتسـ دة، وٕانما توجد في 
انت هذه الكلم قي  حينما  ــعارها. اتوجدت منطقتنا  مجدها الحق ــــ ــــ ــ . ال يوجد شــ

عضـــهم  ، بل توجد أقوام  عديدة من العرب يرطهم  ة فق ة العر نوع واحد للقوم

                                                           
تاب المؤلف * ة. -راجع  ة والدول اة العر  أرعون عاما في الح



  

-369-  

ظهرون تنوعــا  مــا يرطهم في العــالم ميثــاق هيئــة األمم المتحــدة، وهم  عض،  ب
ة. م ا من خالفات وثقافات إقل   *غن

قدمها        ة" التي  حة "الغال ــ ـــ ــــ انهذه هي النصــــ ة.. أإلى  اي ن ال األمة العر
 تتحد وأن تظل أرع عشرة دولة.

ــاعــدة أن تعلم            ـــ ــــ ــــ ــة الصـــ ــال العر أن الواقع العري، قينــا وعلى األج
ة أعظم. عمنسجم م نت ال تدر فالمصي حة.. وٕان    هذه النص

ــــتحثهــا        ـــــ ــــ ، فال نسـ ــة للتطور العــاد الهــاد وقــد.. وقــد نترك الوحــدة العر
ة ة التي توحد األمة مهماز  الضــرورات االقتصــاد اســ ة والســ ة أمة... -والثقاف أ

شه، عصر التكتالت  والتجمعات..   في عصرنا هذا الذ نع
ة        ولكن إســـرائيل ال تمهلنا.. إنها ال تنتظر علينا، وال تنتظر معها اإلمبرال

ــتنهار و  ــ ــ قيت هذه التجزئة في الوطن العري  فســـ ة.. وٕاذا ما  ة العالم ـــهيون ــ ــ الصــ
حرص عليها  الرؤســاء العرب، وســتنهار معها  هذه اال ة  التي  م ســتقالالت اإلقل

ـــة  ة، وخاصـــ م ة منها فالالثروات اإلقل ـــــاحبها، وال األمة  البترول م" صـ تنفع "اإلقل
ة في مجموعها.   العر

ل خاماتنا.         ترولنا، و إن إسرائيل طامعة في ثرواتنا، وأنهارنا، ومناجمنا، و
ة انت أ ــونها  وٕاذا  ــ ــ ـــب أنها قادرة أن "تقعد" على ثرواتها وتصــــ ــ ــــ ة تحسـ دولة عر

الم موجه ة خاصة..إلى  لنفسها، فإنها تخطئ  الحساب.. وهذا    الدول البترول
البترول العري، لغوا        ــرائيل  ــــ ــ ــ س الحديث عن أطماع إســــ الكالم أو في ول

قول "  اً غلو  ــهيوني مناحم بيجن  ــ ــــ ــــ م الصــ ل، وهذا الزع ــــرح في التهو ــــ ــ ــ عندما نســ

                                                           
اتا * ان  ب أ  . The tide of Nationalizmاي
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صــرنا ة، وفي الشــرق تمتد وهاد إلى  ب الشــمال نر ســهول ســورة ولبنان الخصــ
ــرين.. لن تكون  ــ ـــ ــ ــ ترول العراق، وفي المغرب بالد المصـ ة  و الفرات ودجلة الغن

ة على النمو  ا األراضـــي من مواقع القوة، وعلينا  ن لم نســـوّ إلنا القدرة الكاف قضـــا
ر أن منــاحم بيجن قــد ازداد عــدد أن نجبر العرب على الطــاعــة التــا مــة"، ولنــذ

ست األخيرة.ز حأعضاء  ات الكن   ه في انتخا
ة، ولن        إن الوحدة وحدها هي التي ســـتحمي البترول، لشـــعبها ولألمة العر

  مفردها أن تحمي بترولها، وال أرضها وسماءها.. ةتقدر دول
ــاء إ       ــتثنــ ــ ــــ ــ ــ ــــاســ ــــه  ــان،  أن ــــه  األذهــ ـــا  لظــــاهرة تن ــدولوٕانهـ   يران، فــــإن الــ

لها..  ة..  ة فدرال ة في العالم، هي دول اتحاد   البترول
ات المتحدة تنتج       في المائة من بترول العالم، واالتحاد السوفيتي   24فالوال

ال  15 ندا 11في المائة، وفنزو ا  3 في المائة و ــ ــ ــــ ــ ــ ســ في  2في المائة، وٕاندون
ك  س  في المائة.. 2المائة، والم

ـــاتير متنوعة، والبترول        ة.  ذات دســ ة فدرال ة، اتحاد ل هذه الدول البترول
رره... شــــأنه يفيها نعمة للقطر الذ  صــــدره و ــنعه و صــ نتجه، ولالتحاد  الذ 

قول  غداد و اسي في  فة الع ان ينظر إليها الخل في ذلك شأن تلك الغمامة التي 
  لها:

أت         ينا..اهطلي حيث شئت فإن خراجك سوف 
ة       ون ثروة الوحدة العر ون البترول وحده، هو الذ س   .ولن 

ل ة، واإلنســان العري الصــالح،  ر العري، والكفاءة العر ون  إّن الف أولئك ســ
ة.   هو الثروة الكبر للوحدة العر
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ـــة، للمواطنين        ـــة الحر جـــب أن تكون، دول ــتكون، و ــ ــ ــ ــــ ــة الوحـــدة ســ إن دولـ
  األحرار...

و، أو تطب في واشـــنطن..       ولســـت أعنى بها الحرة التي تمارس في موســـ
طغى، وال  ــه الفرد وال  عــة من تراثنــا الخــالــد، ال ينعــدم ف ولكنهــا  حرــة عرقــة نــا

اسم الشعب. عد الشعب    ست
ـان، مؤهال لمـا هو مؤهـل لـه        ون المواطن العري، من أ قطر  هـذا  و

  لها... ةفي الدول
ورك.       ة نيو ا، روزفلت األول والثاني، من وال سي أمر   إن رئ

       . سور س ترومان، من م   إن رئ
س جونسون، من تكساس.         إن الرئ
ا.       فورن ال سون، من  س ن   إن الرئ
ـــتالين من        ــوفييتي، فإن ســــ ــ ــ ة لالتحاد السـ ـــــ النســ ا، أما  ة ألمر ــ ــ النســـ هذا 

ا، وخروشوف م ا، جورج ران ا.و ن أو ان من أرمين و   م
، لوجدنا  األمر        ة األخر ــاء في الدول االتحاد ــ حثنا في تراجم الرؤســـ ولو 

  على مثل هذا الحال.
ـــة       ـــات العر ون األمر في الجمهور ــال يجـــب أن  ، وعلى مثـــل هـــذا الحـ

ــت، س الجمهورــة من عــدن، أو من الكو و من أو من القــاهرة ، أ ون فيهــا رئ
، أو من الجزائر...  دمش

ة بين  نا ندعوأنإلى  ونخلص من هذا العرض الموجز تقوم الوحدة العر
من  ة المتحدة، ال ة:  العراق، ســورا، لبنان، الجمهورات العر الجمهورات العر

ا، تونس، الجزائر.. ة، السودان، ليب من الشمال ة، ال   الجنو
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ح هذه الجمهورات ال       ـــــ ــ ــ ــــ ة" أو "الدول وتصـ ة "اتحاد الجمهورات العر عر
قارب الثماني انها  ة.. عدد س ة المتحدة" مؤلفة من عشر جمهورات عر  نالعر

  مليونا..
ة"        ة واالجتماع الفجوات االقتصـــاد وقد يتســـاءل المتســـاءلون، وماذا نفعل "

س عبد الناصــر في الميثاق  الوطني ( )، وماذا نفعل 1962التي أشــار إليها الرئ
ة في  س بورقي ــــار إليها الرئ ــ ــــ ــ ة" التي أشــ اينة بين الدول العر ـــــالح المت ــــ ــ ــ المصـ "

ــالته التي وجهها ــ ــ ـــــ مؤتمر القمة العري الثالث الذ انعقد في الرا في إلى  رســــ
  .1965عام 

ــند من العلم أوهذان الر            ــ ــ ــــ س لهما سـ ه، ل ورقي ـــر و ــ ــــ ان من عبد الناصــ
ــال أ والواقع، وٕاني   ــ ــــ عقدة االنفصـــــ ــــر قد قال ما قال متأثرا   ــــ ــ عتقد أن عبد الناصـــ

ة مرده ذلك فإن رأ بو رقي ـــــه.  و ، وقد آن له أن ينزعها من نفســـ ــــور إلى  الســــ
  نا لندعوه أن يبرأ منها.إ عقدته مع عبد الناصر، و 

ــــلمين، وثقافة         ـــالم فيها، دين للمســ ــــر، اإلســـ ة العشــ وهذه الجمهورات العر
ــارة للم ــ ــ ــــر دينا، وحضــ ــ ــعة عشــ ـــ ــ ضـ ه  حيين، على حين أن االتحاد الهند ف ــ ــ ســــ

ا وعقيدة..   ومذه
ـــت        ــــ ــــ ســـ ة الواحدة، ول ـــــر تتكلم اللغة العر ــ ــ ـــ ة العشــ وهذه الجمهورات العر

ـــوفيتي  730االتحاد الهند حيث يتكلم الناس  ــــ ــ ــ االتحاد الســـ لغة ولهجة، أو 
ــــي  حيــث 150حيــث يتكلمون  ــــ ــ ــ ســ ــاالتحــاد اإلنــدون لغــة  45يتكلمون  لغــة، أو 

ة و  س سر حيث يتكلمون أرع لغات. 250رئ االتحاد السو   لهجة، أو 
ـــر، تنتمي       ــ ـــــ ـــة العشــــ ــات العر ـــة الواحــدة، إلى  وهــذه الجمهور األمــة العر

ـــم  ضــ ـــوفيتي الذ  االتحاد الســ ــت  ســـ ات المتحدة التي  180ول الوال ة، أو  قوم
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ل قوم ة التي تمثل  ــــر القوم ــ ــ ــم العناصـــ ـــ ــــ االتحاد البرطاني تضــ ات العالم، أو 
ات مختلفة، وال تزال مختلفة. ضم أرع قوم   الذ 

اعدة،        ة مت ع ــلها حواجز طب ــ ــ ــ ــر، ال تفصــ ــــ ــ ة العشــ وهذه الجمهورات العر
اعد بينها  ـــم ثالثة آالف  جزرة ت ــ ضــ ـــي الذ  ســــ االتحاد اإلندون ــت   ســـــ فإنها ل

حار..   مسافات شاسعة من ال

انها وهذه ا       ــ ــ ــــ ــ ــ ــت متفردة في مجموع سـ ــــ ــــ ــ سـ ــــر ل ــ ـــــ ة العشــ لجمهورات العر
انه  ــ ــاحاتها، فهذا االتحاد الســــوفيتي ســ ة  234ومســ ـــاحته ثمان ــمة ومسـ مليون نســ

ــاحتها ثالثة ماليين  ــ ـــ ــ ات المتحدة مســ ــــف المليون ميل مرع، والوال ــــ ماليين ونصـــ
انها  ــ ــاحته 220ونصـــــف المليون ميال مرعا وســـ ـــمة، والهند تبلغ مســـ ا مليون نســ

أســــرها ا  وتبلغ مليون وثلث المليون -اســــتثناء االتحاد الســــوفيتي -مســــاحة أورو
انها    مليون نسمة!! 550ميل مرع وس

س ألجزا       ــــر، ل ــــ ة العشـ ثرة ئوهذه الجمهورات العر و  ــ ــ ها  الكبيرة أن تشـــــ
ان، ففي االتحاد الهند نر أن  ــ ــ ــغيرة منها لقلة الســــ ــ ــ ان، وأن تتذمر الصــ ـــــ ــ السـ

ان   ان دولة بها73دولة يراوش يبلغون س مليون نسمة،  46 رمليون نسمة، وس
ـــترا  ان دولة مهارشــ ــ ــ ان دولتي فاجاالند  39وسـ ــ ــ ــمة، على حين أن سـ مليون نســـ

اين  ــمة.. ومثل هذا الت ــ ــ ــــ ـــف مليون نسـ ــــ ــ ــــر ال تتجاوز الواحدة منها نصــ ــــ ــ وندشـ و
ي واالتحاد السوفيتي اني نجده  في االتحاد األمر   *الس

ات وه       بيرة، فالوال ثيرة أو  ـــم دوال  ـــر، ال تضـــ ة العشـــ ذه الجمهورات العر
ـــرن دولة،   ــ ــ ـــا وعشـــ ــــ ــ ــــم خمسـ ــــ ضــ ــون دولة، واالتحاد الهند  ــ ـــــ المتحدة فيها خمسـ

                                                           
ة الصغيرة لسهولة المقارنة. *  واخترت األرقام التقرب
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ا  ــ ــرة جمهورة، على حين أن جمهورة روســ ـــت عشــ ضــــم سـ ـــوفيتي  واالتحاد السـ
  األم تتألف بنفسها من عشر جمهورات.

ة        ـــت والجمهورات العر ســــ اينة، فهي ل ـــعارات مت ـــت لها شــــ ســــ ـــر، ل العشــــ
ة شعار.. وها نحن نر أن : ات المتحدة لكل وال   الوال

م....       ح نساس، شعارها: الشعب  ة أر   وال
ا)، التعبير اليوناني الشهير.       ا شعارها: وجدتها (يور فورن ال ة    وال
ة مارالند، شعارها : الذهب والفضة..         وال
دا..       دا رو ة واشنطن، شعارها :رو   وال
مشيئة هللا.       وال رادو: شعارها  ة    وال
ذا..       ذا  وه   وه

لها تحفزناإ و        فة،  ة في العالم مظاهر طر إلى  ننا لنر في الدول االتحاد
ة...   الوحدة العر

ة دســـتورها ع       لى نســـ دســـتور من هذه  الطرائف أن األرجنتين دولة اتحاد
انها  ـــــ ــ ات المتحدة، وسـ ـــمة 25الوال ـــ ك  مليون نســ اثول ة منهم  ـــعون في الما تســـــ

ة وتعتبر األرجنتين  24مؤلفة من  ــــدر للحوم في العالم.  وهذه وال ـــ ــ ــ ، أعظم مصـــ
  اللحوم هي إنتاج واليتين ال أكثر..

ــــة، مؤلفــــة من       ــــا الجنو ــــذلــــك البرازــــل وهي أكبر جمهورــــة  في أمر و
ــر  ــ انها عشــــ ــــــ ــاحتها ثالثة ماليين وثلث المليون ميل مرع، وســ ــ ة، مســــ  65ن وال

ـــمة،  ـــرتهم ســـــوداء، 11مليون نســ شــ انها  ة ملونة 27المئة من ســـــ ملونون  الما
ضـــاء وتعتبر أعظم مصـــدر للقهوة  62 شـــرة الب ة من ال ، وتنتج رع خام في الما

  كثر ..أال  الحديد في العالم.  والقهوة والحديد من إنتاج واليتين
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ك  مؤلفة من        ســــ ذلك الم انها  29و ة، ســــ مليون نســــمة، وتعتبر  20وال
ـــين للكبرت والبترول، وتنتج  ــ ســ ــــدرن الرئ ــ ـــة في  40من المصـ ة من الفضــــ الما

ات ال أكثر...   العالم.. وهذه  الثروات الثالث تنتجها  ثالث وال
ـــة       ــادســــ ــ ة، القارة الســـ ا  االتحاد ـــترال ــــاحتها ثالثة ماليين ميل وهذه اســــ ، مســـ

انها  ــ ـــتقلة،  9مرع، وســ م  مسـ ات وثالثة أقال ـــت وال ــمة، مؤلفة من سـ مالين نســ
يون،  ان األصليون من أصول مختلفة، مضافا إليهم اإلنجليز واألورو وفيها الس

  والمجرمون العالميون الذين وجدوا فيها ملجأ عبر عشرات السنين!!
ة        ندا االتحاد انها  4مسـاحتها وهذه  مليون  نسـمة ،  15مليون مرع، سـ

انه  ون" المستقل وس م "يو ات، وٕاقل   آالف مليون نسمة!! 9مؤلفة من عشر وال
ة، وأخر        م غن ـــم أقال ــ ة تضــ ذا ير المواطن العري أن الدول االتحاد وه

ـــ ــــاد ــ ــ ــ ــــ ـــاينـــات اقتصـــ ـــة، وت ـــة ولون مـــا "تختزن" في جوفهـــا، فوارق عرق  ةفقيرة، 
ات" بل حوافز لها لم تكن "عق ة.. وهذه    الوحدة..إلى  واجتماع

ة طرائف طرفة من      ـــع للمزد لرأينا في االتحادات العالم ولو أن المجال يتســ
ـــالح  ــر، طرائف أخر "من المصـــ س عبد الناصــــ و منها الرئ ـــــ شـ "الفجوات" التي 

ة. س بو رقي و منها الرئ ش اينة" التي    المت
ــــــت قائمة إال بين  والواق       ــــ ســــ اينة" ل ــالح المت ــ ــ ـــ ــ ع أن هذه "الفجوات" و "المصـــ

ــالحه  ــ ـــعب ومصـــ ــ اة الشــ ــــلة في ح ــــت متأصـــ ــ سـ ــهم، فهي ل ــ ـــاء العرب أنفســـ الرؤســــ
لة في الشعوب.. ست في مش لة في الرؤساء ول ة.. إنها مش ق   الحق

س في        ون الرئ يف  قة، هي  ـــاء في الواقع والحق ــ ـــــ لة  الرؤســ ــ ــ ــــ ــ وٕان مشــ
ــ س في اتحــاد الجالجمهور ــتقلــة، غير رئ ــ ــــ ــ ــ ــمة المســ ــة.. هــذه هي  اتهور العر

لة وال شيء سواها..   المش
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ة،        ـــالحها في اتحاد الجمهورات العر ــ ــــ ــ ــ ة، فإنها تجد مصــ أما األمة العر
ــة الواحــدة... وأن  ــة  العر ــه في ظــل الجمهور أكثر تكــامال وتكــافؤ ممــا هي عل

ن أن تشرحه م ارات    -ا أرقام وٕاحصاءات:قليال من الع
ــذه إ       .. ومن هــ بر ــــاو  ــــــ ــــ ــ ــة شــ ــــة في أقطــــارهــــا المختلفــ ن لألمــــة العر
او    -: الش

  فالح بال أرض.. وأرض بال فالح..       
ضاعة..        ضاعة بال أسواق.. وأسواق بال 

  زراعة بال صناعة... وصناعة بال زراعة .      
  ن بال بترول..بترول، بال قطن وال قمح.. وقمح وقط      
غر        حار. ق شعب  ة ال شرب من تحل ضان المدرار.. وشعب    الف
ة        ة ترعى في الحظائر..  وماش افي والقفار..  ألتمماش   الف
  عمل بال عمال.. وعمال بال عمل...      
ــذرــة هنــاك،        ومنهــا مــا هو أهم المهــام:  المواد الــذرــة  هنــا.. والعقول ال

  هنالك!!  واألموال
ة..        اتحاد الجمهورات العر ـــــاكل ال حل لها إال  ل هذه وغيرها من المشـ

ـــتكون أكثر ازدهارا ونمو  ة  ســ م ـــاطات اإلقل في عهد الوحدة، مما هي  احتى النشــ
ــد  ــــه اآلن في عهــــد الحــــدود والقيود، في عهــــد المخــــافر والحواجز.. في عهــ عل

  الرؤساء والراسات.
ثيرا ما  على أنه إذا       ة العشـــر لســـبب أو آلخر.. و تعذر الجمهورات العر

ة بين  لة.. فال مندوحة من أن تقوم الوحدة العر تعثرت الوحدة في مسيرتها الطو
ا..  اتالجمهور   الثالث مصر والسودان وليب
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ادرإ و        الوحدة الفورة،  وتكون إلى  نا لندعو هذه الجمهورات الثالث أن ت
عة ف ة.. وال نر لهم عذرا في التخلف..الطل  ي إقامة اتحاد الجمهورات العر

ــاطؤ فيهــا، فــإن عوامــل        أقول ال عــذر لهم في التخلف عن الوحــدة أو الت
ة، تلح  ة والثقاف ة والعمران ـــاد التكامل بين هذه الجمهورات، في الجوانب االقتصــــ

ما إلحاح، وامتداد األرض يجمع بينها   ..على الوحدة أ

لة.        م" في هذه الجمهورات الكبر مشـــ ون "الح غي أن  ام إوال ين ن ح
ــة  ــات الثالث هم من الثوار .. والوحــدة هي االمتحــان األكبر لثور هــذه الجمهور

  الثوار، ذلك أنها أرفع مراتب النضال الثور األصيل.
" ولكني أختار لكل م         ــت أعرف "القذافي" وال "النمير ــــ ــ ون ولسـ نهما أن 

س في الجمهورة العر ا للرئ ون أولهما  ةنائ ـــل من أن  ــــ ــ ــ .. ذلك أفضــــ الكبر
ة،  هذا أملي  فيهما،  ســـا للجمهورة الســـودان ة، والثاني رئ ســـا للجمهورة الليب رئ

ة...   بل أمل الجماهير العر
هو  "إني أفضل أن أكون األول في القرة على أن أكون الثاني في روما"،      

ــون وجودها، ودينها  ــلح لهذا الزمن، وال ألمة ترد أن تصــ صــ م، وال  ال قد الم 
فرض عــا  ون  على وثرواتهــا.. إن الخطر الــذ يواجهنــا جم أ واحــد منــا أن 

ون األول في القرة...   األخير في المدينة، على أن 
هذا الجواب الثاني،        ـــرع إلى  قلننتو ــؤال الثالث، متى نشــ في بناء دولة الســـ
  الوحدة؟
عة        ـــتكون دولة الطل ـــ ة بين القاهرة وطرابلس والخرطوم ســ إن الوحدة  الثالث

ـــتج ــــ ة، وســـ ة الوحدة العر ، واحدة واحدة، تفي حر ة األخر ذب إليها الدول العر
ن أن تصمد أمامها قو االنعزال واالنفصال.. لقد بدأ  م ة" الوحدة ال  فإن "جاذب
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ة، االتحاد بين  ة، وهي اآلن تضم خمسين وال ات المتحدة، بثالث عشرة وال الوال
قة حة الدق   .*أو على األصح خمسين دولة، حسب الترجمة الصح

ادر       ا على هذا السؤال، أرد أن أ ننا نردها وحدة إالقول سرعا، إلى  وجوا
األمس قبل اليوم، واليوم قبل ال ـــح التعبير، نردها  ـــــ غد، والغد قبل فورة، وٕاذا صــ

عده.   ما 
ة        ـــروع الدول العر ــــ ـــــت في مؤتمر الخرطوم مشــــ ــ ــ ر، حين عرضــ وٕاني ألذ

ــماعيل األزهر  ــــ ــــ ــ س إســ ـــغولون اآلن بإزالة آثار  -المتحدة، قال الرئ ــ ــ ــ ــ نحن مشـــ
عا ــاء جم عبر عن رأ الملوك والرؤســـ ان  ــب أنه في قوله هذا    العدوان.. وأحســـ

!!  
ل آثار العدوان.. وها نحن وقلت يومئذ أن الوحدة، وحده ا هي التي تز

ـــى أن يدخل عامة  ــ ــــ عين، والعدوان يدخل عامة الثالث.. وأخشـــــ ــ ــ ــــ ــ ــ في العام الســ
ــر  ــ ــ ــــ ــ قينــا أرع عشــ عــد  ةالثالثين إذا  ون يومئــذ في العــام األلفين  ـــن ـــ ــ ــ دولــة، وســــ

  !!*الميالد

ـــت هذه األعوام الثالثة من عمر التحرر... ولقد تمت خالل هذه        لقد مضــ
ادل الملوك والرؤســاء الرســل والرســائل، الف ، وت ل مســتو ة على  ترة لقاءات عر

ة وهم يتنقلون  من عاصمة ة، والعر عاصمة، إلى  ووزراؤنا ذرعوا األجواء الدول
، حتى إلى  ومن مؤتمر قرار مجلس األمن على غير جدو ـــــينا  ــــ ــ ــ مؤتمر، ورضـ

الذل والذل ما ر    فينا". يضصدق  فينا الكالم الشعبي،  "رضينا 

                                                           
ا المتحدة.   United States of Americaاإلنجليزة    * حة دول أمير  وترجمتها الصح

 
 .2005بل هو واقع احلال لألسسف يف العام  *
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االجتماعات        عوث األمم المتحدة، ثم  ارنج)  م ـــتر  ــ ــــ ــ وتعلقنا بجهود (المســ
ا، وما  ا وأمر ــ ــ ــــ ة بين روســـ ــاورات  الثنائ ــ ــــ المشـــ ة بين الدول العظمى،  و الراع

عد أن خلعها العدو عن نجني نة،   ــ ــ ــــ ــ ــــرت علينا الذلة والمســ ــــ ــ ا إال الهوان.. وضــ
  أكتافه، ورمى بها على أكتافنا...

الكالم        ة  الوحدة الفورة، ألني ال أرد أن نعلل الجماهير العر وأنا أقول 
أن الزمن  في صــالحنا..  ن الزمن في صــالحنا في ظل الوحدة، إالمترهل العليل 

ات وٕامارة  ات، وثالث ملك ـــر جمهور ـــــ ــــ قينا عشــ ـــالح عدونا إذا  ــــ ـــــ ولكنه في صـــ
  واحدة...
ـــغلنا عن إقامة الجمهورة إن جهدنا إلزالة  آثار العد       شــــ غي أن  وان، ال ين

... بل  ة الكبر ـــــيء بإقامة الجمهورة إالعر ل شــ ــغل أوال وقبل  ــ ن علينا أن نشـــ
... ة المتحدة،  فهي وحدها تستطع أن تزل العدوان، الالح  والساب   العر

ــأ اتإن الحر           ـــ ــــ ــ ة التي نشـ ــتقرأنا ظروف  تاالتحاد ــ ــ ـــ ــ في العالم، لو اسـ
ـــــ ــ ــ ــــ ــان أكبر الحوافز  نشـ ــ ــا،  ــذ أحــــا بهــ ــداهم الــ ــا.. لوجــــدنــــا أن الخطر الــ وئهــ

ورا إزاء  الخطر الداهم الذ  ــيئا مذ ـــــ ــــ ن شـــ النبثاقها... وذلك الخطر الداهم لم 
ة...   يواجه األمة العر

ا        طال ا وٕا ا إن الخطر الذ واجه شعوب ألمان  في الماضي، ودفعهاوأمر
ن أكثرإلى  ــة فــإنهــا تواجــه  الوحــدة، لم  من خطر االحتالل.. أمــا األمــة العر

قاء، أن تكون  ة الفناء وال نه خطر االنحالل، واالضمحالل، إأال تكون..  أو معر
 ال خطر االحتالل.

ه        س في هذا الكتاب مجال للحديث عن مؤتمرات القمة، ما عجزت ف ول
ــام اتحــاد الجمهورــأومــا  ــة ال  اتنجزت، ولكن ق ينفي مؤتمرات القمــة إذا العر
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ــــاء ــــ ـــة أعضــــ ــــ ــــ اتحاد  -ان فيها خير.. ولكن تكون مؤتمرات قمة مؤلفة من خمسـ
. ة األرع األخر   الجمهورات العشر، والدول العر

أقو من األرعة عشــر والواحد إن خمســة، في حســاب القدرات المتجمعة،       
عاً    .أقو منهم جم

ة للجامعة        النســـــ ذلك األمر  ــرها، فإن جامعة مؤلفة و ــ ة، بخيرها وشـ العر
قا من أرع عشرة.   من خمس دول، أقو تعاونا وتنس

عــد        ــة  ر ــ ــ ـــــ ــــ ــة قــد ازدادت قــدراتهــا العسـ ر أن الــدول العر س لنــا أن نن ل
ة التي تجلت  ــــاالت الفدائ ــــ ــــ ســ ة، وال طوالت العر ر ال س لنا أن نن العدوان.. ول

ــ ــ ــطين،  ولكن ذلك ســـــ ــــ ــعب فلســـ ــ ـــ حق في شــ ة  رائعة، وال  ــجل أمجادا تارخ ــ ســـــ
  إنجازات حاسمة، ال بإزالة آثار العدوان، وال لتحرر فلسطين..

ــــطين       ـــ ــاالت الفلسـ ــ ســــ ة، وال طوالت العر ع بهةهذه ال ـــتط ـــ أن نقطف  ا، نســ
ظل إ أزهارا، ال أن نجني منها ثمارا و  ــ ــ ــــ ــ ــ ن العمل الفدائي، وما أروعه وأرفعه، ســ

ـــالمخـــاطر، إذافـــو فمخ ـــة، تنبث عنهـــا وحـــدة  ا  لم تقم وراءه  وحولـــه وحـــدة عر
رة..   عس

عة، هي        ـــعب فلســــطين في الطل ة المتحدة، ومعها شـ إن الجمهورات العر
النصر. ة  ة المصير، وأن تنهي المعر ع أن تخوض  معر   وحدها التي تستط

ة وعلى رأ       ع أن تخوضـــــها األمة العر ــــير ال تســـــتط ة المصـ ــها إن معر ســـ
ــر  ــ ان الواحد ةأرع عشـ ــ ــ ــر منها، ال يتجاوز سـ ـــة ماليين  ةدولة .. عشـــ منها خمســ

  نسمة..
س إبل        ان القاهرة، ول ــ انها مجتمعين عدد ســ ــ ن أرعة منها ال يتجاوز ســ

ة ...هاألمر سرا أن من الجنو ت، وال ا ولبنان، والكو   ا : ليب
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ة وفيها      ون حليف األمة العر الت" ... إن  إن النصــر لن  مثل هذه "الدو
ة الواحدة هي طر النصر..    نه الطر الوحيد ال طر سواه..إالدولة العر

ة، وأعنى بها موقف الدول العظمى       ة " أمام الوحدة العر قى هنالك "عق وت
ة الوحدة...  من قض

حتاج       اب أن الدول العظمى، أل بتتدليل أو تعليل لنثإلى  واألمر ال  ــ ــ ــــ ــ ــ ســ
ة لكل من األعداء  ـــالح الدول ــــ ــــ ــ اينة هي عدوة الوحدة بال جدال.. فإن المصــ مت
قاء التجزئة واالنفصــــال في الوطن العري،  فاالتحاد  ــة على  ــدقاء حرصــ واألصــ
ل الخير أن تتعامل  ا وفرنســـا، تر الخير  رطان ات المتحدة و الســـوفيتي  والوال

اسة  ن تتعامل مع دولةمتنافرة بدًال من ا مع أرع عشرة دولة بر واحدة، لها س
  واحدة وأهداف واحدة..

ة على        ا وفرنســـا قد وضـــعتا "الحدود" وأقامتا الدول العر انت برطان وٕاذا 
ــيتان بهذه الحدود،  ـــ ات المتحدة، راضـــ ــوفيتي والوال ــ ــ هذه "الحدود" فإن االتحاد الســ

ـــعار من "الم ــ ح شـ ـــــ صـ ــــان إزالتها، وتكرهان أن  قة إلى  حوتعارضــ الخليج" حق
اة... الح ضة  ة، نا   علم

ه        ل، وهو موقف تمل ان موقف الدول العظمى مفهوما على هذا الش وٕاذا 
ـــــاع لهذا الموقف، وأن  ا أن ننصـ ع س مفهوما وال طب ــــالح تلك الدول، فإنه ل مصــ

ا التي  ال همال ع زحزحتها..ننعتبره ج   ستط
نت اســـتمعوفي حوار عبر الســـنين م        مخاوفهم إلى  ع الرؤســـاء العرب  

ا  ا وأمر غ مختلفة : إذا أقمنا الوحدة فإن برطان ــ ــ ــــ ــ ــ من الوحدة تتردد  على صــ
منع عنا  ــوفيتي  ــ ــ ــ ــــ ا علينا .. إذا أقمنا الوحدة فإن االتحاد الســ ـــنعان انقال ـــ ــ ــ تصــــ

م طائرات الميراج ـــا  تتوقف عن تقد ــ ــــ ـــالح.. إذا أقمنا الوحدة فإن فرنســـ ــ ــــ إلى  الســـ
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ة.. والواقع أن المســؤولين االفرنســيين قد أعلنوا  غير مرة أنهم  عض الدول العر
ة  ا  إذا دخلت في وحدة مع الجمهورة العر ــفقة الميراج  مع ليب ــ ــ ـــيوقفون صـــ ــ ــ ســ

  المتحدة..
د عن           في أن أؤ ــوع..  ال في هذا الموضــ ـــت أرد أن أخوض طو ولسـ

س لنا أن نخاف من هذا ة أنه ل صــر ورو ف".. هذه حرب أعصــاب ال  ت "التخو
  صح أن ننهزم أمامها...

ـــــالحا أكثر،       ــــ ع أن نأخذ ســـــ ـــتط ــــ ــــ ــ ، نسـ ة الكبر ة العر م الجمهور حين نق
ع   ستط بر هي التي تملي شروطها، وال  ة  شرو أفضل.. إن جمهورة عر و

ملي   شروطه..عليها  أحد أن 
ف       نا سنظل نخاف من هذا " التخو ة أبدا...وٕاذا    " فلن تقوم الوحدة العر
ـــتقالل من مخـــالـــب  الـــدول العظمى، وعلينـــا أن ننتزع        ــ ـــ ــ ــ لقـــد انتزعنـــا االســ

ما فعلنا من أجل االستقالل.. الكفاح    الوحدة.. و
راتي هذه هي آرائي        ـــل األخير في ذ ة جعلتها الفصـــ ــدد الوحدة العر ــ صــ

ابها قرا عد أن مشـــيت في ر ة ثالثين عاما، فوقفت في ظاللها يوم عن الوحدة، 
ائها يوم تعسرت..   تعثرت، وفي أف

ان بوســـعي أن أرضـــى بتطورها التدرجي لوال        ني رأيت الخطر الماح أو
ة  ه األمة العر أتي يوم، وال تكون ف حت أخاف أن  الفناء، وأصـــ الســـاح ينذر 

  لتبني الوحدة.
انا، وال رع       ـــت خوافا، وال ج ــ ــــي الخوف في نفوس لســـ ــ ديدا، وال أرد أن أفشــ

ة وعرفتها،  ة الصهيون األمة.. ولكني خائف من أعماق عقلي، إلني أدرس الحر
ة وعجمت عودها... ة الصهيون ، ألني بلوت الحر   وخائف من أعماق فؤاد
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ح عام  لغير أن خوفي يتبد      ينة، إذا أصــ هو عام  الوحدة  1970أمنا وســ
ة، العام ا ه العر قوم  ة.اتلذ    حاد الجمهورات العر

تب هللا لي        متد بي ألر تحرر فلســـطين، و ان األجل ســـ وما أدر إذا 
ـــاء واألجـــداد .. ولكني إلى  أن أدفن ـــة، حيـــث يرقـــد األعزاء من اآل جوار األح

الي  اتي، وال أ ة في ح ال قرر العين، إذا رأيت الوحدة العر ـــترح ال ــ ــــ ــ أموت مسـ
ــتجد طرقهاتذلك أموت حيثما أموت.. ألن رفا عد ــ ــ ـــطين .. حرة إلى  ي ســـــ ــــ فلســــ

ة. ة، في وحدة عر   عر
  

تمت        ة، خاطبت في هذا الفصــل رؤســاء العرب، وقد  هذه الروح الصــاف و
المي في الحد األدنى  ظمت الكثير من غضبي.. وجعلت  الكثير من حزني، و

منعني عن "ج ـــاء أن  ــــ ـــراحة.. ومن شـ ــــ ـــل .. فلن أعدم من الصـ ــ ــ مهورته" فليتفضـ
  موطنا في الرع الخالي.. وما أروع قول اإلمام الشافعي رضي هللا عنه:

  وٕاذا مت لست أعدم قبرا   أعدم قوتا تعشت لس إن أنا 
قول هللا تعالى "و  ر  رؤساء العرب العشرة،  المي، أن أذ فيني في ختام   نّ أو

                                                      هذه أمتكم أمة واحدة".                 
م .  صدق هللا العظ

 
     

   


