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  كتاب والكاتب لا
  

ضــعة صــفحات س من الســهل أن تكتب مقدمة لهذا الكتاب في  فقد  ، ل
ـــــح أن نعتبرها مقدمة لهذا الكتاب التارخي الخطير الذ  صــ تب  قته أرعة  ــ ــ ســـ

ة المعاصرة ..  ة العر ت ظل في موضوعه الكتاب الوحيد األوحد في الم   س
ــاة ــة  وهــذه الكتــب األرعــة هي: أرعون عــامــا في الح ــة والــدول  –العر

من القمة إلى الهزمة مع الملوك والرؤســاء  –حوار وأســرار مع الملوك والرؤســاء 
  على طر الهزمة مع الملوك والرؤساء ..  –

ــه عنوانــه، والكتــاب الجــديــد الهزمــة الكبر مع الملوك  ( ، مــا يــدل عل
ـــاء  ــــ ــــ ــ ـة في حرب حزران لعـام  )والرؤســ ــجـل األحداث الرهي ــــ ــ ــ ل   ،1967ســــ

ابها   وأسرارها وآثارها .. ، مقدماتها وأس
 ، ولقد صــدرت عشــرات الكتب في مختلف لغات العالم عن حرب حزران

عها ــــــرح  ، ولكن هذا الكتاب يتميز عن هذه الكتب جم ــــ ان على مســــ أن مؤلفه 
مها، األحداث ة في تارخ العرب الحديث .. ، بل في صم   وفي أخطر حق
،أحمد  اب هوذلك أن صـــاحب الكت       ــقير اســـي العري المناضـــل، الشـ  الســـ

ــعيدين القومي والدولي ــ ة على الصـــ ا العر ـــا ة  ، الذ تولى الدفاع عن القضــــ قرا
ـــرن عاما ــ ــ ــــ ة، عشـــ ة العر ـــتعمار العالمي والرجع ــ ــ ــ ــــ ، تعرض خاللها  لعداء االسـ

ة ..  ة الدول   والصهيون



  

-7-  

ندرة ، ةفي القاهر  ، اشترك في مؤتمرات القمة ، حمد الشقير أو  ، واإلس
ـــاء ــــ ضــ ة، والخرطوم، والدار الب ـــة العر ــ ــ اســ ــ ــ ــــ ه السـ ارز في توج ان له دور   ، و

ا ا تارخ ـــجال وثائق عتبر ســ ه هذا  تا رات القائد  ، ولذلك فان  ـــه إال مذ ال ينافســ
ام  ــــر في يوم من األ راته أن تنشـ ــر إذا قدر لمذ العري الراحل جمال عبد الناصـــ

 ..  
ــــاء  (ب وعنوان هذا الكتا له داللتان  )الهزمة الكبر مع الملوك والرؤســـ

ه .. الداللة ، ارزتان هامتان تا ــع من  ــ ــــ ــار المؤلف في أكثر من موضــ ــ ــ ــ ما أشــ
ة  (األولى أن حرب حزران لم تكن  ــة أو ن ــ ســ ة األمر  )ن ــميت في بدا ــ ما ســ

ــة وغزوات  ـــليب ــ ـــــ بر ال تقــل أثرا وخطرا عن الحروب الصــــ .. بــل هي هزمــة 
ار مصر والشام.. ، في القرون الوسطى ، ارالتت   على د

ة ـــــول الكتاب، أما الداللة الثان ــــ ــ ع فصـ ــحة في جم ــ ــــ  فهي أن، وهي واضــــ
انت هزمة الملوك أحمد  ة إال وقد أكد أن الهزمة  ــ ــ ــــ ــ ــ ــقير لم يترك مناســ ــــ ــــ الشــــ

ــاء ة، والرؤســ ها، وأن األمة العر ــعو ـــار .. وأنها تملك ، شــ سـ برئة من عار االن
ةل مقوما ة والروح ان مؤهال ، ت النصــر الماد م العري المعاصــر  لو ان الح

ة ..    لهذه المعر
ة رائعة ..  ة موضوع ا علم   وفي هذا الكتاب مزا

ـــل زمني دقي ـــلسـ ــرد األحداث في تسـ ا أن المؤلف قد ســ ، وأول هذه المزا
عد مرحلة، خطوة خطوة قرأ الكتاب ، ومرحلة  ملك المواطن العري وهو  إال وال 

ساعة ة ساعة  ش المعر ع حس أنه  ة ، أن  اب األحداث من البدا سير في ر و
ة ..    إلى النها
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ة أن المؤلف ــــاء، والميزة الثان ــــ ــــ ــــرد مواقف الملوك والرؤسـ ـــ ــ ــ ســ قد  ، وهو 
ة ـــائلهم الســــرة، اعتمد على تصــــرحاتهم العلن ثم شــــرح مواقفهم من ، وقارنها برسـ

هم وتص )وخنادقهم  (مواقعهم    رفهم !!وسلو
عد ستة أعوام من الكارثة ، والميزة الثالثة واألخيرة صدر  أن هذه الكتاب 

ـــائــدة في الوطن العري قبيــل  ــ ــــ ــــ ــ ثيرا من الظروف السـ لير المواطن العري أن 
عدها ـــتفادة  (وأن ، ما تزال هي هي على حالها، الكارثة و ــ ــــ ارة الدروس المسـ  )ع

ام ال ام العرب في هذه األ ة التي يرددها ح ة وال واقع ـــئول ة وال مســـــ  تنم عن جد
 ..  

ان  ــــدر في عام الهزمة .. الن مؤلفه  ـــ ــ ــ صــ عي أن هذا الكتاب لم  وطب
ل عام ا في  تا ابها ، في نظر المؤلف، ذلك أن الهزمة، صـــدر  ــ أسـ قد بدأت 

  قبل الحرب بثالثة أعوام .. ، 1964في مؤتمر القمة األول في عام، ومقدماتها
قد أخذ في ســرد األحداث ابتداء من آذار ، الكتاب الحاليفان ، ومع هذا

ـــهور  1967( مارس )  ـــــهر .. فان أحداث تلك الشـــ أرعة اشـ .. أ قبل الحرب 
اشرة التي أدت إلى الحرب ..    انت هي المقدمات الم

ـــتعرض المؤلف حالة التوتر التي قامت على  ــ ــــ سـ ـــول األولى  ـــ ففي الفصــــ
ة ـــرائيل ـــ ــورة اإلسـ ــ ـــورة ومع، الجبهة الســـ ــهيرة بين الطائرات الســــ ــ ــ ة الطيران الشـ ر

ة ـــرائيل ـــ ــــ ة في اتجاه الحدود ، واإلسـ ــــرائيل ــــ ــاد القوات اإلســـ ــ ــ ــ ع ذلك من احتشـــ وما ت
  السورة .. 

ــــمــة التي اتخــذهــا القــائــد العري  ــ ــ ــــ ثم ينتقــل الكتــاب إلى الخطوات الحــاســ
ة وٕاغالق خليج  ــــحاب قوات الطوار الدول ـــأن انسـ شــ ــر  الراحل جمال عبد الناصـــ

ة .. ال   عق
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عد ذلك ـــــرح الكتاب  ــــ شــ ـــفرة المفاجئة المثيرة التي قام بها الملك  ، و ــ ــــ الســ
ة الدفاع المشــــترك بين  ــاعات تم خاللها عقد اتفاق ضــــعة ســ حســــين إلى القاهرة ل

ـــة المتحـــدة واألردن ـــيـــل الظروف التي دفعـــت، الجمهورـــة العر ــــ ــ ـــ أحمـــد  وتفـــاصــ
ــافر مع الملك حســـــين إلى عمان .. ــ سـ ـــقير إلى أن  والموجة  ، وفي طائرته الشــ

ة التي غمرت الوطن العري آنذاك ..    الروح
س عبد  قة االتصــــاالت التي تمت بين الرئ ــورة دق صــ ل الكتاب  فصــــً ثم 

ـــين في اليوم األول من الحرب ــــ ــــ ــــر والملك حسـ ــــ والظروف التي أدت إلى ، الناصــــ
يت المقدس ..  ة و   سقو الضفة الغر

عد ذلك إلى وقائع نتقل الكتاب  ة الثالث و ، الهزمة في الجبهات العر
س عبد  ، وموضــوع وقف إطالق النار، في األردن ومصــر وســورا واســتقالة الرئ

  الناصر وعدوله عنها تحت ضغ الجماهير .. 
عالج الكتاب بإسهاب مواقف  ، دولة دولة، إلى جانب الموقف العري، و

ـــوفييتي، الدول العظمى ــ ات المتحدةوال، وفي مقدمتها االتحاد الســـــ ا  ، وال رطان و
شف عن أسرار خطيرة تعلن ألول مرة ..    وفرنسا ف

ـــرار مؤتمر  ــــ ــيل الدقي أسـ ــــ التفصــ ــول األخيرة من الكتاب تتناول  ــــ والفصــ
ـاألمة  الخرطوم وتخـاذل الموقف العري في مجـابهـة الهزمـة الكبر التي حلـت 

ة التي حملت اب القوم ـــــ ة . واألســـ ــقير بو أحمد  العر ـــ س منظمة الشـــ ــــفه رئ صــــ
ـــحب من المؤتمر ـــ ــ ــ قول  ، التحرر أن ينســـ إن  الهزمة الكبر لم تقع في  (وهو 

  ولكنها وقعت في مؤتمر الخرطوم ..  ، سيناء والجوالن
ة الكتاب فصالن شائقان هامان ..    وفي نها
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حر  (أحدهما :  ال ـــتها  )إلقاء اليهود  ــــ ــــ ســ .. وهي التهمة الكبر التي أل
ة الع مؤلف الكتاب .. الصهيون ة    الم

ــتقالتي  (وثانيهما :  ه المؤلف ألول مرة أســـرار  )إقالتي واسـ شـــف ف  ..
ة العامة ــئول ــــ ــ ــ ــتقالته .. والظروف التي تحول دون عودته إلى ميدان المســــ ــ ــ ـــ ــ ــ ، اسـ

ة تحت تصرف أمته ..  ة والقوم اس اراته الس ضع تجاره واخت مواطن  ش  ع   ل
لمة أخيرة ــجلها في ختام  )عودة دار ال (ال تر ، و ــ ــ ــا من أن تســ ــ مناصــــ

ــوعة من ، هذه المقدمة ـــ ــ ــ ــ وهي أننا نقدم في هذا الكتاب إلى المواطن العري موســـ
ة عن أخطر مرحلة مرت في تارخ الحرب الحديث بل في تارخ ، الحقائ الرهي

له ..    العرب 
م أو تعرف .. فهو حــامــل لواء  حتــاج إلى تقــد ومؤلف هــذا الكتــاب ال 

ة  ــ ــ ةالقضـــ ة في المحافل الدول ة ، العر ـــهيون ــ ــتعمار والصــ ــ ـــم العنيد لالســـ ــ والخصــ
ة ..    والرجع

ا ــل ة قد فقدته مناضــــال صــ ــة العر اســ انت الســــ ة ، وٕاذا  ت فقد رحته الم
ا رائعا ـــــ ــ اســ ــ ــ ا ســـــ ات ة  تاب العرب ، العر عة  ــاحرا يجعله في طل ــ ــ ملك قلما ســـ

  المعاصرن .. 
الكتاب والك، ودار العودة   اتب .. تعتز 

  
  1973بيروت في حزران 

  دار العودة 
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  ..من فوهات اإلذاعة ةنجد
  ال من فوهات المدافع                   

  
رة هذا العام ســان، أقبلت راح الخماســين م وهبت ، وما زلنا في أوائل ن

ة ــــر عات ـــ ــ ــ ـــرصـ ــ ــ ــ ار جاء يجر ذيول، على القاهرة رح صـــ ه من ولفها رداء من الغ
ة ، الصحراء ئي ة  ة الزاهرة شاح دأت المدينة الزاه ة و    …فاحتجبت الرؤ

قع في ، وتطيًرت من عواء الهواء تتناوح من حولنا ـــي ما  ــ ووقع في نفســــ
ـــــهل ، نفوس الكالب حين تعو  ــ ــ ــــ  ، وفي القط حين تموء، وفي الخيل حين تصـ

ـــهر ــ ــــ ــير .ودعوت هللا ان ال يجعل هذا الشـ ــ ــ ، وال هذا العام ،قبل الزالزل واألعاصــــ
الكارثة انت أو صغيرة . ، مؤذنا    بيرة 

تبي ، وراودتني نفســـي أن اعتكف في البيت هذا اليوم فأنا لم أجلس إلى 
ل اً ، منذ زمن طو ح أم ـــــ ــ ــيت أن اصــ ــــ إذا طال مقامي في منظمة ، حتى لقد خشـــ

ة ــطين ـــحاب المؤلفات الرائعة ، التحرر الفلســـ ـــاتذتي اإلجالء من أصــ عيدا عن أســ
سيرة صالح ، وفي المقام االسنى، والسير، والتراجم، في التارخ والفلسفة واألدب

ي ة مرة ومرة، الدين األيو ت .. ، التي قرأتها ما   وما ارتو
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ـــين قد أخذت تقرع األبواب والنوافذ ــــــورا ، ولكن راح الخماســــ سـ عد م ولم 
طيب لي ما  فؤاد  ما ، الكتابأحب أن أفنى في ، وأنا قار صوفي، أن اقرأ 
  إذا استطاع إلى ذلك سبيال .  ، فنى العابد الزاهد في ذات هللا

تبي في حي  ة أن اذهب إلى م ، في القاهرة )الدقي  (ورجحت في النها
عيد عن بيتي ع عمال يواسيني، وهو غير  عزني . ، فلعلي أستط   أو اقرأ خبرا 

تبي حتى جاءني مدير إذاعة المنظمة و  قول : وما أن دخلت م   هو 
اح ؟  -    هل سمعت إذاعة دمش في هذا الص

عد .       قلت : لم أفتح اإلذاعة 
بير وخطير ..  ظهر أنه    قال : عدوان إسرائيلي على سورا .. و

ض ابــد ودائمــا إلى جوار طــاولتي وأدرت ، وملــت إلى جهــاز الراديو الرا
رة واألغان، المفتاح على إذاعة دمشـ األناشـيد العسـ ة تلعلع .. وٕاذا  ي الحماسـ

ش السور  اسم الج ، صارمة، موجزة، ثم تتعاقب عليها بالغات الناط الرسمي 
نا في الميدان ما لو  ـــع الوقت لكلمة زائدة، جادة .. تماما  ـــــ ــــ حتمل ، ال يتســ وال 

  لمة ناقصة .. 
له  قيت اليوم  ســان  7 –و تبي – 1967ن عض أمور ، في م أصــرف 

عض، المنظمة عض الصــحفيين األجانب وأســتقبل  ثم أتناوب ، الســفراء العرب و
ة مرة أخر ، على جهاز التلفون مرة ار العدوان ، وعلى اإلذاعات العر ع أخ أتا

  اإلسرائيلي على سورا .. 
ــاعة متأخرة من الليل ــ ــــ ــ ــ له إلى ســـ أنتقل من إذاعة ، ان ذلك هو يومي 

ة، دمشــ إلى إذاعة إســرائيل ار المعر تبي قد ولو ، أتعقب أخ ال أن الســعاة في م
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ـــاء ــــ ــــ ــ عض الطعام والفاكهة في الغداء والعشــ ــي في، تفقدوني ب ــ ــــ ــــ ــبت نفســ ــ ــــ ــــ   لحســ
ات( ساعة !!  )غرفة العلم ة ساعة  ش مع المعر   أع

ار لذلك اليوم ـــيلة اإلذاعات واألخ ــ انت حصـــــ ـــرائيل قد دفعت ، و ــــ ــ أن إسـ
حيرة طبرا ـــرقي  ــ ة إلى المنطقة المجردة شــ ، يدا الحتاللهاتمه ، الجرارات الزراع

النار ـــورة  ــ ـــت لها المراكز السـ ة، فتعرضـــ ـــرائيل ة اإلســـ ات والمدفع ا ، فتدخلت الد
ـــــورة ة والسـ ـــرائيل ة بين القوات اإلســـ دأت المعر ة ، و س المعر وما أن حمى وط

ة أسراب متوال وقصف المواقع ، بين الجانبين حتى تدخل سالح الجو اإلسرائيلي 
ــورة ـــالح، الســـ ك معه ســ ــت ـــور في أجواء دمشـــــ واشـــ وتوقف إطالق ، الجو الســ

  النار في ساعة متأخرة من المساء..
لمات قليالت .. سان في  ع من ن ة السا   تلك هي معر

ــة  ــانــت هــذه المعر ــانــت أكبر من هــذه الكلمــات..  ــة  ولكن هــذه المعر
ــماال ة من الناقورة شــ ة اإلســــرائيل  أكبر المعارك التي شــــهدتها خطو الهدنة العر

ة  ا إال .. إال معر ام العدوان الثالثي على مصر  1956حتى شرم الشيخ جنو أ
 ..  

دأت تتجمع أمامي التقارر..    و
ادة  ــ .. وتقرر ثان من ق ـــ تب المنظمة في دمشــ ــلني تقرر من م ــ وصـــ

ش التحرر الفلســطيني في ســورا ة ، ج قات الصــحافة األجنب ثم بدأت تنهمر تعل
اء العا االت األن ةوو ادة ، لم انت تصلني من الق ل هذا التقارر التي  وقارنت 

ة لم تكن مثل المئات من  ـــتقر في ذهني أن هذه المعر ــ ــــ ــــ ة الموحدة .. واسـ العر
قاتها التي وقعت بين سورا وٕاسرائيل على مد عشرن عاما منذ أن وقعت ، سا

ة الهدنة بينهما في عام    .1949اتفاق
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ــــر  ــ ــــ ــ ــــد ضـ ــ ــــ ــ ة أشـ انت انت هذه المعر ل ما وقع حتى اآلن ..  اوة من 

ة ة برة وجو امله، معر ات والمصـــفحات والطائرات يوما  ا ت فيها الد ــتر ، اشـ
ـــرائيلي ينطل في موجات  ــــ ــــ ان الطيران اإلسـ ـــاء .. و ـــــ ــ اح حتى المســ ـــــ ــ ــ من الصـــ

ة ة .. ، وطلعات متعاق ة احتالل مهد لعمل   أنما 
عث ، وازدادت الصورة وضوحا في ذهني تب المنظمة في حينما  إلي م

ــورا في  ــ تور جورج طعمة مندوب سـ رة التي قدمها الد ـــورة عن المذ ورك صــ نيو
قول فيها ـــلت  (األمم المتحدة إلى مجلس األمن  ـــرائيل أرســ طائرة نفاثة  72إن إســ

ألف قنبلة مدمرة ومحرقة،مما أد إلى قتل  ــورة وقذفت  ــــ ــــف ثماني قر سـ ــ لقصـ
ـــتخدمت قنابل زنة  العجزة واألطفال بدون تمييز .. ــــ ة اســ ـــرائيل ــــ وٕان القاذفات اإلســ

ــــف طن ــــد المدنيين، ل منها نصــــ الم ضــــ ــتخدمت قنابل النا ــ ــ وهي بذلك ، ما اســ
ة ..و ع الصــدام ‘ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضــد اإلنســان ن هدف إســرائيل توســ

ـــاملة ة شـــ ــورا ودفعها لخوض معر ــ ـــتفزاز ســ ــ قاع المزد من الدمار ، واسـ وذلك إل
سان  10( )والشعب العري عامة ، سورة خاصةوالكوارث    ) . 1967ن
ــورة  ( ة تقصـــف ثماني قر سـ عون نفاثة إســـرائيل ــ .. ذهلت  )اثنان وسـ

ــور  رة المندوب الســـ ـــره ال  ، وأنا اقرأ مذ أســ والمواطن العري في الوطن العري 
عض الحقــائ ــالحقــائ أو ب ــة  ــم ــ ــــ ــــ ــام العرب  ، تزوده أجهزة اإلعالم الرســ وح

ـــبون أنهم بهذه  اســــــة  (حســـ ــ ــ ة من  )الســ ة المعنو حمون الروح العر ة  اإلعالم
ة، الوهن ــ ـــ احا وعشـ ــ ــ ـــحهم صــ فضـــ ــغير  ـــ ـــتور الصـ حينما ، وقد فاتهم أن الترانزســـ

ا  ــوت أمر ــ ـــــ ـــرائيل وصـ ــــ ــ ـــتمع العامل والفالح والطالب والمرأة إلى إذاعات إسـ ــ ـــ ســ
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ا ة تناقض اإلذاعات ، وصــــوت برطان ــيل ة .. جملة وهي تنقل صــــورة تفصــ العر
  وتفصيال !!

ة  ار المعر ــتزد من أخ ـــــ ــ ــ ـــورة في القاهرة السـ ــ ــــ ــــفارة الســـ ــــ ــ وفي زارة للســ
ة   قلت للسفير:  ، الرهي

شأن العدوان اإلسرائيلي األخير ؟  - م من جديد    هل عند
ــا، قــال : الحمــد  ــتعمرات ، ن مطمئن ــــ ــ ــ .. لقــد دمرنــا عــددا من المســــ

ة وأسقطنا للعدو ست طا طة . اإلسرائيل س انت خسائرنا    ئرات.. و
رة الخمسـة التي أعلنها الناط  قلت : لقد اسـتمعت إلى البالغات العسـ
غارات  ظهر أن الطيران اإلســــرائيلي قام  ة..  ــمي في دمشــــ في يوم المعر الرســ

ة على القر والمواقع السورة ..    متتال
ة .. وا لطيران اإلسرائيلي قال : لقد تلقيت اليوم تقررًا مفصال عن المعر

ة ..  صورة جد ة    لم يجرؤ على الدخول في المعر
ـــتراك  ــــ انت 72قلت : ولكن اشـــــ ة  ة يدل على أن المعر ــــرائيل ــ ــــ طائرة إســ

س..   ة الوط   حام
ـــع طائرات ـــترك أكثر من تســ ار العدو .. لم تشــ ــقطنا  ، قال : هذه أخ أســـ

  منها ستة، وهرت الثالث األخر .
ـــوع  ــ ــرائيل لم طائر  72قلت : إن موضـــ ــ ار العدو .. أن إســــ س من أخ ة ل

ــة عــدد الطــائرات.. إن هــذا العــدد هو مــا قــالتــه ر ـــــ ــ ــ ــــ ر في بالغــاتهــا العسـ ــذ   ت
  سورا ..  

ه  س ف حا .. وهذا هو التقرر أمامي .. ل ـــح ــ ــ ــ ــــ س هذا صـ قال : ابدا ل
  شيء من ذلك ..  
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تور طعمة ممثل سو  را قلت :أنا ال اعلم ماذا عندك في التقرر ..إن الد

ر فيها أن  رة إلى مجلس األمن يذ ة  72في األمم المتحدة قدم مذ طائرة إســرائيل
  قصفت القر السورة..

ة   ــم قة رســـ حت وث ــ رة على الدول األعضـــــاء وأصـــ وقد وزعت هذه المذ
  من وثائ األمم المتحدة . 

  قال : أنا ال اعلم شيئا من هذا .. ذلك أمر غرب .. 
عض قلت :  أرجو أن تبرق إل ــف للرأ العام العري  ــــ ــ لتكشــــ ــ ـــــ ى دمشـ

صــح أن  ضــعفها .. وال  ة ال  قو الروح المعنو ة .. إن ذلك  حقائ هذه المعر
انت  ة المغيرة  ــــرائيل ــ ــ ــ ــــرها أن الطائرات اإلســــ ــــ ــ ــ أســ ا  علم  72تعرف الدن .. وال 

  المواطن العري شيئا من ذلك .. 
ــور القتراحي ــفير السـ ة، وقد اســـتجاب السـ بذلك إلى دمشـــ  وأرســـل برق

  ونحن ما زلنا في مجلسنا في السفارة .. 
ر الرأ العــام العري ــ لتنو ــ ــــ ــ ــ ـــتفعلــه دمشــ ــ ــ ـــــ ــت أراقــب مــا ســ يف ، و و

ة السفير السور .. وجاءتني قصاصات الصحف السورة  شأن برق ستتصرف 
  فماذا قرأت وماذا سمعت ؟؟ ، ونشرات اإلذاعات

تور نور الد ـــور الد س الســـ ـــمعت خطاب الرئ علن: ســـ ــــي وهو  ين االتاســ
عتدوا على حدودنا،( ـــــهيونيون أن  ـــ ــ ــ وحاولت طائراتهم أن تمزق  لقد حاول الصــ

عي والحاسم، حرمة سمائنا طل رد الرد الطب شنا العقائد ال وٕان نيراننا ، ولكن ج
عد اآلن ــتكي  ـــاعين وأكثر .. ولن نشـــ ــــاع صــ ــنرد ، لن تخمد حتى نرد الصـ بل ســـ

ة ، عدوان في قلب األرض المحتلةعلى العدوان بتدمير قواعد ال وان ســورة ماضــ
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ـــطين ـــاد لكل ، في طرقها لتحرر فلسـ المرصـ قف  ـــور  ــعبي السـ ش الشــ وٕان الج
ة المشـــبوهة في المنطقة ات الرجع س الســـور حول  )التحر .. ودار خطاب الرئ

ـــك ــ ــــرورة من غير شــ ــ طرح أمام المواطن العري ، هذه المعاني،وهي ضـ ولكنه لم 
ـــةحقـــائ المع ـــا، ر ـــة أن تجعـــل منـــه مواطنـــا واع ـــاف ال مواطنـــا ، وهـــذه بـــذاتهـــا 

  متحمسا فحسب .
ـــور  ــ ــــ ـــي عقد وزر اإلعالم الســـ ــ ــــ تور نور الدين االتاســـ عد خطاب الد و
ـــورة  ــ ــــ اكات الســـ ــت ــ ــ ــــ ه عن االشــ ا تحدث ف ـــحف ــ ــــ ـــيد محمد الزعبي مؤتمرا صـــ ــ ــــ الســـ

ة ــــرائيل ــــ ــــي، اإلســ ــــ ــــه في الكالم الحماســ ــــ ســ ق ، فوجدته ينهج نهج رئ إن (ول وهو 
عود إلى مناط الهدنة طالما هناك احتالل صـــهيوني لفلســـطين وٕان ، الهدوء لن 

ــد  ــ ــــ ــتليها معارك اشــ ــــ ــ ــت األولى ولن تكون األخيرة بل ســ ــــ ســــ ة التي جرت ل المعر
وأقسى إلى أن يتم تحرر فلسطين وٕانهاء الوجود الصهيوني .. وٕان خل أوضاع 

ة المجاورة إل ة وثورة في األقطار العر ــرائيل شـــر أولي لتحرر األرض تقدم سـ
ــــطورة التفوق الجو ، المحتلة ــ ــ ـــورا وأنها حطمت أسـ ــ ـــ ة أثبتت تفوق سـ وٕان المعر

ـــرائيلي  ــفي غليلي )اإلســــ ــ شـــ ـــور ، ولم أجد في هذا الكالم ما  فما زال الكالم الســــ
حتر الذ انشىء في القرون الوسطى!!    يدور في فلك ديوان الحماسة لل

ةوأرســـلت إلي الســـفارة ا عث تتضـــمن مقاال عن المعر ، لســـورة جردة ال
عض ضـالتي مئة هجمة أو موجة من (فقد تحدثت وألول مرة عن ، فوجدت فيها 

الطيران اإلســرائيلي اســتطاعت ســورة ان تصــدها دون ما حاجة إلى طلب تدخل 
ــترك ة الموحدة أو مجلس الدفاع المشـــ ادة العر ادرت إلى التلفون وقلت  )الق .. و

انت موجعة ، ر السور : إن الحقائ وحدهاللسفي هي التي تشحذ عزمة ، ولو 
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حقائ هذه  ، المواطن العري ـــفة الرأ العام العري  ــــ اشـــــ ـــــلوا م ــــ أرجو أن تواصـــ
ة .. و .. و    … المعر

     
ــورا لم تكن وحدها في هذا التخلف اإلعالمي فقد قامت الدول ، ولكن ســـ

اتها المعروفة  ممارســـــة هوا ة  صالعر فراحت تصـــــدر ، في ميدان األعالم الرخ
العشرات ة  ه قول القائل: ، التصرحات الصحف ما ينطب عل   ف
أكلي بندقا  ا هذا  ا من المعني ولكن له طقش    المك    خل

انها . وأنا  ــــرحات في م ــــع هذه التصـ وقد تورم الملف بين يد وأنا أضـ
بها وحفظها .. وقالت هذه أتساءل عن مصير الجهد الذ أنفقه في جمعها وتبو

  التصرحات : 
الذات (  ة  1967 /4 /7في يوم العدوان اإلسرائيلي  ) قال وزر الخارج

غداد  ة في تصـــرح له أذاعه راديو  ــتعدة إلســـناد  (العراق ة مسـ ومة العراق إن الح
ــد العدوان اإلســــرائيلي ــورة ضــ ـــتظل على  ، ســ ثب وسـ وأنها تراقب الوضــــع عن 

ـــتمر م ـــال مســ ــاتصــ ة و خاصـــــة في القاهرة ودمشـــ ـــفاراتها في الدول العر ، ع ســ
   .)لمعرفة التفاصيل وٕاصدار األوامر .. 

ة والمغترين اللبناني أن  ــجب االعتداء  (وأعلن وزر الخارج ومته تشــ ح
ــورة، ة على األراضــــي واألجواء الســ ــرائيل ــامن مع  الذ شــــنته القوات اإلســ وتتضــ

ل عدوان..     .)سورا ضد 
ة أن القوات ، األردن على العراق ولبنانوزاد  ـــرح ــ ــــ ــــ طرقة مسـ أن أعلن 

ـــعت في حالة تأهب وٕانذار ــ ـــــ ة وضــ ان على ، األردن ـــالح الجو األردني  ــــ ــ ــ وأن سـ
اكات ــت ــور أثناء االشـ اشـــر مع ســـالح الجو السـ ــتمر وم ــال مسـ وأن الملك ، اتصـ
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ـــالح الجو األر  ــ ادة ســــ اكات إلى ق ــت ــ ــ اء االشـــ ه أن ــــــين توجه على اثر تلق دني حســـ
ار قواد األســلحة ، واطلع على اإلجراءات التي اتخذوها، حيث حضــر اجتماعا لك

ــــلحة في حالة  ــ ة المســــ ع القوات األردن ـــع جم ــــ أن توضـــ ماته  ـــــدر إليهم تعل ــــ واصـ
   .)االستعداد التام .. 

ــورة في اليوم األول للعدوان )النجدة  (انت هذه حصــــــيلة  ة لســــ ، العر
ة ن ام التال   جدات أخر ..ثم جاءت في األ

ه  ش العراقي الذ أعلن ف ان الج س أر ـــرح رئ ــــ ومن هذه النجدات تصــ
ـــور  (أن  ـــعب الســـ ش والشـــ ــتعداد لنجدة الج ــ ة االســ ة تقف على أه القوات العراق

ــرائيلي ـــد العدوان اإلســـ ة ، ضــ غ ة  ــتمرة تطورات المعر ـــورة مســـ صــ ع  نا نتا وأننا 
   .)االشتراك فيها إذا استدعى الموقف .. 

ـــور في و  ــ األعمال الســـــ ـــتدعى القائم  ــ ت اســـــ ة الكو منها أن وزر خارج
ت وأبلغه  ـــورا وتقف  (الكو ــ ــرف سـ ــ اناتها تحت تصــ ع إم ــع جم ــ ت تضــ أن الكو

عد الحدود  التأييد إلى ا ل طاقاتها ومشاعرها وتذهب    ..  )معها 
ـــــودان  ــ ة الســ ــد (ومنها أن وزر خارج ــ ــ ــورة ضــ ــــ أكد أن مؤازرة بالده الســـ

ات  العدوان ـــا ــ ــور في ردعه العصـ ـــعب الســــ ــ ات الشـ ــح ــاد بتضــــ ــ ــهيوني وأشــ ــ الصــ
ة  ة المعتد   .  )الصهيون

ة  ــرح من األمانة العامة لجامعة الدول العر ــ ــــ ــــ ان العدوان  (ومنها تصــ
ــرائيل تحتقر قرارات األمم المتحدة د أن إســ ــورا يؤ وأن على ، اإلســــرائيلي على ســ

ة أن تطرد إسرائيل من األم   ..  )م المتحدة المنظمة العالم
ة اقي الدول العر لها ، ومنها تصـــرحات أخر على هذا المنوال من  و

ة للقتال والنزال ال من فوهات المدافع   ولكن من فوهات الراديو!! ، متأه
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ان بين يد ملف آخر إ و  ة  لى جانب هذا الملف عن التصرحات العر
حتو ، يزدني غما وهما ة ذلك هو الملف الذ أعددته ل ـــرحات اإلســــرائيل  التصـ

م العري  ـــــل بين الح ة .. وقد وجدت في هذين الملفين الفارق الفاصــــ عن المعر
م اإلســرائيلي من جانب آخر .. إن المقارنة فادحة وفاضــحة .. ، من جانب والح

ــاعدة .. , إلى  ــ ال الصـــ ــعها أمام األج ــــ إنها موجعة مفجعة .. ولكني أرد ان أضـ
م العري حتى ت ــدة الح ــ مســـ يف تح ــير ، تعلم  ــ يف تتكلم .. وال ضـــ وأن تعرف 

ان واضــــحا تماما  ســــان  ع من ن ــا ان نتعلم من أعد أعدائنا .. ففي عدوان الســ
ة ..  ة ..وأعدت ما تقول عن المعر أن إســرائيل قد أعدت ألمرن : أعدت للمعر

مقدار ..  ل شيء  حساب و   ل شيء 
ــعيد الكالم ـــ ــ ــ س ، وعلى صـ ول رئ ــ ــ ــــ في اشــ ــرائيل ووزر عقد ل ــ ــ وزراء إســــ

ة، الدفاع ـــــورا ، عد انتهاء المعر ه على ســ ــــــدد ف ا شـ ـــــحف أن تحترم  (مؤتمرًا صــ
ــرائيـل وتمتنع عن أعمـال الخرق والتخرـب ــ ــــ ــ ـــ ـادة إسـ ــــــ ــــ ــ وأن  ، خطو الهـدنـة وســ

رة فق ــ ــ ــرب األهداف العسـ ضـــ ــلموا أوامر  ارن اإلســـــرائيليين قد تســـ وعدم ، الط
ـــة غـــارة  )فـــذوا األوامر بـــدقـــة .. وأنهم ن، التعرض لألهـــداف المـــدن عترف  الم 

ـــرائيلي ــالح الجو اإلســ ـــرائيل قد ، ســـ أن إســ القناعة  غة تغر  ولكن جعله في صـــــ
ـــــت  ـــروع  (مارســ ر وٕاال … في الدفاع عن النفس  )حقها المشــــ ون التزو ذا  وه

  فال !! 
علن هذا الموقف ول  ــ ان اشــ بل  ، ال في الكالم يرســــله إرســــاال، وحين 

ـــان  ـــح لـــه حجم وحـــدودفي ب ــــ ــ ــ ش  ، واضـــ ـــان الج س أر ـــان الجنرال رابين رئ
ـــرائيلي ــــ عقدان مؤتمرًا  ، اإلســــ ــرائيلي  ــ ــ ــــ ــالح الطيران اإلسـ ــ ــــ والكولونيل هود قائد ســـ

ه أن  علنان ف ا  ــحف ــتحيلة على طيراننا (صــ ــت مســ ســ ــورة ل ة الســ ، مواقع المدفع
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رغرافيوان الطيران اإلســرائيلي اســتطاع التغلب على التفوق الســور الط وأننا ، و
الم ..  ــديد وقنابل النا ــ القنابل ذات االنفجار الشـــ ـــورين  ـــ وهذا  )هدمنا مواقع  السـ

رون ظهرا ــ ــ ــــ ــ ــ ة أجرتها اإلذاعة ، الكالم أعلنه العســ ـــاء ندوة تلفزون ــــ ــ ــ لتقابله مســــ
علن فيها  ان  ا اي ــــرائيل ا ــــ ــــ ة إسـ ة مع وزر خارج ـــرائيل ــــ ــ ــ ـــتعدون  (اإلســ ــــ ــــ أننا مســ

عد اليومللمحافظة على السالم ا ة السورة  وأن على ، لذ ساد الحدود اإلسرائيل
ة   )الدول الكبر أن تقف ضد مدافع الهاون السورة ال ضد المحارث اإلسرائيل

  !!  
ــترا متعددة اآلالت  ــــ ــــ سـ اور ه  ــ ــ ــــ ــ ــرائيل في ذلك اليوم أشـ ــ ــ ــ انت إســـ هذا  و

رون على  ان والقادة العســــ ول واي ــ التي بين  )اآلالت  (والنغمات لعب فيها اشــ
ة (ليخرجوا ، أيدهم مفون ــالم  )ســـــ ــالم  (… العدوان في إطار الســـ ــ من في  )سـ

  جوف العدوان !! 
المهم  (، نحن )المنــا  (ولم أكــد افرغ من المقــارنــة بين  هم حتى  )و

ــة أخر  ـة عر ـــــمــاتـة، بـدأت معر ــــ ــ ــ ـة والشـ ــا ـة الن ـة ، هي معر إلى جـانـب معر
اها ـــــاحب ، النجدة إ ــــ ان األردن صـ ا العرب  (و  )الخ األول في الدفاع عن دن

ة .  طل هذه المعر   هو 
ــــي في بيتي  ــ ــ ـــــ ر ليلة لقيت فيها نفسـ ـــتعرض فيها  ، وٕاني ألذ ــ ــــ ــ ــ وأنا اسـ

ة ـــطين ــاعب منظمة التحرر الفلســــ ـــاء ، مصـــــ وفتحت مفتاح  ، مع الملوك والرؤســــ
ة عشرة مصدر أردني مسئول 1967 /4 /10(  الراديــــو في الساعة الحاد ) وٕاذا 

ة قد سجلت يوم  (علن أن  ان طائرتين إسرائيليتين قد  7أجهزة الرادار األردن نس
ــة وحلقتــا فوق العرش وعــادتــا إلى قواعــدهمــا دون أن  خرقتــا حرمــة األجواء العر



  

-23-  

ة المتحدة ما حدث  ، ون هناك أ رد فعل من جانب الجمهورة العر تماما 
  )1(أثناء العدوان اإلسرائيلي على السموع. 

ــرائيلي  عد ذلك إلى التعقيب على العدوان اإلســـ ـــدر األردني  وانتقل المصــ
ــورة فأردف قائال  ــــ ــــ س الجمهورة  (على ســـ ــر رئ ــــ ــ ــ س جمال عبد الناصـــ إن الرئ

قع فيهــا أ  ــه األخير أنــه في اللحظــة التي  ــة المتحــدة قــد أعلن في خطــا العر
ة المتحدة ســــتتدخل  ع المصــــدر  )..عدوان على ســــورة فان الجمهورة العر وتا

ه متسائال  إن العدوان اإلسرائيلي األخير على سورة استمر عددا  (األردني تعقي
ة المتحدة ..؟    .)من الساعات ال من اللحظات فأين الجمهورة العر

ة ة األردن ا س عبد الناصر، ولكن حرب الن انتقلت ، عد أن غمزت الرئ
ــــتط ــ سـ ــــنع تهمة  ـــورا في أشـــ ــ ســ ال أن يبتدعهاإلى التعرض  ــــة ، ع الخ وخالصـــ

ة (، التهمة ـــورة  1967/  4 /14ما أعلنتها اإلذاعة األردن ــ ــــ ) أن الطائرات الســ
ــي  ـــقطت ثالث منها في األراضـــ ـــالح الجو اإلســـــرائيلي قد ســ ت مع ســ ـــت التي اشــ

ة ــورة تبينوا  (، األردن ــــ ـــــوا حطام الطائرات الســ ــ وان الفنيين األردنيين الذين فحصـ
انت مزود ةأنها  صوارخ خشب   .!! )ة فق 

ــئول  (ان ذلك ما أعلنته   قتصـــــر  )مصـــــدر أردني مســـ ولكن األمر لم 
ــــحــافـة في بيروت فقــد تلقفتـه  ــــ ــــ ر إلى الصــ ــة فقــد انتقــل التزو على اإلذاعـة األردن

اة والزمان ــالح  ، أو ان الخبر ه عليهما من عمان، جردتا الح ــرتا أن ســــ ــ فنشــ
ـــور  ــــرائيلي في ان مزودا بذخير  (الجو الســـ ة مع الطيران اإلســ ة في معر اذ ة 

سان ..  ع من ن   . )السا

                                                           
)1( ، مة مع الملوك والرؤساء أحمد الشقير    . على طر الهز
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ة نا في حفل عشــاء في الســفارة اللبنان ، وصــادف في ذلك األســبوع أننا 
ما  ل من لمة مع  ان .. فقلت لهما : لي  ولقيت سفير األردني ولبنان يتضاح

ة لبيروت أنا اعلم أن الصحف  النس ما تكتب  )حرة  (:  لكن هل يجوز ان و ، ف
ة في  اذ ــورة تحمل ذخيرة  ــــ ــ ــ اة والزمان أن الطائرات الســــ فتا الح ــــــح ــ ــ تزعم صــــ

تها مع إسرائيل .. هل تصل  ر  )حرة  (معر الصحافة إلى هذا الدرك من التزو
ـــاءل ــ ة إلى عمان فاني أتســـ ـــــ ــ النسـ ـــهير .. أما  ــــ ـــرائيل على ، والتشـ هل تكذب إســـــ

مثل ما تكذب اإلذاعة األ ــور  ش الســ اء إلى هذا الج ة .. هل جف ماء الح ردن
ـــئت .. واكذب ما  ــنع ما شـ ــتح فاصــ ــعارنا اليوم :إذا لم تســ ح شــ ــ الحد ؟؟ هل أصــ

  شئت.
اء ة الح دان أنهما سيتصالن ، وانصرفت عن السفيرن وهما في غا ؤ و

عد ثالثة  ه في هذا المجال فقد أعلمني الســــــفير  ومتيهما..وقد أد لبنان واج ح
و  ام أن الح رامة أ ة قد قدمت الصحفيين إلى القضاء بتهمة التعرض  مة اللبنان

ـــيئا ..  ــور .. أما عمان ..عمان لم تكن آذان . . فلم تســــمع منها شـ ش الســ الج
عض الصـــحف بيروت، ولم أســـمع عنها شـــيئا .. ولكن عمان قد اســـتمرت  ، مع 

ة ا مرة أخر ومن القاهرة ، وهي تســخر من دمشــ مرة ، في حملة الشــماتة والن
انت التهمة الصـــارخة موجهة إلى النظام الســـور  ــتفز إســـرائيل وال ، .. و سـ أنه 

ـــمد أمامها  ـــــ ــــ أنها لم تنجد … صــ ة المتحدة، ذلك إلى الجمهورة العر وموجهة 
ــــر  امله .. ولم ينطل الطيران المصـــ ة امتدت يوما  ــور في معر ش الســـــ الج

ة لتخفيف ال   ضغ عن سورا . إلى ضرب القواعد اإلسرائيل
ة ـــــفارة العراق ــــ ــــ م عامر في حفل أقامته السـ ـــير عبد الح ــ ــــ ــــ  ، ولقيت المشـ

ة  ــدد معر ــ صــــ ــاعد في األردن ولبنان  ـــ ك المتصـــ ـــــ ــ ه عن حملة التشـ وتحدثت إل
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ـــان سـ ع من ن ــا ـــالح الجو ، الســ ة من تفوق سـ ـــحافة الغر ـــفت عليها الصـ وما أضـ
ة الدفاع المشـترك مصـر عن نجدة سـورا ونقض  )وتقاعس  ( ، اإلسـرائيلي اتفاق

  المعقودة بين القاهرة ودمش .
ــ في يوم  ــ نا على اتصـــــال دائم مع دمشـ ــير عامر : لقد  ــ فقال لي المشـ

انوا يردون معاونة ة .. وعرضــنا على إخواننا الســورين إذا  ان ، المعر فأجابوا 
طر على الوقف .  س   سالح الجو السور 

أمانة الجن  ــألك  ـــرف .. هل أنت مطمئن إلى قلت : أرد ان أســ د الشـ
  .جواب دمش .

ة من أولها آلخرها  ـــير هذه المعر ــ ــ قال : الح .. أنا غير راض عن ســــ
..ولقد قلت إلخواننا الســورين عدة مرات إنه ال داعي الســتفزاز إســرائيل .. يجب 

س عبد الناصــر ، ان نســتكمل اســتعداداتنا أوال ..ومع هذا فقد عرضــنا عليهم الرئ
ــــند ســـــالح ، وأنا ع ان نسـ ــتط ــ ــورا حتى نسـ ــ املة في سـ ة  ان تكون لنا قاعدة جو

ــور عند أ طار ..ولم يرض إخواننا الســــورون بذلك.. فماذا يرد   (الجو الســ
  منا ان نفعل ؟؟!  )العرب 

ة ما يزال ساخنا حتى اآلن .. وٕانها فرصة لمعاودة  قلت : إن جو المعر
حث في الموضــوع دوا ، ال ة وأر أن تؤ صــدد القاعدة الجو ة  اقتراحاتكم مرة ثان

 .  
ـــها  ــ ــ عضــ ه اآلن .. خالل هذا ، قال : القلوب عند  ر ف وهذا ما نحن نف

عث وفدين األول برئاســـة الفر محمد صـــدقي محمود قائد القوات ، األســـبوع ســـن
ة س الوزراء، الجو مان رئ وســنفتح الموضــوع ، والثاني برئاســة محمد صــدقي ســل
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ــــه ـــاسـ ة الدفاع و ، من أســ ل التزاماتنا التي وردت في اتفاق ـــرون لتنفيذ  نحن حاضــ
ين سورا .    المشترك بيننا و

ـــبوع ( ــ ـــــافر الوفدان في ذلك األســـ ) 1967 /12/4وقد تم هذا فعًال فقد ســـ
اســيين ، إلى دمشــ واجتمعا برجال الدولة رين قبل الســ فتلك هي ســورا ، العســ

 .  
ــفارة الســــــ الســــ نت على اتصــــــال دائم  ورة في القاهرة ألكون على علم و

احثات في دمشــــــ ــك في ، ما يدور حول الم ــ شــ ح الرأ العام العري  ـــــ فقد أصـ
ة الذات من الشعار الذ  ، والتضامن العري، جدو اللقاءات العر وقد ضجر 

ام العرب على الدوام ة (من أن ، ان يردده ح قع على أ دولة عر أ اعتداء 
ة جمعاء ..  عتبر اعتداء على   .)الدول العر

ة في تلك الفترة   ارات العر عة الت ــرائيل تجهل طب ــــ ــــ ــ فقد ، ولم تكن إســ
ة على زارة الوفد المصـــر لســـورة  فة الجروســـالم بوســـت اإلســـرائيل علقت صـــح

عض  (فقــالــت  قــات التي انطلقــت من عمــان ومن  إنهــا محــاولــة للرد على التعل
ة المتحدة في نجدة سورة صحف بيروت التي سخرت من فشل ال جمهورة العر

اكات  سان  7خالل اشت   .   )ن
ة   ة التي بدأتها عمان لم تعد معر ا ــــماتة والن ــــ ــــ ة الشــ والواقع أن معر

ة ــار عن العدوان اإلســـــرائيلي، جانب صـــ زت على الخالفات  ، فقد تحولت األ وتر
ة ة ، العر ــ ــ ــــ غتنم مناسـ ـــــي بدا من أن  س االتاســــ ـــرن ولم يجد الرئ ـــــ ر العشـ الذ

ة عن ســـورة ( علن أن ســـورة مصـــممة على 17لجالء القوات الفرنســـ ســـان ) ل ن
ـــــالح ــ ـــــي المنطقة المجردة من الســ ـــرائيل من احتالل أراضــــ ــ ــ مهما بلغت  ، منع إســ
ة ســـورة المصـــيرة ة فلســـطين هي قضـــ ات .. وأن قضـــ وأن أســـلوب  ، التضـــح
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ة .. وأ ــورا في تحررها هو حرب التحرر الشـــــعب م الرجعي القائم ســـ ن تأييد الح
ة  عد معر ة واألردن  ــعود ــ ـــوفة لخداع  7في الســ شـــ ن إال محاولة م ــان لم  ــ ســ ن

م  ة .. وأن الح ـــهيون ــ ــ ــ ــ ــــــتعمار والصـــ ــ ــ ة تعاونهم مع االســــ ة وتغط الجماهير العر
ولكنه حشدها على الحدود السورة بدال ، العميل في األردن أعلن عن تعبئة قواته

التحلي  من حشــدها لمواجهة ة  إســرائيل .. وأن األردن ســمح للطائرات اإلســرائيل
ــورة ..وأنه ال يرجى خير من  اك مع الطائرات الســــ ــت ــ ة لالشــ عبر األجواء األردن

   .)تونس والمغرب ومؤتمرات القمة والحلف اإلسالمي .. 
ــــف  تور يوســ ـــور الد س الوزراء الســـ وحول هذه المعاني ذاتها خطب رئ

ــورة فقال زعين في مؤتمر اال ــــ ة ســـ طل ـــــورا تتوقع عدوانا  (تحاد الوطني  ــ إن ســ
ســـان  ع من ن ة الســـا ة ســـاعة .. وٕان معر ا عليها في أ ا اســـتعمارا رجع إســـرائيل
ة  ـــهيون ــــ ـــي اإلعالمي وغير اإلعالمي بين الصــ ـــ ــــوح التنســـ ل وضـــــ ـــفت  ــــ شــ قد 

ة ..وٕان االســتعمار قد عهد إلى الملك حســين  ة العر اللعب واالســتعمار والرجع
ة التحررة  م العر ة ,وقلب أنظمة الح ــاع العر ــ ــ ــــ بورقة تقوم على تغيير األوضـــ

ســـحقها، في المنطقة ة وســـ وٕان األردن قد ، ولكن الشـــعب العري فضـــح هذه اللع
ـــورة ـــد جيوشــــه على الحدود السـ ــد ، حشـ حشــ قوم  ـــطين  وهل من يرد تحرر فلسـ

تور زعين في )جيوشـــه على حدود ســـورة  قول  ومضـــى الد ه  إن حرب  (خطا
ة هي الســبيل األكيد لتحرر فلســطين من االغتصــاب الصــهيوني ، التحرر الشــعب

ــــرائيلي المزعوم ــــ ــ ـــ ن ان تجوز علينــا، وان التفوق اإلسـ م ــطورة ال  ــ ــــ ـــــ وحتى  ، أسـ
ة وحتى الذرة منها األســلحة غير التقليد حها  فإننا ســنواصــل طر حرب ، تســل

ة    .   )التحرر الشعب
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ارات النارة في اإلذاعة الســــورة تصــــدر عن نت ا  ــتمع إلى هذه الع ســ
س الثاني س األول والرئ ر ، الرئ احثات الوفدين المصرين العس وأنا اقدر أن م

ة ــي ســــتفضــــي إلى نتيجة إيجاب اســ ــعة ، والســــ ضـ ا  عد أن قضــــ وقد عاد الوفدان 
ضــة احثات مســتف ام في م علن وصــدر البالغ المشــترك في القاهرة و ، أ دمشــ ل

ـــترك المعقودة بين البلدين ــ ة الدفاع المشــــ وأن القاهرة ، تأكيد العزم على تنفيذ اتفاق
ســان .. وأن  ع من ن ة الســا عد معر انتا على اتصــال مســتمر خالل و ودمشــ 
ـــورة الحازم الذ حطم العدوان  ــ ــمود ســ حيي صـــــ ة المتحدة  وفد الجمهورة العر

ة العر، اإلسرائيلي ة وان القوم ة تواجه مؤامرة التحالف بين االستعمار والصهيون
ع مخططات االســـتعمار  ة .. وان الســـبيل الوحيد للتصـــد لجم واألردن والســـعود
المزد من تعمي اللقاء  ة هي  ة والرجع ــهيون ــــ ات الصــ ـــح التحر ــ اطها وســـ وٕاح

ـــة ـــة العر وفي تفجير طـــاقـــات الجمـــاهير غير المحـــدودة في ، بين القو التقـــدم
ـــائر أرجــاء الوطن العري  ــ ــ ــ ــــ ــان معلنــا  )ســـ ــدان  (.. واختتم الب ــأن الجــانبين يؤ

مهما على التصــد المشــترك إلســرائيل ة الشــعب العري مع ، تصــم ار معر واعت
ة واحدة  ة معر   . )… إسرائيل والصهيون

أن االتفاق لم يتم بين الجانبين  ، وقد أحســســت وأنا اقرأ البالغ المشــترك
ةعلى األمور ا ة، ألسـاسـ عث ة من التعابير ال فسـارعت ، وأنها حجبت تحت سـحا

قة  س الوفد استجلى منه حق س الوزراء ورئ مان رئ إلى السيد محمود صدقي سل
ة ان معه قائد القوات الجو   فقال : ، الموقف .. و

ــمع منه  - ــ ــ ـــــ ة لتســـ ـــدقي قائد القوات الجو ــــ ــ ــ لقد دعوت الفر محمود صـــ
انت زار  ـــــرة .. لقد  ــ اشــ طنا م ة .. لقد أح ة ومعنو ــ ــ اســـــ ــ ــ ــــ ة سـ تنا نافعة من ناح
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ــــورة ..  ــ ــ ــ ين ســ ـــــقاق بيننا و ــ ــــ انت ترمي لبذر بذور الشـ ة التي  المحاوالت الرجع
احثاتنا نتائج حاسمة ..  ن لم رة لم  ة العس   ولكن من الناح

ر في  ــ ــ ــــ ـــدقي فقال إن الموقف العسـ ــ ــ وتناول الحديث الفر محمود صــ
حتاج إلى دعم ج ـــورا  ـــتعدادنا ســ ــورين اســ ــنا على إخواننا الســـ و . . لقد عرضـــ

ــورا ..وهذا األمر يتطلب أن تكون لنا قاعدة  ــ ــ ــــرابنا إلى ســـ ــ ــال عدد من أســـ ــ إلرســـــ
ة على األرض السورة .. ومع األسف لم يواف إخواننا السورون على ذلك  جو
ـــع الخط الالزمة لمواجهة  رة دائمة لوضـــ ــ ــ ـــاء لجان عســ .. لقد اتفقنا على إنشـــ

ـــند ، مختلف االحتماالت ــــ ع أن تســـ ـــتط ــــ ولكن ذلك ال يجد .. إن طائراتنا ال تســـ
وسورا ال … سورا من قواعدنا في مصر.. يجب أن تكون لنا قاعدة في سورا 

  تواف على ذلك . . 
ل حال .. لقد  مان :على  س الوزراء الســيد محمود صــدقي ســل وقال رئ

اب مفتوحا نا ال ومة ، تر أتي وفد على مستو عال وطلبنا إلى الح السورة أن 
حث في هذا الموضــوع الغرض ، الســتكمال ال غة مالئمة تفي  عســى أن نجد صــ

 ..  
ين إســرائيل .. إســرائيل عندها خطة واحدة   قلت : هذا هو الفرق بيننا و

ــمة من غير خطة  ـــ ــ ــ ــ ـــمة ..ونحن نواجه اللحظة الحاســـ ــ ــــ تنفذها في اللحظة الحاســـــ
ادة واحدة ، واحدة س الوزراء : لقد عملت  وال ق ــــتأنفت حديثي وقلت لرئ ــــ ــ ــ .. واســ

وأنت تواف معي من غير شـــك أن  ، ســـنين في اإلشـــراف على بناء الســـد العالي
اه الرأ العام العالمي ..لقد  ـــائي اإليجابي وحده هو الذ يلفت انت ــــ ــــ العمل اإلنشــ

ســـورين زرت المنطقة المجردة من الســـالح على الحدود الســـورة .. إن إخواننا ال
لما  المدافع  ة  ــــرون الجرارات اليهود ضـــــ ــر عاما وهم  ــ ــــة عشـــــ على مد خمســـــ
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ة م من غير شك ..، اقترت من األرض العر ولكن هنالك  وهذا عمل وطني سل
  ما هو أعظم من ذلك..

  قال : وما هو أعظم من ذلك ؟ 
ـــور المزارعين العرب   ــ ــ ــ ش الســ حة أن يزود الج ــح ــــ ــ قلت : الخطة الصـــ
ضــرهم .. وحينئذ نحق الجرارات  ة  ة اإلســرائيل فلحوا أراضــيهم ولتتقدم المدفع ل

ة ســمع العالم أن إســرائيل تضــرب المحارث ، غرضــيين :نحف األراضــي العر و
المدافع والصوارخ .. ة    العر

ة ـــلب ــــ ز على األمور السـ ح .. نحن العرب ما زلنا نر ــح ــــ ، قال : هذا صــ
ة ولكن هل   اقترحت شيئا من ذلك على سورا ؟..  ونتجنب الخط اإليجاب

س  لي إلى عهد الرئ ــ ــ شـــ ـــــ س الشــ التأكيد ومرارا .. منذ عهد الرئ قلت : 
ضـــعوا مثل ، االتاســـي رين ومدنيين أن  وأنا ألح على المســـئولين الســـورين عســـ

قع ـــيئا من ذلك لم  ــــ ـــــ عملوا على تنفيذها .. ولكن شــ ـــتمرت ، هذه الخطة و ــ ـــــ واســــ
ةإسرائيل تقول للعالم إ وتقصف مستعمراتها ، ن سورا تضرب مشروعاتها اإلنشائ

ة   وتقتل الفالحين اليهود العزل .. وما إلى ذلك من الدعاو الزائفة ..، الزراع
ـــة المتحـــدة  س وزراء الجمهورـــة العر ين رئ ، وانتهى الحـــديـــث بيني و

ــادة الع ــة ليبــدأ لي حــديــث أهم وأخطر مع الفر على عــامر القــائــد العــام للق ر
ام . .  ضعة أ عد ذلك ب   الموحدة ..

ــارات أنــا والفر عــامر منــذ مؤتمر القمــة العري األول  ــادل الز ــا نت ن
ــانون الثــاني من عــام  ــأت بيننــا .. )1(..1964الــذ انعقــد في القــاهرة في  ــ ــ ـــ ــ ــ ونشـــ

                                                           
مة مع الملوك والرؤساء )1(   .  ، مصدر سابمن القمة إلى الهز
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ة مع الملوك والرؤساء النا  ، صداقة وثقت عراها مصاعبنا المشتر طنا  فقد ارت
ــةمع مؤتمرا ــة ، ت القمــة منــذ البــدا ـــي الخط العر ــــ ــ ــ ــه لتنســـ عمــل من جــان هو 
رة ــ ــ ش التحرر ، العسـ ــطيني وج ان الفلســـ ـــاء الك وأنا أعمل من جانبي على إنشــ

  الفلسطيني . 
ــبوع إال وأتالقى مع الفر عامر ــ ــ ـــ ــ ــ ــر ، ولم ينقِض أسـ ــ ــ ــ ــــ مصــ ه  ت في م

القاهرة، الجديدة تبي في الدقي  ــتراك في أو في الطائرة في طر، أو م ــ ــ ــــ قنا لالشــــ
غداد ش العراقي في  اد الجالء في دمش، عيد الج أو في قاعة الجامعة ، أو أع

ة لحضور البالء المشترك الذ سمي مجلس الدفاع المشترك!!   العر
قترح على    والتقينا هذه المرة في بيته .. ذلك أن الفر عامر اتصل بي 

ــ ـــت : أرـ تبي .. وقل ــه أو م ـ ت ــان أن نلتقي في م ــت .. فـ د أن أزورك في البيـ
تبي ال يترك لنا فرصة للحديث الهاد .. ك وم ت   التلفون في م

ذا تم االتفاق ..      وه
لة   لة طو انت جلســة طو تشــاكينا وتشــاكينا .. فقد انقضــى علينا إلى ، و

ـــالوعود من غير  ـــة تغمرنـــا  ومـــة العر ـــا من ثالثـــة أعوام والح ذلـــك الوقـــت قر
القرا، إنجاز قول :و   رات من غير تنفيذ .. وفاجأني الفر عامر وهو 

ا سيد األخ .. أن نستقيل معا .. ؟   - ك    ما رأ
ـــتقالتنا إلى مجلس    ــــ قلت :أنا مواف على ذلك.. ولكني اقترح أن نقدم اســــ

ــــهر ( تموز  ــ عد ثالثة أشــ ـــيجتمع  ــ ــ ـــترك الذ سـ ــــ وان نعلن ، ) 1967الدفاع المشـ
ة و  ابها في مؤتمر صحفي . استقالتنا إلى األمة العر   أن نشرح أس
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ر    ــ ــ ـــحفي.. وأنت تملك ، قال :أنا رجل عســـــ ــــ ـــترك في مؤتمر صــ ــــ ال اشــ
ـــائال .. : ما هي … الحرة أن تقول ما ترد  ــتأنف الفر عامر حديثه متســـ ــ واســ

  آخر المعلومات التي وصلتك عن العدوان اإلسرائيلي األخير على سورا .. 
ــلني جديد    ــ ــــ ــ ـــ صـ ة  وال بد، قلت : لم  أنك اجتمعت بوفد الجمهورة العر

بدو أن الموقف ســلبي .. وهل وصــلك شــيء  عد عودته من دمشــ .. و المتحدة 
  جديد ؟؟ 
ــورون أمرهم عجيب .. هل     ـــ ــــ ا أخي .. هؤالء السـ ا )  ــ ــ ــــ قال : ( غاضــ

ـــــ أ تقرر عن العــدوان  ــ ـــ ــ ــادة الموحــدة من دمشــ ـــل إلى الق ــــ ـــ ــ ــ صــ تــدر أنــه لم 
ة اإلسرائيلي منذ أن وقع  ادة العر الق إلى يومنا هذا .. إن سورا لم تعد تعترف 

ع  ــعة أســـاب ضـ عا األردن قاطعنا منذ  الموحدة .. إنها ال تتصـــل بنا إطالقا .. ط
قلد سورا ..    ..رما انه 

أو أن  ، قلت : أر ان تبرق لوزارة الدفاع السورة تطلب تقررا مفصال   
ش السور . بير من الج ك ضا    أت

ش    ـــة الموحـــدة تـــأبى علي ذلـــك .إن الج ـــادة العر رامـــة الق قـــال : إن 
ة الموحدة ..  ادة العر ه تجاه الق عرف واج   السور يجب أن 

ـــور أحمد  قلت: لقد عقد اللواء   ش الســ ان حرب الج س أر داني رئ ـــو ســ
ا ( ــحف ــ ــ ـــرائيلي وقد لفت  67 /20/4مؤتمرا صــ ـــ ه ظروف العدوان اإلســ ـــرح ف ) شـــــ

ـــورة تفوق طاقة نظر ف ــ ــــ ة في سـ ـــيئان : األول : أنه قال إن القواعد الجو ــ ــ ــ ه شـ
ات الســور  ة ، مســرح العمل وال داعي للســماح للســالح المصــر بإقامة قاعدة جو

ـــورة ة عبر أجوائه  ، والثاني، في ســ مرور الطائرات اإلســـــرائيل ــمح  أن األردن ســـ
مرور   هذه الطائرات ..  لضرب المواقع السورة ولم يخبر السلطات السورة 
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ـــورين عدة    ح إطالقا..لقد أخبرت إخواننا الســ ــح الم غير صـــ قال : هذا 
ع الصــمود  ســتط بيرا حتى  عزز تعززا  مرات أن ســالح الجو الســور يجب أن 

ــالح الجو اإلســــرائيلي ز في ، أمام ســ ان تتمر ســــمح للمقاتالت المصــــرة  أو أن 
ـــور ال ــ ــــ ــ ــ ان السـ س األر ــــورا .. ولكن رئ ــ ــ ــ ــاعرســــ ــ ــــ ــــ ان يرد أن ، لواء فهد الشـــ

ـــــارعني( ــالح الجو  )صــ ـــ ــتمع إلى توجيهاتي ..وها قد رأينا أن ســ ــ ــ سـ بدال من أن 
النتيجة فانهم يلقون العبء على  اإلســـرائيلي وصـــل أخيرا إلى ســـماء دمشـــ .. و

ة الموحدة  ادة العر ســـت عند معلومات … الق ة لموضـــوع األردن فل النســـ أما 
 ..  

ـــــ للتفاهم مع قلت : أر أن    ــ ـــل اللواء عبد المنعم راض إلى دمشــ ــــ ترســ
ادة السورة ..   الق

ا أخي     ا أخي ..  ة تتفجر من صــدره )  أنما قذائف صــاروخ قال : ( و
فعل مع إخواننا السورين ..منذ  ع عبد المنعم راض أو غيره أن  ستط .. وماذا 

ة الموحدة وأنا في اجتماعات متوا ادة العر ــــئت الق ــــ ــئولين أنشــ ـــ ــــ ار المسـ ة مع  ل
ــــورين .. لقد تقابلنا هنا في القاهرة وتقابلنا في دمشــــــ رين الســ ولم تجد ، العســــــ

ارثة عام … هذه االجتماعات  ارثة أكبر من  ـــى أن ننجر إلى  حت أخشــ وأصـــــ
1948 ..  

ـــب   ــــ ــــ ـــــل الفر عامر حديثه الغاضــ ــ ــ ا أخي، وواصــــ قول : م مرة ، وهو 
عرفون أننا لم نســتكمل  ناشــدت إخواننا الســورين ان ال ســتفزوا إســرائيل .. إنهم 

ة وميدانها  عرفون أننا يجب أن نختار زمان المعر رة .. إنهم  استعداداتنا العس
ـــــاء .. ومع هذا  ضـــــ الدار الب ررنا هذا الكالم آخر مرة في اجتماع القمة  .. لقد 

قصفو  فان إخواننا السورين ماضون في استفزاز إسرائيل .. ن المستعمرات إنهم 
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ــــلون جماعات  ة .. انهم يرســـ ـــرائيل ــع لغم على  )فتح(اإلســــ ــ ارة أو وضـــ ــــف ع لنســـ
رة .. أنا وهللا أخشى  س على استعداداتنا العس له ضرر ينع الطر .. وهذا 

حرب غادرة اغتنا إسرائيل  رة .، ان ت   ونحن لم نستكمل خططنا العس
ــأن  قلــت :    توفــد اللواء عبــد المنعم ــل هــذا يــدعوني أن اكرر اقتراحي 

حث في هذه األمور  اب فتح وطنيون … راض إلى دمشــ لمعاودة ال ثم إن شــ
ن التفاهم معهم ..  م   مخلصون و

ــأن توفــد اللواء عبــد المنعم     ــل هــذا يــدعوني أن أكرر اقتراحي  قلــت : 
ــــأطلب إلى  ة..ســ ـــــورة نهائ صـ ــــأحدد مطالبي  ـــــهر يوليو(تموز ) وســ راض في شـ

ة األردن أن ة مع تطبي التجنيد  ، يواف فورا على دخول القوات العراق والســـعود
ــورا أن توقف جماعة  ــ ار .. وســـــأطلب إلى سـ ــاطها )فتح  (اإلج وأن ، عن نشـــ

ة الوفاء  ــــأطلب من الدول العر ـــرائيل .. وسـ ــــتفزاز إســ ـــور اسـ ش الســ يتجنب الج
ـــة فأنا م ــــ ــتجابوا في تلك الجلســـ ــــ ـــل التزاماتها المختلفة..فان اســــ ـــــ ــــتعد أن أواصـ ــ ســــ

اتي ـــتقالتي، واج ــ ــــ ــ ــأقدم اسـ ــــ ــــ وأنا أدعو هللا أن ، وأعود إلى بيتي، وان لم يوافقوا فســ
عدنا عن الكارثة التي تنتظرنا..   ي

ه .. قال : ما  ر ف ك العســــ ــؤال أرد أن أســــمع رأ قي عند ســ قلت : 
ــت معي إن  ــــ ســ لتك ل ــ ــ ـــاطه ..إن مشــــ ـــ ش التحرر ونشــ ان يتعل بج هو .. إذا 

لتك م ــ ــ ــين ..وأنا ال أملك أن مشـــــ ــــ موافقة الملك حســـ ع األردن .. واألمر مرهون 
فاني أن مصـــر وســـورا ، افرض عليها شـــيئا ة األخر ..  فاني المشـــاكل العر

ـــترك ..وأنا ال أعلم بها..وال ادر لها  ــ ــــ ــــ قد وقعتا أخيرا على معاهدة الدفاع المشـ
ا عا ..ونحن عندنا معاهدة الدفاع المشترك التي تضم ال ، سب ة جم   دول العر
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ــد ..أنــا أعرف هــذه األمور ..ولكني أرــد أن     ــ ــ ــ ــــ س هــذا قصــــ قلــت : ل
ة الذ تطرحه سورا على الدوام ..  ك في شعار الحرب الشعب   أعرف رأ

ـــئول ..نحن لم نتف على    ــ أدر من المســ ـــائل  س الســــ ا أخي ..ل قال : 
ه ســورا .. إن ال الم انفردت  ة .. هذا  ة هي نضــال الحرب الشــعب حرب الشــعب

ـــتقالل هي  ــت له دولة .. حروب االســ ســـ ا ول ــا نظام ــ شـ ملك ج ــعب الذ ال  الشـــ
ـــعب معا ..  ش والشــ الج ــــاملة  ة .. أما الدولة فإنها تحارب حرا شـ ـــعب حروب شــ
ــورا .. وقد قلت إلخواننا  ــــ ــــ ة الذ تطرحه سـ ــــعب ــ ــ ــــعار الحرب الشـــ ــ ــ أنا ال أفهم شـــ

ــورين أكثر من مرة ال عالقة لهذ رة..ولكن ..ال الســـ ا الموضـــــوع بخططنا العســـــ
ــتمر هــذا الحــال فنحن  ــ ــ ـــــ ــا أخي .. وهللا إذا اســـ ــا أخي ..  ــاة لمن تنــاد ..  ح
ـــأل هللا أن يجعل لنا من امرنا مخرجا .. وانتهت  ـــــ ــــ ــــائرون إلى الكارثة .. نســ ــ ــ ــ ســــ

ــة بيننا على هذا النحو ـــ ــ ــ ة ، الجلســ ان يجنب األمة العر عند هذا الدعاء إلى هللا 
ة حقاموارد  انت جلســــــة تارخ عد أن ، الهالك..و ة  ـــة تارخ حت جلســـ بل أصــــــ

ام الستة ..    وقعنا في حرب األ
ـــي، وعدت إلى بيتي   ــ ــ ــــهر ، والى فراشـ ق في اليوم الثاني على شــــ ـــت ــــ السـ

ة ــرف على النها ــ ــان وقد أشــــ ــ ــ ســ ة، ن ار على البدا ــهر أ ــ ــ ــرف شــ ــ شــــ ومخاوف ، ول
ح مخاوفي ــ ــ ـــة  فأردد معه النذير، الفر عامر تصـ لما الحت الفرصــ تلو النذير 

س ..    مع هذا الملك أو ذاك الرئ
ــهر النذر   ــ ـــ ار شــ ــهر أ ــ ان شـــــ انت تنفع النذر .. ، و ــــواء عليهم (لو  ــ وســـ

م   )أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون    .صدق هللا العظ
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ة ة مصر ا ترفض قاعدة جو   سور
  

ار من عام  ــــهر أ ــ ـــــف األول من شــ ــمة نت في عا 1967في النصـــ ــ صــــ
ين الذات .. وما أحسب أني في حاجة أن أقول للمواطن ، األمو ة  وفي فندق أم

ان  ل م الهواء في  ــطين  ــــ ــ ة فلسـ ــ ــ ــــ ـــــ .. ذلك أن قضـ ــ العر لماذا أنا في دمشــ
مشاكلها ومتاعبها .. ولنا في دمش زهاء  ، وزمان ة  ل عاصمة عر وهي في 

ــطيني من النازحين عة آالف ن ج ، مائتي ألف فلســ ولهؤالء … ش التحرر وســــ
عث اســـل ، وأولئك مع حزب ال …  مشـــاكل ومتاعب  ، ال مع الشـــعب الســـور ال

    
ش في  ام تع انت دمش في تلك األ اينين ..  )مناخين  (و مختلفين مت

ــمات الغوطة  ــ ــــ ــــ سـ ع تحف بها  عة تختال في عرس الر ــ الطب ــ ــــ ــ ــ انت دمشـ فقد 
األحداث ا، العطرة انت دمشــ الدولة تفور  الحامل تنتظر ، لســاخنةو تتمخض 

أنما قال الشاعر ما قال، الوالدة والوليد ام .. : ، و   من أجل دمش في تلك األ
الى  الي من الزمان ح ل عجيب    والل   مثقالت يلدن 

ــــــ ــــ ــ ــالي دمشــ ــة من الزمــان، ول ــاألحــداث ، في تلــك الحق ــالى  ــانــت ح
ة ، المثيرة ــمة بني أم ــــ انت على موعد مع عاصـ أنما  ـــم تلك و ــ ش في خضــ ألع

ـــان من ماليين األمــة  ، دون أن أدر  ، األحــداث ــ ــ ــ ــــ بــل دون أن يــدر أ إنســـ
ة عد شهر واحد على الض والتحديد ستقع حرب حزران المشئومة، العر ، أنه 
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وصــدورنا مملوءة ، وســتقع معها الهزمة الكبر التي ما زلنا نرزح تحت أنقاضــها
ارها ع، بدخانها وغ   ارها . ووطننا مشحون 

ـــورا ــ ــــ ــــــورا ومن سـ ان العمل الفدائي في ســــ هو محور هذه األحداث ، و
انت  ــعيد الدولي  ـــ ــواء .. فعلى الصــ ــ ســـ ـــواء  ـــ ــعيدين العري والدولي سـ ــ على الصـــ

ــــرائيل ة تّهول في مخاطر العمل الفدائي  ، إســ ما وســــــع جهدها وطاقاتها اإلعالم
ة اته اليوم الهجرة  )تهيج  (د أن وهي بذلك تر ، على أمن الوطن اإلســـرائيلي وح

ة إلى إســــرائيل عث، اليهود ان ال ما  شــــر ..  ــالح وال الحزب ، هجرة المال والســ
ـــورا ــ العمل الفدائي، الحاكم في ســ ـــعيد العري، فاخر  ــ زايد(، على الصــ على  )و

ة المتحدة .. وعلى  ة العر ـــرها وفي مقدمتها الجمهور ــ ــ ــ ــــ أسـ ة  ومات العر الح
س عبد الناصر   الذات ..  شخص الرئ

اســيين   رين والســ عث العســ وخضــت معهم ، وقد التقيت مع قادة حزب ال
ة والعمل الفدائي  في أحاديث مطولة حول شـــعاراته الثالثة :حرب التحرر الشـــعب

ــطيني ـــت من هذه األحاديث الى أن ، الفلســ ة الثورة .. وخلصـ ولقاء القو التقدم
ــــعارات ا طرح هذه الشـــ ــورا  ــ عث في ســـ أغالل ثالثة : حزب ال بل  لثالثة وهو م

  إخالص بال عقل .. والتزام من غير انفتاح .. وحماسة من غير اتزان.. 
ار    ة التي ألقاها  ـــم ــ ــ ــ ــــ وقد تجلى ذلك أكثر ما تجلى في الخطب الرسـ

تور نور الــدين  ــد ـــئولين في الــدولــة في تلــك الفترة الخطيرة .. فقــد أكــد ال ــ ــ ــ ــــ المسـ
ـــورة  ــ ــــ س الدولة السـ ـــي رئ ــ ــ ــ ــــرن لجالء القوات االتاسـ ــــ ر العشــ في احتفاالت الذ

ة عن ســورا أن  أســلوب ســورا في تحرر فلســطين هو أســلوب الحرب  (الفرنســ
ن إال أن تكون مع الفدائيين وأن طالئع الفدائيين  م ـــورا ال  ــ ة .. وأن ســ ـــعب ــ الشــ

ــدهــا ..  ــ ــــ ــــ ومــات عميلــة تتــآمر ضــــ ــة وال ح ومــات وهم ثم حمــل  )لن تثنيهــا ح
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تور االتــا ــالجملــةالــد ــه  ـــــي في خطــا ــــ ــة، على األردن، ســـــ ـــعود ــ ــــ ــــ ، وتونس، والسـ
ــــامن العري، ومؤتمر القمة، ولبنان، والمغرب ـــالمي ، وميثاق التضــ والحلف اإلســـ

ــطول  ــ ـــ لماته على األسـ ة من  ذلك طلقات حام ــــي  تور االتاســــ .. وقد أطل الد
ض المتوس حر األب محاذاة شواطئ ال مخر  ان  ي الذ   في، السادس األمر

ام الثائرة المثيرة . .    تلك األ
ــورة في حفل افتتاح    ـــ ــــ ــ س الوزارة الســ ــف زعين رئ ــــ ـــــ تور يوســ وخطب الد

ـــورة فأعلن  ــ ــــ ة سـ ــورة تتوقع عدوانا (المؤتمر الثالث لالتحاد الوطني لطل ـــ ــــ أن سـ
ة سـاعة ا اسـتعمارا في أ أسـلوب ، إسـرائيل وأن سـورا مسـتعدة للرد على العدوان 

ة هي الســبيل األكيد لتحرر فلســطين .. قو وحازم .. وأن حر  ب التحرر الشــعب
ن ان تجوز علينا .. حتى لو  م ـــــطورة ال  ـــــ ــ ــــرائيلي المزعوم أسـ ــ ــ ــ وأن التفوق اإلســـ
ــــلحة الذرة فإننا  األســـ ـــرائيل  د إســــ ـــي في تزو ــ مضــ ــ ــ ـــتعمار ســـ ــ ـــنا أن االســ افترضــــ

ة ..    !!  )سنواصل طر الحرب الشعب
ة  (ونزلت    نت من الخطب  )الحرب الشعب ة إلى الشارع .. فقد  الرسم

ـــعبي تتجمع  ش التحرر الشــ تائب ج اح ألر  ل صـــــ ــــرفة غرفتي  أقف على شـ
ـــمة ادين العاصـــ رة، في م ــ ــ قاها العســ موســــــ ــوارع  ـــ ــير في الشـ ــ واألطفال ، ثم تســ

ـــيرات ، يهرولون حولها ــ ــــ ــافة إلى المسـ ــ ــ ــ اإلضــ ـــاء يزغردن من ورائها ..هذا  ـــــ والنســ
ة التي تحمل الالفتات و  ــعب ة .. وما الشـــــ ــعب ـــ ـــــعارات الحرب الشــ تب عليها شــ قد 

سور !!، رخص الحبر والقماش فاألول موفورأ   والثاني م
ة    ـــــالة ، وتعاقبت األعمال الفدائ ــ ــالتها أصــ ــــ ــ سـ طوالتها و وهي تحمل في 

ـــجاعة ــــ ـــــ ة في الشــ ولكن .. ولكن دون … وعراقتها في البذل والفداء ، األمة العر
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حميها ع ر  ــ ــ ون لها ظهر عسـ ــــميأن  ـــعيد العمل العري الرسـ انت ، لى صــ
  اإلذاعة هي الظهير الوحيد .. 

الغاته    ار العمل الفدائي و أخ نت أفتح … وطفحت صـــحف دمشـــ  و
ة عث اب الصـــحف ال اح ألجد تحت ال ل صـــ س في دمشـــ غيرها، غرفتي  ، ول
ة ــــخمة عن األعمال الفدائ ــــ ن الضــ ارز ، وهي تحمل العناو عث ي أنما حزب ال و

ح :هذه هي أعمالنا .. فما هي أعمالكم ال ــ ــ ــــ ــ ــ صــ ـــرها .. و ــــ ــــ ــ أسـ ة  … دول العر
منطلقهم أرضـــنا.. فماذا أنتم فاعلون ، تدربهم عندنا، ســـالحهم منا، الفدائيون منا

  ؟؟ 
ــحف     ـــرتها صـــ ما نشــ ة  ه بالغات األعمال الفدائ وفتحت ملفا جمعت ف

ة ام العصــي فان توارخها ، ا موجزةوأر لزاما علي أن أنشــره، دمشــ في تلك األ
عد يوم من اليوم األغبر .. الخامس من حزران    … تقترب يوما 

ــطدمت قوة من  3في    ــ ار اصــــ ـــفة  (أ ــ ــ أثناء توجهها إلى أهدافها  )العاصـ
ة من األ ة الغر ةفي المنطقة الشمال قوة إسرائيل اك  ، راض المحتلة  ونشب اشت

ـــــلحة  ه األسـ ـــتعملت ف ــاعة اســـ ــــف ســــ ة آخر حوالي نصــ ــة والقنابل اليدو ــ ــاشــ ــ الرشــ
امه حولها وعادت  ــــرائيليون أح ة خرق طوق حاول اإلســ ـــتطاعت القوة الفدائ ــ واسـ

  إلى قواعدها سالمة .. 
اه على  4في    ارة الم ـــــف ع ــــفة قامت بنســ ار .. قوة من فدائيي العاصـــ أ

ــــارة وقطع  ، طر دير نخــــاس _ بيــــت جبرن ــدمير الع ــار إلى تــ وأد االنفجــ
ارات  74وة من المجموعة الطر .. وق مينا لســـــــ ــبت  ــ ـــفة نصـــ من قوات العاصــــ

ـــلتها بوابل من  ــ ــــ ع فأصـ ــ ــ ـــــ ة على طر بئر السـ ـــرائيل ــــ رة اإلســـ ــ ــ ــــ الدورات العســ
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ة ــاص والقنابل اليدو ا ، الرصــ ارة وقتل من فه ة إعطاب الســــ ونتج عن هذه العمل
ة رشاشا وعادت إلى قواعدها سالمة ..    وقد غنمت القوة الفدائ

ــفة (المجموعة أ 5في    ــــ ــع 14ار .. قامت قوة من قوات العاصــــ ــ ـــ ــ ) بوضـ
ــمال األرض المحتلة فانفجر أحد  ـــ ــ ــ ــ فر برغم شـــ لغمين على الطر المؤد إلى 

ان إلى جواره ..  رة وقتل سائقها وجند    اللغمين تحت شاحنة عس
عة للمجموعة  6في    ة الهاون التا ت وحدة مدفع ـــت ــ ــ ار .. اشــــ من  27أ

ة شــمال غرب مســتعمرة جلعادقوات العاصــفة  ســرت الحصــار ، قوة إســرائيل و
ـــاشــــات وقنابل  ة والرشـ ـــتخدمة في ذلك القنابل اليدو الذ ضــــره العدو حولها مسـ

ـالهجوم على … الهـاون  ــفـة  ــــ ــــ ــ عـة لقوات العـاصــ ـة مورتر تـا وقـامـت وحـدة مـدفع
عض األبن ات ب ــا ــــ ـــــ ة فأوقعت إصــ ة من الحدود اللبنان ــتعمرة المنارة القر ــ ــــ ة مســـــ

ـــتعمرة رة في المســ ــار، العســـــ ة اإلفالت من الحصـــ ـــتطاعت القوة الفدائ وقد ، واســ
ارات اإلسعاف تنقل المصابين اإلسرائيليين .    شوهدت س

ار.. قامت منظمة  8في    طال العودة  (أ ــاف فتوغلوا  )أ ة اســـــتكشـــ عمل
ة وشــاهدوا تحشــدات ضــخمة على طول خطو إســرائيل  في منطقة طبرا الداخل

 .  
ـــام  9في    ـــيخ عز الدين القســـ ار .. قامت مجموعة من فدائيي فرقة الشـــ أ
عة  ــطين (التا ــ ــ بيرة تقل  )لجبهة تحرر فلســـ اص  ارات  ــ ــ مين لســـــ ة  بتنفيذ عمل

رات الحولة وذلك على طر الجاعونة  ـــــ ــ ـــا معســ ــ ــ اص  –ضــ طبرا فدمرت ال
الرشــاشــات ليين ما وتقدر خســائر اإلســرائي، المتفجرات ثم انقضــت على حطامه 

ان الحادث .  ، قتيال 40 – 35بين  العبرة في م ت المجموعة منشورات    وتر
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ار  13في    ــ … أ ــ ــــ عة لـ ة تا جبهة تحرر فلسطين  (قامت مجموعة فدائ
م دار  ) فا فأد االنفجار إلى تحط ال في ح بوضع حشوة متفجرة في سينما رو

ـــرائيل ـــينما وقتل وجرح ما يزد على مئة من اإلســ يين ..وقامت مجموعة أخر الســ
ة ايجيد متوجهة  عة لشـــر اب تا ارة ر عة للجبهة بوضـــع حشـــوة متفجرة في ســـ تا
قل  ا وقتل وجرح ماال  ا من ناثان ــوة قر ــ ــــ ــ ــ فا إلى تل أبيب فانفجرت الحشــ من ح

  عن أرعين من اإلسرائيليين .. 
ة ..  ذا من البالغات الصادرة عن مختلف المنظمات الفدائ ذا وه   وه

طــال العودة وجبهــة تحرر    وجــاءني قــادة الفــدائيين من منظمــات فتح وأ
ـــطين ــ ـــات ، عد وفد، وفدا ، فلســ على حد تعبير الجامعة  )مقفلة(والتقينا في جلســــ

رة ..  ة والبالغات العس ان الحوار عن األعمال الفدائ ة .. و   العر
رة   ك في ، قالوا : ال بد أنك تقرأ بالغاتنا العســــــ ة.. فما رأ أعمالنا الفدائ

  ؟ 
طال    ــيل  ، قلت : إني فخور برجالنا األ ــجاعة شــــعبنا األصــ وهذه هي شــ

  .. ولكن .. 
  قالوا : ولكن ماذا ؟ هل هناك من خطأ ؟   
بير إذا لم    ــــأ عنه خطر  ــ م البد أن ينشــ ــ ــ قلت : نعم .. هنالك خطأ جســــ

الجد والعزمة ..    نأخذه 
ة خطأ وخطر ؟ قالوا : خيرا إن شاء هللا ..وهل األ     عمال الفدائ
ــوع تجرح . . ولكني    ة موضـــ ـــى  أن تكون األعمال الفدائ قلت : حاشــ

ة  ــ ــ اســ ــ ــ ع المنظمات الســـ ذلك جم ة .. وان نوحد  أرد أن نوحد المنظمات الفدائ
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ــتعدة أن  ــ ـــ ــ ..إني أخاف على العمل الفدائي من الفرقة .. وٕان منظمة التحرر مســ
اتها بين أيد ان ل ام   م ..تضع 

يف تقترح أن يتم التوحيد ..      قالوا : و
  

ــها عدونا في    ــــ ــــ فينا منها واحدة مارســــ قلت : هنالك طرق متعددة .. 
ة ، أواخر االنتداب البرطاني ـــطين ثالث منظمات إرهاب ــ انت لليهود في فلسـ لقد 

انت تعمل  –اإلضـافة إلى الهاجاناه  ، الماخ –زفا لومي  -شـترن  – لها  و
ةفي تن الة اليهود ـــراف الو ــي تام تحت إشــ ثيرا ما ، ســـ ة  الة اليهود حتى أن الو

ة  انت تقوم بها المنظمات اإلرهاب ة التي  ــ عض األعمال الوحشـــ ر  ــتن انت تســـ
ة .    اليهود

يف تر أن يتم التنسي ؟      قالوا : و
ــعيدين    ــ ــــ املة على الصــ ة  ـــرع ـــــ حت لها شــ ـــــ ــ ــ قلت : منظمة التحرر أصـ

لدول ــــراف منظمة ، يالعري وا ــ ــ ــ ة تحت إشــــ وٕاني أر أن تعمل المنظمات الفدائ
ـــطيني  ــعب الفلسـ ة التي تمثل الشــ ـــســــة الوطن ارها المؤسـ اعت ة  ــطين التحرر الفلســ

  أسره . 
رة .. ؟؟      قالوا : والمال .. والسالح .. والخط العس
ــالح    ــ ـــطيني .. والســــ ــ ــندوق القومي الفلســـ ــ قلت : المال ندبره لكم من الصــــ
ــدر آخر .. والخطة فاني أح ــ ـــين أو أ مصــ أتينا من جمهورة الصـــ م ما  ول إل

ش التحرر  مثل ج ر أعلى  ــــــ ــــ ــــعها مجلس عســ ــــ ــ ضــ رة فاني أر أن  ــ ــ ـــــ العســـ
ة ..    الفلسطيني والمنظمات الفدائ
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عة لمؤتمرات القمة   م التصـرف ، قالوا : ولكن منظمة التحرر تا ن م وال 
و  موافقة الح . . األموال والسالح إال  ة ..وهذه ال تواف   مات العر

إذا وافقت … إذا وجدت اإلرادة والعزمة ، قلت : عندنا مئة حيلة وحيلة  
ة ..  غة المناس ة على التوحيد فأنا أتكفل بإيجاد الص   المنظمات الفدائ

ــعة    ضـــ عد  ـــتأنفه  ـــة في إطار هذا الحوار على أن نســ وانتهت تلك الجلســ
ام .. فقد طلب قادة المنظم عض الوقت للتشاور مع زمالئهمأ   .)وقواعدهم( ات 

ان القادة هذه المرة غير القادة الذين جاؤوا  ، والتقينا في جلســـــة أخر    و
قة قين أو الالحقين ، في الجلســة الســا ر أســماء الســا ح لنفســي أن أذ فقد ، وال أب

ــمائهم، نا نتعاهد على الكتمان ــ ـــ ــــ ر أســ راتي ان تغرني بذ ادت مذ كن ول، وقد 
  الوفاء فوق اإلغراء .. 

دأنا الحديث من جديد   قة، و وعدنا ، ال من حيث انتهينا في الجلسـة السـا
ة .  ة تحت إشراف منظمة التحرر الفلسطين   إلى موضوع توحيد المنظمات الفدائ

ـل أعمـالهـا ..ونحن    ـة في  ــــة علن ــــ ــــ ــ ــسـ ــــ ــــ ــ قـالوا :إن منظمـة التحرر مؤســ
ون التنسي و ، منظمات سرة ف س   التوحيد ؟ ف

ــر    ــ ـــ ــ ــاء مجلس ثورة ســ ــ ــ ادة ، قلت : نلجأ إلى إنشـــــ ـــاؤه من ق ــ ــــ ون أعضــ
ش التحرر . ادات المنظمات األخر وج   المنظمة وق

ة للمنظمات ؟     ة العدد يف تكون النس   قالوا :و
ة ثورة   ل ، قلت : هذه عمل ة .. أر أن تمثل  ة ائتالف وم ــت ح ــ ــ ســـ ول

فى ..  سها ..و   منظمة برئ
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ة األخر قالو    ومات العر ا .. الح ـــور ــ ــــ ــــ سـ قة نحن ال نث إال  ا : الحق
ـــي منظمة التحرر  ـــر بالغاتنا، ونحن نر أن تمضـــ ـــطهدنا وال تنشـــ تطاردنا وتضـــ

  ونحن نمضي في طرقنا . ، في طرقها
  قلت : وما هو طرقكم ؟   

  
ة . . نرد أن نجرهم إلى الحرب    قالوا : نحن نرد أن نور الدول العر

ة ال ترد م ومات العر ان مع الزمن .. الح الذو ــيتنا آخذة  ـــرائيل ..إن قضــ ع إسـ
وضرب إسرائيل للدول ، أن تحارب وهي ال تستعد للحرب .. إن ضرنا إلسرائيل

ــة ..ال بــد لنــا أن نور  ــتعــد الجيوش العر ــ ــ ــ ـــــ ــة هو الحــافز الوحيــد ألن تسـ العر
ة . ومات العر   الح

ـــا مواف على التور    ــت :أن ومـــات قلـ ــت الح ـــانـ  .. التور نـــافع إذا 
ة فماذا تكون النتيجة  انت غير قادرة وال راغ ة .. أما إذا  ة قادرة وغير راغ العر

  ؟؟ 
ة..      ا رب .. نحن نرد ان نور الدول العر   قالوا : فّي وفي أعدائك 
سا فال ردهم هللا   قتصر على ثالثة عشر ملكا ورئ  قلت : لو أن التور 

أسرها ..  ة  شمل األمة العر   ..ولكن التور س
ة فق   غارات انتقام ــــــتقوم  ــرائيل ســـ ــ ولن تقوم  ، قالوا : نحن نعتقد أن إســـــ

ة . ، حرب شاملة مة ومجد هذا تكون خطتنا سل   و
ـــانتم ال تعرفون    م فــ ـــاد ــذا هو اعتقــ ــ ـــــان هـ ــت :أنتم مخطئون ..إذا  ــ قلـ

ـــرائيل ال تك ــ ـــ ة وأطماعها ..إن إسـ ــهيون ـــ ــ العدوان الذ تمالصــ ولكنها تتطلع ، تفي 
ة .. ، إلى المزد من أرض فلسطين ، إلى التوسع   ومن األرض العر



  

-46-  

ـــعة أعوام ــ ــــ ــ ــ ضـ ة منذ  عدة أعمال ، قالوا : لقد بدأنا أعمالنا الفدائ وقمنا 
ة فق ..  ل ما فعلته إسرائيل هو الغارات االنتقام   داخل األرض المحتلة .. و

ة وزمانها ..وٕاني أرد أن أهمس قلت : ان إسرائيل س   تختار ميدان المعر
ة السرة وآخرها في مؤتمر  قة توصلت إليها في االجتماعات العر م حق في آذان

ة غير قادرة على الدفاع ضــاء .. إن الجيوش العر فضــال عن الهجوم ، الدار الب
ــورا ( ل في سـ يف أن إســـرائيل قد ضـــرت مواقع التحو ــان)  7.. ولقد رأيتم  سـ ن
فة من الزهور على إسرائيل ..  ة أن تلقي قذ   فلم تستطع الدول العر

ست بهذا القدر من العجز ..    ة ل   قالوا : ولكن طاقات األمة العر
ــــاع    ــــ ــــ ــــرائيل الصـ ــ ــ ــــ ة قادرة على أن ترد إلسـ قلت : إن طاقات األمة العر

ة ـــة واحدة..ولكن األمة العر ضــــ ـــاعين لو .. لو أنها اجتمعت في ق ــ ــيء صــ ــ ــ  ، شـ
ة شيء آخر.  ومات العر   والح

ا ..    الما دبلوماس   قالوا : أنت تكلمنا 
م ..لقد قضيت عمر في الدفاع    ا في الصم الما قوم م  قلت :أنا أكلم

ة ة الفلسطين   ولكني أعرف الواقع العري الممزق .  ، عن القض
ير   التف ير ثور .. وأنت متأثر  حتاج إلى تف اسي..  قالوا : األمر    الس
ــا وطني أعرف   ــذا هو الفرق ، قلـــت : أنـ وأنتم وطنيون ال تعرفون .. وهـ

عا ..    بيننا .. أسال هللا أن يهدينا جم
ــهر ، وعلى هذا الدعاء انتهى الحديث بيننا   ـــــ عد شــ ــب أنه  ــ ـــ ولم اكن احســ

ة لالنقضــاض على مصــر  واحد من تلك األحاديث ســتجد إســرائيل فرصــتها الذهب
ـــورــا ــ ــــ ــ ــ عــد اآلخر ،واألردن وسـ ــة من القنــال إلى ، الواحــد  وتحتــل األرض العر

انت إسرائيل أسرع من حسابي ومخاوفي .. … الجوالن    ولقد 
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عث   داني أحمد  فقد عرفته من اللواء، الحزب القائد ، أما موقف ال ـــو ــــ ــــ سـ
ـــة  ـــ ــ ــ ــــ ينه في راسـ ل جر بيني و ــور في حديث طو ــــ ــــ ش الســــ ان الج س أر رئ

ـــورة .. وقد  ان السـ ل اتجاه .. من األر ل موضــــوع والى  ـــعب  النقاش في  تشـ
ـــطيني ش التحرر الفلســ ـــاعب ج ة الموحدة، مصــ ادة العر ـــي ، إلى الق إلى التنســ

ـــة المتحـــدة س ، مع الجمهورــة العر فترض في رئ وغير ذلــك من األمور التي 
عرفهــا أكثر من وزر الــدفــاع ــان في أ دولــة أن  س الــدولــة ، األر ورمــا من رئ

قا .. ، سهنف طا سا ان ضا   حتى ولو 
ر التام بين    ــ ــ ــــ ــ ــ ـــرورة التعاون العســ ــــ ــ ــ ة الحديث على ضـــ زت في بدا ور

ار أن الجبهة الســورة وفيها مرتفعات الجوالن تؤلف منطلقا  اعت القاهرة ودمشــ 
ــــرائيل ــــ ة  ، خطيرا على إســـ ة معر ــــالح الجو في أ ــ ــ ة ســـ عد ذلك إلى أهم وانتقلنا 
ين إسرائ   يل .. وقلت : تنشب بيننا و

م في  - ـــة المتحـــدة الـــذ جـــاء الـــذ أعلمـــه أن وفـــد الجمهورـــة العر
  الشهر الماضي 

أسراب من سالح الجو المصر  سان ) قد عرض تعزز سورا  وتكون لها ، ( ن
ة على األرض السورة   فماذا تم في األمر ؟؟ ، قاعدة جو

ــالحــدود   قــة، قــال : نحن ال نعترف  ــام هــذه الحق حبوا أحــب الح ، أم لم 
أتي من أ جانب عري مخلص .. أما  ر  ــورا مفتوحة أل تعزر عســـ إن سـ

ة مصرة على األرض السورة   لماذا ؟   ، قاعدة جو
م .. ثم    ر .. أرجو ان ال تتكلم معي بلغة التصم قلت : أنت رجل عس

ـــعارات إلى أرض الحقائ .. هل القاهرة جان ـــماء الشــ ب أنه يجب ان ننزل من ســ
  عري مخلص ؟. .
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التأكيد   ة الدفاع المشترك . ، قال: نعم    وٕان بيننا اتفاق
ـــورة    ــ ة في ســ ــر قاعدة جو ون لمصـــــ ــون في أن  ــ قلت : ولماذا تعارضـــ

لة عث ســنين طو م ال ، ..وقد ســمعت منك اآلن الكالم الذ ســمعته من ال وهوأن
الحدود ..    تعترفون 

  
ح   ة لمصر على أرض إنه ال حاجة إلى إق ، قال : الصح امة قاعدة جو
ــــورا ــ ــ ــ ــورا ما هو أكثر من حاجتنا  ، ســــ ــ ــ ــ ــــ ة في ســ يوجد عندنا من القواعد الجو

ات .   ة إلى حجم بالدنا وحجم مسرح العمل   النس
ــي اقتحمت الطائرات    ــ ــ ــ ــــ ــهر الماضــ ــ ــــ ــــ ادة الخير خير.. في الشــ قلت : ز

ــــــ ــماء دمشـ ــ ــ ة سـ ـــرائيل م أن ، اإلســــ ن م م الجو  ــالح ــــ ــــروا ثم أن تعزز سـ تضـــ
ذلك..؟ س  الذات.. أل فا    إسرائيل في سماء ح

س    ــورة ل ــرة على األرض الســ ة مصــ قال : موضــــوع إنشــــاء قاعدة جو
ـــب ـــ ــ رة فحسـ ـــــ ــ ــالة عســ ــــ ارات أخر  ، مســـ ادة  ، ولكن له اعت حثناها في الق وقد 

  ورأينا إرجاءها في الوقت الحاضر..  ، القطرة
عد من ذلك في هذا المـوض   ارات  ، وعولم أسترسل أ ت أن االعت فقد أدر

ـــور هي في الواقع تخوف حزب  ــ ــــ ان الســــ س األر ــــار إليها رئ ــ ــ ــــ األخر التي أشـ
عض  ة تقوم بها  ة حر ـــرة ظهيرا أل ــ ــ ــــ ة المصــ عث من أن تكون القاعدة الجو ال

ش السور للعودة إلى الوحدة مع القاهرة ..    عناصر الج
ذا  ـــر (وه ـــعار الوحدة الذ نفذ  )فســ عث شــ من خالله إلى الجماهير ال

ا ..  اب وصغار الض ة والش ة .. والى طالئع الطل   العر
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ــة الموحـدة   ــادة العر عــد ذلـك إلى الحــديـث عن الق وأعرـت لـه ، وأنتقلـت 
او (عن  ــ ـــ ــــلبي )شــ ــ ــورا السـ ــ ــ ـــلحة  ، الفر على عامر من موقف سـ وأن المصــــ

ة الموحد ادة العر ة لمطالب الق ة تفرض االستجا   وقلت : ، ةالعر
فـاد اللواء عبـد المنعم رـاض  - أر ان تبرق إلى الفر على عـامر إل

  أو إلزالة سوء التفاهم على األقل ..  ، إلى دمش للتفاهم
ة الموحدة  ادة العر ر ممتاز .. ولكن الق قال : عبد المنعم راض عس

  ال .. أبدا .. 
  قلت : لماذا . ؟  

التعاو  ة المتحدةقال : نحن نضع خططنا  وهذا  ، ن مع الجمهورة العر
  في .. 

الكما على خطأ ة المتحدة .. ، قلت :    سورا والجمهورة العر
ــة الموحــدة أو تتعــاونوا معهــا .. أمــا أن تترك    ــادة العر أمــا أن تعزلوا الق

صح إطالقا..    معلقة بين السماء واألرض فهذا ال 
ادة أ عمل   ن لهذه الق ون لها ، إيجابي في الماضـــــي قال : لم  ولن 

ـــتقبل ــوعة ، في المســـ ــ ة لنا غير موضــ النســــــ ة المرحومة.. وهي  ادة العر إنها الق
ة الموحدة لمجرد االستماع..ونحن  ادة العر الحساب .. نحن نحضر اجتماع الق

ة الموحدة ادة العر ة خطة تعتمد على وجود الق   ونحن .. ونحن ..، ال نرسم أ
امقلت : ســ   ضــعة أ عد  إعادة  (فهل من ســبيل إلى  ، أعود إلى القاهرة 

ع أن أؤد خدمة في  )العالقات  ة الموحدة ..هل أســـتط ادة العر ين الق م و بين
  هذا السبيل ؟ 
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ــه الفر    ــان آخر مــا فعل قــال : أرجو أن ال تتــدخــل في األمر .. لقــد 
ـــمح للفدائيين  ــــ ــ ــ أن ال نســـ ــل ينذرنا  ــــ ــ ــ االنطالق من األرض على عامر أنه أرســـــ

ــورة .. ــ ـــنا هذا اإلنذار .. إن الحزب تبنى العمل  الســـــ ــــ ونحن من جانبنا قد رفضــ
  ولن نتراجع عن ذلك ولو أد األمر إلى احتالل دمش .، الفدائي

ه مع الفر عامر ..    ن التفاهم عل م ـــــوع العمل الفدائي  ــ قلت : وموضــ
ـــمنها في مؤتمر الداإن الخطة التي جر االتفاق علي ــ ـــاء تتضـــ ــ ــ ضـ  )واجب(ر الب

  العمل الفدائي ..
  

ـــورا   ــاص ســ ــ ــمح ألحد ، قال : العمل الفدائي هو من اختصـ ــ ونحن ال نسـ
ـــا  ـــ ــــ شــــ ون ج ــطيني أن ال  ــ ــ ـــ ــ ش التحرر الفلســـ ه .. ونحن نرد من ج التدخل ف

ا ه من يخطب .. حبذا لو خلع  ، الســـ خطب ف ســـتعرضـــه و ســـتعرضـــه من 
رة  سه العس ش التحرر مال س الفدائيين.ج س مال   ول

ش    ـــتعرض ج ــــ ــ ــ نــا آخر من اســـ قلــت : أظنــك تعرض بي .. أنــا وأنــت 
ه ــهر  ، التحرر الفلســـطيني في درعا ( ســـورا ) وآخر من خطب ف قبل ثالثة اشـ

ه  ادتكم ..أصدروا إل م وتحت س شنا هو على أرض ل حال .. فان ج .. وعلى 
رة ــ ــ ـــــه العســــ ســـ س ، األوامر ليخلع مال س مال ل ر و اإلغارة  ، المغاو نطل  و

م ..    على إسرائيل ..وهذا هو الميدان أمام
س    ـــــاخرة ..ووقفــت ألنهي الحــديـث مع رئ ــ ــ ــــ قلــت : هـذا في نبرة حـادة ســ
ان ـــر إلى ، األر صــــ ــــة : من ال ان الخمســـ ان .. األر قنت أنه فاقد األر عد ان أ

  أوال ال آخرا ..  )والذوق  (الذوق .. 
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ــنجومن هذا الحديث الع   التشـــــ ـــــحونة  أجوائه المشــ ر  ــ ــ اعتزمت أن  ، ســـ
ــــي     ــتخدمه  )تقدير الموقف(أتولى بنفســــ ــ ـــ سـ ر الذ  ـــــ ــ ــــطلح العسـ ــ وهو المصــ

ات الحرب  قفون على عت رون حينما  ضــــعة ســــاعات  …العســــ دأت أقضــــي  و
ــورة  ة الســـ ــــاعات أخر في دار وزارة الخارج تب المنظمة في دمشـــــ وسـ في م

ة .. ألطلع على التقارر الس ة والصحاف   اس
ـــورة    ــ ة الســـ انت أجلس فيها في وزارة الخارج ــها التي  ـــ وفي الحجرة نفســـ

ســا للوفد الســور ( نت رئ ات 1957-1951حين  ) تكدســت على طاولتي البرق
ة ــحف العالم دأت  ، الواردة من األمم المتحدة وقصــــاصــــات الصــ ، وأدرس، قرأأو

  وأستنتج .. ، حللأو 
تور إبراه   ــد ــــان الــ تبي ، م مــــاخوسو ــا انتهى من ، عرج على م لمــ

ـــألني وأنا اقلب ، اجتماعات الحزب ـــفراء الدول العظمى .. وســـ أو من لقائه مع ســـ
  الملفات أمامي .. 

ة جدا .. األعمال    ك في الموقف .. الحمد  األمور طي قال : ما هو رأ
المال ة  ــاندتها إلى النها ـــــي في مســــ ــنمضـ ل يوم وســــ ـــــاعد  ة تتصـ والرجال  الفدائ

ة ة إلى المعر قى سورا  ، والسالح .. المهم أن نجر الدول العر وال يجوز أن ت
  وحدها في الميدان .

ة .. ولكن    قى ســورا وحدها في المعر ذلك حرص أن ال ت قلت : وأنا 
ة س أمين الحاف موجودا في ، هل نحن مســـتعدون هذا العام للمعر ان الرئ لقد 

ــاءاجتماع القمة في ال ــ ـــ ــ ضـــ ــتمع إلى تقرر القائد على عامر ، دار الب ــ ــ ــ وٕان ، واســــ
حتاج إلى مزد من الوقت الستكمال االستعداد ..    األمر 
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قـــال : نحن ال نرد على الفر عـــامر .. هـــذا خرفـــان .. إنـــه ال يؤمن   
ة ..    الحرب الشعب

ئد قلت : لماذا لم تناقشـــوه في المؤتمر.. ولماذا لم تطالبوا بتبديل هذا القا  
ة تحتاج إلى وقت .. وهل أنتم  ـــعب ــــ ــ ــ ل حال فان الحرب الشـــ الخرفان ..وعلى 

  مستعدون للحرب اليوم او غدا .؟؟ 
ــا    ـــرائيــل ال تجرؤ على الحرب اليوم وال غــدا .. إن أمر ــــ ــــ قــال : إن إســـ

ــــاعدنا حفاظا على  ــ ــ ـــتسـ ــ ا ســــ ــ ــ ــــالحها ..وٕان روســـــ ــــ تمنعها من ذلك خوفا على مصـ
  صداقتها معنا ..

ـــــة المالئمة قلت : هذا تقد   ــ ــ ــــ ا تنتظر الفرصـ ير خطر وخطير .. إن أمر
ا تســاعدنا ة .وٕان روســ ة العر ولكن في حدود تتف مع ظروفها  ، لضــرب القوم

ة.. وٕانني أخشى أن تضرنا إسرائيل في الوقت الذ يالئمها وال يالئمنا ..  الدول
حث عن الفرصة األولى للهجوم علينا قبل أن نستكمل قدرات رة بل إنها ت نا العس

ـــرائيــل تتحين  ــ ــ ــ ــــ قــات التي أراهــا أمــامي في هــذا الملف تنبئ إن إسـ ــل التعل .. و
  الفرصة للهجوم . 

ــور ماخوس   ه إلى جانبي ، وأخذت أقرأ على الوزر السـ رســـ ، وقد جر 
عد األخر  ، وهو يثبت مســـدســـه في حزامه  …ورحت أقلب القصـــاصـــات واحدة 

  وأقرأ : 
ومة(   س ح ول رئ ـــــ في اشـــ ـــرائيل ووزر الدفاع خطب في المؤتمر  ل ــ إســـ

ــمة وأعلن  ــورة قاطعة حاســ صــ الوطني لمنظمة الطالب اإلســــرائيليين فهدد ســــورا 
ـــانة  ــــ ــمن له حصـ ــ ــ ضــ وغرافي  عتقد أن تفوقه الطو ان أحد خلف الحدود  أنه إذا 
صله العقاب فهو يرتكب  ع معها مهاجمتنا وانتهاك حرمة حدودنا دون ان  ستط
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ـــورا وللعالم أجمع أننا  ، خطأ فادحا ــ ــــ ــ ـــرائيلي قد برهنوا لســ ــ ــ ــــ وأن رجال الجو اإلســ
يف نحمي حقوقنا ونصون أرواح مواطنينا (   ) . 1967 /26/4نعرف 

ا في  (   ــرائيل ووزر الدفاع ألقى خطا ــــ ــ ــ ومة إســـ س ح ول رئ ـــــ ــ ــ في اشــــ ل
ــرائيل أن  ــ ـــــرور على إســـ ح من الضــ ـــــ صــ ه إنه قد  ا قال ف اجتماع لحزب الما

ـــد ــ ــــ عمل ضـ ة  تقوم  قل عنفا عن معر ـــورة ال  ــ ــــ ــان 7سـ ـــــ ــ سـ النظر إلى تزايد ، ن
ـــالغـــة  )التخرـــب (حوادث  ـــة على أنهـــا  ـــرائيل ـــ ــ ــ ومـــة اإلســــ التي تنظر إليهـــا الح
ات ، الخطورة عة العمل ة  (وأن طب ة  )التخرب األخيرة تدل على أنها وحدات فدائ

ة تقوم بهذه األعمال ..    ) . 1967 /5 /12( )سورة نظام
رتوذهب   عد من ذلك فقد ذ الة اليونايتد برس إلى أ ــــدرا  (ت و ــ ــ ــــ أن مصــ

ـــورا في دعم  عا قال انه إذا اســــتمرت سـ ا رف ـــرائيل ات التخرب  (إسـ داخل  )عمل
ر لقلب نظام  عمل عســــ ـــرائيل  ام إسـ الضــــرورة ق ع  ـــتت سـ ــ ـــرائيل فان ذلك ســ إسـ

ة ستكون ضرة قاصمة لل م في سورا .. وٕان الخطوة اإلسرائيل نظام السور الح
ــر إذا ما هوجمت  ــ ــــ ـــتعدة للمخاطرة في مواجهة تدخل مصــ ــــ ــــرائيل مســـ ــــ ..وان إســ

ــورا ــمح ، ســـ من وجنوب الجزرة لدرجة ال تســـ رغما عن أن مصـــــر متورطة في ال
ات جديدة (   ) . 12/5/1967لها بتحمل مسئول

م الموقف الدولي   عد ذلك إلى تقي تور ، وانتقلنا  ــور الد وأخذ الوزر الســ
ة إبراه ـــــرح الخطوات التي اتخذها لتحذير الدول العظمي من مغ ــــ ــ شـــ م ماخوس 

ــــاء في مجلس ، الخطة التي تبنتها إســـــرائيل ــفراء الدول واألعضـ ــــتدعى ســـ وأنه اسـ
وماتهم ــــــــل ح ، وخصوصا الدول العظمي منهم، األمن المعتمدين في دمش وحم

ة  ( ــئول ــــ ـــاف أن ال )مســ ــ ـــورا.. ثم أضـــ ــ قع على ســـ ـــرائيلي  ومة أ اعتداء إســـــ ح
ة  ــم و رســــالة رســ انت  قد ســــلمت إلى الســــفير اإلســــرائيلي في موســــ ة  ات الســــوف
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اســة  (تحذر فيها إســرائيل من  ة الســ عها  )مغ احتماالت الخطر التي تت المليئة 
ة لحدود  النار في منطقة محاذ ة .. وان إسرائيل تلعب  إسرائيل تجاه الدول العر

  .  )16/4/1967. ( )االتحاد السوفيتي 
م الموقف   ـــور : إن تقي ـــ ــــ يجب أن  ، أ موقف دولي ، قلت للوزر الســــ

ه  ل جوان ه من   ، يجب أن نتعرف عما تقوله إسرائيل في هذا الصدد …ننظر إل
ـــا ـــة ..وهو طرف  ، وعمـــا تقولـــه أمر الهمـــا يؤلف الطرف اآلخر في المعر ف

  ال ينفصل الواحد عن اآلخر . ، واحد بذاته
  موقف الطرف اآلخر. قال : وما هو   
ــــرائيل   ــ ة إلســ ـــــ ــ النسـ ــت وهي  ، قلت :  ــ ــ ـــــالم بوســ رت جردة جروســـ فقد ذ

ة ( ــم ــ ه الرســـــ ـــــ ــ ة شــ ـــرائيل ــــ ان 26/4/67الجردة اإلســ ـــوفيتي  ـــ  () أن التحذير الســـ
النار في منطقة مجاورة لالتحاد الســـوفيتي هو في نظر إســـرائيل ، إســـرائيل تلعب 

ة  ـــرحات روتين ــ ــ ــــ ات  )مجرد تصــ ــــرحا .. أما الوال ــــ ــ ان موقفها صـــ المتحدة فقد 
ــارما، ــ ــــ ــ ــ ات المتحدة ( وصـــ س الوال رت همفر نائب رئ ) 9/5/67فقد أعلن هيو

ــحا ــ ــ ا واضـ ــم ــ ا رســـ ة ، موقفا أمير ــ ــ مناســـ م له  ا في حفل غداء أق فقد ألقى خطا
ة (منحه  ه عن قلقه  1967لعام  )جائزة الهســتدروت اإلنســان لإلرهاب  (أعرب ف

ات ، لالذ تتعرض له إسرائي توب مع الوال وأن إسرائيل ال تحتاج إلى تحالف م
   )المتحدة فهذا التحالف موجود روحا .. 

مـــا نحن    رتير الوزر ، في التعليـــل والتحليـــل )نغوص  (وف ـــــ ــ ــ ــــ انــدفع سـ
تور جورج طعمة مندوب سورا  ة مع الد المة تلفون ه لم ت السور يدعوه إلى م

و  ـــه ، ركالدائم لد األمم المتحدة في نيو ـــدســ ـــور وقفز معه مســ فقفز الوزر الســ
ـــطه ــــ ـــدود إلى وســـ ــ ــ ــ تبي إلى الفندق وأنا أدس في ، المشـ وخرجت أنا بدور من م
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حملها  أنها التمائم التي  انت أمامي .. و ــــات التي  ــــ ـــــ ــــاصــ ــ ــ ــــ عض القصـــ جيبي 
ــــررة، األطفال دفعا لألذ ــــ ــ ــ ة من العين الشــ ومن يدر فقد تكون والدتي ، وحما
حت رحمها هللا قد قلدت ــ ــ ــــ ام طفولتي ..وها قد أصـ ني مثل هذه التمائم في عنقي أ

  قصاصات الصحف تمائي في رجولتي !! 
نــت أتنــاول الغــذاء في مطعم الفنــدق 67-5-14وفي اليوم التــالي (     (

ــة  ــة العر ــــلحــة في الجمهور ـــ ــ ــ س هيئــة القوات المســـ ــالفر محمــد فوز رئ وٕاذا 
قول  أنت هن تفي وهو  مان ؟ !  …االمتحدة يرت على    ؟ وقلت : وأنت هنا 

عض الوقت ، وصعدنا إلى جناحه في الفندق   وحسبت أني سأجلس معه 
عد حقيبته للعودة إلى القاهرة ه  ــاعتين، وٕاذا  ــ ــ ـــلها منذ ســــ ــــ عود ، وقد وصـــ وهاهو 

ـــور  ــ ـــد وزر الدفاع الســــ ــــ عد أن انتهى من محادثاته مع اللواء حاف األســ ، اآلن 
داني رئأحمد  واللواء ش السور ..وقلت :سو ان الج   س أر

  وهل أنهيت محادثاتك بهذه السرعة ؟ ، خيرا أن شاء هللا -
ثير الم  رون ..ال نحتاج إلى  ننا أن  ، قال ( مازحا ) : نحن عسـ م
م .  عوننا عل ون  اسيون هللا  سرعة ..وأنتم الس   نتفاهم 

ـــيء . . نحن ال ــ ل شـ ـــيون قلت : وهل تفاهمتم ..هل اتفقتم على  اســـ ـــــ سـ
رون ؟   ، عاطلون    هل اتف العس

ادة  اقي األمور للق ــنترك  ــ ــــ ـــــ قال : لقد تفاهمنا على معظم األمور ..وسـ
ة ..  اس   الس

ة مصرة على األرض السورة .؟   قلت : وموضوع إقامة قاعدة جو
حث هذا  تور نور الدين االتاســـــي الى القاهرة ل صـــــل الد ــ ا ســـ قال : قر

ا عد .. الموضوع .. فان الق ة لم تواف على هذا الموضوع  اس   دة الس
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ـــرعة  ســـ ــير  ــ ـــوع.. إن األمور تســ قلت : لقد طال الحديث في هذا الموضـــ
ــاألمس ، نحو االنفجــار وقــد أدلى األمين العــام لألمم المتحــدة يوثــانــت 

اء التي تفيد أن 13-5-67( ــديد لألن ه عن قلقه الشــ ) بتصــــرح أعرب ف
  ضد سورة.  إسرائيل تنو استخدام القوة

ـــات من جيبي وأقرؤها إلى الفر فوز  ــاصـــ دأت أخرج القصــــ انت ، و و
ان اإلســــرائيلي س األر ، آخر قصــــاصــــة تنقل تصــــرحا للجنرال اســــح رابين رئ

ه  ة  (علن ف ون مختلفا عن أ ــ ــ ـــد ســــــورا ســ ــــرائيل ضـــ ه إســ أن أ عمل تقوم 
ة في الماضي  ة قامت بها القوات اإلسرائيل   . )أعمال انتقام

ه وودعني ، وتناول الفر فوز القصاصتين من يد ووضعهما في جي
عود إلى القاهرة .  ستقل طائرته و   وانصرف إلى المطار ل

الوحشــة والوحدة،فلم أســتطع أن أفهم من ، وتســللت إلى غرفتي وأنا أحس 
ـــاؤالت يتفجر في  ــ ــــ ــ ــ ــارف من التســـــ ـــل جــ ـــيـ ـــ ــــ ــ ــدفع ســ ــا ..وانــ ــ ــيئ ــ ــــ ــــ   الفر فوز شــ

   …نفسي 
ين إسرائيل إلى نقطة االنفجار ؟ هل وصل ال   موقف بيننا و

  هل تقدم إسرائيل على الحرب ؟ 
  هل تكون حرا محدودة أم شاملة ؟ 

  هل نحن مستعدون للحرب ؟ 
حارب األردن ــورا وهل  حارب العراق، هل تحارب ســـ ــاهم  ، وهل  ــ وهل تسـ

يف ؟  ماذا ؟ و ة األخر في الحرب ؟ و   الدول العر
ات توفة اليدين إذا نشبت الحرب ؟  هل تقف الوال   المتحدة م

ا دور إيجابي فعال في الحرب ؟  ون لروس   هل 
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ة ؟  سالح فعال في هذه المعر   هل نستخدم البترول 
دور رأسي معها عة  ، انت هذه األسئلة وأمثالها تدور في رأسي و وفي طل

ـــر ــ ــ ــــ ــــؤال األكبر :وعبد الناصـــ ــــ ــــ ان الســ لها  ــئلة  ــ ـــــ ــــ اد .. العقل اله، هذه األسـ
ة الدول العر اردة .. أعرف العرب  ـــاب ال ــ ــ ــ ــــ ــــرائيل ، واألعصــ ــــ ــ ــ إســ ا ، و أمر و

ا..هل يدخل الحرب ــ ــ ناور وال ، وروسـ هل هو قادر على الحرب ؟ أم انه يناور و
  يدخل الحرب ؟  

ا ..    م هذه األســئلة وأنا ال أدر لها جوا لقد عشــت تلك الســاعة في جح
اران ان يتنازعني تعليالن ج ــــرائيل تعتزم ، ما ردان، و ـــــ عمالقان : أولهما أن إســـ

ـان عقلي ، الحرب قـدم على الحرب ..و ـــر ال  ــ ــــ ــ ــ وثـانيهمـا أن جمـال عبـد النـاصـ
ارن الماردين العمالقين !!    ممزقا بين هذين التعليلين الج

حارب ولن يدفع األمور إلى  قين أن جمال عبد الناصــــر لن  نت على 
م أكد لي في م و ة  حافة الحرب ..ف ــــر والدول العر ـــة أن مصـــــ ــــ لقاءاتنا الخاصــ

ة أمام الجماهير ان  م أعلن في خط م و ـــتعداداتهم ..و ــــ ــــ ـــتكملوا اسـ ــــ ــ ــ سـ معها لم 
  لن تتكرر ولن تتكرر أبدا .  1948مأساة 

ما انتاب اإلمام الغزالي وهو ممزق بين الشــك ، انتابني الهم والغم تماما 
ه  تا قين في  اع في وأع )المنقذ من الظالل  (وال ترف أني وقعت في وهدة الض

  ذلك اليوم الرهيب .
ـــة  ـــذه األزمــ ــي من هــ ــ ــ ــ ــــ ــاهرة ألنقـــــذ نفســ ــت على أن أعود الى القـــ   وعزمـــ

  الخانقة .. 
نت في القاهرة ـــاء ذلك اليوم  ـــ ــ ــ ــــ عد ان ، وفي مسـ في طرقي الى بيتي 

ة أسبوعين . . .    غبت قرا
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   وأنا التمس األمان ..األمان من مخاوفي ..، وصلت القاهرة
ة الكرمة  اآل   وشفتا تتمتمان 

م  )ن شاء هللا آمنين إمصر  ادخلوا (   .صدق هللا العظ
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  الخطوة األولى على طر الحرب 
  
ــبوعين     ان آخر عهد بها منذ أســ ،و يوم  ، عدت إلى القاهرة من دمشــــ

ة عيد  ــ مة لمناســ ــبرا الخ ــر يخطب في شــ س عبد الناصــ العمال في أول ان الرئ
شــن أكبر حملة على   صــل والحســين (مايو،و ة وف الجملة والمفرق ..  )أبو رقي

انت آخر مرة ام ، )للفرســــان الثالثة  (تعرض فيها ، ولعلها  فقد جاءت حرب األ
س عبد الناصر وقف إطالق النار  ، ثم جاء مؤتمر الخرطوم ، الستة وأعلن الرئ

ـة ـــم العر ــ ــ ــــ ع العواصـــ ـة ما، على جم الرجع عرف منهـا  عرف ، ان  ان  وما 
مة    !! التقد

الذات    ة  ـــــ ــ ـــ ـــر في تلك المناسـ ــــ ــ ان عبد الناصــ ـــى ما عرفت وما ، و ــــ ــ أقســ
لمــاتــه تقطر حنقــا ومرارة ــانــت  ـــمعــت .. و ـــــ ــــ ــه أنــه لن ، ســ ولعــل القــدر أوحى إل

عد ذلك اليوم مسك بتالبيبهم  ع ان  صب جام، ستط ه فراح  ستغضب ، غض و
ة حته األخيرة، معه الجماهير العر ــ ـــ ح صـــ ـــــ صـــ قول ، و ة أنا مش (وهو  بو رقي

ه مان ، عايز أتكلم عل ــفي عقله  ـــ شــ ه .. رنا  ــف ـــ شــ ان رنا  الملك  …الراجل ع
ان .. خلقوا عميل من العائلة  ـــغلوهم اإلنجليز واالمير شـ ـــل والملك حســــين ب صـ ف

ـــع ــ ة وعميل من العائلة الســ ـــم ــ تب الهاشــ ع بها  ط ــل بيد فلوس ل ــــ صـ ة .. ف ود
ه ما في  صــــل بيتكلم على الدين وقل ـــد جمال عبد الناصــــر وضــــد الثورة .. ف ضـ
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ع  ة .. الملك حســـين ب دين .. إذاعة الملك حســـين بتشـــتغل للمخابرات األمر
ـــامن عري  ــــ ــــ ــ ه تضــ ان ف فاوض  1948هو وأمه .. ان ب لكن الملك عبد هللا 

و  ــتعماراليهود ..ازا  ــ ــ ـــامن بين الثوار وعمالء االســــ ــــ ه تضـــ جرناهم وما ، ن ف
ــرف وال  ــ ـــمير .. ال عندهم شــــ ــــ ـــرف وضـ ــ نفعتش التجرة .. وافتكرنا انه عندهم شـــ
ـــــرائيل تقول إنها ال  ــــ انة ..إســـ ـــمير .. انهم ورثوا العمالة .. ورثوا الخ ــ ــ ــ عندهم ضـــ

   .)تواف على تغيير نظام الملك حسين ..

س عبد النا ما والواقع أن الرئ ــين ف ــ ا على الملك حســـ ن متجن ــــر لم  صـــ
ه ش ابزرفر في القدس ، أشـــار إل ان لمراســـل مجلة جو ا اي فقد ســـب أن صـــرح ا

ة في حال تغيير الحال الراهنة في األردن (أن  حرة الحر ــرائيل تحتف  ــ ــ ــ ـــــ ، إسـ
ة أم لم تدخل  ــواء دخلت الجيوش العر ــــ ) وهذا واحد فق من 17/3/1967( )ســ

ة الكثيرة في هذا الصدد ..  التصرحات اإل   سرائيل
ــــر إلى  ــ س عبد الناصــ ــل فقد لحقه خطاب الرئ ــ صــــ ة للملك ف ـــــ ــ النسـ أما 

ـة عض الدول الغر ـة إلى  ــم ــــ ــ ــ ارة رســــ ا حيـث بدأ ز وراحت المظـاهرات  ، أورو
ـــتقبله حيثما حل ة من الطالب العرب تســـ نها ، المعاد عناو وراحت جردة األهرام 

ة تنشــــر أن  االم (الزاه صــــل في بدء زارته لبرطان ة واجهت ف ، ظاهرات المعاد
ار ــتن حات االســـ ــ ــ صـ ــتقبلوه في لندن  ة العرب اســـ وهم يرفعون صـــــورا ، وأن الطل

ارة الملك  ــ ع ســـ ة تت ــر .. وأن مئات من القوات البرطان س عبد الناصـــ بيرة للرئ
بير من رجال األمن صل مع عدد  ع، ف صل ينس خططه مع لندن و مل وأن ف

ر في عدن ..  ا على االحتفا بوجود عس ) إلى 10/5/1967( )لحمل برطان
قات التي برعت فيها األهرام اء والتعل   من غير منافس .. ، آخر هذه األن
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ـــه ـــــ ــــ ــ ادرة بنفسـ ــين فقد أخذ زمام الم ــ ــ ـــــ عض ، أما الملك حســـ ولعله تعلم 
طة التي تقول إن الهجوم خير وسائل ال س رة ال ات العس دفاع،فقد اختار البديه

ــة ــطين ــــ ـــــ حــديــث إلى جرــدة القــدس ، الهجوم على منظمــة التحرر الفلســـ فــأدلى 
ة ــــطين ــ ه منظمة التحرر الفلســ ة هاجم ف ه أن ، األردن  )منظمة التحرر  (وأكد ف

ة :  اب التال   -شارفت على نهايتها لألس
ان األردني ..  -1   محاولة الشقير زعزعة الك
ةزج المنظمة في النزاعات ا -2 ة والعر ر ، لدول ــ ــ ازها نحو المعســـ وانح

ع للمخابرات المصرة .، الثور المزعوم   بل وتحولها إلى جهاز تا
ــة -3 ـــخير أبنــاء المنظمــة ألعمــال التخرــب في البالد العر ــــ ــــ ــ وفي ، تسـ

من بدل إسرائيل .   فيتنام وال
انته ألهداف المنظمة . -4 ه وخ   انفراد الشقير برأ
ــــادته تبذير أموال المنظمة في خ -5 ـــقير الخاصــــــة وســ دمة مطامع الشـــ

ة ة الدول العجلة ، الثورين العمالء للشــــيوع ــقير للمنظمة  ور الشــ
اده ( ة على نم أس س   ) . 7/5/1967المار

ــغيرة  ـــــ ــــ ــورة صــ ــ ــ ــــ ــــات ألنها تمثل صـــ ــ ـــ ــ ســ قات والمقت ولقد أوردت هذه التعل
انت تســـود مختلف األطراف العر  ة ال ومصـــغرة عن نوع العالقات العامة التي 

ــهر مايو من عام ، 1966-1965– 1964في أعوام  ــ ــــ ــ ــ .. أ  1967بل في شــ
عد إلى قاع الهزمة  ما  ة تقف على حافة الحرب لتقع ف انت األمة العر حينما 

.  
ولقد جاءت األحداث في النصـــف الثاني من هذا الشـــهر (مايو) لتحجب 

ة ـــورة العر ــ ــــ اء التوتر ال لتمحوها .. فقد امتألت األجواء  ، هذه الصـــــ أن ة  العر
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ــورة ــــ ة،، على الحدود السـ ـــرائيل ــ ــود اإلســ ــــ وفوهات مدافعها  وما تال ذلك من الحشـ
ـــوب الجوالن ودمشـــــ ة صــ ــو ـــها عن ، مصـــ عضــ تت مدافع اإلعالم العري  فســـــ

ة!!، عض ة والمدافع اإلسرائيل سفر عنه الصراع بين المدافع العر   انتظارا لما 
أنني على موعد مع هذه  نت  ـــولي إلى القاهرة  ، األحداثو ــــ فغداة وصـــ

تب المنظمة 15/5/1967عائدا من دمش ( نت في طرقي إلى م وٕاذا بي ، ) 
ادين العامة ات الطرق وفي الم تقف في صفوف ، أر جماهير الشعب على جن

ــر  ــ ش المصــــ ـــــف وتهتف لوحدات الج لة لتصـــ ـــــوارع القاهرة ، طو ــ وهي تخترق شـ
اتها المختلفة   وهي تش طرقها في اتجاه مناط القتال.. ، مصفحاتها وآل

ـــاعات تعطلت  ــ ـــع ســ ضــــ ـــخمة  رة الضــــ ــ ــ ــيرة العســـ وقد امتدت هذه المســـــ
ة السير ة ، أثناءها حر عضا أن الحرب مع إسرائيل وش عضهم  حدث  والناس 

ـــيرة ــــ ــ المسـ ــ ارات الهالل األحمر تتوســــ ــ ــ اء ، الوقوع .. وهذه ســــ من فيها من أط
ش   رضات .. والممرضين والمم، الج

ــب ــة ال ر ـــعــب أن الحرب آت ــــ ــ ــ قين الشـــ ــه ، وقــد زاد من  مــا طــالعتهم 
ة عن  ن حمراء اله حة ذلك اليوم من عناو ـــب ــحف في صـ احتمال انفجار  (الصــ
ـــرائيل  ــورا وٕاســ ـــود  )وعن (الموقف في أ وقت على خطو الهدنة بين ســـ الحشــ

ة التي تتجمع في مواجهة سورا  اء المثيرة .وما إلى ذلك من ا )اإلسرائيل   إلن
الذ ، وذهبت في ذلك اليوم إلى المبنى الفخم األني في مصـــر الجديدة

ــة المتحــدة ــة العر ــير عبــد ، حتو وزارة الــدفــاع في الجمهور ــ ــ ــ ـــ ــ اللتقي مع المشـ
رة في قطاع  ــ ــلة بوحداتنا العســ ــئون المتصــ عض الشــ حث معه  م عامر وأ الح

ه، غزة ـــتطع االجتماع  ــــ ان ال، فلم أســـ غدون في ردهات فقد  ا يروحون و ـــــ ــ ضـــ
ـــاق، الوزارة  ومعابرها رة على قدم وســـ ــ ــ ــمس ، واالجتماعات العســ ــ ــيد شــ من الســــ
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ة ــــعروا جمعة وزر الداخل ــيد شــ ــ ة إلى الســ إلى الفر ، الدين بدران وزر الحر
ان س األر حثون الخط العامة وتدابير الدفاع ، فوز رئ لهم ي إلى .. إلى .. و

أحد المدني .. وعدت ــمس ، أدراجي دون أن التقي  ــ ة عابرة من الســــــيد شــ إال تح
ادتك  سـ لمة واحدة قالها :خالل اليومين القادمين إن شـاء هللا تتصـل  بدران .. و

  لمقابلة المشير عامر .
ت في اليوم التالي ( ــتطع أن التقي 16/5/2967وقد أدر ـــ ــــ ــ ) لماذا لم اســ

ــا م عــامر .. فقــد علمــت أنــه  ــير عبــد الح ــ ــ ــــ عقــد اجتمــاعـات ــالمشــــ ــاألمس  ن 
ـــيناء .. وأنه اتخذ القرار في  ة في سـ ادة المتقدمة للقوات الجو ة في مقر الق متوال
ة  ــلحة للجمهورة العر ــــ ــــ تلك االجتماعات بإعالن حالة الطوار في القوات المســـ

احا ر ، وأنها ، المتحدة ابتداء من الســـاعة الســـادســـة صـــ ــ ، حســـب التعبير العسـ
حت في حالة    ..  )االستعداد القصو  (أص

نها أو  ، وهي صــحف الدولة ، ولم تخف صــحف القاهرة ســواء في عناو
ة ضد إسرائيل  (في مقاالتها  ة المتحدة سوف تخوض المعر أن الجمهورة العر

ه او سالمته    . )إذا تعرض الوطن السور لعدوان يهدد أراض
ار .. وعلى الموا ع عشــــر من شــــهر أ ـــا طن العري وهو وجاء اليوم السـ

اب األحداث نحو حرب حزران فإنه ، أن ال ينســــى هذا اليوم، ســــير معي في ر
ره أتي ذ ونان هما اللذان صنعا اليوم الرهيب، مع يوم آخر سوف  الخامس ، س

  من حزران .
ان حرب القوات   س هيئـة أر في هذا اليوم وجه الفر محمـد فوز رئ

ة الم ــلحة للجمهورة العر ــــ ي قائد قوات الطوار المســـ ا إلى الجنرال ر تا تحدة 
ة في غزة ـــت أرد أن ألخص هذا الكتاب، الدول ــ ــــ ــــ أن ينزل في ، ولســ فهو جدير 
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راتي بنصـــه الكامل ه ، المعاصـــر والمقبل، ذلك ان اإلنســـان العري، مذ ســـير ف
ــــرائيل ــجل حرنا الثالثة مع إســـ ة في ســـــ قة عر وحرب  1948عد حرب ، أول وث

  ..وهذا هو نص الكتاب .. 1956ن الثالثي في عام العدوا
ة المتحدة   الجمهورة العر

ا للقوات المسلحة ادة العل   الق
16/5/1967.  

   
ي ة  ، الجنرال ج . أ . ر   غزة  –قائد قوات الطوار الدول

ــــلحــة  ــــ ــ ــ ع القوات المســ مــات إلى جم ــــدرت تعل ــــ ــــ م علمــا أنني أصــــ ط أح
ة المتحدة لتكون  عمل  للجمهورة العر امها  مســــتعدة للعمل ضــــد إســــرائيل فور ق

ة .   عدواني ضد أ دولة عر
ة  ـــرق ــيناء على حدودنا الشــ مات تجمعت قواتنا في ســـ ، وتنفيذا لهذه التعل

ة على حدودها  زة في نق المراق ة المتمر ــمان أمن قوات الطوار الدول ــ ــ ــــ ــ ولضــ
سحب هذه القوات فورا .  م    أطلب إصدار أوامر

ما يتعل بهذا وقد أصــــدرت    ة ف رة الشــــرق ماتي لقائد المنطقة العســــ تعل
ع محمد فوز .   الشان التوق

تاب الفر فوز عدة مرات،   اعدة في ذلك  ولقد قرأت  وعلى فترات مت
ــا نــت محــام نــت أفعــل قبــل رع قرن من الزمــان حين  مــا  أقف  ، اليوم،تمــامــا 

ة معينة لمة في مادة قانون ل  ع وجوهها،وها أنا في هذا  أقلبها ، عند  على جم
ــتعداد  ـــ ــ اسـ ارات الفر فوز  ــــد (اليوم وقفت عند ع ــ ــلحة للعمل ضــ ــ ــ القوات المســ
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ـــرائيل ع  )إســـ ة(وتجم ــــرق ـــيناء على حدودنا الشــ ــ ــــدار )قواتنا في سـ ة بإصــ ،والمطال
ة فورا(األوامر    .)سحب قوات الطوار الدول
ارات ، أجل   األول  ، ن يتصــارعانيتقاســمني عامال ، وقفت عند هذه الع

وتحرر فلسطين ، وهو الشعور الفلسطيني العري في فرحة للهجوم على إسرائيل
ة ة من بالء الصــهيون ص األمة العر والثاني شــعور الخوف الذ يتملك  ، وتخل

ة  ة األمر ــاندة اإلمبرال ة ومسـ ة العالم اإلنســـان الدارس وقد خبر قوة الصـــهيون
م العري المعاصر..إلسرائيل .. وعرف قب   ل هذا وذاك تخاذل الح

وفي مثل البرق الخاطف،انطلقت في أفاق التحليل والتعليل،وأنا أحدث   
ة ، نفســــي ــرحت إلى ما قبل ثمان فعل الصــــوفي تتحدث روحه إلى روحه،وســ ما 

ضــاء في المغرب نســتمع 1966أشــهر( ســبتمبر  نا في مؤتمر الدار الب ) حينما 
حتاج إلى إلى الفر عامر قا د أن تحرر فلسطين  ة الموحدة يؤ ادة العر ئد الق

ــــــتعداد،مزد من المال ــــ ــ عقب  ، أمور ثالثة :مزد من االســ ومزد من الوقت.. و
قوله  س عبد الناصر    )العامل الثالث هو في نظر العامل األول.. (الرئ

ة التي مضت..    ورحت أتساءل في نفسي.. ماذا جر في األشهر الثمان
ة؟ رة ؟هل دفعت الدول التزاماتها المال هل جاء  هل اســتكملنا اســتعداداتنا العســ

ة للخالص من إسرائيل؟. ه الضرة القاض   الوقت المالئم لتوج
ــتعداداتنا    ــ ـــ ــ ــ ــتكمل اســ ــ ـــ ــ ــ ــئلة.. نحن لم نســ ــــ ـــ ــ ورحت بدور أجيب على األســ
رة فال يزال التدرب والســـالح الجو دون المســـتو المطلوب في مصـــر ، العســـ

ة..  التزاماتها المال ة متخلفة عن الوفاء  ــورا .. وال تزال الدول العر واألردن وســــ
نت مؤهال لهذه  ــب اني  ــــ ـــرائيل..وأحســـــ ــ ــــ ــــاء على إســ ــــ عيدا للقضـــ وال يزال الوقت 

ة، فلم أكن على هامش األحداث نت ، اإلجا ا او متفرجا..ولكني  ولم أكن مراق
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ـــه ســـ وال ـــــرح العري وراء  ــاء..بل  أعرف، في قلب المسـ ــ عرف الملوك والرؤســ ما 
عرف معظمهم..   أكثر مما 

س عبـــد  ، وفوق هـــذا وذاك   ـــتمرة مع الرئ ــــ ــ ــ نـــت على لقـــاءات مســـ فقـــد 
لة قبل مؤتمرات القمة وأثناءها ــنين طو ن حديثنا إال عن  ، الناصــــر منذ ســ ولم 

ــبيل إلي  د لي أنه ال ســـ ان على الدوام يؤ ـــطين..و ة فلســـــطين وتحرر فلســ قضـــــ
ات والطائراتتحرر ف ا ـــنع الد ح مصـــــر قادرة على صــ ــ  ، لســـــطين إال حينما تصـــ

ات والطائرات ..ومحتكرة  ا حتى ال تكون تحت رحمة الدول العظمى محتكرة الد
ارات .   الذخائر وقطع الغ

س عبد    غ من الرئ ــ ـــ ــــ ــتســ ــــ نت ال أســـــ ــت أكتم المواطن العري أني  ــ ــــ ولســـ
ــــراف في الحذر، فالقائد في المع ــ ــ ـــر هذا اإلســـ ــــ طة من غير الناصــــ عتمد الح ة  ر
ال الجاد،والمغامرة الشجاعة. فقد الخ   شك،ولكنه ال 

عتزم الحرب    س عبد الناصر ال  قين أن الرئ ه ال ش ومن هنا تملكني ما 
ـــميره ــ ــ ــب ، في ضـ ـــ ــ اسـ رة لتحقي م ـــــ ــ ون مظاهرة عسـ عدو أن  وأن  األمر ال 
ة ـــــ ــ ــ اســـ ـــــ ــ ـــ تاب الفر فوز ، ســ حمل في  وعلى هذا فقد توقفت عن تحليل  وما 

الحرب .. وترجح اته من التهديد  ــر قد وجد ، ط ــ ــ بل تحق عند أن عبد الناصـــ
ــنوات، أخيرا ــــ ـــــر ســ عد عشـــ ة ، و ة للخالص من قوة الطوار الدول ــته الذهب ــــ فرصــ

بت على أكتافه في أعقاب العدوان الثالثي في عام  قف  1956التي ر ..وأنه ســـ
فى ..  اسي و   عند هذا الكسب الس

ــوع أحاديث وأحاديث بيني والواق   ــ ــــ ــ ـــ انت موضـ ة  ع أن قوة الطوار الدول
ة ــعود ــ ــ ــ ـــــ ة السـ انت المملكة العر لة .. فقد  ــنين طو ــــ ــ ــ ـــ ــر لسـ ــــ ــــ ين عبد الناصــــ  ، و

ة ــم ــــ ــ ــ ة الهاشـــ ــــلمون ، والمملكة األردن ــــ ــــ عثيون والقوميون واإلخوان المسـ ومعهما ال
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س عبد الناصر موافقته على وجود قوا ت الطوار والفلسطينيون ينعون على الرئ
ل مرة أنه في  د لي في  ان عبد الناصــر يؤ ة في ســيناء وقطاع غزة .. و الدول
طلب إلى  ــ رة ســ ــ ش المصــــر اســــتعداداته العســ ســــتكمل فيها الج اللحظة التي 

ة .   األمم المتحدة سحب قواتها الدول
ــــدد على    ــــ ــ ــ ـــــر في هذا الصـــ ــــ ــــ ناصـ س عبد ال الرئ ــر التنديد  ــ ــــ ــــ قتصــ ولم 

ة ــــرحات اإلذاع ة التصـــ ــحاف ــ ـــــوع طرقه إلى مجلس ، والصـــ فقد شـــــــ هذا الموضــ
ــــة عقدها قبل حرب حزران ( ــ ــــ ــ ــ ) ..وٕاني 8/12/66الدفاع العري في آخر جلسـ

موقف القاهرة  ـــــف أن الوفد األردني قد عرض  ــــ ــ ــ ر في ذلك االجتماع العاصـ ألذ
رة اق الحديث عن الخطة العســــ ــ ع الجمهورة ، في ســ يف تســــتط ـــائال : و متسـ

ة المتح ة تقف العر ـــطين وقوات الطوار الدول دة أن تؤد دورها في تحرر فلســ
ين إسرائيل ؟ ..    حاجزا بينها و

ــــوع ال    ــ ــ ـــ ــ ه أن الوفد األردني قد أثار هذا الموضـ ـــارة إل ــــ ــــ ــ ومما تجدر اإلشـ
ــيدة ســــديدة ــطين رشــ ة لتحرر فلســ وانما فعل ، حرصــــا على أن تكون الخطة العر

ــا ــة وتمح ــا ن موقفــه المتخــاذل .. فلقــد أثــار الفر ثم جعلهــا دفــاعــا ع، ذلــك ن
ة بدخول (على عامر  ـــعود ــــ ــ ــ ة والســـ ــــماح للقوات العراق ــــ ــــ امتناع األردن عن الســ

ة  ــي األردن ــــ ــ ــ ا وفد  )الدفع القانوني  (فلجأ الوفد األردني إلى هذا  )األراضــــ مطال
ــيناء وغزة  ــ ــ ــ ة من ســ ــــحب قوات الطوار الدول ــــ ســ أن  ة المتحدة  الجمهورة العر

ومئذ ة المتحدة ، .و ة الجهورة العر ــــــيد محمود راض وزر خارج ــ ــ ــ أجاب الســ
ــارحا الظروف التي أحاطت  ــ ـــ ـــيناء  (شــ ــــ ة في غزة وســ بتواجد قوات الطوار الدول

ة العامة لألمم المتحدة في  ـــتنادا إلى قرار الجمع ــ ــاف  )1956نوفمبر  5اسـ ــ وأضــ
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ع أن تطلب سحب ه( ة المتحدة تستط ومة الجمهورة العر ذه القوات في أن ح
  . )أ وقت تشاء 

ــــا تتســـــاءل      عضـ ــــهم  عضـ ة في المجلس إلى  عض وزراء الخارج ونظر 
ع (ولســان حالهم يتســاءل ، عيونهم وحواجبهم دون أن تتحرك شــفاههم وهل تســتط

ة حين تشاء ..؟  ة المتحدة أن تسحب قوات الطوار الدول   .)الجمهورة العر
، ل وجاء الجواب على غير انتظارومضــت ســتة أشــهر على ذلك التســاؤ   

ـــهر مايو  ـــر من شــ ع عشــ ــا انوا يتوقعون .. جاء اليوم الســـ أســـــرع مما  ، 1967و
ة  ــحب قوات الطوار الدول ـــحبت فعال …فطلبت القاهرة ســـ ــد ، وانســ دأت تحتشـــ و

ة من  ـــيناء وفي الخطو األمام ــ ـــرة في موقعها المحددة لها في ســ ــ القوات المصــ
  الجبهة . 
ـــتقبلت    ـــــ ــــ موجات هادرة من وقد اســ ة هذا الحدث التارخي  األمة العر
م األردني ظل ، االبتهاج ــــــر .. ولكن الح ــــ ه بوادر التحرر والنصــــ أنما رأت ف و

اته ا اته ون ة تصـــرحا نســـبته ، ســـادرا في غوا ــتور األردن ــرت جردة الدسـ فقد نشـ
ـــر (إلى  ــ ــدر مصـ ـــ ه  )مصـ ادة (قال ف ـــرة تمردت على الق ــ تائب مصـ أن ثالث 

ـــة والمخابرات  ــ ــــ ة وٕان الفرق الخاصـــ س الدول ــــرة وطلبت طرد قوات البول ــــ الناصــــ
س ..  ــو ــــ ــ ـــ ــــرها في الســ ــــ ــ ــ التحرك لمنع هذه الكتائب وضـ ــــرة قد أمرت  ــــ ــ ــ  )المصـ

)18/5/1967(.   
ب واحد، وحذت تونس حذو األردن   الهما في مو فقد أعلن مندوب ، و

ــــــحافيين  ــــ ة أتاح أن وجود قوات الط (تونس لد األمم المتحدة للصــــ وار الدول
منيين وٕالقاء الخطب الرنانة ضد إسرائيل .. وأن  لمصر االستمرار في مساعدة ال
ة هي  ة في مصر وطلب انسحاب قوات الطوار الدول رة الحال ات العس التحر
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ـــرون يردون  ـــــ ــر للتأثير في الرأ العام العري ..فالمصـــ ــ ــ ه مناورة من مصـــــ ــ ــ ــــ شـــ
قدمون على الق أنهم س   .) …تال إذا نشبت الحرب بين سورا وٕاسرائيل التظاهر 

ــاز العري من األردن    ــ ــوت النشــ ــ ه صــ ان يتردد ف وفي هذا الوقت الذ 
ــعيد الدولي قد فجر أزمة  ــ ة على الصــ ــحاب قوات الطوار الدول ــ ان انســ وتونس 
ــدد من الـــدول العظمى  ـــانـــت األمين العـــام لألمم المتحـــدة وعـ ــــتر يوث ـــــ ــــ بين المسـ

ــغر . ـــــ ــ ــ ــــطى والصــ ــــ ــــ ات والوسـ البرق ورك يوافينا  تب المنظمة في نيو .وقد بدأ م
عد يوم . ، والرسائل   يوما 
ون لنا دور في هذا األمر   ا أن  ع ان طب ـــافا إلى االهتمام  ، و ــــ ــــ ــ مضــ

ة ذاتها ـــــ ــ ــ القضـــ ة قد حلت محل ، العام  ـــطين ــ ــ ــــ ش التحرر الفلسـ ذلك أن قوات ج
ة في قطاع غ ة في الخطو األمام ، زة فأقامت في ثكناتهاقوات الطوار الدول

ان علم األمم المتحدة ـــطين م ة على الطرف ، ورفعت علم فلسـ ـــرائيل والقوات اإلسـ
  وتود لو تقصفه وتسحقه .، )الكره  (اآلخر من خطو الهدنة تر هذا المشهد 

ان أول التقـارر التي تلقينـاها أن يوثانت األمين العـام لألمم المتحـدة    و
موافقة ان القوات ال (قد أعلن  ـــنوات إلى المنطقة  ــ ــ ـــر ســـ ــ ــ ة قد ذهبت منذ عشـــ دول

ــة المتحــدة ــة العر ـــحــب القوات فعليهــا أن ، الجمهور ــ ــ ــــ ــ وأنــه إذا طلبــت القــاهرة سـ
   .)تنسحب
ومته في    ة موقف ح ة برطان ـــتر جورج براون وزر خارج ــ ــ ــ ــــ وأعلن المسـ

ـــرق األوســــ( وأنها لســــخرة من جهود األمم المتحدة ، أن الموقف خطير في الشـ
ه حدة  ـــتد ف ــ ـــــ ـــــحاب في وقت تشـ ـــــ طلب من قواتها االنسـ ــــالم أن  ــ ــــ ة إلى السـ الرام

  ).التوتر
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ـــوع فأعلن    ــــ ــــ ندا للموضـــ ة  ــد بول مارتن وزر خارج ـــــ ــــ ــ ندا  (وتصـ أن 
ة وأن معظم الدول األعضاء في األمم  ، تعارض في سحب قوات الطوار الدول

ا تعارض في طل رطان ات المتحدة و ما فيها الوال ة المتحدة  ب الجمهورة العر
   .)المتحدة

ــتر يوثانت األمين العام لألمم المتحدة   ــ ــ ـــرائيل على المســ ــ فقد ، وحملت إســـ
ـــماه  ــ ــ اره لما اسـ ــتن ــ ــــرائيلي اســــ ــ س الوزراء اإلســ ول رئ ـــــ ــ في اشـ  ، الخطوة (أعلن ل

ار  اعت ة  ـــرعة التي قام بها يوثانت في الموافقة على ســــحب الطوار الدول المتسـ
ــانها ان تغير ميزان األمن في أن هذه الخطوة له ــــ ــــ ــ ــ ــاعفات خطرة في شـ ــ ــــ ــــ ــ ا مضـ

  .)المنطقة 
مل تصرحه هذا حتى ثارت عاصفة     س الوزراء اإلسرائيلي  د رئ ولم 

ي ة في الكونجرس األمر ات ، ملته ـــنت على الوال ــــ ــــ ــ ة قد شـ ــ ــ ــــ ــ ــ أنما غارة روســ
ـــتر يوثانت واتهموه  ، المتحدة ــ ــــ ــ ـــيوخ على المسـ ــــ ــــ  (فقد احتج عدد من النواب والشـ

ات المتحدة أن توجه إنذارًا إلى  االســتســالم وتجاوز اختصــاصــه ..وأن على الوال
ه. ، القاهرة ودمش   !! )ضع األمن في نصا

أنه في قفص االتهام   ح المستر بوثانت و ذا فقد اص ن أمامه ، وه فلم 
اب ، إال أن يدافع عن نفسه ه األس ة العامة تقررا خاصا شرح ف فقدم إلى الجمع

ارا اعت ة  ــحب القوات الدول ـــ ــ ــ ــــ أن هذه القوات (لتي حملته على الموافقة على سـ
ه في القاهرة بين األمين العام  ـــول إل نقلت إلى المنطقة بناء على اتفاق تم الوصــــ
ما أن  ــر .. و ــــ س جمال عبد الناصــ ـــولد والرئ ــتر داج همرشـــــ ــــ لألمم المتحدة المســ

ح ل ـــــ ـــحبت موافقتها فقد أصـــــ ــ ــ ة قد ســـ زاما على األمم المتحدة أن الجمهورة العر
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ـــحب قواتها من المنطقة ـــي، تسـ ــاسـ  /5 / 19 )الن موافقة البلد المضــــيف أمر أســ
1967.  

ان ينز صــديدا    ما  ان الفضــل للمســتر يوثانت أنه فجر دمال قد منذ ، و
ل ان خصــوم عبد الناصــر، زمن طو ، ســواء منهم المخلصــون أو الخائنون ، فقد 

س عبد الناصـــر قد وقع مع داج همرشـــولد األمين يتهامســـون على الدوام أن ال رئ
ــــاب لألمم المتحدة  ــــرة خطيرة  (العام الســـ ة ســـ قي قوات  )اتفاق ــأنها أن ت من شـــــ

ــــيناء وغزة حتى ال تقوم حرب بين  ــ ــ ــــ ة إلى أجل غير محدود في ســ الطوار الدول
  العرب وٕاسرائيل !!

ــرة    ــ ــــاءت األحداث الحاضـــ ـــدفة العابرة، وقد شـــ ــ ــحبت أن ، ومعها الصــ ــ انســـ
ة ـــورة ، القوات الدول ــــ صـ ـــــف النقاب ألول مرة و شـــ ــــتر يوثانت أن  واظطر المســــ

ة عن هذه  ــم ـــ ــ ــ ـــرة الخطيرة (رســ ــ ــ ة الســــ ـــه  )االتفاق ـــــ .. وقد أرادها دفاعا عن نفســـ
ـــر ذلك دفاعا عن عبد الناصـ ـــت ، فجاءت  سـ ا أنها ل دا جل ة خطيرة(و ..  )اتفاق

ل ما فيها إنها موافقة من الجمهورة العر ة و ة المتحدة على وجود القوات الدول
  على األرض المصرة .

ش     ه أع نت ف له يدور على الصــعيد الدولي في الوقت الذ  ان هذا 
ة ة المثيرة في الســــاحة العر انت لي عين وأذن هنا، األحداث اليوم وعين ، فقد 

انت األحداث في الوطن ، وأذن هناك ان التحرك الدولي حيثم )مهماز(وٕان  ا 
  .  

ـــة    ـــة هي المهمـــاز األكبر لألحـــداث العر ـــانـــت القـــاهرة في تلـــك الحق و
ة على السواء س عبد الناصر أطلب مواعدا لمقابلته ، والدول تب الرئ م واتصلت 

عادها وأعماقها أ عة تلك المرحلة  ه الســيد ، ألتعرف على طب ت ورد علي مدير م
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س ـــرف قائال : ال أظن أن وقت الرئ ــــ ــامي شــ ــــ ــ ــبوع سـ ــــ ــمح في هذا األســـ ــ انه ، ســـــ
ــــغول جدا ــ ـــلة، مشـ ــ رة متصــ ــ ــ ثيرة متراكمة، االجتماعات العســـ ونحن ، والمواعيد 

قة  ه رسائل إلى رؤساء الدول الصد صورة خاصة في توج ام  مشغولون هذه األ
ك في الساعة األولى التي أجد فيها فراغا في مواعيد …  ل حال سأتصل  على 

س    … و… الرئ
ســــر ليولكن موعد    ام، آخر قد ت ضــــعة أ نت طلبته منذ  ان هذا ، و و

م عامر  ـــير عبد الح ــ ــ ــ اد … الموعد مع المشـ ه فوجدته  ت ه في م ودخلت عل
ه، القل ه وأذن ادرني الكالم قائال : ، يدخن من عين   و

ا أخ-   ه ..  ة . . .أحمد  إ   .. نحن اآلن على أبواب المعر
ة      أن ال تكون مصر وحدها .. قلت : المهم في هذه المعر
ــنبذل     ــــ ــــ قاطعني ) أنا أعرف ما ذا ترد أن تقول .. نحن سـ قال : ( وهو 

ة ون وحدنا في المعر الن هذه  ، أعتقد أن سورا ستحارب قطعا، جهدنا أن ال ن
ـــــيها  ـــــالمتها وأراضــ ـــــال من أجل الحفا على ســ ــــدت … الحرب هي أصــ لقد حشـــ

ما أن قوة الطيران ، لى حدود ســـوراإســـرائيل أحد عشـــر لواء من المصـــفحات ع
ة على مقرة من الجبهة  ــــمال ــــدت في المنطقة الشـــ ة قد حشـــ ـــــارة اإلســـــــرائيل الضــ

  السورة .. 
ت فيها أن    ــتر ــــ ــــ قلت : إن معلوماتي من مؤتمرات القمة الثالثة التي اشــــ

ــة  ـــة ال تزال غير قــادرة على خوض المعر فمـــا هو تقـــديرك ، …الجيوش العر
  للموقف . 
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ــ   ــدفــاع ق في في هــذه المرحلــة … ال : نحن قــادرون على ال … وهــذا 
الهجوم ونخلص من إســرائيل إلى األبد  ادرة  ا لنأخذ الم اتي الوقت قر نرجو أن 

لة.…  ا هي المش   ولكن أمر
  قلت : وما هو موقف االتحاد السوفيتي ؟.   
إلسرائيلي قال : إن االتحاد السوفيتي هو الذ نبهنا إلى خطورة التحرك ا  

حملة …  أصـــدقاؤنا الروس وصـــلتهم معلومات موثوقة أن إســـرائيل ترد أن تقوم 
ــقا النظام القائم ــ ــ ـــورا إلســـ ــ رة على ســــ ـــــ الدفاع عن ، عســــ عا نحن ملزمون  وط

اما بواجبنا القومي ..  ة الدفاع المشترك وق   سورا تنفيذا التفاق
ش التحرر الفلسطين     ي . قلت : وما هو دورنا .. دور ج
وهي تحتشد اآلن في ، قال : قواتنا المسلحة نفذت األوامر الصادرة إليها  

ون في  ـــــ ــ ــ ش التحرر فســـ ة إلى ج ــ ــ ــــ ــ النســ المراكز المحددة على الجبهة .. أما 
  وماذا تر في هذا الصدد .. ؟ … الميدان قطعا 

ة في    ــــطيني في المواقع األمام ــ ش التحرر الفلسـ ون ج قلت : أر أن 
ـــيناء، اع غزةجبهة قط طة اآلن في ســ عض وحداتنا مرا وأر أن تنقل فورا ، وٕان 

ـــــة للمنطقة  ــ ــ رة خاصــ ـــــ ـــــ ادة عسـ ل حال البد من تعيين ق إلى القطاع .. وعلى 
ثيرة من قطاع غزة ــــتقبلت في هذه الفترة وفودا  ـــدون القاهرة ، ..ولقد اســ وهم يناشـــ

بيرة .. إنهم يخشــــون أن  رة  ــ ـــد في القطاع قوة عســ ما أن تحشـ ســــق القطاع 
ولذلك فانهم يلحون أن تتولى وحدات ، 1956جر في العدوان الثالثي في عام 

ة مهمة الدفاع عن القطاع.    آل
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ان   حتة ترســمها رئاســة األر رة  إن الدفاع عن ، قال : هذه مســائل عســ
ن  ــالقطــاع ..  طــة  ن من القطــاع ذاتــه ولكن من المحــاور المح م القطــاع ال 

ةمطمئنا من    وسندافع عن القطاع قبل دفاعنا عن سيناء . ، هذه الناح
س    ـــدر أوامر إلى الفر فوز رئ ــ ــ ــــ ــير عامر التلفون وأصـ ــــ ـــــ وتناول المشـ

را  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــنى الحاكم العام للقطاع قائدا عســ ــ ــــ ــــ ان بتعيين اللواء عبد المنعم حسـ األر
ة في  ، للقطاع ـــطيني مواقع في الخطو األمام ــــ ــــ ش التحرر الفلسـ أخذ ج أن  و

اشرة . ق   طاع غزة في مواجهة العدو م
ــــير عامر   ــــ ــ ــ تب المشــ ش التحرر ، وخرجت من م ادة ج مقر ق ومررت 

ـــر الجديدة ـــــ ــطيني في مصـــ ــ ـــــ ش ، الفلســ ادة ج ان تنتقل ق ــدرت بدور أمرا  ــ ــ ــ وأصـــ
لتتعاون مع اللواء عبد المنعم حســــني ، إلى غزة، التحرر الفلســــطيني إلى الميدان

 .  
ــع األ   تبي ألضــ ـــيبنا في وعدت إلى م ة إلى نصـ ــ النســ ــابها  مور في نصــ

ـــر س عبد الناصـــ ــــائل إلى الرئ ة فوجهت ثالث رســ ـــــور ، المعر س السـ والى الرئ
ــــي ــــ ـــــ تور االتاسـ س العراقي عبـد الرحمن عارف ، الد أبلغهم فيهـا أن ، والى الرئ

حت  ــ ــ ـــورا وفي العراق قد أصــــ ــ ـــطيني في غزة وفي ســـ ش التحرر الفلســـــ قوات ج
ادة ال غداد.تحت إمرة الق ل من القاهرة ودمش و رة في    عس

ـــود     ــ ــــ ــــ ض البرق .. فقد بدأت الحشـ وأخذت األحداث تتطور في مثل وم
ش  عد أن اندفع الج ــورة  ــ ــ ــ ـــــمور في مواجهة الجبهة الســــ ــــ ة في الضـــ ــــرائيل ــــ اإلســــ

ــيناء ــ ة في جبهة ســ ـــر إلى المواقع األمام ة ، المصـــ ــرائيل ــ حت القوات اإلســ وأصــــــ
أقصـــى ســـرعة نحو الج وأعلن المشـــير ، نوب في مواجهة الجبهة المصـــرةتتدف 

ه  ــحفي جاء ف ــ ــــ ان صــ غي ألحد(عامر في ب ـــوح قاطع أنه ال ين ــــ ــ ، أنا أقول بوضـ
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ســـاوره شـــك في أن الجمهورة ، ســـواء داخل منطقة الشـــرق العري أو خارجه أن 
ل قوة أ محاولة للعدوان .. ولســت أقول أكثر  ة المتحدة ســوف تضــرب  العر

ضة اآلن في مواجهة العدو اإلسرائيلي ستضرب أ من أن القو  ات المسلحة الرا
قوة  ة في أ ميدان وفي أ اتجاه وستضرب  ة عدوان   ) . 67 /19/5( )حر

نت إلى هذه اللحظة   ان، و عد قراءة هذا الب أرجح أن الجمهورة ، وحتى 
ة المتحدة ال تعتزم أن تدخل الحرب ـــدها أن  ، العر ــــ ــــ ــ ل مقصــ  )ص تمت (وأن 

ــورة .. ولكن المخاوف بدأت  ــ ــــ ــــرائيلي الذ تجمع في الجبهة الســ ــ ـــد اإلســــ ــــ ــ الحشـ
ــتدعاء  ــ ــ اسـ ـــدرت أمرا  ــ ــــرائيل قد أصــ اء أن إســـ االت األن ــاورني حينما نقلت و ــ ــ تسـ

اطي .    االحت
ة    ــان وزارة الخارج بل إن مخاوفي ازدادت رســــوخا حينما أعلن ناط بلســ

ة أنه  ة ..وأن التحشدات الوحيدة في إسرائيل ال توجد تحشدات إسرائيل (اإلسرائيل
اح  رة  )هي تحشدات الس ة والعس اس عرفون أساليب إسرائيل الس !! فان الذين 

ا هذا التصـــرح فإســـرائيل أكثر تحدثا عن الســـالم حينما تكون أكثر ، فهمون خفا
لة مع إسرائيل..   استعدادا للحرب ..وتلك هي خبرتنا الطو

ــادف أن انعقد مجلس ا   ــــ ـــــ ة .. وأقول وصـــ ــــادف الن  (لجامعة العر ــ ــ ـــ صـــ
ــا الوطن العري ــامعــــة ال ينعقــــد لألمور الخطيرة التي يواجههــ ــد ، مجلس الجــ وقــ

ـــرن عـــامـــا أنـــه حين ينعقـــد يتخـــذ القرارات  ـــــ ــــ ـــة وعشــ ــ ــ ــــ ــــ   عرفـــت على مـــد خمســ
ة )الضخمة  ( ة ، عيدا عن ثالث : الجد   والشجاعة. ، والمسئول

ـــادف أن اجتمع مجلس الجامعة ا   ـــ ــــ ــــ ذا صـ ةوه ة في دورته العاد ، لعر
ار  ون هذا االجتماع في اليوم العشــرن من شــهر أ حين ، 1967وصــادف أن 

ــة وجهــا لوجــه ومــدفعــا لمــدفع ..وترددت ــرائيل ـــــ ــــ ــ ــة واإلسـ هـل ، ــانــت القوات العر
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ة ، أو أنيب أحدا من رجال المنظمة، أحضر هذا االجتماع ولكني آثرت في النها
ـــي ــ ــ ــــر بنفســــ ــــ ة التي ، لمجلس الجامعةال تقديرا ، أن أحضـــ ة الحق ولكن تقديرا لره

ة .  شها األمة العر   انت تع
ـــــور   ــ ــ ــــاء أو ، وندمت على الحضـ ــــ ـــتو الرؤســ ــ ــــ ن المجلس على مسـ فلم 
ـــــتو ، ما تفرض األحداث، الوزراء ــ ــ ــــ ان على مسـ األعمال  (ولكن   )القائمين 

ين الدائمين عض المندو ة و ـــفارات العر ــدر مجلس الج، من السـ امعة واحدا وأصــ
  من قراراته التافهة التي شهدتها على مد األعوام واألعوام .. 

راتي   انا في مذ ـــتح أن يجد له م ســ لوال أن  ، والواقع أن هذا القرار ال 
ة ال يجوز إغفالها انت تؤلف بذاتها وقفة تارخ ام  ــــاعة من تلك األ ــــ ــ ــ ، ل ســـ

ـــه الكامل ل ـــ س القرار التافه بنصـ ة عم ولذلك عزمت أن اقت ال العر تدرك األج
التض سمى  ة التي انحدر إليها هذا الذ  ال الهاو امن العري .. والى هذه األج

  قدم النص الكامل لذلك القرار : أ
الغ االهتمام موضوع التهديد اإلسرائيلي السافر (   حث مجلس الجامعة ب

ة ال ة السورة والحشود اإلسرائيل كبيرة على خطو على أراضى الجمهورة العر
ة المتحدة في ، الهدنة ــمة التي اتخذتها الجمهورة العر واإلجراءات الفورة الحاسـ

العدوان ــهيوني  ــ وٕاعمال حقها في إنهاء مهمة قوة الطوار ، مواجهة التهديد الصــــــ
ة ـــــورة ، الدول ــــ ــ ة التي أعرت عن تأييدها للجمهورة الســ ـــــامن الدول العر ــــ ــ وتضــ

ة ال   مناوئة للموقف العري . . والمحاوالت األجنب
أتي :    علن المجلس عما    -و
ة المتحدة تأييدا    ة الســــورة والجمهورة العر أوال : تأييد الجمهورة العر

ادين . ع الم   تاما في موقفهما والتضامن معهما في جم
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ـــاء في معــاهــدة الــدفــاع العري    ــــ ــــ ــ ــ قــا اللتزامــات الــدول األعضـ ــا : ط ثــان
ـــــترك وميثاق جا ــ ةالمشـ عا تعتبر أ عدوان أ أرض ، معة الدول العر فإنها جم

لها في صده عا تتضامن  ة عدوانا عليها جم اتها إزاءه .، عر مسئول   وتنهض 
ع إسرائيل على     ة لتشج النس ثالثا : شجب المحاوالت االستعمارة سواء 

ــترك ــ ــهيوني مشــ ــ ــتعمار صــ ــ قا لمخط اســ ك في ، العدوان ط ة للتشــــــ ــ ــ النســ أو 
ة ة العدوان ــــرائيل ــ ــ ــ ة ، الموقف العري مواجهة للتهديدات اإلســــ ووقوف الدول العر

  وهذا هو القرار بنصه وفصه !!   )ضدها صفا واحدا 
ـــــدق الرأ العام العري هذه الكلمات عن    ـــــ ــ صـــ ن أن  ان من المم وقد 

ـــرائيلي ــد أ عدوان إســ ــامن العري ..وصـــ ة مســـــئولة ، التضـــ لوال أن أصـــــواتا عر
اء. خارج ا ة من غير موارة وال استح انت تكذب جامعة الدول العر   لمجلس 

ـــيخ فهد    ـــ ة الشـ ـــعود ــ يل وزارة اإلعالم الســ ـــــوات ما قاله و ومن هذه األصــ
ــــحفي أن  ت فأعلن في مؤتمر صـــــ قوم بزارة للكو ان  ــــدير الذ  ة  (الســـــ اتفاق
ــتهدف ف ــ ة المتحدة تســــ ــورة والجمهورة العر ــــ ــترك بين ســ ــــ قة الدفاع المشــ ي الحق

ة في األساس عن ، وقف أعمال الفدائيين ضد إسرائيل انت راض وان مصر لو 
عي  ــينــاء ألنهــا المنطل الطب ــ ــ ــــ ـــحراء ســــ ــ ــــ ــ ــ أعمــال الفــدائيين لفتحــت لهم أبواب صـ

  .) 16/5/1967(  )للفدائيين 
ة   اء العالم االت األن سع ، وقد أذاعت و هذا التصرح السعود .. فلم 

م ماخ تور إبراه ـــورة ووزر خارجيتها إال أن الد ــ ــــ ــــ ومة السـ س الح وس نائب رئ
صل ، وراضته المعتادة، مارس هوايته المفضلة الذ يتمرغ في (فهاجم الملك ف

انة عند الملكة اليزابيث في لندن  ـــين  )أوحال الخ ــ ــ ــ ــــ الذ (ما هاجم الملك حسـ
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ـــة .. ــ ــ ـــدا عن أرض المعر ــــ عي ـــا  ــ ــ ـــور ــ ــــ ــ ـــ ـــدود سـ ــ ــه على حــ ـــ ــــد قواتــ ــ ــ ــــ ــــ ــ    )حشـــ
 )18/5/67 ( .  

ذلك   فت جردة األهرام  انت توحي لجمهور ، ولم  ة التي  وهي الصــحف
س عبد الناصـــر اســـم الرئ أنها تتحدث  احثات الملك ، القراء  إال أن تشـــير إلى م

ـــــل في لندن  صــ ة ..  (ف ـــم األمة العر ــ اســ س من ح العمالء أن يتحدثوا  إنه ل
حث في ــدد ال صــ ا  ة من برطان طلب الحما ــل  صــ من  وٕان ف ــتقبل جنوب ال مســ

  .) 1967 /22/5( )المحتل 
  

ة   ة وجهتها القاهرة إلى الجامعة العر ـــــ ـــــرة القاســ عن جدارة ، ولكن الضــ
ــتحقاق ــ ـــرورة اجتماع مجلس الدفاع ، واســ ـــا الجامعة تتحدث عن ضـــ انت أوســـ و

ــلت  ــ ــ ــــ ـــرة قد اتصـــ ــ ــ ــــ ة المصــ ــترك لمعالجة الموقف ..ذلك أن وزارة الخارج ــ ــ ــــ المشـــ
  انت صفحات ثالثا . ، أمورا ثالثةالجامعة وأبلغتها 

  األولى : أن القاهرة ال تر جدو من اجتماع مجلس الدفاع العري.   
امال وهي    ة المتحدة قدرت الموقف تقديرا  ة العر ة :أن الجمهور الثان

عاته ..  ل ت   مستعدة لتحمل 
ع أن تشترك في اجتماع مجلس الدفاع يجلس ف   ه الثالثة : أنها ال تستط

ة المتحدة ، الكل ـــــها أمامهم .. والجمهورة العر وتناقش خططها معهم أو تعرضــ
الذات التي تنس خططها مع لندن وواشنطون  ة  عض الدول الرجع تعنى بذلك 

امال لالستعمار الذ هو حامي إسرائيل .    وتخض خضوعا 
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ـــارة    ال عنـــد ع ـــة المتحـــدة قـــدرت  (وقـــد وقفـــت طو ـــة العر أن الجمهور
عاته ال ل ت ــتعدة لتحمل  امال وهي مســـ ارة  )موقف تقديرا  ــاءلت هل هذه ع ــ وتسـ

ة ارة جادة مسئولة ؟؟ ، إنشائ   أم هي ع
ع أن يجيب عن هذا    ــتط ـــــ ــــ ــ سـ ة المتحدة  ان واحد في الجمهورة العر و
ــؤال ــ ــر، الســ ــ س عبد الناصــ ــــدور هذا ، هو الرئ ـــتطع أن أقابله إلى يوم صــ ولم أســـ

ان ـــــي :، الب ــــ ة وقلت في نفســ ـــــيد محمود راض وزر الخارج ــ ــ ، فألذهب إلى الســ
ــدره نونات صــــ ــيئا من م ــ ـــتخرج شــ ع أن تســـ ــتط ــ مة معه تســ ــداقتي القد ، فلعل صــــ

قين .   وأتعرف على الخبر ال
ــرف على  ــ ــ ه المشــ ت ــتقر بنا المقام في م ــ عد أن اســــ وقلت للوزر راض 

ـــرف بدوره على التارخ :هل نحن مقبلون على الحرب، النيل ــ ل ، النيل المشــ إن 
ة الوقوع..  ات والكلمات الصادرة عن القاهرة تنبئ أن الحرب وش   الحر

س عبد الناصر ؟؟  الرئ   قال : وهل اجتمعت من قرب 
ما وعدني الســــيد  ا  ع ذلك قر ــتط قلت : لم أفلح حتى اآلن ؟ ولعلى أســ

  سامي شرف .. 
وجيهاته من ولكننا نتلقى ت، قال : وأنا لم أقابله منذ أن تطورت األحداث

  حين إلى حين.
  قلت وما هو موقف االتحاد السوفيتي إذا نشبت الحرب ؟ 

دنا..ولكن إلى أ مد إذا    و تؤ ــــــ ــــ ــ قال : إن معلوماتي العامة أن موســ
  ال أعلم .. ، نشبت الحرب

ــل حــال فمــا أظن أن    مــا اعرفــه .. وعلى  وأنــت تعرف موقف الروس 
  األمور ستصل إلى مرحلة الحرب. 
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ــرائيل ..ولكن  قلت :   ــــ ــــ ــ ح لو أن الطرف اآلخر هو غير إســ ـــح ــ ــ ــ هذا صـــــ
عد حين   للتوسع ..والتوسع ال بد له من حرب . ، إسرائيل تنتهز الفرص حينا 

ـــل   ــ ـــالفي قد وصــ ــ ـــــفير اليوغوســ علمه أن الســ تب الوزر ل ، ودخل مدير م
قول لي : إذ، فنهضت مودعا س عبد الناصر .. وهو  الرئ   خبرني.أا اجتمعت 

ا : وقلت له   س أرجو أن تخبرني !!  ضاح الرئ   وأنت إذا اجتمعت 
تبي وســللت ســيرة صــالح الدين  ، وعدت إلى منزلي   ومددت يد إلى م
ي طل الفذ من العناء  ، األيو ما واجهه هذا ال نت على الدوام أجد السلو ف فقد 

  وأمراء العصر واألوان .، واإلرهاق من ملوك ذلك الزمان 
عيدا عن الر   ار من عام و غبت في تلك ، 1967اح الهائجة من شهر أ

ي   قدس هللا سره وطيب ثراه ..، القصة المجيدة قصة صالح الدين األيو
اء ما قد سب  ذلك نقّص  (   ك من أن م . ص )عل   دق هللا العظ
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ة على طر الحرب   الخطوة الثان
  

ــــهر    ـــرن من شـ ار (مايو ) من عام نحن اليوم في الثاني والعشــ  1967أ
لة أمام هذا اليوم…  قف معنا التارخ، وال بد لنا أن نقف وقفة طو لنعرف ، وأن 

ما حارنا، يف جر ما جر  يف حارنا  ما انهزمنا ..، و يف انهزمنا    و
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ين ذلك اليوم    ـــقة بيننا و عدت الشــ عدا على مر الزمان، ولقد  ــتزداد  ، وســـ
ظل أقرب ولكن اليوم الثاني وا ش معنا .. بل س ع ظل  ار س لعشرن من شهر أ

ــد ــة ، إلينــا من حبــل الور ــه لالمــة العر ــأتي يوم جــديــد .. يوم تتحق ف إلى أن 
  آمالها في القوة والمنعة والنصر والتحرر. 

ار من عام    ـــهر أ ــ ـــــر من شــ ع عشــ ـــا ان اليوم الســــ ــهد  1967وٕاذا  قد شـــــ
ة  عد، الخطوة األولى على طر الحرب ـــــحب القوات الدول ــــ أن طلبت القاهرة سـ

ة ، من سيناء وقطاع غزة ون هو الخطوة الثان فان هذا اليوم الثاني والعشرن س
امالن، على طر الحرب .. ولم يب على الخامس من حزران ــبوعان  ، إال أسـ

  ال يزدان وال ينقصان .. 
ام   ــــــة أ ــ انت الخطوة األولى قبل خمســـ ــل الفر ، ولقد  ــــ  محمد حين أرســـــ

ا إلى  تا ة المتحدة  ـــلحة للجمهورة العر ــــ ــ ــ ان حرب القوات المســـ س أر فوز رئ
ة ه انســحاب القوات الدول طلب إل ي  وحلت ، وانســحبت القوات فعال، الجنرال ر

ة .    محلها القوات المصرة والفلسطين
حة هذا اليوم خرج جمال عبد الناصــــر إلى ســــيناء   ز ، وفي صــــب إلى مر
ادة  ةالق ــــــرقها إلى ، المتقدمة للقوات الجو ـــرها من مشــ ــ أســـ ا  الما هز الدن قول  ل
فخلخل  ، فعصرهم بوثاقه، أنما إعصار عاصف هب على العالم أجمع، مغرها

  وهزهز مواقع رؤوسهم . ، مواطئ أقدامهم
ــات والمجــازات   ــالكنــا ع العري الغني  س هــذا الكالم من طراز البــد ، ول

ل الح ــدق  والصدق  ،ولكنه ألح  ــ وما على المواطن العري إال أن ، ل الصــ
ب ذلك اليوم العتيد ..  سير معي في مو   صبر علًى  قليال و
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ــــر في زارة أرادها أن تكون    ــــ س عبد الناصــــــ ـــــل الرئ ــــ ــ في ذلك اليوم وصـــ
ـــــار، خاطفة صـ ـــرح األحداث، لتخطف القلوب قبل األ ، وأردها أن تكون على مســـ

ـــيناء . ــ ـــلين في فاختار أن تكون في سـ ــاالت المرســـ ـــيناء من رســــ ــ ـــهدت سـ م شـــ .و
مة طة .. ، العصور القد طوالت الفاتحين في العصور الوس م شهدت من    و

م عامر    ــير عبد الح ــ ان مع جمال عبد الناصـــــر في تلك الزارة المشـ و
ـــــلحة ــــ ــ ــ س الجمهورة ونائب القائد األعلى للقوات المسـ ا ، النائب األول لرئ ر وز

س الجمهورةمحي الدين وحسين ا وشمس الدين ، لشافعي وعلى صبر نواب رئ
ة ــــدقي محمود قائد ، بدران وزر الحر ــــ ــ ــ ـــــدقي محمود صــ ــــ والفر أول محمد صـــــ

ة امل مرتجى قائد قوات الجبهة .. ، القوات الجو ــن  ـــــ ــ ــ ــ والفر أول عبد المحسـ
ا رة العل اســـة والعســـ ــ ادة مصـــر السـ ــيناء ق هذا حلت في سـ يترع على قمتها ، و

س عبد الناصـــرالر  ه العرضـــين آمال الماليين والماليين ، ئ ب حمل بين من وهو 
ة ..    من األمة العر

ـــيناء في ذلك اليوم   ــــ ـــر في سـ ــ ــ ما لم يخطب في أ ، وخطب عبد الناصـ
اته ام ح لمة ، يوم من أ ل  ـــها عند  ـــــ ـــــك أنفاســ ــ ــ ة تمسـ انت الجماهير العر فقد 

عدها ل ع، لتر ما  ـــاتها عند  ضـ س ن ـــوق ، ارة لتنظر ما وراءهاوتح ان الشـ و
ــــر والتحرر  ــ ــ ــ ل القلوب.. من  –والوجد واألمل والنصــــ ل أولئك يداعب القلوب 

  المح إلى الخليج ..
ـــارة    ـــاتـــت مبتـــذلـــة لكثرة مـــا تكررت في  )من المح إلى الخليج  (وع

ابها وتأل جوهرها وحال رنينه، الكالم المبتذل ارة قد تجدد ش في ، اولكن هذه الع
الذات ..  ، ذلك اليوم   وفي ذلك اليوم 
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ة تهتز    انت األمة العر ه ذلك..حتى  وما انتهى عبد الناصـــر من خطا
ـــــابهــا مطر مــدرار ، ــل جوانحهــا وجوارحهــا ــ ــــ ــ ــ ــأنمــا أصـ ــــينــاء  ــ ــ ــ   وتهتز معهــا ســــ

ل زوج بهيج( انت )فاهتزت ورت وانبتت من  ــيناء منذ  ــــ ــ ــ تنام على القح ، وسـ
ق على الجدب ــت ــ ــ ـــام وتنبت األمور  ،وتســ ــــ ـــب األحداث الجسـ ــــ ولكنها اليوم تخصـ

  العظام .. 
ام   ضــــعة أ ــاءل، وقبل  ة تتســ عد انســــحاب ، انت الجماهير العر وماذا 

ــر من آثار عدوان  ــ ــ ــ ــــ ـــت مصــ ــ ــ ــــ ة ؟؟ لقد خلصــــ ء عبد ، 1956القوات الدول ر و
ض الذ حمله عشـــرة أعوام ونصـــف العام غ اد ، الناصـــر من هذا االحتالل ال و

ــاءل المثقفون أن يذ ــ ــ عين عاما..وتسـ ـــــ االحتالل البرطاني الذ دام ســ ر الناس 
ا، مع الجماهير ـــون في أمر ــــ ــ ــ له .من ليندون جونســـ ـــاءل العالم  ــــ ــ ــ إلى ، بل تســــ

ا ــــون في برطان ــ ــ لســـ عد ذلك.. ما ، هارولد و يو .. وماذا  إلى هيروهيتو في طو
ة ؟ ..    هي الخطوة التال

ــيناء لي   ــ ــــ ـــر إلى سـ ــ ــ ـــــؤالوجاء عبد الناصــ وليخطو الخطوة ، جيب عن الســــ
ــــمعت ذلك الخطاب ــــ ـــيناء ..ولقد ســ ــ ــــ ه في سـ ان خطا ة ف ـــمعته ، التال ــ ــ ما ســـ ال 

ــتمع إلى المعاني وراء األلفا ــــ ــ ــ والى جوف األهداف ، الجماهير .. فقد رحت أســــ
ارات ..فأنا واحد مع ثالثة عشـــر رجال عقدوا مؤتمرات القمة في  تحت ســـطح الع

ندرة وال ضـــاءالقاهرة واإلســـ وعرفتهم في الســـر والعلن ..وها أنا ذا اليوم ، دار الب
قف أمــام الزمــان يتحـــدث وجهـــا لوجــه س العري وهو  ــتمع إلى هــذا الرئ ــ ـــــ ــــ ، اسـ

م التارخ . ح حديثه تارخا في صم ص   ول
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ة قد نسيت ذلك الخطاب، واليوم    قيني أن الجماهير العر ان ، فان  والنس
ـــيئاته ..بل إن الج عدناله حســـــناته وســ ــــتأتي  ة التي سـ ه ، ماهير العر ـــتمر عل ســ

  هذا إذا صادفته في الطر .، مرور الكرام
ان ال ، بل من أجل حاضـــرنا المظلم، من أجل ذلك   ومســـتقبلنا المشـــرق 

ـــع أمام التارخ ـــمعت في ذلك الخطاب، تارخ الكفاح العري، بد أن أضــ ، ماذا ســ
  وماذا فهمت . ، وماذا قرأت

ل شـــيء، أراد عبد الناصـــر   فة  ، أوال وقبل  قارن بين مصـــر الضـــع أن 
ة في عام ، 1956في عام  .. ليوحي إلى الشـــعب المصـــر  1967ومصـــر القو

األمس ه  ان عل ــر اليوم أقو مما  ــ ــ ــ ـــ ــ ش مصـ ة أن ج عددا ، والى األمة العر
ا .. فأعلن عبد الناصــــر أنه  ــالحا وتدر انش أبدا لينا  1956في ســــنة  (وســ ما 

ـــة أن ن ان فرصــــ ـــــن القاذفة و ان عندنا االليوشــ ـــرائيل .. في ذلك الوقت  ــ قاتل إســ
ـــلحين بيها  ــ ــ ــ ك متســــ ادو ــــه  ــ ـــــ ثير –عددها قليل ولســ والفرق بين ، النهارده عندنا 

ارح والنهارده .. بين سنة  بير .. وٕاسرائيل النهارده  1956وسنة  1967ام فرق 
انت معاها ســــنة  ــا ز ما  ا وفرنســ التآمر اللي حصــــل ..  56ما معهاش برطان

ـــنة  ــــ ــ ــ عود مرة أخر .. إحنا النهاردة عندنا  1956ســ قول انه  ن العالم  مش مم
قة .. عندنا الفرصة فعال .. نحن وجها لوجه مع إسرائيل  الفرصة لكي نبين الحق

 ..(.   
ة   عد أن اسـتشـعر أنه أمام الفرصـة التارخ ا،  أن ، وأراد عبد الناصـر ثان

د ثقة الشـــعب المصـــر  طاقاتها، قدراته يؤ ة  ه ، وثقة األمة العر فأكد في خطا
ــــر ( ع أن نقوم بواجبنا القومي في الدفاع عنا في مصــ ــتط ــ ــواء في الدفاع ، نســ ــ ســ

ــرائيل  ، عن حدودنا ــ ــ ــــ ــرائيل على أ بلد عري .. وٕاســ ــــ ــــ أو الهجوم إذا اعتدت إســ
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من ..ولكن إحنا  ـــغولة في ال ع ان تتحرك ألنها مشـــــ ـــتط ـــر لن تســـــ ــ تعتقد أن مصـــ
من ع أن نقوم بواجبنا في ال ــــتط ــ ع ان نقوم بواجبنا ، نســـ ـــتط ــــ وفي نفس الوقت نســ

    .)القومي .. 
ــــر   أن يبرز موقفه من هذا التحرك المفاجئ فقال ، ثالثا، وأراد عبد الناصـــ

ت  –مايو بدا أول تصــرح إلســرائيل  12يوم  ( ن أن نســ م حيث ال  وقح جدا 
ه ..القادة اإلســـرائيليون أعلنوا ان ــورا من عل ة ضـــد سـ ات حر عمل قومون  ــ هم سـ

م السور ..وفي يوم  مايو وصلتنا  13أجل احتالل دمش ومن أجل إسقا الح
ــورا قوات مســـلحة حوالي  ان إســـرائيل تحشـــد على حدود سـ دة   11معلومات مؤ

لواء .. واتصـــلنا بإخواننا الســـورين وقلنا لهم إن إحنا أخذنا قرار إذا  12لواء إلى 
قة .. حصل هج ة من أول دق    .)وم على سورا فان مصر حتدخل المعر
ــــر   ــــ عا، وأراد عبد الناصـ ة للعدوان ، را ـــــ ــ النســ ـــالم  ــ ــاءل عن الســــ ــ ــ أن يتســـ

ة فقال  ة الفلسطين تر النهاردة عن السالم (اإلسرائيلي والقض بنالح إن الكالم 
س الوزراء اإلسـرا أنهم ..السـالم الدولي واألمن الدولي ..طيب لما صـرح رئ ئيلي 

ــالم وعن  ــور محدش تكلم عن الســــ م الســــ ــقطوا الح ــ ســ ــ وانهم ح ــ حتلوا دمشــ ح
ـــطين  ــ ــــعب فلسـ ـــالم أننا بنتجاهل حقوق شــ ــ طيب فين  –األمن .. ولكن معنى السـ

س  ون موجود  ـــالم ب ة لشـــــعب فلســـــطين ..الكالم عن الســ ــ النســـ األمم المتحدة 
ـــرائيل للخطر ــــ ـــــاعت حقوق الع، حينما تتعرض إسـ ــ ـــعب أما إذا ضـ ــــ رب وحقوق شـ

  . )فلسطين ما بيتكلمش حد عن السالم .. 
ـــا، وأراد عبد الناصـــــر   حدد الموقف الحاســـــم الفاصـــــل القاطع ، خامســ أن 

ة فقال  ة لخليج العق ارح شرم الشيخ  (النس القوات المسلحة المصرة احتلت ام
ة ..خليج العق ادتنا على خليج العق مثل .. ومعنى هذا تأكيد حقوقنا وتأكيد س ة 
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ة بتعتنا المصــرة . م اه اإلقل أ حال من األحوال إن إحنا نســمح  الم ن  م وال 
الحرب اليهود . بنقول لهم  ة .. بيهددوا  مر في خليج العق ـــــرائيلي أن  للعلم اإلســ
لنا مســتعدين للحرب  أهال وســهال إحنا مســتعدين للحرب قواتنا المســلحة وشــعبنا 

اه بتا اه هي الم ــان اليهود يخبروا .. هذه الم ــ ـــــة علشــ عتنا وقد تكون الحرب فرصـ
ة  تبوه على معر شوفوا ان الكالم اللي  واحتالل سيناء  1956قواتهم مع قواتنا و

الم تخرف في تخرف ..  الم هجص في هجص و له    . )ان 
ــــر   ــا، وأراد عبد الناصـ ــــادســـ قحمه في ، سـ أن يتحد الحلف اإلســـــالمي و
ة ة وٕايران  أنا عايز (فقال ، المعر ة والمملكة األردن ـــعود ة الســـ من المملكة العر

البترول هو  ــــــرائيل اليوم  ــــ ــ مون إســ البترول .. الذ  ــــرائيل  ــ ــ ــ منعوا إمداد إســــ أن 
ـــتعمار  ة .. ، الحلف اإلســـــالمي اللي هو حلف اســ ـــهيون ومعنى هذا انه مع الصــ

ع أن ننس خططنا مع أعضاء الحلف اإلسالمي أبدا الن م عنى ونحن ال نستط
  . )هذا إن إحنا بند خططنا لليهود

عا وأخيرا، وأراد عبد الناصـــر   ــا حقن الشـــحنة األخيرة في الشـــعب ، سـ أن 
ــــة ـــ ــ ـــة الــعــر ــ ــــر واألمــ ـــــ ــــ ــ ـــرايــيــن واألوردة، الــمصـ ــــ ــ ــ ــــ ــــا إلــى الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــال ، رأســ ــ   فــقـــ

ان ( ل م ـــلحة موجودة في  ــ ــ ــ ــــ لها  –النهارده القوات المسـ أ والقوات  ش مع الج
أ .. ونح له مع أة والشـــعب  ل واحد فينا مع م ســـتؤدوا األمانة ..  ن على ثقة أن

ـــيء إن إحنا ندافع  ــحي برملة من ارض بلده .. اشـــــرف شــ ضـــ موت وال  ــتعد  مســـ
ة .. ، عن بلدنا ة والرجع ـــهيون ــ ـــ ـــتعمار والصــ ـــــ عدين مش حتخوفنا حمالت االســ و

ش وطني قو ..وسنسير في طر الواجب في طر النصر وهللا  إحنا بنينا ج
   .)يوفقكم .. 
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مور    فور و ه وابتدأ العالم .. ابتدأ العالم  ـــــر من خطا ـــــ انتهى عبد الناصـ
ـــــرها ــ أسـ ا  الدن هرائي قد أحا  اتت ، أنما غالف  فا حتى  وراح يهزها هزا عن

  تترنح في مدارها . 
ـــر وحده   ــ ــ ــنع عبد الناصــ ـــــ ة من صــ بل إن عبد ، ولم تكن هذه الهزة العالم

ــر مهما تعاظمت قدراته ـــ س ، الناصـ ال قدر أن يهز الدن ـــــخص الذ  ولكن ، الشـ
مس العالم  ة  بيرن :األول أن خليج العق عود إلى عاملين  ـــبب في ذلك  ــ ــ ـــــ الســ

ة، أسره والثاني أن إسرائيل ، فما من أمة إال ولها صادر أو وارد عن طر العق
قاع العالم قعة من  ل    ومن هزها هز أوتادها في العالم.. ، لها وتد في 

ائنة   ــد  و ــ ــيناء قد شــ ــ ــر في ســ ــ اب فان خطاب عبد الناصــ ــ ــ انت األســ ما 
أســره ا  اه الدن ام ، انت ســتو في ذلك األصــدقاء واألعداء .. ولقد عشــت تلك األ

المي  ـــبر غور  قادرة أن تســ ال القادمة  ـــب األج ـــوها .. وما أحســ مع الذين عاشــ
ش هــذه األحــداث .. وٕان واجــب األمــ ، هــذا قــدر لهــا أن تع انــة لتــارخ ألنهــا لم 

ة المررة الخطيرة أن أعيد بناء الصـــورة على هيئة ، النضـــال العري في هذه الحق
ـــر قد  ع أن تحمل من ظالل وألوان ..ولو أن النصــــ ـــتط قدر ما تســــ ـــغيرة  نواة صــــ

ة ــــان ة في ، جاء في أعقاب هذه األحداث لكان واحدا من المالحم اإلنســ ـــام المتســـ
  المتشامخة في المجد .. ، الروعة

ة . .وقد و    ــورة هو موقف األمة العر ـــ ــب أن أبهى مالمح هذه الصـــ ــــ أحســ
ــبوعين، عرفت هذا الموقف هنا في القاهرة نت في هذين األســـ ش مع ، حيث  أع

ادين، في الشوارع، الشعب في ليلة ونهاره   والمساجد . ، والم
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ة   ــبن المواطن العري أني أتحدث بلغة المجاز والكنا ــ ــــ ــ ــ حسـ بل إني ، وال 
ـــده  ـــم الحأناشـــ ــدق، اســـ ــ ل الصــ ـــدق  المي محمل الصـــ حمل  ش ، أن  ع وأن 

أحالمها الرائعة ..  ام الماجدة    معي تلك األ
س   ـــــ ــ ــاعر وأعم األحاسـ ــ ش أروع المشــــ ام تع ، انت القاهرة في تلك األ

ل ما ، عبر تارخها العتي ..وأنا أزعم أني قار متواضـــع لهذا التارخ العر و
ــه خلجــات  يهمني من التــارخ وأنــا ــاة النــاس ومــا تظطرم  اقرؤه أن أنفــذ إلى ح

امهم.. ، نفوسهم ه ح   ال يلفتني ما يتشاغل 
ــحرة    ام الكهنة والســــ ـــر منذ أ ــعب في مصـــ ــ اة الشــ ح م  وعلى هذا فأنا عل
ة ..ولكني أقرر، والفراعنة ك واألســـــرة العلو ــالح الدين وعهد الممال ام صـــ ، إلى أ

ــى نقضــــا أو نقدا ام الخمســــة عشــــر التي شــــهدتها في القاهرة أ، وأنا ال أخشــ ن األ
ــاب  15-30( ــ ــ س لها ســ اما فردة في فورانها ومعمعانها..فردة ل انت أ مايو ) 

ـــــرائيل الدولة ون لها الح إال .. إال يوم تهدم إسـ ــ ــ ح ، ..وما أظن أنه ســ ــ ــ وتصــ
عود  أقدامه وهو  ــطيني  ــعب العري الفلســـ اما من األنقاض يجوس خاللها الشـــ ر

حت القاهرة ، لى وطنه الحبيبإ ـــــ ــ ــ الذ طال حنينه إلى روعه الفاتنة .. لقد أصــــ
ة الغامرة من الزمان ا هائجا هادرا، في تلك الحق ــع ــ ــــائحا هاتفا، شــــ ــ ـــا ، صــ ــــ راقصـ

ل ساحة، منشدا مرتال، هازجا حتشد في  ان  تظا في ، متجمعا في ميدان، و م
لمات م، ل حارة ــت هذه  ســـ ل زقاق .. ول ـــور ، ترادفاتمزدحما في  ولكنها صــ

الواقع الحي ضات  ان واآلذان .  ، نا   تمأل الع
اح ..أو أشــــاهدها    ــ ــحف الصــ ة في صــ ــاهد هذه الصــــور الح ولم اكن أشــ

ــاشـــة التلفزون وأنا ناعم في  ارتي .. أو على شـ من شـــرفة منزلي أو من نافذة ســـ
  مقعد !!
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ل جوارحي ..لقد عشــتها مع ال   تفا ، شــعبال .. لقد عشــتها بنفســي و
تف ة، في زحمة الجماهير، إلى  ـــاخ ـــــ ــــ ــ تظاهراتهم الصــ ــ ـــــ ــــ تهزني مناكبهم ، وسـ

  وتتعثر خطا بين مواقع أقدامهم .
تفي    س هذا الكالم مجازا ولكنه الح الذ ما أزال أحســه  ة ل ومرة ثان

ه  ــعى إل ل خلجاته .. وأن أســ ـــعب  ش مع الشـ وقدمي .. وأنا امرؤ أحب أن أع
ام من عمر ، فان أحلى الســــاعات عند…جمعاته في مظاهراته وت ، وأحلى األ

ــعب يتجمع هتف ، حين أر الشــــ ح و ـــــ صـ هزج، وحين أراه  ، وحين أراه يرقص و
عض ضعفي نشد .. ذلك  غني و عض اعتزاز وافتخار ، وحين أسمعه  وذلك 

ــعفي ــ ــ عت ضـــــ ـــــ ــ ــ ت اعتزاز ، .. وقد أشــ ـــعب ، ورو ــ ــ ام مع الشــــ ــت تلك األ ــــ ــــ وعشـ
ابي …زلي إلى الشـعب في القاهرة ..وخرجت من من ام شـ نت افعل أ ما  تماما 

  في فلسطين في مسيراتنا ومظاهراتنا ضد سلطات االحتالل البرطاني .. 
ا من منزلي في الزمالك   ارة عند ، ذهبت إلى حي بوالق قر ـــــ ــ ووقفت الســ

طير فوق الرؤوس، مدخل الحي ــع إال لطائر  عد في الشــــارع متســ ان ، فلم  فقد 
طةال ــة مترا تلة متراصــ ــعب  أعالمها ، شــ ـــر  وتتمائل فوقها ، تعلوها أقواس النصـ

شقون شقا، الالفتات الضخمة اب الحي أمامي  ة لعبد ، وتدافع ش والهتافات مدو
ــطين ولتدمير إســـرائيل ة ، الناصـــر ولتحرر فلسـ روفونات المنصـــو تلعلع من الم

اب على الجدران وعلى العمدان ..ووصــلت أخيرا إلى من الشــ ة ضــاقت  صــة رح
ات من االتحاد االشــتراكي اههم، والشــا حون ، وقد تصــبب العرق من ج صــ وهم 

روفون النظام   النظام ..، من الم
ح    اسم االتحاد االشتراكي .. لقد اص اب  ه الش ولكن أ نظام يدعو إل

، اءالحماس الهائج المائج هو النظام في ذلك اليوم .. الهتافات تشــ عنان الســم
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ــــدع ، والطبول تقرع اآلذان ، وحلقات الرقص تدق جوف األرض ــنوج تصـــــ ــــ والصـــ
ون النظام ..شعب هائج ثائر سحر ساحر، الجدران ..ومن أين  ، يود لو ينقل 

  إلى إسرائيل ليهدها،عظما ولحما . 
ــا من ، ودعاني عرف الحفل إلى الكالم   ــ ــــ ـــــ عضـ روفون  ووقفت أمام الم

ــ ـــ ينة ، ينةالوقت انتظارا للهدوء والسـ ـــــ الكالم في  …ولكن ال هدوء وال سـ دأت  و
روفون يزده ضخامة وفخامة،ولكن صوت الجماهير الراعد ، أعلى  صوتي والم

ــمعهم ة اســــتدرارا لســ ات القرآن عض اآل الم .. وتلوت  ل  ولكن ال ، طغى على 
ع ..وتحدثت عن ، وأشـــرت إلى خطاب عبد الناصـــر األخير، ســـبيل وما من ســـم

ةطولة  ام الحملة االفرنســـ ة حتى ، أهل بوالق في أ ة االفرنســـ ادوا الكتي يف أ و
  احمر ماء النيل في ذلك اليوم الرهيب ..وما من مجيب.   

قنت أخيرا   ه ، وأ ـــاق ف ـــ ــ ــ ــــ سـ الم ..وٕانما هو يوم  س يوم  ان هذا اليوم ل
ان مدرا على القتال .. ، الشعب إلى الميدان   ..لو انه 

عد أن خطبت ألول مرة في عمر خطابي ، ى البيتوعدت أدراجي إل  
ل سمعني أحد، الطو يف أن ، دون ان  ت يومئذ  ودون أن اسمع نفسي .. وأدر

ــارس ورومـا  ــــلــت في فتوحــاتهــا إلى مقرــة من  ــــ ــ ــ ــة المــاجــدة قــد وصــ األمــة العر
ادات رائدة راشدة ، وجنيف انت لها ق وفي يوم آخر دعيت إلى مهرجان  …حين 

ــعبي آخر ــ ـــ ــ ــ ــيدة زنب شــ ــ ــ ــ ـــ ل رجاله ، في حي الســ ـــــتراكي  ــــ ــ وقد جند االتحاد االشــ
ان يهمني ان  ة فقد  ــتجا ــ ــ ــ ــــ للمحافظة على النظام والهدوء .. ولم أتردد في االســ

ام الجليلة ش مع الشعب في تلك األ سمعوه ، أع سواء سمع الناس خطابي أم لم 
 !!  
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ـــدأ الحفـــل بتالوة القرآن الكرم   نـــت الجوارح وهـــدأت ا، و ـــــ ــ ــ ــــ ، لجوانحوسـ
عده أتكلم ة،ووقفت  ة الروحان ــ ــ ــــ ــ ــ ات الجهاد في تلك األمســ وأنا ، والمقر يتلو آ

ة التي تالها ات القرآن عض اآل اب  ـــير في ر ــ دا، أسـ ــارحا ومؤ عد ، شــــ وانتقلت 
ان  ــيناء  ــر في ســ س عبد الناصــ ة .مرددا أقوال الرئ ذلك إلى موضــــوع خليج العق

س للبواخر اإلس ة ل اه عر ة أن تعبرهالخليج م عد  …وأن وأن ، رائيل واستطردت 
ــــــطى حين  ــور الوســــ ــ ــ ة بين العرب واإلفرنج في العصــــ ة خليج العق ذلك إلى معر
ــفن على ظهور الجمال ألواحا ألواحا إلى خليج  ي الســـ ـــالح الدين األيو أرســـــل صــ

املة ـــفنا  ــ ــــ ة،حيث جعلت سـ ــارة مع ، العق ــ ــــ ة ضــ ش العري معر خاض بها الج
حارتهم طعاما للحيتانفاغرق أ، اإلفرنج   وطعما لألسماك . ، سطولهم وجعل 

ة   حتى ســق زمام الموقف ، ولم أكد انتهي من ســرد هذه الملحمة التارخ
، فهاج الشــعب هيجانه الذ لقيته في بوالق، من يد ومن يد االتحاد االشــتراكي

ـة إلى ال هزجون .. والنـداءات الـداع نظـام وانتظم النـاس حلقـات حلقـات يهتفون و
ــللت من زحمة الجماهير إلى زقاق خلفي حيث قادني  ــ ..ذهبت أدراج الراح وانســ

ارتي ام التي ، إلى بيتي، رجال الشــرطة إلى ســ ر في ســاعة هدوء تلك األ الســتذ
ــــر الزاحف إلى  ــــ ــ ش المصـ على  )عين جالوت  (تجمعت فيها القاهرة لوداع الج

  لالنتصار على جيوش التتار .. ، أرض فلسطين
ـــعبو   ــــ ــــ ــ ان ، ان اللقاء الثالث مع الشـ هذه المرة،في الجامع األزهر.. و

ش  (ينتظرني على األبواب  ـــورن،األجانب أكثر من  )ج ــحفيين والمصــ من الصـــ
اء ، العرب أن ة جاؤوا إليها ليبرقوا  ي الصــــحافة العالم مندو فقد ازدحمت القاهرة 

ــرائيل و ، الحرب بين العرب وٕاســـ طمح أن  ل واحد منهم  ـــاب في إذاعة و ن الســ



  

-94-  

ة انت له الغل ـــفر ..من أطل النار اوال..ومن  ــ ـــ ــ ــ ــــاعة الصــ ـــ ــــ ــ اء سـ إذا انتهت ، أن
  الحرب إلى غالب ومغلوب .. 

نت أجلس إلى جوار شــيخ األزهر ، وأديت صــالة الظهر مع المصــلين   و
حاجة ، الشـــيخ تاج وأخذ يدفعني إلى المنبر ألخطب في الجمع الحاشـــد ولم أكن 

ـــــي لهذه المهمة، إلى الكالم إلى من يدعوني ــــ ــ ــ ذلك أني ال اقدر ، فقد جندت نفسـ
ــــالح ة هو أن أدعو الناس إلى ، على حمل الســـ ـــت أن دور في المعر ـــســــ وأحســــ

مان .. ، بلساني، الجهاد   ..وهو أضعف اإل
ــاملة ، وقفت على المنبر   ــ ــ ـــورة شــ ــــ قة عابرة صـ وتزاحمت في فؤاد في دق

ـــــئ األزهر ..و  ــــ ــ ــ ان من أمر هذا عمرها ألف عام  منذ ان أنشـ ــرد ما  ــ ــ ـــ ــ ــ رحت أسـ
ــفوة الممتازة من العرب  ــ ــــ ـــــ ــالمي الكبير الذ تخرج من أروقته الصـ ــ ــ ــ ــــ المعقل اإلســ

ـــلمين الــذين قــادوا ثورات التحرر ــ ــــ ــ ــ ولكن من ، ال من المح إلى الخليج، والمسـ
ي ــف ــ اســـ ــرف من ، األطلنطي حتى ال ــ ان لألزهر الشـــ ص ما  ــ ــ التخصـــ رت  وذ

ة الجهاد  م في دفع را ــل عظ ــ ة واالحتالل البرطاني فضــــ ــ ــ ـــد الغزوة االفرنســــ ــــ ضـ
ة في فلســطين اإلشــارة إلى المقدســات اإلســالم والى أن خليج ، ..وختمت حديثي 

ار الشام ..  ة هو طر الحجيج اإلسالمي منذ أن انتشر اإلسالم في د   العق
ــفوفهم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــلون من صـ ــ ــ ــــ هتفون ، ونهض المصــــ برون و وراحوا يهللون و

ادوا أن  ــفقون حتى  صـ ، يخرجوا عن حرمة المســـجد .. ونزلت من على المنبرو
عــانقني ـــيخ األزهر  ــ ــ ــــ ــ ــه الثمهمــا، وأقبــل علي شـ ف ــأني أقول ، وانحنيــت على  و
لها إن األزهر هو اعظم  ــــر  ـــر )رجل (لمصـ ــيخ األزهر هو ، أنجبته مصــ ــ وٕان شـ

ون ..ال واحدا من موظفي الدولة شــأنه ، هذا الرجل )ضــمير ( ذا يجب أن  وه
اقي    الموظفين !! شان 
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ــعب   ع مع الشــ ان اللقاء الرا ــين، و ـــجد موالنا اإلمام الحســ ولهذا ، في مسـ
ــــرة  ــــ ار المصـــ ــلمين في الد ــ ــــ ـــــجد حرمة فائقة عند جماهير المســـ ــــ عتني ، المســ وت

، وأنا أشـــ طرقي بين صـــفوف المصـــلين، اميرات التلفزون إلى داخل المســـجد
ة بين  وما أن انتهينا من الصالة حتى خطبت في الجموع الروا التارخ مشيدا 

ار الشــــام وفي ، مصــــر وفلســــطين ــاحة د ان دائما في ســ وأن الدفاع عن مصــــر 
ــــر ، مقدمتها فلســـــطين ون ولكن بخراج مصـ ــــى قد بناه األمو ــجد األقصـ ــ وأن المسـ

ــنين ــ ع ســـ ــ ــ ــالح الدين لتحرر ، لســـ ــ ــ عة الجهاد في عهد صـ انت طل ــــر  وأن مصـــ
المي مشــيرا إلى اســتشــهاد الحسـين وأن ..وأن .. وخ، فلســطين من اإلفرنج تمت 

ارك ــــجد الم ــاحب هذا المســ ــ ــبيل ، صــ ـــ ة في سـ ـــح ــ وأنه هو المثل األروع في التضـ
لمة هللا .، الح   ومن أجل إعالء 

ار ( مايو )   ــهر أ ــ ـــطر األخير من شـ ـــيت الشــ ذا قضــ أنتقل من حي ، وه
ــجد، إلى حي ــ ــ ــــ ـــجد إلى مسـ ـــ ــــ أني من أبناء القاهرة ، أحدث الجماهير، ومن مسـ و

ــــر ــــ ــ ــ لتكون دار ، أللف عام او يزد ..ال من المواطنين العرب الوافدين على مصــ
سر هللا طر العودة إلى الوطن الصغير . ، هجرته   إلى أن ي

ة ، ان ذلك هو حال القاهرة   ة للمعر ق ، قلب الجبهة الداخل تنام وتســت
ل أحالمها ة  ــر المؤزر، على المعر ة التي تجســـــد النصـــ والظفر  األحالم الورد

ان الوطن العري  ة،فقد  ش المعر األكبر .ولم تكن القاهرة وحدها هي التي تع
ــل ( الموجات، له انت هي التي ترسـ ح أن القاهرة  ــح ا  )هو القاهرة..صـ إلى دن

ـــة  )الموجـــات(ولكن هـــذه ، العرب ــاع أفئـــدة األمـــة العر ــا هي جمـ ــانـــت بـــذاتهـ ـ
  وحصيلة آمالها ومشاعرها .. 
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ــيها في منزليففي ا حقا،   انت أقضــ ـــاعات القليلة التي  ـــتمع ، لسـ نت أسـ
أسره  ة وهي تردد مشاعر المواطن العري في الوطن العري  إلى اإلذاعات العر

ــار المظــاهرات ـــل أخ ـــ ــــ ــــ ــاتــب التطوع ، واالجتمــاعــات، .. وتفصــ ــال على م واإلق
رات التدرب ..و..و..    ومعس

ل    ــعبي في  ــ ــــعور الشــ ـــــورة موجزة عن الشــ ــقاع تلك صـ ـــقع من األصــــ ــ صـ
ة ان أكثر عمقا ، في الحواضــر والبواد، العر في المدن والقر ..وأحســب أنه 

ـــطين ســـــارعوا إلى رحلة العودة إلى فلســ ام .. حيث ينتظر النازحون أن  ، في الخ
ـاههم في ترابهـا عفروا ج مهـا، ل لثموا أد ــاء والقـدر، و ــــ ـــــ ، قبـل أن ينزل بهم القضــــ
ع الوطن ..   عيدا عن مرا

ومن تحتهم من الوزراء ، شـــعور الملوك والرؤســـاء، أما الشـــعور الرســـمي  
ــتوزرن ة والتمني، والمسـ ان قاصـــرا على الرغ متفاوتا في العزم على البذل ، فقد 

ة النضــال العري ام ، والعطاء ..وتلك هي مصــي ة ح ح لالمة العر منذ أن اصــ
ام !!  اه ح   او أش

ـــمي في    ــتمعت إلى الصـــــوت الرســ ــ ابي إلى المهرجانات وقد اسـ ذهابي وٕا
ة ـــعب ــ ــ ـــــ ــــاحبني آناء الليل وأطراف ، وفي أوقات فراغي، الشــ ــــ ــــ صــ ان الراديو  فقد 

ـــادتي نت أضـــــعه على وســ ـــادق حين أقول إني  ا من أذني ، النهار.. وأنا صــ قر
عض النماذج مما سمعت  تبت ما سمعت وهذه  أستمع وأستمع حتى أنام..ولقد 

ــها ت، ..من غير تعقيب او تعلي ا لهذه األحاديث أن تتحدث عن نفســــها بنفســ ار
 :-   

حديث لجردة الشــــعب  - ــور  أدلى اللواء حاف األســــد وزر الدفاع الســ
ه  ة قال ف ـــــق س فق لرد العدوان  (الدمشـــ ــــتعدة ل حت قواتنا جاهزة ومســــ ـــــ قد أصـــ
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الذات ونسف الوجود الصهيوني من وطننا العرب ة التحرر  ادرة لعمل  ، وٕانما للم
ة التحرر ر أر أن الوقت قد حان لخوض معر عس    .)19/5/1967( )وأنا 

ة  - س الوزراء ووزر الخارج م ماخوس نائب رئ تور إبراه ــرح الد ــ ــــ ــ ــ صــ
حث مع المسئولين في الموقف الراهن، السورة أن  ، حين وصوله إلى القاهرة لل

ع مطارات سورة مفتوحة للطيران المصر ( قر ، جم ل قرار  رون وأن  ره العس
اســــيين في ذلك، ســــينفذ في الحال ــ شــــفقون  ، وال دخل للســ ولتتأكد إســــرائيل ومن 

ع الجهات .. ــورة من جم ــــ ـــــرة سـ ـــرات مصــ ــ ـــتواجه ضــ ــ ـــرائيل أنها ســ  )على إســــ
)20/5/1967(.   

الة  ـــرح إلى و ــ ــيد محمد الزعبي بتصــ ـــور الســـــ ــ وأدلى وزر اإلعالم الســ
ه إن  اء الشرق األوس قال ف ة قد  الوقفة(أن ة العر ارة للقو الثورة والتقدم الج

ــت إال اقل من نمر من الورق الهش القميء  ــــ ســ ات ل ـــا أثبتت أن قوة دولة العصـــــ
ـــة: …المهتر  ــ ــ ي الكماشــ ــورة بين ف ــ ــــــرائيل اليوم محصـــــ ة  وأن إســـ الجيوش العر

ـــتنفرة من جهة،وأعمال الفدائيين من جهة أخر  ــــ ــ ــ وهيهات لها أن تفلت من ، المسـ
  ) . 20/5/1967( )اشة تلك الكم
وتحدث اللواء حاف األسد وزر الدفاع السور وقائد سالح الطيران إلى   

ة فقال  إنه ير أنه البد على األقل من اتخاذ حد أدنى من (جردة الثورة الدمشـــق
ة إلســـرائيل تردها إلى صـــوابها وان الوقت ، اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ ضـــرة تأديب

ة  ـــطينقد أزف لخوض معر ــ ــور قد ازداد ، تحرر فلســ ـــالح الطيران الســـــ ــ وأن ســ
ـــل على أنواع من أحدث الطائرات في العالم، عدد طائراته ــ ــ ــ ــــ ما ارتفعت ، وحصــ

انات التدرب ومناهجه   ) . 20/5/1967( )إم
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ـــي في المجلس    ــ ـــــ ــ تور نور الــدين االتــاســ ـــور الــد ــ ــــ ــ ــ س السـ وخطــب الرئ
ــات العمــال المنعقــد  ز لالتحــاد الــدولي لنقــا ــالمر ــ ــــ ــ ــ ، في دورة طــارئــة في دمشــ

ة المتحدة قد اتخذتا ما يلزم(فأعلن  ة العر ـــورة والجمهور ــ ــــ ــ ــ ا ، أن سـ ال إلح
ة والعدوان الصهيوني فحسب ة ، المؤامرات االستعمارة والرجع بل ولخوض معر

ة قد  تحرر فلسـطين عند أول تحرك عدواني .. وأن أصـوات التهديدات اإلسـرائيل
ــ ــ حت إســـ ــ ــ عد أن أصـــ ـــورة خفتت  ــ ة المتحدة وســ ي الجمهورة العر رائيل بين ف

ة الستغالل الشعور الديني في البالد مؤامرة رجع قوم  صل  وأن ، ..وأن الملك ف
ــتعمار .. وأن  ــــ ـــــ ــر هي جزء من مخط اسـ ـــــ ــ ــ ة في الوقت الحاضـ زارته لبرطان
دعوة الملك حسين إلى استئناف مؤتمرات القمة هي مؤامرة مفضوحة للتسلل إلى 

ــ ــ ــد قواته وقوات المرتزقة على الحدود صــــ ــ حشــــ ة ..وأن األردن  فوف القو التقدم
ــــــرائيل .. ـــدها على الحدود مع إســـ ــــ ــورة بدال من حشــ ــ ــ ــ لقد آن األوان لخوض  السـ

ــة التحرر ـــر قو الح والتقــدم ..والى اللقــاء في أرض ، معر ــــ ــ ـــ وال بــد أن تنتصــ
ة..   ) . 22/5/1967( )المعر
ـــل إلى القاهرة الفر ط   ومة العراق وهو ووصــــ س ح حيى نائب رئ اهر 

س  ة إلى الرئ س الجمهورة العراق حمل رسالة من الفر عبد الرحمن عارف رئ
عرض فيها  ـــر  ــ ــ ـــاة والمدرعات (جمال عبد الناصــ ــ ة من المشــــ ـــــال قوات عراق إرســــ

ـــال العري ــ ــــ ة المتحدة تأكيدا لوحدة النضـ وتأكيدا  ، والطيران إلى الجمهورة العر
شان قوات الطوار لموقف ا ار الذ أعلنته    ) . 1967 /5 /22( … )لقاهرة الج
تور   ة أحمد  وأعلن الد اء الليب الة األن ا لو ة ليب شــتي وزر خارج أن (ال

ــــا .. ـــا عليهـ ـــدوانــ ــد عري عــ ــ ـــداء على أ بلـ ــــة تعتبر أ اعتــ ـ    )المملكـــــة الليب
)22/5/1967 .(  
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س الجمه   ــالل رئ ــ ــ ـــــير عبد هللا الســ ا وألقى المشـــ ة خطا من ة ال ورة العر
ه  ـــنعاء أكد ف ــــ ــــ مني من إذاعة صــ ـــعب ال ــــ ــ ــ أنه تم إعالن التعبئة العامة (على الشــ

اب  ة .. وأنه يجر اآلن اتخاذ الخطوات الالزمة لفتح  من ــلحة ال ــ ــ ــ ــــ للقوات المســ
ـــبيل هللا والوطن .. ــ ـــة الجهاد في ســــ ــــ مني فرصــ ــعب ال ــــ ــ  )التطوع ليتاح ألبناء الشـ

)22/5/1967 .(  
ــلم   ت في القاهرة رســـالة إلى  وسـ ــفير الكو ســـى الرحيب سـ الســـيد محمد ع

ــيخ  ة المتحدة موجهة من الشـ ة الجمهورة العر الســـيد محمود راض وزر خارج
ة  د فيها الجمهورة العر ت يؤ ة الكو اح وزر خارج ــ ــ ــــ ــ ــ اح االحمد الصــ ــ ــ ــــ ــ ــ صــ

ة .. وأن القوات (المتحدة في  ـــهيون ــات الصـ ـــم إزاء التحرشــ ـــلحة دورها الحاسـ المسـ
ات ..  قاته العر أ جهد مع شــق ة وضــعت في حالة اســتعداد للمســاهمة  ت الكو

( )22/ 5/ 1967.(  
ـــوله إلى     ــور عند وصــ س الوزراء الســـ ـــف زعين رئ تور يوســ وصـــــرح الد

ش السور قائال أحمد  القاهرة ومعه اللواء ان الج س أر داني رئ س هناك (سو ل
  ) . 23/5/1967( )أجل الحرب .. أ داع للحديث فنحن قادمون من 

ــه    ـــدت ف ــــ ــــ ــ عــث نــداء نــاشـــ ــة لحزب ال ــادة القوم ــــدرت الق ــ ــ ـــــ ع  (وأصـــ جم
ــفوفهم  م صــ ة في الوطن العر إلى تنظ ـــعب المناضــــلين التقدميين والمنظمات الشـ
ة  ع الجيوب الرجع ــفر على جم ــ ــ ــ ــــ ــاعة الصــ ــــ ــ ـــ ــ ــوا في سـ ــ ــــ ــ ــ وتالحم طاقاتهم لينقضــ

ة وخطو مواصالته .. واالستعمارة وليدمروا قواعد االستعمار  واحتكاراته النفط
( )23/5/1967.(  

ــــأن العراق    ــ س وزراء العراق  ـــب رئ ــ ـــائـ ــ حيى نـ ــــاهر    وأعلن الفر طــ
ــفن  ( ــ ــ ــــ ــة في وجــه الســــ ــة المتحــدة بــإغالق خليج العق ــد قرار الجمهورــة العر يؤ
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ة ..  أنه  )اإلسرائيل ر وزر الدفاع العراقي   (ما أعلن اللواء شاكر محمود ش
يل جو  ــ ــ بيرة مع تشـ ة  ة المتحدة قوة عراق ا إلى الجمهورة العر ـــتصـــــل قر ســ
عة للقوات  طل ة المتحدة  ش الجمهورة العر ا إلى جنب مع ج بير لتعمل جن

  ).23/5/1967( )الزاحفة نحو العدو 
ح (المير قائد الجبهة السورة أحمد  وأكد العقيد   ش السور اص ان الج

ل لم  ــ ــ ــــ ــ شـ أ  ــب له مثيل من قبلمع ـــــ ة للفدائيين يجب ، ســــ طول وأن األعمال ال
ة  ات ..وأن العرب لم ينهزموا في معر ـــا عها إلى حرب عصـــــ ــ ــ على  1948توســــ

ام العرب الخونة ..وهذه المرة لن نسمح لهم أن  أيد اإلسرائيليين بل من قبل ح
س مجلس الث23/5/67( )فعلوا ذلـــــك  ــدين رئ ـــد هوار بومـــ ــد العقيــ ورة ) وأوفـــ

ش الجزائر إلى القـاهرة إلجراء  ـان الج س أر الجزائر العقيـد طـاهر الزير رئ
ة ..  ة المتحدة وتأكيد التضـــامن العري في المعر مشـــاورات مع الجمهورة العر

( )23/5/1967. (  
حمل رسالة    ت  ة الكو اح وزر خارج اح االحمد الص ووصل الشيخ ص

ت إلى الرئ ــر من أمير دولة الكو ــ ــــ ت (س جمال عبد الناصـ ــامن الكو ـــ د تضــــ تؤ
ا ..  ـــع ــا وشـــ ــ شــ ومة وج ــــتخدام البترول في  )ح ـــدد اســ صـــ ة  وأعلن وزر الخارج

ة المقبلة فقال  البترول ..  (المعر يف  ة ف الدم في هذه المعر  )إننا ال نبخل 
)23/5/1967. (  

أ القائل    ــعوديون الن ــ ــيون ســـ ــــ قطع(ونفى دبلوماسـ ـــــل هدد  صــ  إن الملك ف
ــــــد العرب ــــ ــــرائيل في الحرب ضــــ ــ ــــ ــ ـــــاعدت إســ ــ ــ ة إذا ما ســـــ  )النف عن الدول الغر

)23/5/1967. (  
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ـــيد محمد   ــ ــــ ا في أحمد  وألقى الســـ ــــودان خطا ــــ ومة الســــ س ح محجوب رئ
ه  ات إلى جانب الجمهورة  (الخرطوم أعلن ف قف بث ا  ومة وشع أن السودان ح

انه في  ــودان ســــيتخذ م ــورة وأن الســ ة المتحدة وســ الخ األمامي في حال العر
  ).23/5/1967( )وقوع عدوان إسرائيلي على أ بلد عري

ـــص    ــــتقالل األردني خصـــ ة عيد االســ ــ ــ مناســ ا  ــين خطا ــ وألقى الملك حســ
صـــــدد  ة  ــورة وحملها المســـــؤول انفجار قنبلة في الرمثا  (معظمه للهجوم على ســـ

ضعة عشر قتيال     .)24/5/1967( … )ذهب ضحيتها 
عث العقيد ه   ــالة إلى و ــ ــــ ــ ــ س مجلس الثورة الجزائر رســـ وار بومدين رئ

ــال قوات جزائرة  ـــ ــ ــتعداد الجزائر إلرســ ــ ـــر أعرب فيها عن اســـــ ــ س عبد الناصــــ الرئ
ش المصر في مجابهة  ة المتحدة لالشتراك مع الج مسلحة إلى الجمهورة العر

   .)25/5/1967( )احتماالت الحرب 
س ال   ـــي رئ ــ تور نور الدين االتاســــ ــورة في اجتماع وخطب الد ــــ دولة الســـ

ه  ال أعلن ف ا طو حرب  (جماهير خطا ل ينذر  ــــــ شــ ــــاعدت  ــ أن األحداث تصــ
ــعلة النضــــال التي تحرق  ونون شــ شــــاملة في الشــــرق األوســــ .. وأن العمال ســــ

  ) .25/5/1967( )مصالح المستعمرن وتدميرها 
ـــيد    ة تونس إلى الســــ ة االبن وزر خارج ــــيد الحبيب بورقي ــ عبد وأبرق السـ

ة معلنا  ــــونة األمين العام للجامعة العر ـــتدعم أ قطر (الخال حســـ ان تونس ســــ
   .)25/5/1967( )عري يتعرض للعدوان اإلسرائيلي 

انت بين    ـــرحات  ــ ــ ــــ ـــــى المواطن العري أن هذه التصــ ــــ ــ وأرجو أن ال ينســ
ا من فجر  ار .. قبل أسـبوعين تقر التاسـع عشـر والخامس والعشـرن من شـهر أ

  ن حزران !! الخامس م
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  والرسل والرساالت !! ، وغير ذلك من الخطب والتصرحات  
ــان    ــــ ــ ــ ــــ مـــا تجلـــت على لســـ ـــة  ـــانـــت هـــذه هي مواقف الـــدول العر وٕاذا 

ــة  ــة العر ـــــئولين فيهــا،فــإن قطــاعــات أخر من الرأ العــام في الجمهور ــ ــ ــــ المسـ
ان لها صوتها ورأيها وموقفها.   المتحدة 

ــي   لومن هذه المواقف ما أعلنه الســـ ـــنين ه ـــحفي ، د محمد حســ وهو الصــ
ـــــر آراءه دون أن يلقنه  ــــر ألنه ينشــ س عبد الناصـــ ان يؤثره الرئ ــــر الذ  المصـــ

اها ــــرائيل ، إ ــــــلح بين العرب وٕاســــ ـــدام المســ فعل  (من أن الصـــــ ا  ح حتم ــ ــ قد اصــــ
ة  ة التي تلح بإســــرائيل نتيجة إغالق خليج العق ــاد ـــاكل االقتصــ ـــرار والمشـ األضـ

ــ ــ ــــرة األولى في وجه المالحة اإلســـ ة .. وأنه يجب أن يوجه إلينا العدو الضـــ رائيل
ه  ة ..وهي ضـــرتنا الموجهة إل ة في المعر ة.. ثم تكون الضـــرة الثان في المعر

  ..)ردا وردعا إلى أقصى حد مستطاع 
ــفحتها األولى  ـــرت على صــــ فة األهرام قد نشـــ ـــح ــ ــــا أن صـ ضــ ومن ذلك أ

ح أحرف ضــــخمة،تكاد تصــــ ارزا  قول، عنوانا  ـــرائيل قد (العنوان و الحرب مع إسـ
  ) . 24/5/1967( )تنشب في أ لحظة 

أنه مؤهل أن يتحدث في شــئون ، وهذا وزر العمل الســيد أنور ســالمة و
ـــائال ، الحرب ـــان الطالب الجــــامعيين قـ ـــة (خطــــب في مهرجـ إن قوات الجمهورـ

ضع  حت اآلن قادرة على الوصول إلى قلب إسرائيل خالل  ة المتحدة أص العر
  ).دقائ 

وتحدث اللواء ســـعد الدين الشـــاذلي قائد قطاع العرش فأعلن في مؤتمر صـــحفي 
ــد أ هجوم ( ــ ــــ ــ ــ في لصـ ـــــدت من القوات ما  ــــ ــ ة المتحدة حشــ أن الجمهورة العر

ام بهجوم مضاد .. وٕاننا واثقون من النصر     ).مفاجئ، ثم الق
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ــ   ــ ــــ ــ ـــاصـ ــ ــــ ـــيء وأنا أراجع القصــ ــ ــ عض الشــــ ــحف ووجمت  ــ ــــ ــ ة للصـ ات اليوم
ــة واألالبرطــ ــةان ــان نــت أحرص أن ال أنــام قبــل أن اقرأهــا، مر حتى أعلم مــا ، و

ار قات وأخ انت ، يدور خارج عالمنا من تعل ة ..وخصــوصــا أن أصــادقة  اذ و 
ه .. وعلى الصورة  ة إال ما يوصى  ار الخارج صحف القاهرة ال تنشر من األخ

  المنقاة المشتهاة !! 
ة ال   ين ومن أوائل الصــــحف البرطان تي ناقشــــت موضــــوع الحرب بيننا و

ــــرائيــــل ـــــ ــــ ــــة، إسـ مس اللنــــدن ــدة الت ــ ــا االفتتــــاحي تقول ، جر ــالهــ تبــــت في مقــ   فقــــد 
ه إحد الدول ( ــــها ضـــــد أ هجوم بر تقوم  ة نفسـ ـــرائيل قادرة على حما إن إســ

ــــها ــ ــ ــ عضــــ ة او  ا إال أن ، العر ة متفوقة عدد وعلى الرغم من أن الجيوش العر
ـــرائيلي يت ــــ ــــ ش اإلســ ـــتو الج ــ ــ ــــ ــــــتخدام ، متع بتدرب أرفع مســ ــــ وقدرة أكمل على اســـ

مة، المعدات ة مح زة فعالة، وخطو مواصالته الداخل ادته مر بينما تفتقر ، وق
عا ..  ا جم ة إلى هذه المزا   ) . 20/5/1967( )الجيوش العر

ــلها في    ا لمراســــ ـــــحف قا صـ ــنال هرالد تربيون تحق ــ ـــــرت جردة انترناشــ ونشـ
ه  عتقدون أن إســرائيل ســتضــرب إ(ارس قال ف رين الغريين  ن المراقبين العســ

ــورا من االلتفاف  ة المتحدة وســـ ش الجمهورة العر ي تمنع ج ـــرة األولى  الضــ
ـــــح  ـــــ ـــــرائيلي ال بد وأن تنصــ ــــ ش اإلســـ ادة الج ــة .. وأن ق ــ ــ ــــ ماشــ ة  حولها في حر

ــــد الجيوش العر ــ ــــ ال نظرا لتحشــ عدم االنتظار طو ة  ـــــرائيل ــ ـــ ومة اإلســ  )ة .. الح
)25/5/1967 (.  

ا لمراســـــلها في تل    ـــحف قا صــ ة تحق ـــت البرطان ونمســ ـــرت مجلة اال ونشــ
ه  ة ..وٕان قوة الجمهورة  (أبيب قال ف ة وســـتكون دمو حت حتم إن الحرب أصـــ
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ه في عام  انت عل ــيناء متفوقة جدا عما  ــ ــــ ــ ــ ة المتحدة في ســ ..ومع  1956العر
شك في قدرة إسرائيل على  ة المتحدة.. ذلك فال أحد      .)هزمة الجمهورة العر

ة   ة والبرطان قات األمر ــات وغيرها من التعل ــ ــ ــ ـــــاصـــ ــــ ، وقرأت هذه القصــ
ر  ــ دأ رأســــي ، وتكاد أن تكون متماثلة في تقديرها للموقف العســ فانتابني القل و

قين !!    يترنح بين الشك وال
تبي   ة، ودق جرس التلفون في م ــحف بيد  وأنا اقلب القصـــــاصـــــات الصـــ

س، وعقلي تب الرئ السيد سامي شرف مدير م قول : حددنا ، وٕاذا  عبد الناصر 
س ادة الرئ ) الساعة السادسة مساء :ومدة 26/5/1967اليوم (، لك موعدا مع س
عد ، المقابلة ســـاعة على األكثر ســـتقبل الســـفير الســـوفيتي  س ســـ ادة الرئ الن ســـ

  ذلك .
را   ــ ــ ـــاعة ، قلت له : شــــ ــ ــ ـــف سـ ــ ــ فيني نصـ اته و ــئول ــــ س عنده مســ .. الرئ

ام مة  في هذه األ ه ..، الجس   وال نرد أن نثقل عل
س في الموعد المحدد    ــاطا من أ ، ودخلت على الرئ ــــ ــــ ــ ه أكثر نشـــ فإذا 

ـــر عاما ــة عشــ ــ ـــر من طراز الرجال الذين ، وقت منذ عرفته قبل خمسـ وعبد الناصــ
ام الساكنات الهاد، يتألقون أمام الشدائد ختفون في األ   ئات . و

ه عند األخ   ه إ ــــر قائال:ف ــــ ــــ س عبد الناصــ ادرني الرئ .. وهذه أحمد  و
ا ..  تحدث جل ا و سمع مل ا ..وهو  تحدث ثان سمع اوال و حب أن    عادته 

التحديد .. أنا طلبت الموعد .. ألني    ــــيء أقوله  ــ ــ ــ س عند شــــ قلت : ل
  أرد األمان واالطمئنان .. 

ا ساتر ..األ    ا )  ه ؟ قال : (ضاح ه ..واالطمئنان على إ   مان من إ
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حـة الحرب   ــ ــ ــــ ــ ــ ح صــ ـــــ ــ ــ ــــ ـة خـارج منزلـك تصـ ش ، قلـت :األمـة العر والج
ــيناء ـــ ــــد في سـ ـــر محتشــ ــــد في الجوالن، المصـــ ــور محتشــ ـــ ش السـ وقد تقع ، والج

ــة لحظــة ـــــتعــدون في هــذا العــام ، الحرب في أ ــــ ومن غير إرادتنــا..فهــل نحن مســـــ
  ة ؟ ....وهل هذا هو الوقت الذ نختاره للمعر

ـة    ــتعــدين لمعر ــــ ـــــ ـل مـا ترـد أن تقولـه..نحن غير مســـ قـال : أنـا اعرف 
ه ..وأنت ، التحرر ــك ف ل .. هذا أمر الشـــ حتاج إلى وقت طو ــطين  تحرر فلســـ

ـــوع، ــــ ـــرحت  تعرف رأيي في هذا الموضـ ــــ ما أني شـ ــنين .. ـــ ــ ه منذ سـ وقد أخبرتك 
ــــبتمبر ( ــ ــ ــــ ـــاء في ســ ــــ ــــ ــ ضــ تحرر  ولهذا فان ، )1966موقفي في مؤتمر الدار الب

عد .. البد لنا من اســـتعدادات أكثر .. البد لنا من موقف  أت وقته  فلســـطين لم 
ـــرائيل ــ ة ..فإذا هاجمتنا إســ ة دفاع ـــل .. ولكن نحن أمام معر فنحن ، عري أفضــــ

ة مفروضة علينا ..  ظهر أنها معر   قادرون على صدهم. و
ة الد   س أنه حتى هذه المعر ادة الرئ ــ ــ ما قلت : ولكن أال ير ســــ ة  فاع

ـــفتها يجب علينا أن نتجنبها ــ ــــ ــ ــ ون فيها أكثر ، وصـ ــــة أخر ن ــــ ــ ــ او نؤجلها لفرصـــ
ون الوضع العري أحسن حاال..، استعدادا   و
ــــدت    ــرائيل هي التي بدأت التحرك .. لقد حشـ ــ قال : نحن لم نتحرك.. إسـ

د أن  قة من مصــادر متعددة تؤ قوات ضــخمة على ســورا ..وعندنا معلومات وث
ان ولوال اإلجراءات التي اتخذناها ، مايو17ت تعتزم احتالل دمشـــ يوم إســـرائيل 

ـــتطاعت إســـــرائيل أن  ـــيناء الســ ة وحشـــــد قواتنا في ســ ــحب قوات الطوار الدول ســـ
  تغزو سورا ونحن نتفرج .
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ة من جانب    م جدا .. وهذه وقفة تارخ ــــل ــ ــ ـــــ قلت : إلى هنا فالموقف سـ
ــــر الذات، مصــ ادتك  ـــــ الفخ، ومن سـ ــجل  جب أن تســــ ر واإلعجاب ..ولكن أال و

  تعتقد أن األمر يتطور إلى ما هو أكبر.. 
ة لنا في هذه المرحلة ..لقد حققنا    ــ ــ النســ قال : أعتقد أن األمر قد انتهى 

حت  ــ ــ ـــورة وأصــ ــ ــغ عن الجبهة السـ ــ ة أوال :لقد رفعنا الضــ ـــــ سـ ثالثة نجاحات رئ
ة دولة  أ ع أن تنفرد  قين أنها ال تســـتط ا إســـرائيل تعلم علم ال ة وحدها ..ثان عر

ـــــوع خليج  ة،وثالثا انتهينا من موضـــ ا من قوات الطوار الدول ـــنا نهائ ــ ..لقد خلصـــ
ة ه قبل العدوان الثالثي ، العق ان عل ــمح للمالحة ، وأعدناه إلى ما  ــــ ــــ ــ ولن نســ

عد اليوم .  ة  م اهنا اإلقل ة في م   اإلسرائيل
دنا   إلى أ مد إذا نشبت ولكن ، قلت :أنا أعلم ان االتحاد السوفيتي يؤ

ين إسرائيل ؟    الحرب بيننا و
ال حساب السالح والعتاد و مدنا  ون إلى ، قال :االتحاد السوفيتي  وس

ــغ على  ــــ ــ ا لتضـ ـــغ على أمر ــ ــ ـــتضــ ــ جانبنا مهما تطورت األمور،وأعتقد أنها ســــ
  إسرائيل حتى ال يتفجر الموقف .. وهذا طيب في الوقت الحاضر .

ــــة  قلــــت :ولكن يجــــب أن ال  ـــوفيت ــ ــ ــــ ــ ــــادة السـ ــــال نوع الق ــب عن ال غيــ
  الحاضرة.. 

  قال : ماذا تعني ؟
ة    ــ قرة لينين،وال وحشـــ ــت فيها ع ســـ ة الحاضـــــرة ل ـــوفيت ادة الســ قلت : الق
ة الحاضرة مؤلفة من ثالثة ، ستالين ادة السوفيت ة خروشوف ..إن الق وال دينام

ار ا، من الخبراء الفنيين الك س عند أحدهم عقل س سي نافذ .. ان خروشوف ول
ــد على العــالم الغري أثنــاء العــدوان الثالثي في عــام  س في  1956الــذ عر ل
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ام  ادة في هذه األ عده فيهم برودة الخبراء …سدة الق ، والقادة الثالثة الذين جاؤوا 
  وتنقصهم شعلة الزعماء . . 

مدنا    فينا من االتحاد السوفيتي في الوقت الحاضر أن  السالح قال : 
ات المتحدة صد عنا الوال ة الموقف . ، ..و ق   ونحن نتكفل ب

ادتكم في الوقت الحاضر؟    ي في تقدير س   قلت :وما هو الموقف األمر
  

ثيرة وال أظن أنها  ا لها مشـــاغل  ا على اتصـــال مســـتمر معنا ..أمر قال : أمر
ــ .. وأعتقد أنها ــرق األوســ لة جديدة في الشــ ــ ــتضــــغ على  ترد أن تخل مشــ ســ

ة  ـــر أن نخوض معر ــــ ـــلحتنا في الوقت الحاضـ ــ س من مصـــ ـــــرائيل .. ونحن ل ــ إسـ
  شاملة مع إسرائيل .

ة في الشــرق األوســ    اســة األمر ل عن الســ وهنا دخلنا في حديث طو
ة ــتراتيج ــ ــــ ة واالسـ ــاد ـــــ ــــالحها االقتصــ ــــ ـــحافة ، ومصـ ــ ــ قات الصــ س تعل وأوجزت للرئ

ة عن األزمة واحتما ة والبرطان ة إلى الكالم  ، الت الحرباألمر وعدنا مرة ثان
  عن احتماالت القتال ..فقال :

ــبنا التي ، المهم أن ال يزداد الموقف توترا    ــ ــ ــــ اســــ م فا  ننا االحت فإذا أم
ــــلنا إلى المرحلة التي حققناها ، حققناها من غير أن ندخل الحرب ــ ــ ــــ ون قد وصـ ن

ة ، من غير أن ندخل الحرب ــــلنا إلى مرحلة طي ـــ ــ ــ ون قد وصـــ نا ننتظرها منذ ن
ــل  فلــت زمــام الموقف من أيــدينــا … زمن طو المهم أن إخواننــا … المهم أن ال 

  ولو قليال .. ، السورين يخففون حماستهم
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ضـــا    ة الدفاع المشـــترك التي عقدت أخيرا … قلت :وهذا بيدك أ إن اتفاق
ـــي تام مع الجمهورة  ــورة أن تتحرك بتنســــ ــــ ـــــ تفرض على سـ بين القاهرة ودمشــ

ة المتحدة .. ا   لعر
ــــيء   ــ ــ ــيء آخر ، قال : المفروض شــ ــــ ـــــلت إلى … والواقع شــــ ارحة أرســـــ ال

ـــهرن  ـــهر أو شــ ة لمدة شــ ــورين أن يوقفوا األعمال الفدائ األعمال … إخواننا الســـ
بيرا  ــبوع نشــــاطا  ــطت هذا األســ ة نشــ ثيرا .. …الفدائ قون  واإلســــرائيليون متضــــا

اإلخوان في دمش . انك أن تتصل     فهل بإم
ــور ..    ــــ ــــ ــ عث الســ ين ال ما يجب بيني و ــت عامرة  ــــ ــــ ــ ســ قلت :األمور ل

ــبوا على الفر عامر ألنه أنذرهم  وموضـــوع الفدائيين حســـاس عندهم ..وقد غضـ
ة استعداداتها ..  ادة العر ة إلى أن تستكمل الق   عدة مرات بوقف األعمال الفدائ

ولم أشـــأ أن  ،وامتد الحديث إلى أكثر من نصـــف الســـاعة التي قنعت بها  
قاء ــوفيتي، أطيل ال ـــر على موعد مع الســـــفير الســـ س عبد الناصــ وال بد أن ، فالرئ

عدو األمان واالطمئنان..  ثير من الحديث معي .. وحديثي ال    عنده حديثا أهم 
ة الكبر    ــ ــ ــــر في منشـــ س عبد الناصـــ إلى منزلي ، وخرجت من منزل الرئ

ادين والطرقات، في الزمالك ـــــاحات والم ــــ ــ ــ الجماهير والســ وهي مزهوة ، مزدحمة 
  وأحاديث الحرب . ، حمى الحرب

ــدة، دخلت بيتي   ام الشــ ــب عادتي في أ ــتغفر هللا عن ذلك، وحســ ، وأنا أســ
ــالة المغرب ــ ـــليت صـ ــأت وصــ ــ أن ينصـــــرنا وال يهزمنا .. ولقد ، توضـ ودعوت هللا 
ارك وتعالى :    صدق معي قوله ت

ه أ وٕاذا مسَّ (          )و قاعدا أو قائمااإلنسان الُضُر دعانا لجن
م                         صدق هللا العظ
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  حديث الحرب مع يوثانت 
  

ــير حرب نت أســ ار  ــبوع األخير من شــــهر ( مايو ) أ قبل أن ، في األســ
  تقع الحرب .. 

تبي في حي الدقي في القاهرة   ــــي بين ، ان ذلك في م ـــت نفســـ ــ ســ فقد ح
ــــمة ، إلى جوار وجهاز الراديو ، ملفاتي وأوراقي ــــ ــــ ه حول العالم من عاصــ أنتقل 

ـــــمــة .. ألهــث وراء التحرك الــدولي ــ ــ ــــ ــلــت أمورنــا مع ، إلى عــاصـ ــــ ــ ــ ألر أين وصــــ
  األصدقاء واألعداء .. 
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ار .. فنحن شعب فلسطين    ولقد اخترت لنفسي هذه المهمة من غير اخت
ة وانتهى اننا في المعر ــطيني في غزة، اتخذنا م ش التحرر الفلســ ح ج  فقد أصــــ

ش المصر  ش السور ، جزءا من الج غداد جزءا ، وفي درعا جزءا من الج وفي 
سر  ه ما  سر عل ة  ح شعبنا جزءا من األمة العر ش العراقي ..وأص من الج

ة األخر من تدرب واستعداد   وشعارات ومظاهرات . ، على الشعوب العر
ا   ـــر لق س عبد الناصــ ـــد الرئ ــعيد العري فقد تصــ ــ ة وعلى الصـ دة المعر

رة ة والعســـ اســـ عضـــهم ، أعوان وانصـــار، والملوك والرؤســـاء العرب وراءه، الســـ
سيرون مندفعين، سايرونه مدفوعين عضهم  سيرون متثاقلين .، و   وآخرون 

  
ة    ة ..فالجامعة العر ان في المعر ة العامة أ م عد لألجهزة العر ولم 

س  ـــة والخـــذالن ل ـــة وراءهـــا رع قرن من الخي ـــادة العر لهـــا موقع قـــدم في الق
ــاء عد أن ولدوها، الموحدة عطلها الملوك والرؤســــ اتها ، فقد وأدوها  ــ ــ فخالفوا توصــ

ة رة وحجبوا عنها االلتزامات المال ــ ــ ــــ ــ ة ، العسـ ادة العر ح القائد العام للق ـــــ ـــــ وأصـ
س فرقا في األحداث !!، الموحدة الفر عامر   ل

س منظمة التحرر الف   ةوأنا، رئ تبي، لســـطين اني هو في م ، رأيت أن م
ة، أدرس وأحلل وأســـتنتج ان هنالك ، ألجعل دراســـتي ورأيي في خدمة المعر إذا 

ـــــا على ، مجال للرأ ســ ــــر ملكا ورئ ــ حتو ثالثة عشـ في هذا العالم العري الذ 
  رأس أمة واحدة !!

ذا قنعت   فة واقنعت نفسي أن دور أن أقرأ وأسمع .. أن أقرأ الصحا، وه
حث عن ســؤال واحد ال ســواه ..هل  ة وأن أ ة ..وأن أســمع اإلذاعة الخارج األجنب

يف ؟؟   تبدأ إسرائيل الحرب ومتى ..وأين .. و
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ن عن العرب فأنا أعلم أن     الذات ..ولم  ـــرائيل  ان ســـــؤالي عن إســ لقد 
بير ال  ــوع  ـــــ ــــ ة في الحرب وال قادرة عليها .. وهذا موضـــ ة غير راغ الدول العر

راتيتت ما عرفتها خالل رع ، حمله مذ ة  في أن أوجز القول إن الدول العر و
ـــة فيهـــا .. ولم تكن  قرن من الزمـــان لم تكن قـــادرة على الحرب ألنهـــا غير راغ
ـــة في  ة فيها ألنها لم تكن قادرة عليها .. وهذه المعادلة التي قد تبدو متناقضــ راغ

تاب   غير هذا الكتاب ..  ، حاجة إلى 
ـــرائيل وهل   ــــ ــتحارب إســ ــــ بير ال بد أن ، ومتى، ســـ ــــؤال  ــ يف .. ســـ وأين و

ة ة عنه في المحافل الدول ـــا ، نلتمس اإلجا ص في األوســ ــ ــ وعلى وجهة التخصــ
ـة ـــــرائيـل تلتمس النور ، الغر ــــ ــــ ـات المتحـدة ..فـان إسـ ـــورة أخص في الوال ــ ــــ ــ ــ صـ و

ض ل ما تواجهه من أزمات..، األخضر في البيت األب   في 
فان إسرائيل تتمتع ، إسرائيل مجردة من اإلرادة المستقلةأقول هذا ال الن   

ة قدرتها الذات اسي شعورًا  ر والس ثير من ، امل استقاللها الف تأثيرها على  و
ــــرائيل ال تملك  ــــ ة في العالم الغري .. ولكن إســ ــم ــــ ــ ة وغير الرســ ـــم ــ ــ ــ األجهزة الرسـ

ـــوع خطير ــــ ة في موضـــ ــوع حرب أو ال حرب ، اإلرادة الذات ــ ــــ ..وهي ال مثل موضــ
ــــرائيل الدولة  ة ..فان إســـ ة ألنها ال تملك القدرة الذات ش  –تملك اإلرادة الذات والج

ــاد  – ـــــ ــرائيل حول  –واالقتصــ ـــ ات المتحدة وقرار إســــ ع من الوال له نا بل والوجود 
ات المتحدة .، الحرب والسالم   هو قرار الوال

ــــي الخمس   ــــ حواسـ ــت  ــــ ــ ــه، ولهذا فقد عشـ ــ ــــ ــبوع األخير من شـ ــ ــ   رهذا األســـ
م العالم و)ماي( ــم ــ ــــ ار في صـ ــحراء ..وفي عقلي ، أ ــ ــ احث عن الماء في الصـــ ال

ـــرائيل ..ومن هنا فان  ــ ــؤال .. هل تحارب إســ ــ ــؤال يدور ..وعقلي يدور في الســـ ــ ســـ
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ان في القاهرة ــــمي  ــ ان يجوب اآلفاق، جسـ األحداث حيثما ، ولكن عقلي  يلح 
انوا .. ، انت   واألشخاص أنى 

اهي إلى    ـــد انت ــــ ـــــدرت عن البيت ولقد انشــ ــ ــمة صــ ــ ـــارمة حاســـــ ـــ لمات صـــ
ض ه ، األب انا قال ف ـــون ب ــ ي لندن جونســ س األمر ــدر الرئ ــ إن إغالق (فقد أصـــ

عدا جديدا وخطيرا لالزمة  ـــيف  ــــ ــ ــ ضـ ة  ـــــرائيل ــ ــ ة في وجه المالحة اإلســـ خليج العق
ة عمل غير  الراهنة في الشرق األوس .. وٕان إغالقه في وجه المالحة اإلسرائيل

ل  شــــ ء في قانوني و ة الســــالم ..وٕان ح المرور البر خطرا محتمال على قضــــ
ات المتحدة  ــرها ..إن الوال أســـ ة  ة تهم المجموعة الدول ة حيو ــ ة قضـــ اه الدول الم
ع الدول في  ة لجم م ادة اإلقل اســي والســ ل االلتزام بدعم االســتقالل الســ ملتزمة 

   .)1967 /23/5( )منطقة الشرق األوس ..
ـــــ   ضــ ــــرائيل في وقد غير إ ا إلســـ ــاندة أمر ان مســـــ ـــح هذا الب ــ اح فقد أوضــ

ة ة خليج العق ـــــ ادتها ، قضــ ـــــ ـــرائيل والحفا على ســ الدفاع عن إســــ ا  والتزام أمر
ــتقاللها ـــ ــ ــ ــــ ة .واسـ ان موجها إلى األمة العر ان هذا الب ــة إلى القاهرة ، و ــ ـــــ ــــ وخاصـ

  ودمش . 
ي   س األمر ان الرئ حملها ب ــــحت المعاني التي  ــ ــ ــ ــو ، وقد وضــــ ــ ــ ـــ ــ ــ رة صـ
ــــة ـــــ أن ، خاصـ ي في اليوم ذاته  ة األمر ــك وزر الخارج ــ ــــ ــــرح دين راســ ــ ــ   حين صــ

انت  ( علم إذا  ـــــ ..وأنه ال  ــ ــ ــرق األوســـ ــ ــ ــ ـــــاس جدا في منطقة الشــــ ــــ الموقف حســـ
القوة المســـلحة في الشـــرق األوســـ  ات المتحدة ســـتجد نفســـها مجبرة للتدخل  الوال

 ..(.   
ة في وازداد األمر وضوحا على وضوح حين أصدرت السفار    ات األمر

ـــحهم  اها تنصــ مات إلى رعا ـــفر إلى الجمهورة (الشـــــرق األوســـــ تعل بتجنب الســ



  

-113-  

ـــرائيل ــــ ــــ ــ ة المتحدة واألردن وٕاسـ انوا يزورونها في ، العر ومغادرة هذه البلدان إذا 
  . )الوقت الحاضر 

ا    مات مشــابهة تطالب فيها الرعا ة تعل ة البرطان وأصــدرت وزارة الخارج
ة من (البرطانيين  ــفة الغر ــــ ــ ــــرائيل والضــ ــــ ة المتحدة وٕاســ مغادرة الجمهورة العر

ة من ، األردن ــــرق ـــفة الشـ ــورا ولبنان والعراق والضــ ــ اها في سـ ما طلبت إلى رعا
ونوا على استعداد لمغادرة البالد في أ وقت    .  )األردن أن 

ا   ـــــترال ـــرق األوســـــــ، وحتى اســ ــ ة عن الشــ ــحت وزارة ، القارة النائ فقد نصـــــ
اها خ   .  )االبتعاد عن إسرائيل والدول المجاورة لها (ارجيتها رعا

لها في    ة  ـــترال ـــ ة واألســـ ة والبرطان مات األمر ـــــدرت هذه التعل ــ وقد صــ
عاد .. ( أنها على م    .)1967 /5 /23يوم واحد ..و

األول :في البيت ، والواقع أنه في هذا اليوم ذاته عقد اجتماعان هامان  
ض في واشـــ ــون،ودين راســـك وزر ، نطناألب ي جونسـ س األمر وقد حضـــره الرئ

ة نمارا وزر الدفاع، الخارج رت م ــتشـــــار ، ورو ـــهيوني مســـ ــــتور الصــ ووالت روسـ
ض ــة، البيــت األب ، واالجتمــاع الثــاني :في لنــدن حيــث اجتمعــت الوزارة البرطــان

فاد الوزر البرطاني جور  ه ا ــ ..وتقرر ف ــ ــــ ــ ـــــرق األوسـ ــ ــ حث الموقف في الشــ ج ل
يين .  حث الموضوع مع المسئولين األمر ات المتحدة ل   طومسون إلى الوال

ي    ـــير في الفلك األمر ــــ ســ ــــي  اســـــ ــ ــ ان التحرك الســـــ ة  ا الغر وفي أورو
تور  ، البرطاني ه الد ــــرح الذ أدلى  اق التصــ ومن أبرز ما قيل في هذا الســــــ

ة هولنده ة المتحدة قرار الجمهور (حين قال إن ، جوزف لونزوزر خارج ة العر
ــرائيل  ـــــ ة هو عمل قد تعتبره إســـ ــرائيل ــــ ة في وجه المالحة اإلســــ بإغالق خليج العق

ة هجوم عليها ..     .)مثا
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ــان   حرة ذات الشــ ما هو معروف من الدول ال ـــرح ، وهولنده  س تصـ ول
شوفة إلسرائيل أن تشن الحرب على مصر ألن  أقل من دعوة م وزر خارجيتها 

ة !! )هجوما عليها قد شنت (مصر  ة الهولند   على حد تعبير وزر الخارج
شوفة للحرب   س وزراء إسرائيل ، ولعل هذه الدعوة الم هي التي دعت رئ

ول في اشــــــ ومة فنلندة، ل س ح ــيو رئ ــ اســ ــتا وســــ طلب إلى  قوم ، أن  ان  الذ 
ـــبوع ــرائيل لمدة أســـ ــ قطع زارته في يومها الثالث ، بزارة إلســ ـــــف عمي(أن   أسـ

   .)23/5/1967( )… النظر إلى خطورة األمن في المنطقة 
س ، وجرت الــدانمــارك على غرار هولنــده   ومتهــا جن س ح فقــد أعلن رئ

ـــة هو أخطر  ـــة المتحـــدة بـــإغالق خليج العق ـــة العر راج أن قرار الجمهور اوتو
س في عام    ). 24/5/1967.. ( 1956حادث في الشرق األوس منذ أزمة السو

ــــح    ــ ــــ ــ ــام وواضــ ـــالعـــدوان الثالثي لعـ ير  ــذ هو دعوة أخر  1956أن التـ
عدوان مماثل ام  اء .. ، إلسرائيل للق   منفردة أو مع شر

ة الكبر    ـــترا العالم ــ ســ ي، ولكن األور الكونجرس األمر ـــــماة  هي ، المســ
فقد أصــدر ســتة وتســعون ، التي دقت طبول الحرب ..الحرب ضــد مصــر وســورا

ـــــاء الكونجرس ا ــوا من أعضـ ــ ه عضــ ــديد اللهجة طالبوا ف انا شــــ ي ب اتخاذ (ألمر
ار أن مصر وسورا  اعت قاوم العدوان على إسرائيل .. إجراء حازم من شانه أن 
قوة  ات المتحدة  ــرائيل ..وأن الحرب واقعة ال محال إذا لم تعمل الوال ــ تهددان إســـــ

الفعل أعالنا للحرب .. ان  ــيناء  ــــ ــر في سـ ــ ات .. وأن خطاب عبد الناصـــ وأن وث
ند وجونسونقد  ات المتحدة في عهود رؤسائها ترومان وايزنهاور و ومة الوال ح
ـــــ ..  ــ ــ ــــرق األوســـ ــــ ــ عد المرة عزمها على مقاومة أ عدوان في الشــ أعلنت المرة 
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ي ألولئك الذين يردون  ــــاح الموقف األمر ضــ ع اإلجراءات الكفيلة بإ وٕاتخاذ جم
  .)24/5/1967()تدمير إسرائيل ..

قف ا   ـاتولم  ــــرحـات فقـد بـدأت مرحلـة التحر ــــ ــ ــ ، ألمر عنـد حـدود التصــ
ادرة ات المتحدة بزمام الم اتها مهددة ، وأخذت الوال حت إحد وال ــ ـــ ــــ ــــ أنما أصـ

ي ، غزو خطير س األمر ــة خــاطفــة قــام بهــا الرئ فقــد فوجئ العــالم برحلــة جو
ة حيث  ومة الكند س الح ــون رئ ــ ــ ــ ـــتريرسـ ــ ســــ ندا لالجتماع مع ل ـــون إلى  ــ جونســــ

ـــنطناجت ــ ــــ ــــاعات عاد على أثرها إلى واشـ ــ ــ ه لمدة ثالث ســ س ، مع  ـــــرح الرئ ــــ وصـ
ان  ي للصــحفيين  الطرفين اتفقا على أن الوضــع في الشــرق األوســ في (األمر

ة الخطورة ..  ــــد االجتماع 67 /5 /25( )غا ــ ــ ــاف إلى ذلك قوله أن قصـ ــ ــ ــ ) وأضـ
س الكند بيرســــون  عتبر واحدًا من اعظم الخبراء األح(الرئ اء في شــــئون ألنه 

ـــــ ..  ــ ــــرق األوســ ــ ــ س  )الشـ م فان الرئ ــادقا في هذا التقي ــ ــ ــــون صـــ ــــ ان جونسـ وقد 
ة .ولقد لعب دور  ـــديد لالمة العر ــ ــــ عدائه الشــ ــــون معروف  ــــ أثناء )الفارس (بيرســـ

ة لألمم المتحدة في عام  ــ اســ ـــته للجنة الســــ ـــيتها  1948رئاسـ حين أصــــدرت توصـ
م فلسطين ..وٕانشاء إسرائيل ..    المشؤومة بتقس

ــاء رحلــة 1967 /5 /24وقبــل ذلــك بيوم واحــد (   ــتمع العــالم إلى أن ـــ ــ ــ ــــ )اسـ
ا إلى ، مختلفة الهدف والوسيلة، أخر  ة برطان فقد طار جورج براون وزر خارج

ة ..  ة الثالث ادة السـوفيت الق و واجتمع  بودجورني ، وسـيجن ، برجنيف -موسـ
أن تتف الدول ا – قنع االتحاد الســــــوفيتي  ــترك وحاول أن  لعظمى على حل مشــــ

لمعالجة الموقف المتفجر في الشرق األوس .. غير أن االتحاد السوفيتي لم يبد 
ـــيجن للوزر  وســــ ــــي  ســـ ــوفيتي ال ــ س االتحاد الســـ رة فقد قال رئ ــا لهذه الف ــ حماســـ
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الة اليونايتدبرس ، البرطاني عتمد (على حد تعبير و الت العالم ال  إن حل مشـــ
م وعلينا فحسب ..   . )عل

ات   ات ، والى جانب هذه التحر ر الغري بزعامة الوال ـــــ ــ ــ أطل المعســـــ
ــا، ــوفيتي وٕارهــاب  المتحــدة اقتراحــا عمل ــ ــ ـــ ــ ــ ض االتحــاد السـ ـــــد منــه جس ن ــ ــ ــــ قصـــ

ة المتحدة ـــمح لهذا االقتراح ، الجمهورة العر ــــ ــرب إلى  )العملي(وقد ســ ــــ أن يتســـ
ة ـــــحافة العالم ــــ أن ، الصــ ــرت  ــ ــــ حثها الدول الغر(فنشـــ ة اآلن هي الخط التي ت

ة ..  ة تعمل تحت علم األمم المتحدة في خليج العق حرة دول إنشــاء قوة طوار 
ــة  حر ــا تحبــذ أن تقوم الــدول ال وأنــه في حــالــة قبول مثــل هــذه الخطــة فــان أمر
ة أمام  ندا لفتح خليج العق ا و رطان ات المتحدة و ــرك فيها الوال ــ ــ ة تشــ بخطوة قو

ة .     .)27/5/1967( )المالحة اإلسرائيل
ات المتحدة من جهة    ة على القاهرة أعلنت الوال وفي إطار الحرب النفســ

 )أن على مصـر وٕاسـرائيل التزام الهدوء (أخر بلسـان وزر خارجيتها دين رأسـك 
ــالم في هذا  ــــ ــ ـــ ــ المحافظة على السـ ل واحد  ـــــح  ــــ ــ ــ ل واحد يجب أن ينصـ ..وأن 

ا التزام س على أمر ان ل ح جماح أحد الطرفين ..)  الموقف الخطير ..وأن 
)27/5/1967 .. (  

ست    ات المتحدة ل ي ..أن الوال ان معنى التصرح األمر ساطة فقد  و
ة  مثا ي هو  ســ فان التصــرح األمر ســاطة أ ح جماح إســرائيل ..و ملزمة 

ينة ..    دعوة إلسرائيل أن تحارب ..ودعوة لمصر أن تلتزم الهدوء والس
قت ال   ــ ةوقد ســ ــ ي ، حرب النفســ ة قام بها الســــفير األمر ــ حرب دبلوماســ

ـــيد ، في القاهرة ـــورة من أوراق اعتماد ه إلى الســــ ــ ه صــ قدم ف ان  في اليوم الذ 
ــة المتحــدة ( ــة العر ــة الجمهور ) ..فقــد 23/5/1967محمود رــاض وزر خــارج
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ما يلي  ــنطن متمثال في خمس نقا تتلخص ف ي رأ واشـــ عرض الســـــفير األمر
: -  

لة على  - 1 ـــــ ــ ــ ــــ ة إلى أن تعرض المشـ األمم    قاء قوات الطوار الدول
  المتحدة . 

ة  - 2 ــــرائيل ة المتحدة على حرة المالحة اإلسـ أن تواف الجمهورة العر
ة..   في خليج العق

ة عن إدارة قطاع غزة  - 3 ــئول ــ ــ ــ ــــ االتها المســ أن تتولى األمم المتحدة وو
لة .  ة المش   لحين تسو

ة في النقب أن تعود القوات المصـــــ - 4 ــرائيل ـــيناء والقوات اإلســـ رة في ســ
ة .    إلى مواقعها األصل

قى  ــة تحقي أمر واحد ..وهو أن ي ــ ــ ــــ ــــ ان معنى هذه المطالب الخمسـ و
م على قدمه قول الفقهاء، القد ة المتحدة، ما  أن تلغي الجمهورة العر ، وذلك 

الذات س عبد الناصــر  ب قوات الطوار بدءًا من انســحا، ما قال وما فعل، والرئ
ــة ــة .. وفوق ذلــك، الــدول ى من ذلــك، إلى إغالق خليج العق ـــــلم ، بــل ان ــــ ــ ــ سـ أن 

  قطاع غزة لألمم المتحدة !!
ــة   ــاطــة األمر ـــ ــــ ــ ــ ــان من البــديهي أن ترفض القــاهرة هــذه الوســـ فــان ، و

ــلح لدور  ــ ــ صــ ات المتحدة هي آخر من  ــ (الوال ــ ، )العدو (فهي الطرف  )الوســــ
ـــر  ــــ ـــــأن إســــ ــ ـــ ـــأنها في ذلك شـ ــ ــــ ات شــ س الوال فر نائب رئ رت هم ائيل ..وهذا هيو

ة عث إلى مؤتمر ضــم عدة مئات من زعماء الصــهيون صــف ، المتحدة ي برســالة 
أنها  ا العززة في التقدم والسالم ..وأن إسرائيل منارة  (فيها إسرائيل  قة أمر صد
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ع الشــعوب في الشــرق األوســ وخارج الشــرق األوســ وضــوؤها هو رســالة ، لجم
ة اء الكون ة ..، األنب   .)28/5/1967( )رسالة الحرة واإلنسان

طــا لحــل األزمــة ـــــ ــ ــ ــــ ــا وسـ ن أن تكون أمر م يف  مــا في ، بــل  وفيهــا 
ـــتعدادها للوقوف إلى جانب إســــرائيل في  اسـ ة تجاهر  ا منظمات صــــهيون برطان
بير حاخامي اليهود في وفيتش  ل جاكو تور امانو  السلم وفي الحرب ..وهذا الد

ا يدعو بير نظمه مجلس ممثلي اليهود البرطانيين، برطان إلى (، في اجتماع 
ع أنحاء العالم ل فرد يهود في جم ة دخل عن  ولتجنيد عشــرات ، فرض ضــر

ــتعدين لد أول مخابرة  ــ ــ ــــ ونون مســــ ان اليهود الذين  ــ ــ ــــ ــ ــ ومئات األلوف من الشــ
ة للطلب ..وأن المجتمعات ال ـــتجا ــــ ــرائيل لالســ ــــ ة من إســـ ا هاتف ة في برطان يهود

ــرائيل ..وٕاذا طلبت  ــــ ـــترك مع إســــ ـــــ معاهدات دفاع مشــ طة  ا مرت ـــترال ــ ا واســـــ وأمر
   .)20/5/1967( )… إسرائيل فستكون تحت امرتها 

ا  ة في أمر ـــهيون ــ ــــرف المنظمات الصـ ــــرا على تصــ ان األمر قاصــ ولو 
ات الم ــها الوال ة وعلى رأسـ ا وغيرها لجاز أن نعزل الدول الغر رطان تحدة عن و

ة حتى ولو على صـــعيد  ر  (نشـــا الصـــهيون ــ بير  )التضـــامن العسـ ما أعلن 
ــا ــات ، حــاخــامي اليهود في برطــان ثير فــان الوال ولكن األمر اخطر من ذلــك 

ـــهـا وهي أكبر دولـة في العـالم غـارقـة إلى األذقـان بتبني األهـداف  ــ ـــ ــــ المتحـدة نفســ
حمايتها ة وااللتزام  ــهيون ـــ ــ ــ ـــــ، الصــ ــ ـــ عهاوالعمل على تنشـ ــج ــــ ــ ــ انت ، طها وتشـ فقد 

ــهر  ـــــ ات المتحدة في هذا الشـــ ار  –الوال ــــلك طرقين  –أ ــ ـــهر األزمة تســــ ــ ــ وهو شـــ
ا اســ را وســ ة إلســرائيل عســ والثاني : تخدير ، متوازين :األول المســاندة اإليجاب

ــهــــا وحملهــــا على التراجع ــ ــ ــ ـــ ــ ضـ ــــة وترو ــــه هــــذا الجهــــد نحو ، الــــدول العر وتوج
ة المتحدة انة الرأس من الجسد .  ،الجمهورة العر ارها تحتل م   اعت
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ـــه محــاولــة التخــدير  ـــ ــ ــ ــــ ـــــون قــد تولى بنفسـ ــــ ــــ س جونسـ ر أن الرئ واني ألذ
فاد  قترح فيها ا ـــــر  س عبد الناصــ ـــة إلى الرئ ــــالة خاصــــ عث برســـ ض فقد  والترو

ه صــدد األزمة، نائ س عبد الناصــر  رت همفر لمشــافهة الرئ حث عن ، هيو وال
   .)5/1967 /23حلول للخروج منها .. (

ي س األمر ـــالة الرئ ا عن رســــ س العري جوا تب الرئ وقد  ، وقد أعد م
ه إلى  طلب إلى أن أواف س  تب الرئ ـــرف مدير م ــامي شــــ ــ ــــيد ســـ ـــــل بي الســـ اتصــ

ــالة والجواب ــ ه الطلع على الرســ ت ك .. (ن أل ، م عرف رأ حب  س  ادة الرئ ــ ــ ســ
ة ..  ة الفلسطين القض له يتصل     .)فالموضوع 

ي وقد س األمر ـــالة الرئ ــ ــ ــــ تأييـدا لوجهـة نظر ، مـا توقعـت، انت رســــ
ــرائيل حث عن حل عادل لالزمة ، إســـ ــالة ثالثة … ال محاولة لل ــ فقد تناولت الرسـ

ع  ة … مواضـــ ة  –قوات الطوار الدول حشـــد القوات المصـــرة في  –خليج العق
ة –ســيناء  لها من وجهة النظر اإلســرائيل أن الرســالة هو ، فارق واحد، عولجت 

ة بدال من اللغة العبرة !! اللغة األمر   تبت 
  

حت ملكا للتارخ ارة أصـــ س جونســـون ع ، وقد جاء في ختام رســـالة الرئ
ي  س األمر س للتارخ أن ينســـاها ..فقد قال الرئ س لدينا ســـبب لالعتقاد (ول ول

ــرائيل  ــ ــ ـــ ــ ــ ة وٕاسـ ة في أن أحدًا من أطراف اتفاقات الهدنة بين الدول العر ه الن لد
ة  ومات العر ة المتحدة والح ومة الجمهورة العر ع ح ارتكاب عدوان ..وتستط
ــات المتحــدة تعــارض  ومــة الوال قين وأن تعتمــد على أن ح األخر أن تتــأكــد ب

   .)معارضة صارمة أ عدوان في المنطقة من أ نوع .. 
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ي م س األمر ــــالة الرئ ــ س العري على رســ ان جواب الرئ وفقا وحازما و
ه تبديال أو تعديال…  ارة .، ولم أقترح ف ارة قبل ع لمة وع ان  لمة م   إال 

ــرحا  ا الثالث شــــ ـــا ــ ــر موقفه من هذه القضـ ــ س عبد الناصــ ــــرح الرئ وقد شــ
ا ة إلى الحشود المصرة في سيناء، موضوع النس س عبد الناصر ، ف فصل الرئ

ة على حدود ســـورا وتهد يدات المســـئولين اإلســـرائيليين مســـالة الحشـــود اإلســـرائيل
ــورـــا ــ ـــــ ــــ ـــا عنـــدئـــذ أن تقوم (وخلص إلى القول إنـــه ، ـــالعـــدوان على سـ ع ـــان طب

افة اإلجراءات التي يتطلبها  ــــئوليتها وأن تتخذ  ــــ ــــ مســ ة المتحدة  الجمهورة العر
ـــد العدوان المدبر ــ ــ ــ ــــ ـــارة إلى  )العمل دفاعا عن الوطن العري ضـ ــــ ــــ ــ انت اإلشـ  (و

  رشيدة . سديدة و  )الوطن العري 
ة ة لسـحب قوات الطوار الدول النسـ س عبد الناصـر ، و فقد أوضـح الرئ

ـة لتقـدم قواتها (أن  ــ ــ ــــ ــ ــ النســ ـة المتحـدة  ة العر اإلجراءات التي اتخـذتهـا الجمهور
ة حتى تكون قادرة على مواجهة تطورات الموقف  ــــلحة إلى مواقعها األمام ــ ـــــ ــ المسـ

ــرائيلي المدبر فق ــــد الغزو اإلســــ ـــحاب قوات وعلى التدخل ضــ ــرورة انســـ د قررنا ضــــ
ة حرصا منا على سالمتها ..     .)الطوار الدول

ـــر  س عبد الناصــ ة فقد أكد الرئ ما يتعل بخليج العق ا (وف ان منطق انه 
ة في  م اهنا اإلقل ــي تيران وعلى م ــ ادتنا الثابتة على مضــ ــ ــ ـــنا حقوق ســ أن مارســـ

ـــلحة واحتلت م عد أن تقدمت قواتنا المســ ة  ــيخ المطلقة خليج العق ــ ـــرم الشـ نطقة شــ
ــي تيران  ــ ــ ـــت قبل العدوان … على مضــ ــ ة المتحدة قد مارســـ وأن الجمهورة العر

ة في المضي وفي الخليج  ة الثابتة إزاء المالحة اإلسرائيل الثالثي حقوقها القانون
ــــرعا ــ ــ ـــــتهدف إزالة آخر أثر للعدوان الثالثي، ..وموقفنا في هذا ثابت شــ ســـــ ، وهو 

افأة المعتد على عدوانه .. إعماال للمبدأ األ عدم م قضي    .)خالقي الذ 
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ة عن األمور الثالثة التي أثارها    اإلجا ـــر  ــــ س عبد الناصــ تف الرئ ولم 
س جونسون  ة .ولعل هذا هو السبب ، الرئ ة الفلسطين ولكنه أبرز موضوع القض

ة والجواب ا ــالة األمر س عبد الناصـــر أن اطلع على الرسـ لعري الذ دعا الرئ
 .  

ة   ــــطين ــ ة الفلســ ــ ــ القضــــ ــــر ، ففي ما يتعل  س عبد الناصــــ ان جواب الرئ
ه إلى أن هنالك ، حاســما وقاطعا امال ومؤســفا (فقد ن ة فلســطين  )تجاهال  لقضــ

مهــا على مجر األحــداث اليوم(التي  ــــتظــل تفرض ، تفرض في الواقع ح ــ ــ ــــ وســ
مها في المستقبل ..وأن حقوق شعب فلسطين هي في نظرنا أ  ة يجب ح ق هم حق

ة أن تطرد هذا الشــعب من  االعتراف بها ..فلقد اســتطاعت القوة المســلحة المعتد
طرة والعدوان ، وطنه وتحوله إلى الجئين على حدود هذا الوطن ـــــ ــ وتقف قو السـ

ـــه ش ف ـــه والع رغم قرارات األمم ، اليوم حـــائال دون حقهم الثـــابـــت في العودة إل
ان آخرها في الع    .)ام الماضي .. المتحدة التي 

ألفا أخر    ه أن ، ولكن في المعنى نفســـه ، و أراد عبد الناصـــر في جوا
ي لندن جونسون  س األمر ة، صارح الرئ وسحب قوات ، أن موضوع خليج العق

ة ــاد الجيوش حول الحدود، الطوار الدول ــــ ، على أهميتها، إنما هي أمور، واحتشـــ
ة ة الفلسطين عة من القض ن الش، نا   عب الفلسطيني من العودة إلى وطنه . م

ة التوفي   ــــر موقفا غا ــ ــ ـــ س عبد الناصــ ان الرئ ة ، وقد  ــ ــ ــــ ــ في إثارة القضـــ
ة ــ ــ ة في تلك المناســـــ ـــطين ــ ــ ـــالته على ، الفلســ ــ ــ ي قد أكد في رســ س األمر الن الرئ

له ..(ضـــرورة  ــرق األوســـ بل والعالم  ان الماضـــي والعمل على إنقاذ الشـ ــ  )نسـ
ش   وجعله سبب الحاضر ..وسبب المستقبل .. ، الماضي وجاء عبد الناصر فن
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س عبد    ــالته إلى الرئ ــ ض يوجه رســـ ه البيت األب ان ف وفي الوقت الذ 
ان يوثانت األمين العام لألمم المتحدة في طرقة إلى الشـــرق األوســـ ، الناصـــر

ــــببين : األول ــ ــ ــ قوم بهـذه الزـارة لســــ ـان ال بـد لـه أن  ـة ، ..و هو أن الـدول الغر
ات المتحدةو  ـــها الوال ة، على رأســـ ة العالم ـــهيون ـــرائيل والصـــ ـــنت ، ومعها إســـ قد شـــ

ة لطلب  التســرع في االســتجا بر على األمين العام لألمم المتحدة تتهمه  حملة 
ة ـــحب قوات الطوار الدول ــ ــــ ــــ سـ عرض األمر على ، القاهرة  ان يجب أن  وأنه 

ـة العـامـة لألمم المتحـدة واألمر الثـاني أن يوثـانت  ،مجلس األمن او على الجمع
ـــعي لتخفيف حدة التوتر في المنطقة ــــ ــ ــ ســـ ه  قوم من جان وهذا جزء من ، البد أن 

ة .  أمين عام للمنطقة الدول اته  اته ومسئول   واج
ورك (   ات المتحدة 23/5/1967وقد غادر يوثانت نيو ة الوال حمل رغ  (

انت عل وقد تلقى مثل هذه ، هضــرورة إعادة الحالة في الشــرق األوســ إلى ما 
ة في رسالة عاجلة وصلته من لندن وهو في طرقه  ومة البرطان ة من الح الرغ
ارس فاجتمع  ورك ..وقد توقفت طائرته في  ان ما يزال في نيو إلى المطار ..و
ه الطائرة في  ة ..ومرة أخر وقفت  ــــــ ــــ ــ ة الفرنســ ار موظفي وزارة الخارج أحد 

ـــالمنت ـــة ..وفي هـــذين رومـــا حيـــث اجتمع  طـــال ـــة اإل ور فـــانفـــاني وزر الخـــارج
ارس وروما في األزمة ..  )الترانزت(االجتماعين    استمع يوثانت إلى رأ 

ـــــ   ـــرق األوســ ان يدرك خطورة الموقف في الشــــ قبل ، والواقع أن يوثانت 
ان أصدره من مقر األمم المتحدة ( أن  () 5/1967 /17أسبوع ..فقد أعلن في ب

ام الموقف  عتزم الق ان  احتماالت الخطر ..وأنه لذلك يلغي الزارة التي  مليء 
ـــل ..  ـــ ــ ــ ــــ سـ رو ل من لندن و ام قدم يوثانت تقرر إلى  )بها إلى  عد ثالثة أ و

ــع في  الشــــرق األوســــ محذرا من أن الوضــ مجلس األمن حول تطورات الموقف 
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س ..وأ ات اكثر خطرا من أ وقت مضــــى منذ حرب الســــو ن الوضــــع المنطقة 
ين  ـــــرائيل و ة وٕاسـ ة للعالقات بين الدول العر ـــــ النسـ ــــرق األوســــــ خطر  في الشــ
ــرائيل  ع األخيرة تقارر من إســـــ ـــاب ــ ـــدرت في األســ ــ ـــها ..وأنه صــ ــ ة نفســ الدول العر
ــــع وحدة  ــ ــــئولين تحمل تهديدات تزد من خطورة الوضـــــ ــــ ار المســـ ة إلى  ـــو ــــ منســــ

ــ ــ ــــ ــ ــ ام القليلة الماضــ ــــوداالنفعال ..وأنه ترددت في األ ـــــ ــ ــ ات وحشـ اء وتحر  ، ة أن
  .) 20/5/1967(  )خاصة على الجانب اإلسرائيلي من الحدود .. 

انت الصورة العامة في ذهن يوثانت حين اعتزم السفر إلى الشرق    تلك 
عة لة على الطب عالج المش قولون . ، األوس ل   ما 

ة ذلك اليوم إلى القاهرة     صل يوثانت عش د  يلتون إلى اوتيل ه -ولم 
نت في غرفته – ح أمينا عاما ، فان بيننا صداقة منذ سنين، حتى  ص وقبل أن 

ان المندوب الدائم لبالده في األمم المتحدة، لألمم المتحدة ان له نشا ، حين  و
ة الجزائر . قض ما يتعل  ة وخاصة ف ة اإلفرق   ارز في الكتلة اآلسيو

  
ة    ادلنا التح را، وت ادلنا ذ قةما ت ـــا ــ ــ امنا السـ ، فقد تغيرت مواقفنا، ت أ

ــا للوفد  ــــ ســــ نت رئ عد أن  ة  ـــطين ــــ ـــا لمنظمة التحرر الفلســـ ــــ ســـ حت رئ ــ ــ ــــ فقد أصــ
ــعود ــ ــــ ــ ة، السـ ح أمينا عاما للمنظمة الدول ـــــ ــ ــ عثة ، وهو أصــ س ال ان رئ عد أن 

  الدائمة لبالده أمام األمم المتحدة .

السؤال مازحا : أين وصلت في تحرر     فلسطين ..   وفاجأني يوثانت 
ننا أن  –قلت : ال زلنا في أول الطر    م وٕاذا أيدتنا في األمم المتحدة 

  نقطع شوطا على الطر .. 
ك في الموقف الحاضر ؟      قال : ومار أ
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ة في طر الحرب .. وهي    ــ ــ ل الظواهر تدل أن إســـــرائيل ماضـ قلت : 
ة . ــمن ــورة ضـــ صـــ ا ولو  ـــول على موافقة أمر ــعى أالن للحصــ ــ . ولكن ما هو تسـ

ك أنت في الموقف الحاضر؟    رأ
قال : ال أظن أن إسرائيل تقدم على الحرب ..أنتم العرب تعرفون أهداف   

إسرائيل أكثر مني ..وأنا حرص على تهدئة الموقف .. إلى فرصة تنفس ..حتى 
حث عن حل دائم وعادل لكل مشاكل الشرق األوس .  ن ال   م

  ددة ؟ قلت :وهل عندك اقتراحات مح  
س عند اقتراحات محددة .    ار عامة ..ول   قال : عند أف
ار ؟     قلت : مثال ..ما هي هذه األف

قبولها ..    قال : وهل تساعدني على إقناع القاهرة 
قبولها!!      قلت : ( مازحا ) بل لعلك ستطلب مساعدة القاهرة إلقناعي أنا 
ورك   ـه في نيو ـة عن متـاع وعن الجو في  -  ودخلنـا في أحـاديـث جـانب
ين في األمم المتحدة ..  ولكني عدت  -القاهرة   اته مع األصدقاء المشتر ا وح

ة إلى الحديث عن مهمته في القاهرة ..   مرة ثان
لة ؟    صدد المش ارك العامة    قلت : واآلن ما هي أف
مـا      ــلحـة عن خطو الهـدنـة  ــ ــــ ــــ قـال :أر أن تبتعـد القوات المســ

  انت في الماضي..
انت إســـرائيل تســـحب قواتهاقل   ــرة الن  ، ت :إذا  فأعتقد ان مصـــر حاضـ

  تسحب قواتها ..
أخر .)وجود األمم المتحدة (قال :ونعمل على إعادة      صورة او 
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ون وجود األمم المتحدة في جانبها   أن  انت إسرائيل تقبل  ، قلت : إذا 
ضا .   فأعتقد أن مصر موافقة على ذلك من جانبها ..أ

   أعتقد أن إسرائيل تواف على ذلك .. قال: ال  
ن لألمم المتحدة أن تطالب عبد الناصر بذلك   م يف  عد أن ، قلت : و

ة من ســيناء ..وحلت القوات المصــرة محلها ..وال بد أنك  انســحبت القوات الدول
انا في  ة ب ــ ــ ـــرائيلي ألقى في الليلة الماضــــ ــ س الوزراء اإلســـ ول رئ ـــــ ــ علمت أن اشـ

ـــت انتقد ســــ ــحب قوات الطوار الكن ــــ ـــــوع سـ ه للطرقة التي عالجت بها موضــ ك ف
ة ة، الدول ــــــحب القوات الدول ــــ الموافقة على ســــ ـــــاب ( وأن قراراك الفور  ـــــ قد أصــــ

ـــة ــــ ــ الدهشــــ ع  ـــارتها ..، الجم ــ ــ ــ ــتشــــ ــــ ـــــ ـــرائيل الســ ــ ــ ــــ ـــال بإســ ــــ ــــ ان يجب االتصــ  )وأنه 
)22/5/1967(.   

؟      قال : ولكن لو استشرتها .. هل ستواف على سحب قوات الطوار
اعتراض    قلت : ومن أين لها أن تواف ..وقد قامت طائرتان إسرائيليتان 

س إلى غزة مقلة الجنرال  ـــو ــ ــ ــ انت في طرقها من الســــ طائرة األمم المتحدة التي 
ة ي قائد قوات الطوار الدول ــرائيل ، ر ــ ـــــ وحاولت إرغامها على الهبو داخل إســــ

ن ان تنف ان من المم جر طائرة األمم المتحدة في ..وأطلقت عليها النار ..لقد 
ي جثة ممزقة في داخل إسرائيل  (، الجو سق الجنرال ر    .)18/5/1967و

نا .   ان ذلك مم   قال  :  مع األسف لقد 
  قلت : هذا هو مبلغ احترام إسرائيل لألمم المتحدة .   
ـــة من خطو    ش التحرر التي احتلـــت المواقع األمـــام قـــال : وقوات ج
  الهدنة ؟ 



  

-126-  

ش المصر ..وما يجر على  قلت   حت جزءا من الج :إن قواتنا قد أص
ش المصر يجر عليها ..    الج

ن الوصول إلى حل وس ..؟    م ة ..أال    قال : وموضوع خليج العق
ا .. وأنت تعلم    ة نهائ ــم عبد الناصـــر موضـــوع خليج العق قلت : لقد حسـ

رامته في مو  ــرفه وأمانته و ة ..فقد أن عبد الناصـــر طعن في شـ ضـــوع خليج العق
ـــــلد ـــلفك داج همرشــ ــ ــــرا مع ســ أنه وقع اتفاقا ســـ ـــئولين العرب  ــ عض المســ ، اتهمه 

ة.. ح المالحة في خليج العق ه إلسرائيل    اعترف ف
ع..   ون مقبوال من الجم   قال :في ذهني مخرج معقول .. لعله 
  قلت :وما هو ؟   
ة    ة مفتوحا للمالحة الدول ظل خليج العق ـــرائيلقال :  ــ إلى أن ، ومنها إســ

ة العامة في الموضوع .    تنظر الجمع
ة .    ة الفلسطين ة هو جزء من القض   قلت : إن موضوع خليج العق

اسة األمم المتحدة .  سبب س ة وصلت إلى هذه األزمات  ة الفلسطين   والقض
  قال :وهل سنظل أمام األزمة من غير حل .. ؟   
  قلت :هنالك حل .. ؟   
  ي لهفة وعجب )وما هو ..؟ قال : (ف  
التزام الهدنة   طالب الفرقين  ـــدر األمم المتحدة قرارا  ـــ ــ ــ وعدم ، قلت :تصـــــ

  إطالق النار . 
قفان وجها لوجه   ـــرائيلي  ش اإلســ ـــر والج ش المصــ وقد ، قال: ولكن الج

ة لحظة .  ن أن تندلع الحرب في أ   م
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قواتهما مســـافة قلت : تصـــدر األمم المتحدة قرارا تدعو الجانبين لســـحب   
يلومترا إلى ما وراء خطو الهدنة . ، ثالثين –عشرن    خمسين 
ة ..إنه هو مفتاح    ة في خليج العق ــرائيل ــــ ــــوع المالحة اإلســـ ــ ــ قال : وموضـ

ـــر  ة هذا  …األزمة في الوقت الحاضــ ـــو ـــطدام إال بتســ ــبيل إلى تجنب االصــ وال ســـ
  الموضوع . 

ة الموضوع؟    يف تر تسو   قلت :و
  ثالثة اقتراحات :  قال : عند  
ـــر أن ال تحمل    ــ شـــ ة البرئة  ة للمالحة الدول فتح خليج العق األول :أن 

ة ..  ة مواد استراتيج   البواخر أ
ــد    ــ قصــ ة بواخر من جانبها  ـــل أ ـــرائيل أن ال ترســـ طلب إلى إســـ الثاني : 

ار حرة المالحة     …اخت
ـــة المتحـــدة عن الق   ــة العر ــث : أن تمتنع الجمهورـ ـــإجراءات الثـــالـ ــام ب ـ

ش المعتادة .   التفت
االقتراح الثاني ؟    ضمن أن تنفذ إسرائيل تعهدها إذا قبلت    قلت :ومن 
ــدر قرارا بهذا المعنى .. وعلى    صــــ ــأقترح على مجلس األمن أن  ــ قال: ســ

  ل حال فانه إجراء مؤقت حتى نخرج من األزمة الحادة الحاضرة . . 
ي قـــائـــد قوات وعنـــد هـــذه النقطـــة من الحـــديـــث دخـــل عل   ينـــا الجنرال ر

ــة ــان ال بــد أن اخرج، الطوار الــدول وجئــت من غير ، وقــد طــال االجتمــاع، ف
  موعد .. 
ة المرور، وغادرت الفندق   بر أوقفت حر ه مظاهرة  ، ألجد على أبوا

اح ه إلى ، واســتوقفت عددا من الســ عودوا  صــوروا ها المشــهد ل ان همهم أن  و
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ثبتوا ألهله ان بالدهم و ام المظاهرات ..و انوا في القاهرة أ ـــدقائهم أنهم  ــ ــ ــ م وأصـ
هتفون  حيون يوثانت و النصر ( )نرد الحرب( )عاش عبد الناصر(المتظاهرون 

ل المة ال تحق هتافاتها وشعاراتها )للعرب    !!..والو
تبي   ــــة على النيــــل، وفي طرقي إلى م ــــة العر ، مررت بوزارة الخــــارج

ـــن ـــادفة حسـ انت مصـ قرأ آخر ، ة فلم أجد عند الوزر محمود راض أحداو ان  و
    ما جاء من التقارر من وفد مصر الدائم لد األمم المتحدة .

ة قائال :إن عند آخر التقارر ..إن التقارر التي تقرؤها  وفاجأت وزر الخارج
مة   لقد تجاوزها الزمن .، اآلن قد

ورك أرسل   تب المنظمة في نيو   لكم جديدا ؟  قال : وهل م
آخر تقرر ..لقد  …قلت :ال    ــيء ..ولكني جئتك اآلن  ـــ ــــ ـــلني شـــ ــ ــ ــ صـــ لم 

  نت عند يوثانت منذ لحظة .. 
ين يوثــانــت من الحــديــث حول    ـــردت للوزر رــاض مــا دار بيني و ــ ــــ ــ ــ وسـ

ــه  طــة …مهمتــه وآرائ ــيء من الغ ــ ــ ــ ــــ ــــي شــ ــ ــ ــــ تبي وفي نفســ   فقــد ، وخرجــت إلى م
قي يوثانت لصـــالح أمتي و )تجســـســـت  ( ال وأصـــناف على صـــد ة أشـــ الجاســـوســـ

  ولم اكن أدر أين أصنف نفسي !! …
ــالوزر محمود    حــة اليوم التــالي أن يوثــانــت قــد اجتمع  ـــب ــــ ــــ ــ وعلمــت صـ

ه ، راض ان موجز جاء ف ــــدر على اثر االجتماع ب ــ أن األمين العام لألمم (وصــ
ة المتحدة ـــتمع خالل هذا االجتماع إلى وجهة نظر الجمهورة العر ــ  ، المتحدة اســ

ادل وجهات النظر حول الموقف الراهن في المنطقة ..    .)وتم ت
ح   ــح ــــ ــــ س هو الصــ ـــتمع إلى ، ولكن الع ــ ــ ــ فان الوزر راض هو الذ اســـ

ة الهادئة قد  ـــــ ـــــ ــ وجهة نظر األمين العام لألمم المتحدة ..ولكن تقاليد الدبلوماســ
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حمل مقترحات أت إلى القاهرة وهو  أنه لم  غة لتصـــور يوثانت   أملت هذه الصـــ
عود أدراجــه ـــتمع بهمــا،و ــ ــ ــــ ســـ ــه ل حمــل أذن ــه في ، معينــة ..ولكنــه جــاء  ت إلى م
ورك .    الطاب الثامن والثالثين من مبنى األمم المتحدة في نيو

س عبد الناصـــر يوثانت    ع والعشـــرن (مايو) اســـتقبل الرئ وفي مســـاء الرا
ة،وال ــئون الخارج ــــ ومة للشـ س الح تور محمود فوز نائب رئ ــــور الد ـــيد حضـــ ــ ســ

ة ..    محمود راض وزر الخارج
حة اليوم التالي    ـــب ـــرن  -وفي صــ عقد يوثانت اجتماعا  –الخامس والعشــ

ا مع الوزر راض ـــرح األمين العام ، ختام الســــتكمال محادثات األمس ..وقد صـ
أنه  ة تفصـــيالت  (عد االجتماع  أ ع أن  …ال يرغب اإلفضـــاء  ســـتط ولكنه ال 

احثاته في القاهرة إلى مجلس قول إن مهمته لم تنج قدم تقررا عن م ــ ــ ـــــ ح .. وســـ
ــب  ــــ ـــــ ه قائال  ، )األمن في الوقت المناسـ ــــرح الوزر راض من جان ــــ ــ إن (ما صــ

ذا يتفنن  )مهمة األمين العام قد نجحت وحققت الغرض الذ جاء من أجله  وه
اغة أحاديثهم سترا للفشل غة النجاح!! ، الدبلوماسيون في ص   ولكن في ص

احوأر    ـــــ ــ ــ ا في ذلك الصـ ــــول ــــ ولعلها المرة الوحيدة التي ، دت أن أكون فضــ
ــاتي ..فقــد ذهبــت إلى الفنــدق الزور يوثــانــت  ولكن الواقع  )مودعــا(فعلتهــا في ح

ا(أني أردت أن أكون  ألعلم ماذا جر .. وقد دفعني إلى هذا الفضول  )مستقص
نـــت ولكن مـــا هو أهم من الك ، ـــانـــت مرفوعـــة بيننـــا )الكلفـــة(هو أن  لفـــة أني 

قي  س عبد الناصر قد قبل حال وسطا او أنه  ان الرئ حرصا أن أعرف ما إذا 
  على صالبته . 

ون اجتماعك    وســالت يوثانت وهو ينظر في محفظة أوراقه :عســى ان 
س عبد الناصر ناجحا ..    الرئ
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ة   ة جذا ا) ناصر شخص   لقد نسيت مهمتي معه .. ، قال: (ضاح
  بلوماسي .. وأردك أن تنسى دبلوماسيتك معي .. قلت :هذا جواب د  
ل هذه المشاكل .      قال (مازحا) أنتم شعب فلسطين سبب 
ح   لة المشاكل ، قلت :هذا صح ل هذه المشاكل ..ولكن مش نحن سبب 

هي األمم المتحدة.. األمم المتحدة هي التي قســـمت وطننا وشـــردت شـــعبنا..ومن 
يف رأيت   موقف القاهرة .  هنا نشأت األزمة ..ولكن 

ة المتحدة على أ    ع أن ألوم الجمهورة العر قة أنا ال أســــتط قال :الحق
قى قوات الطوار فيها  ن أن ت م ه ..إن ســــيناء أرض مصــــرة وال  عمل قامت 

ـــل أن ، إلى األبد ــ نت أفضـ ـــح ..ولكني  ــــر ..هذا أمر واضـــ وعلى الرغم من مصــ
  وءا.. يؤجل هذا الموضوع إلى فترة أخر اكثر هد

ة ؟    ة إلى خليج العق النس   قلت :و
، قال : لقد استعرض عبد الناصر الموقف منذ التهديد اإلسرائيلي لسورة  

ش المصـــر  عه من تحرك الج ة،، وما ت وٕان  وطلب ســـحب قوات الطوار الدول
ـــة  ــ ـــــة العر ـــــة لهـــــذا الموقف ..وٕان الجمهور ع ـــة الطب إغالق الخليج هو النتيجــ

ـــامـــل لتحمـــل  المتحـــدة اتخـــذت ـــــتعـــداد  ــ ــ ـــ مـــا اتخـــذت من إجراءات وهي على اســ
ة .    المسئول

ــاحثــاتــك في القــاهرة، قلــت: اآلن   هــل تر احتمــال وقوع ، وقــد انتهــت م
  الحرب ..؟ 

ــــر ال يرد الحرب    س عبد الناصـــ أما متأكد من هذا الموقف  –قال : الرئ
ه الذ ألقاه في  – ما ورد في خطا يو ..وأنه يرد ما 22لقد شــرح لي الموضــوع 
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انت قائمة قبل العدوان الثالثي في  د ، 1956العودة إلى الظروف التي  وال ير
  أكثر من ذلك . . 

فتح خليج  أن  ـــر على اقتراحي  ـــــ ــــ س عبد الناصــ ومع هذا فقد واف الرئ
ــحن مواد  ـــ ــــ ة ان ال تشـ ــــمانات الكاف ــ ــ عد أن تؤخذ الضــ ـــاب  ــ ــ الســـ ة للمالحة  العق

ة إلســـرائيل ون وأ، اســـتراتيج هذا ن ش ..و ة إجراءات تفت أ ن ال تقوم ج. ع. م. 
ســــرنا الحلقة المفرغة ة الموقف، قد  ــو ـــة لتســ وفوق ، وأعطينا األمم المتحدة فرصـ

ــد  ــــ ــــ ــ ــ ـة المتحـدة لن تبـدأ بإجراء هجومي ضـ ة العر ذلك فقـد أكد لي أن الجمهور
  إسرائيل . 
يد من القاهرة،فهل تظن أن إ   ــــلت على هذا التو ــ ــ ــرائيل قلت :لقد حصـ ـــــ ســ

  تلتزم بهذا الموقف..
ـــرائيل أنها تعتبر  …ال أظن  …قال: ال أعرف    ـــ ــــ ومة إســــ لقد أعلنت ح

ة مبرر للحرب ..وال أكتمك مثا ة  ــى أن ، إغالق خليج العق ــــ ــ حت أخشـ ـــــ ــ فقد أصــ
ة إلى نشوب صدام شامل في الشرق األدنى ..  شان خليج العق   يؤد النزاع 

ارة  انت ع ة للحديثهي النها )صدام شامل (و ع فخرجنا معا ، ة الطب
تبي، من الفندق ورك ..وأنا إلى حي الدقي قاصدا م ، هو إلى المطار قاصدا نيو

ــــاتي ـــــاصـــ ــير ، وجهاز الراديو إلى جانبي، حيث ملفاتي وقصــ ــــ ة أسـ ألعود مرة ثان
أنها أقرب من حبل الورد  قينا  حت أكثر  حرب قبل أن تقع  الحرب ..وقد أصـــــ

 ..  
ا   ـــاق وقدموفي طرقي  ــ ــ ــــ ل ســــ انت الهتافات ، نت المظاهرات على  و

ل شــفة ولســان اتهم، على  مضــون في هوا اح  صــورون ، والســ ال ، صــورون و
عيد المنال ..  حسبون أن القتال  أون  فيلما آخر ..وهم  ع   ينتهي فيلم إال و
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ا ( عيدا ونراه قر   .  )انهم يرونه 
م    صدق هللا العظ
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  ب ..وجها لوجه أمام الحر 
  الغرب  ..الشرق  ..عبد الناصر 

    
ام سالفة، قيت آثارها.. ثالثة أ ارها و   مضت أخ

قي وال يذر.. ارها،الن الزمن يبتلع األحداث في جوفه فال ي   لقد مضت أخ
قيت آثارها ش ، و ة..وها نحن نع ــنا الطي ألنها ضـــرت جذورها في أرضـ

عد خمســـة وعشـــرن ، الكبر المحنة  ة، ــنوات على احتالل األرض العر ــت سـ لسـ
ـــــطيني ــ ــ متى نخلص من الكارثة ، ونحن ال ندر ، عاما على احتالل التراب الفلســ

قة، ة الالحقة.. السا   والن
ام الثالثة   ة هي :، وهذه األ اق ة ال الســادس والعشــرون والثامن  -الماضــ

ــرون من شـــهر ، والعشـــرون  اروالتاســـع والعشـ عة ، أ ــ ــعمائة وسـ من عام ألف وتسـ
ــتين  ــ ــــ ـــى او تبلى ..فاألرقام أقرب إلى البلى…وســ ــــ الحروف حتى ال تنســـ ، أكتبها 

ان ..ومن يدر فقد تبلى الحروف قبل األرقام !! سر على النس   وأ
ام الثالثة   رون هذه األ فقد طغت عليها ، والقليلون القليلون،هم الذين يتذ

ــــتــــة..من حرب حز ــــ ــــ ــام الســ ــ ــاس معــــذورون األ رون الحرب  ، ران..والنــ فهم يــــذ
ان قبلها نسون ما    ما هو لنا وما هو علينا .. …ونتائجها..و
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ام الثالثة   س عبد الناصـــر ثالث خطب فاصـــلة، وفي هذه األ ، ألقى الرئ
اته العامرة الغامرة ـــرف أثناء ، لم يل مثلهن في ح إال يوم خطب في األزهر الشــ

  ر.العدوان الثالثي على مص
مثل مؤتمر العمال العرب..وفي  ففي الســادس والعشــرن خطب في وفد 
ة  ـــحافة العر ــ ــ ــــ ــــلي الصــ ــــ ض إلى مراســـــ ــتف ــــ ــ ــ حديث مســـ ـــرن أدلى  ــ ــ ــــ الثامن والعشــ
ـــبوع  عد أســ ـــاء مجلس األمة..و ــرن خطب في أعضــ ــ ة..وفي الثامن والعشـ والعالم

  وقعت الحرب..
س ج ــة،وتحــدث فيهــا الرئ ـــــر الق ــ ــ ـــ ــة األولى في قصــ ــانــت الخط مــال و

ــاعرهم  ـــر إلى ممثلي العمال العرب عن الموقف العري الراهن، فألهب مشـــ الناصــ
ـــة  ـــا، وألهـــب وراءهم قلوب الماليين والماليين من األمـــة العر ، اوال وأكفهم ثـــان

ــــدقاء ان لنا …ووراء هؤالء وأولئك ألهب إعجاب األصـ ـــغائن األعداء..حيثما  وضــ
  أعداء وأصدقاء،في هذا العالم الرحيب..

ة وق ع موجات اإلذاعات العر ع هذا الخطاب عدة مرات على جم د أذ
،وأقول (معظم) الن اإلذاعة  ة األخر ـــم العر ــ ــ ــــ في القاهرة او في معظم العواصـــ

ة ـــعود ــ ان ، السـ ه..وٕان  ـــر وال خط س عبد الناصـــ ار الرئ ـــــر أخ مثال،لم تكن تنشـ
ســتمع، الشــعب الســعود انوا  صــل وٕاخوانه األمراء، ون إلى إذاعة ومعه الملك ف

اح مساء   …صوت العرب ص
ة إلى إذاعة تونس وٕاذاعة األردن ـــــ ــ ــ ــــ النسـ ذلك الحال  س األولى ، و ورئ

ة..    وملك الثان
ــد  س عبـ ــاب الرئ ــددة في خطـ ـــمعي مقـــاطع متعـ ــ ــــ ولقـــد لفـــت نظر وســـــ

را، ومراجعا، وقفت أمامها دارســا، الناصــر ما دفعتني مقاطع أخر إلى ، مســتذ
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حة من األمل  ــ ــ ــــ ــ ان والفوران، والرجاءآفاق فســ حت ممزقا بين ، ومن الغل ــ ــ ـــــ وأصـــ
  عقلي وقلبي .

ان عقلي مع عبد الناصر ، شديد الحذر، الذ عرفته في الماضي، لقد 
ة، دقي الحســاب، ثير التقدير ة تارخ ة فلســطين قضــ ر قضــ ، ثيرة العقد، و

ة  ـــــاعفات الدول ــــ ــ ــاعف حولها المضـــ ــ ـــــ ات…تتضـــــ له موقف الوال  ,على قمة ذلك 
سلم أن تخدش إسرائيل في أناملها   أو تمزق أكمامها !!، المتحدة الذ ال 

ــــر ــــ ــ ـــ ـان قلبي مع  عبــد النــاصـ ــــر، و ــــ ــ ــ وقـد حق في خالل ، في الحــاضــ
ة بر :األول .. ســــحب قوات الطوار الدول ـــارات  ـــبوعين ثالثة انتصـ ان ، أسـ و

ـــر س عبد الناصـــ  على مد عشــــــرة أعوام ..، وجودها جرحا ينزف في جبهة الرئ
ة وهو أول انتقام شــــرف  ــرائيل ة في وجه المالحة اإلســ والثاني :إغالق خليج العق
ــرا في الفالوجة في  ان محاصـــ ــرائيل منذ أن  ــــر وٕاســـ مة بين عبد الناصـ لثارات قد

ــطين عام  ــــ ـــار الثالث … 1948حرب فلســ ــ فهو تعبئة جماهير األمة ، أما االنتصـــ
ة ــحنها وٕالهابها، العر ــ ـــت وألج، وشــ ـــومه التقليديين من إلى درجة أخرســـ مت خصـــ

ام العرب طفون على سطح المد الشعبي الجارف، ح حوا مثلهم ، وجعلتهم  وأص
  سو السمع والطاعة .. ، مثل عامة الشعب ال حول لهم وال طول

س عبد الناصر ما حسب، وقد بدا للرئ أنه حق هذه االنتصارات من ، ف
س عبد الناصر لم ، غير ثمن ضا أن الرئ   ن يخشى العواقب.. وأحسب أ

فعل شيئا سو تحرك ، لقد حق هذه االنتصارات من غير ثمن ألنه لم 
ة في جبهة سيناء . ، القوات المصرة إلى شرم الشيخ   والمواقع األمام

ذلك ـــى العواقب، وهو  ــ ن يخشــــ ـــبوعان (، لم  ــ ــــى أســــ ــ ــ -15فها قد مضـ
ــــرائيل .. وزاد في 30 ــلح مع إسـ ــ ــــدام مسـ اطمئنانه أن مايو) دون أن يدخل في صـ
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ات المتحدة ــها الوال ــ ــ ــــ ة وعلى رأســــ قد أخذت على حين غرة في هذه ، الدول الغر
حرة تشترك ، الخاطفة )الضرة( رت في إرسال قوات  فلم تدر ما تفعل .. لقد ف

ــة أمــام المالحــة ــة لتفتح خليج العق قى ، فيهــا الــدول الغر ــؤال وهــل ت ــــ ــــ ــ وثــار الســ
ة إلى األ حرة الدول ة.. ؟؟ القوات ال   بد في المنطقة لتحمي المالحة اإلسرائيل

ـــرة الخاطفة قد أفلحت  ــ ـــر إلى أن الضـ ــ س عبد الناصـ ذا اطمأن الرئ وه
ة الكبر إلى اليوم  …..وأنه لم يب أمامه إال أن يتجنب الحرب  وانتظار المعر

  الموعود . 
ـــب ، وحتى يتجنب الحرب ــ ـــــ ما أحســـ أن يلجأ إلى الحرب ، ان البد له ف

م الحرب النف ـــم ــ ــ ــ ه في وفد العمال العرب هو في صــــ ان خطا ة .ومن هنا  ــ ــ ــــ ــ ــ سـ
ة رة .، النفس   لتجنب الحرب العس

ه ان إحنا (عد مقدماته المعتادة قائال ، فقد بدأ خطا ــعرنا  ــ ــــ إحنا أخيرا شــ
ع أن  ـــتط ــــ عون هللا نســـ ــــرائيل  ـــــ ة مع إسـ ة وان إحنا في دخولنا أ معر اف قوتنا 

ــــر وعلى هذا قررنا فعال ــــ ة..واحنا على ثقة ان احنا إذا ننتصـ ق  نأخذ خطوات حق
عون هللا  ــــر  ع ان ننتصــــ ــتط ــــ ة نســ ان هذا الكالم موجها في  … )دخلنا المعر و

ا من ورائها ــــرائيل والى أمر ــ ــ ــ ـــ مظهر القدرة ، الواقع إلى إسـ ة  إلظهار القوة العر
ة خطوة خارج الحدود ـــــرائيل أن ال تتحرك أ ــ ــر .. وأن على إســ ــــ ــ لن ف، على النصـ

  تكون الغالب وقد تكون المغلوب .
ة    ــــوع قوات الطوار الدول ــ ــــر موضـــــ ــ ــ س عبد الناصـــ عد ذلك تناول الرئ و

ــان  (فقــال  ــة .. هــل  قوات الطوار الــدول عيرونــا  ــانوا ب ثير جــدا  ــان نــاس 
ــنا،وقوات الطوار  شـــ الم واال احســـــن ان احنا نبني ج أحســـــن أن احنا نتكلم أ 

ة  ة قاعدة لغا ة ما نجهز نفسنا ..واحنا في نص ساعة الدول شنا ولغا ما نبني ج
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ـــــي ..يوم مــا نجهز بنقول لقوة الطوار  ــــ ــ ــ ـــة د تمشـ نقول لقوات الطوار الــدول
ــــل ــي وهذا ما حصــ ــ ة د أمشــ ــــرائيل  )الدول ذلك إلى إســ ان موجها  وهذا الكالم 

ح قادر  ــ ــــر قد تم بناؤه وتجهيزه وأنه قد اصــــ ش المصــ ان الج ا  ا على والى أمر
  المواجهة ..

ــــر     س عبد الناصــ قوات (أما قول الرئ عيرونا  انوا ب ثير جدا  ان ناس 
ة  ـــرابهما  )الطوار الدول ــ ـــــين وٕاضـ ــــل والملك حسـ صــ ــــرف إلى الملك ف فانه منصــ

ة  ــوع قوات الطوار الدول ــــ ــــ ــ ـــر في موضــ ــ ــــ س عبد الناصـــــ عيرون الرئ انوا  الذين 
ة .. من ذلك ما أعلن ــ غير مناسـ ة و س وزراء الملك حســـينمناســـ وصـــفي ، ه رئ

ة (، التل ــــحفي إلى جردة الجهاد األردن ــــ ه 17/1/1967في حديث صــ  () قال ف
ــــلد،وهذه  ــــ ــــطة همرشـــ ــ ــ ــر عقدا معاهدة جنتلمان بواســـ ــ ــــ إن بن غورون وعبد الناصـــ
ــعت قوات  ــيناء،ووضــ ـــر في ســ ر المصـ ــ المعاهدة هي التي أنهت الوجود العســ

اب الســلم  ة الســتت ذا نر أن الحرب مع إســرائيل الطوار الدول بين الطرفين،وه
ل الشعارات والتهجمات ة لعبد الناصر قد انتهت رغم    .)النس

ــيخ،وهو   ــرم الشــ ـــر عن شــ س عبد الناصـ ـــيخ(وتحدث الرئ لها )شـ  ، األزمة 
ة بواســـطة ( فقال ضـــا هوجمنا من هذه الناح ضـــا لشـــرم الشـــيخ احنا  أ ة أ النســـ

ــتعــداد الن نــدخــل عض العرب..معنى اتخــاذ هــذه  ــــ ــ ـــ ــ ون على اسـ الخطوة الزم ن
ون  حيث ان احنا في يوم ما ن ان الزم احنا نحسب  حرب شاملة مع إسرائيل..
قادرن على هذا بنروح شرم الشيخ وفعال نثبت حقوقنا وعلى هذا األساس أخذت 

ات .. ــرائيل  )هذه العمل ـــ قول إلســــ ــح أن  ـــ ــــر بهذا الكالم الواضــــ ــ ــ وأراد عبد الناصـ
ا ـــــرة  ، وأمر ــــر حاضــــ ــ ــاملة وٕان مصـــ ـــ ة يؤد إلى حرب شــــ إن إغالق خليج العق

  لها..وقادرة عليها .
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يدا لعواقبها على    ـــرائيل،بل تو ــــ ـــــ ـــاملة مع إسـ ــ ــــ يدا لمعنى الحرب الشــــ وتو
قول، وجود إســـرائيل نفســـه س عبد الناصـــر  أ (مضـــى الرئ فإســـرائيل إذا بدأت 

ــرا ــد إســ ة ضــ ــر فحتكون المعر ــورا وضــــد مصــ ــد ســ ة عمل عدواني ضــ ئيل معر
ــا ـــور ــ ــــ ــــ ــــورة في حتــة اودام سـ ــــ ــــ ــة محصــ ش معر ـــاملــة،مه ــــ ــــ وفي حتــة اودام ، شـــــ

ون هدفنا األســاســي هو تدمير إســرائيل،واحنا  ة حتكون شــاملة وح مصــر،المعر
ده ان هذا التهديد  )نقدر نعمل  ة التي  )بتدمير إسرائيل(و هو قمة الحرب النفس

ــرائيل  س عبد الناصــــر إذا..إذا بدأت إســ ــرائيل  شــــنها الرئ العدوان،وان تدمير إســ
العدوان.. ه إذا ..إذا بدأت إسرائيل  قدر عل ون هو الهدف الذ    س

يد حين قال    يدا على هذا التو ـــر تو ــــ س عبد الناصــ ــاف الرئ ــ ــــ هذا (وأضـ
نتش اقدر أقوله من ثالث  ــنين وم ـــ ــ نتش اقدر أقوله من خمس ســـ ن م م الكالم 

نتش مستعد أق نت مش قادر م الم فاضي وال سنين..ولو  قى  ول هذا الكالم ي
مة له..   )ق

ة على تدمير إســرائيل اتا للقدرة العر س عبد الناصــر دليله ، وٕاث قدم الرئ
ر (على ذلك فقال  ــ امل للعمل العســ ــي  ه تنســ ر ف ة للمخط العســــ ــ النســ و

ــورا ــــ ــــ ين ســــ ة واحدة من أجل ، بيننا و ش واحد في معر عمل ج ون  وعملنا ح
ه اللي عندنا  وعارف  هدف واحد ة ..أنا واث وعارف إ هو هدف األمة العر

ضــا النهاردة العراق دخلت  ه عند ســورا .. أ ه اللي عندنا في مصــر وعارف إ إ
عت قوات عت لنا قوات،، قوات إلى ســورا،الجزائر حي ضــا حات ت أ عتوا  الكو هي

ـــــع ــــ ــ ــ ة وده الشـ ـــاة.د قو عر ــــ ـــ ــ تائب مشــ عتوا  ب العري فعال لنا مدرعات وحي
أس .. شيء من ال ن تشعر  م انت  ة اللي  قي لالمة العر وقد أراد عبد  )الحق

أن  لماته هذه أن يخاطب إســـــرائيل والعرب معا .. فقد أنذر إســـــرائيل  ـــر  الناصــ
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ة من  ة بجيوشـــها .. وحذر األمة العر لها ســـتكون في هذه المعر ة  األمة العر
أس ..وأن الذ فات  فات   وأن النصر آت ..  ، ال

ة  ــ ع ميدان الحرب النفســ عد ذلك إلى توســـــ س عبد الناصـــــر  وانتقل الرئ
ة في مجموعها فقال  الزم نعرف ونأخذ الدرس الكبير النهار (لتشــمل الدول الغر

ة  ده .. ـة في المــا ــرائيــل مـا ـــــ ــ ــ ــا تـأخـذ وجهــة نظر إســـ ـــوف ان فعال أمر ــــ ــــ ــ نشـ و
ة في ة بتتحيز إلســـــرائيل ما رطان ة ..و والغرب واقف مع إســـــرائيل .. من ، الما

امل از  ـــرائيل انح ا د عدو العرب ألنها تنحاز إلى إســ ــــح ان أمر من  ، الواضـ
امل  از   ـــرائيل انح ــــ ــ ا هي عدو العرب ألنها تنحاز أ إســ ـــح ان برطان ـــ ــ ــ الواضـ
ع ان نعامل  ــــــتط ــــ ــ ـــــاس يجب ان نعامل أعداءنا .. ونحن نســ ــ ــ ــ ..وعلى  هذا األســـ

ـان في العـالم  ـأعـداء الن احنـا مـة ودول لهـا م ـل الـذ  )فعال دول لهـا ق ..و
ات المتحدة انه  س عبد الناصر من تهديد الغرب وعلى رأسه الوال ه الرئ قصد إل

حوا جماح إسرائيل ، يتمتم عليهم حفاظا على مصالحهم في الوطن العري ان 
رة ة مغامرة عســ أ ام  ين الق حولوا بينها و ، ى تدمير إســرائيلســتفضــي إل، وأن 

ة في  العالم العري أجمع .    والى تدمير المصالح الغر
ر ف س عبد الناصر  ان الرئ ذا  قدر، ه حسب و ان  ذا   26في ، وه

ـــه..جاؤوا إلي ، مايو ــ ــ ــــ تبي في اليوم نفســــ ولقد جاءني وفد العمال العرب زائرا لم
أعز  فلقد استمعوا إلى عبد الناصر، والحماسة تطفح على وجوههم حدثهم  وهو 

  والقوا في سبيلها اهواال شدادا .. ، وقد انتظروا عليها أعواما طواال، آمالهم
م ورائع  س عبد الناصر ..أنه خطاب عظ ك في خطاب الرئ قالوا: ما رأ

ذلك؟؟ س    .. أل
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لماته، وٕانما  ــك ..ولكن عظمته ال تتحق  م بال شـ قلت:انه خطاب عظ
  أعمالكم انتم العمال..

ضاح..ماذا تعني ..؟ لوا:قا   نرد مزدا من اإل
ة ..وٕان العمال  قلت : ــواد األعظم من األمة العر ـــ ــ ــــ العمال يؤلفون الســـ

مفرده  ــر  ـــر إلى أعمال ..إن عبد الناصــ عون أن يترجموا أقوال عبد الناصـ ـــتط سـ
م  حارب  ع أن  ــــتط ــ ســـ ــــر  ــ ــــر ..عبد الناصـــ ــ حارب وان ينتصـــ ع أن  ـــتط ســــــ ال 

م ..ان عب ــــر  ــــ نتصـــــ ش و س الج ة ..بل إنه ل س الجيوش العر ـــــر ل ــــ ــ د الناصــ
ــر ..وأن  ع أن نحق النصـ ــا نســـتط ل ضـ ل جند و المصـــر ..وٕاذا حارب 

  الخطب وحدها ال تحارب وال تنتصر!!
ة في هذا العام ..هل هي  ـــتو الجيوش العر ــ ــــ ــ ــ ك في مسـ قالوا :وما رأ

  قادرة على تحقي النصر؟؟
رة أمور قلت :أرجو أن ال نخوض في هذه  ـــــ ــائل العســــ ــــ ــ األمور ..المسـ

ـــام  ـــانوا على علم تـــ ـــ ـــدنيون إال إذا  ــة ومن أخطر األمور أن يخوض المـــ ــ ــ فن
ــــــيل..وأنا ال أعلم ..ولكن الذ اعلمه أننا إذا قاتلنا متحدين ــابرن، التفاصـ ــــ ، وصـ

ما فعلنا في  ــنقاتل  ـــ ــ ــ نا ســـ ـــر .. ولكن إذا  ــــ ، 1948وعازمين فالبد لنا أن ننتصـــــ
رر المأساة ..    فسن

ــبت الحرب بيننا  ــ ــــ ـــوفيتي إذا نشـ ــ ــ ك في موقف االتحاد الســ قالوا : ومار أ
ه اليوم  ـــر في خطا ــ ــ ــــ س عبد الناصـــ ــــرائيل .. لقد قال الرئ ــ ــ ــ ين إســــ ان االتحاد (و
ة ضد أ تدخل وأ عدوان ..     .)السوفيتي مع العرب ومع األمة العر
قة واحدة ..ان االتحاد الســوفيتي ال م أن تعلموا حق يدخل أ  قلت :أرد

حارب إال دفاعا ، ومن أجل تحرر وطننا، حرب من أجلنا ــــوفيتي ال  االتحاد الســ
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ـــنا ..إن االتحاد  أنفسـ ـــنا وأن نحارب  عن وطنه ..يجب علينا أن نعتمد على أنفسـ
ر لالتحاد الســوفيتي  مدنا بإرادة القتال ..نحن نشــ الســالح ..وال  مدنا  الســوفيتي 

ـــاندته ال رة ومســــ ــ ــ ة ..ولكن هذه الحرب التي نواجهها مع معاونته العســـ ــ ــ اســـ ـــــ ســ
حارب من أجل فيتنام ـــوفيتي لم  ــرائيل هي حرنا وحدنا .. االتحاد الســـــ ــ ــ فهل ، إســ

  حارب من أجلنا ؟؟ 
ا أن تتدخل لصالح إسرائيل ..    قالوا : وهل تتوقع من أمر

ــرائيل عد عنها شــــيئا ..وأمرها مع إســ ا هي العدو ..وال أســــت ، قلت : أمر
  عن أمر االتحاد السوفيتي مع العرب ..  يختلف

ــــآت  ــــ ــــ ــ ـــر عن تدمير المنشـ ــــ ــ ــ س عبد الناصـــ قالوا :ولماذا لم يتحدث الرئ
فجروا أنابيب البترول  ــورون أن  ـــتطاع العمال الســــ ه ..لقد اســـ ة في خطا البترول

  . 1956أثناء العدوان الثالثي في عام 
سالح في المعر  استخدام البترول  ة التهديد  ا مة قلت : ح ة قد ا ة ح

ة  ــى هذا التهديد ألنها تعرف أنه ال ينطو على جد ـــ ــ ــ ات المتحدة ال تخشــ ..الوال
ة  ق ـــوع حفاظا على ال ــ ــــ ــر لم يتعرض لهذا الموضـــــ ــ ــــ ــ ــ ..ومن الخير أن عبد الناصــ

رامتنا ..  ة من  اق   ال
الحرب ..؟ ادئة    قالوا :وهل تظن أن إسرائيل ستكون ال

  
رون األجا ــ ــ ان قلت :المعلقون العســــ ونوا على إجماع  ادون أن  نب 

ح .. …إسرائيل ستوجه الضرة األولى    وأعتقد أن هذا التقدير صح
ادئين ..؟  ون نحن ال   قالوا : ولماذا ال ن
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ا ) : الخطاب خطاب عبد الناصر .. ولماذا توجهون إلي  قلت ( ضاح
ان يجب أن تظهرو  ان األحر أن تناقشوه وتجادلوه ..  شطارتكم (ا األسئلة .. 

( !!   عند عبد الناصر ال عند
ــرف االخوة العمــال وهم في هرج ومرج ــــ ـــــ ــ ن يــدر أحــد أن ، وانصـ ولم 

ه الكثيرة ون واحدًا من خط ــــر في ذلك اليوم لن  ــــ بل واحد ، خطاب عبد الناصــــ
عيد ، من خطب الحرب وأن أســـئلة العمال حوله ســـتكون في المســـتقبل القرب وال

سواء . ، األصدقاء واألعداء، ينأسئلة الدارسين والمؤرخ   سواء 
ة ة الثان س عبد الناصـــر ..أما الخط ة األولى للرئ ان أمر الخط ، ذلك 

ــهر  ـــر في الثامن والعشـــــرن من شـــ س عبد الناصــ ان ألقاه الرئ ة ب مثا انت  فقد 
ار  ـــحافة ..أ ــ و الصــ ــــره مندو ــ ـــحفي حضـ اء ، في مؤتمر صــــ االت األن وممثلو و

ة .. واإلذاعة والتلفز ة والدول   ون العر
ـــهدته القاهرة  ــ ـــ ــ ـــحفي شــ ــــ ــ ــ ان أعظم مؤتمر صـ أت الجمهورة  …و وقد ع

ة لإلعداد له وإلنجاحه  ل طاقاتها اإلعالم ة المتحدة  والجهد اإلعالمي  …العر
نت أدعو هللا ثيرا من األمم .. وقد  ة فردة فاقت  ح مهارة قوم ، في مصــر أصــ

ــأظل ــ ـــر مهارات ، وســ تة ، أخر غير اإلعالم العرمرمأن تبرز في مصـــ وغير الن
ارعة  ثيرة …ال ــــر مهارات  ــــ ــ ــ والواقع أن هذا  …معزولة او مجهولة، فان في مصــ

ة التي أراد أن  ـــــ ــ ــ ان حملة أخر من حمالت الحرب النفســ ــــحفي  ــ ــ ــ المؤتمر الصـ
ساندون إسرائيل .. ، شنها على إسرائيل   وعلى الذين 
ة ـــر ، ومن البدا ــ ــ س عبد الناصــ ـــع الرئ ــــ له أمام قنبلة موقوتة وضــ العالم 

ــاعة االنفجار ــــ ـــالم ، تنتظر ســـــ ــ ــ ــ فقد ، وأن عقارب الزمن تتأرجح بين الحرب والســ
ة لالمة ( أعلن في مطلع حديثه ــــــ ــــ ــ النســ ــــلم او الحرب  ــ ــ ـــ ــ عني السـ أن الموقف قد 
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ما ينتج عن ذلك من آثار وردود فعل حتى خارج العالم العري  لها  ة  . …العر
ة الحرب والسالمونحن أمام مسالة تتع قض اه الرأ  ) …ل  شد انت وهذا الكالم 

ة، العام ة الدول اس ون للرأ العام من أثر على الس ن أن  م   …قدر ما 
ما لم  ـــوع . س عبد الناصــــر إلى لب الموضـ ومن غير مقدمات قفز الرئ

ة منذ أن انطل في  ـــــ اســ ــ ــ اته الســـ .. فلقد  1952يوليو من عام  23فعل في ح
ات متعددة عالج ــ ــ ــــطين في مناســـ ة فلســـ ـــــ ــــر قضــ س عبد الناصـــ ــواء في ، الرئ ــــ سـ

ة ـــم ــ ــ ة والرسـ ــعب ــــ ة الشــ ـــلين ، المؤتمرات العر ــ ــ ة للمراسـ ــحف ــ ــ او في األحاديث الصــ
ه المعروف في األمم المتحدة في دورة ، األجانب ..ولكنه في 1960او في خطا

ــــدده ــ ــ صـ ـــحفي الذ نحن  ـــــ ــ، هذا المؤتمر الصـ ــ ــلوب الدبلوماســـــ ــ ــ ــ ي قد تجنب األسـ
س دولة رئ ة  ـــم ــ ــاع الرسـ ــ ــان المواطن العري على فطرته ، واألوضــ وتحدث بلســــ

  وسجيته .. 
ــر أن  س عبد الناصـــ لة التي (ومن هذا المنطل القومي أعلن الرئ المشـــــ

لة  ــت مشـــ سـ ــحفيين وجماهير .. ل عا ونهتم بها ســـاســـة وصـ ش فيها اآلن جم نع
ــحب قوات الطوار .. هذه  ــــ لة ســ ـــــ ـــت مشـــ ــ ســـ ـــاي تيران ول عوارض طارئة مضـــــ

لة أكبر وأخطر لة العدوان الذ وقع وما يزال وقوعه مستمرا ، لمش تلك هي مش
ه ذلك من  عن ــطين وما  ــــ ــ ــ ة في فلســـ ــعوب األمة العر ـــ ــ ــ على وطن من أوطان شــــ
ـــة  لـ ـــــ ــ ــ عـــــا ..هــــذه هي المشـــــ ـــانهـــــا جم ـــــد أوطـ ــــ ــ ــ ــتمرار ضـــــ ــ ــــ ـــــ ــاسـ ــ ــائم  ــ ــــد ق   تهـــــدي

ة ..   . )األساس
صورة ثم أراد عبد الناصر أن يرد على الدول الغر  ات المتحدة  ة والوال

ة  ، خاصة ار أنها قض اعت ة  ة الفلسطين ان القض انت تطالب دائما بنس التي 
ة تجاوزها الزمن ـــــ ــ ــ ــــارحهم قائال ، ماضـ ــــ ا (فقد صــ ـــا ــــ ـــــورون أن القضـــ ــــ الذين يتصـ
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صـــــيبها الزمن  مرور الوقت او أن  ن ان تموت  م ــــعوب  ـــيرة لألمم والشـ المصــ
قعون في  ـــيخوخــة  ــــ ـــــ ــأمراض ــأعراض الشــ ــــــابون  ــ ــ ــــ صــ بير ..إن األفراد  خطــأ 

اب ..  ان ولكن للشعوب وجود حي متجدد الش   . )الشيخوخة ومنها النس
ة  ـــاي تيران وقوات الطوار الدول ــــ ــ ـــ عد ذلك إلى الحديث عن مضــ وعاد 

ه فقال  دا أن الموقف ال رجعة ف ـــرة ولقد (مؤ ــ ــ ة مصــ م اه إقل ـــاي تيران م ــ ــ مضــ
ادة ال ــ قت عليها حقوق الســ ة ط مصــــرة ..وموضــــوع ســــحب قوات الطوار الدول

ــه .. فلقــد جــاءت هــذه القوات في ظروف المؤامرة  هو اآلخر أمر ال خالف عل
ة إلى أرضـــنا ــحبنا هذه الموافقة الدول رتير العام  ، موافقتنا وقد سـ واســـتجاب الســـ

عد  ـــرف .. وانتهى أمر هذه القوات تماما ولم  ــــ ــ ــ أمانة ونزاهة وشـــ لألمم المتحدة 
  . )فتوحًا أل حديث .. م

ة ــرا إلى الدول الغر اشــ س عبد الناصــــر تهديدا م انت  ، ثم أعلن الرئ و
حر األحمر  ة إلى ال حرة دول ه قوات  ما بينها لتوج ــاي  )لتفتح(تتداول ف ــ ــ ــ مضــ

ة ـــرائيل ــــ ــ ارة حازمة  ، تيران أمام المالحة اإلسـ ع قوة من  (فقال في ع ــتط ــــ لن تســــ
ل األطراف  ، هامهما بلغ جبروت ، القو  عرف  ـــوح لكي  ــ ــ ــ وأنا أقول ذلك بوضـــــ

ـــــرة أو تدور حولها .. وأ محاولة من  ، موقفهم ادة المصــ ــ ــ أن تمس حقوق الســـ
ة  هذا النوع ســـوف تكون عدوانا على الشـــعب المصـــر وعدوانا على األمة العر

المعتدين أضرارا ال يتصورونها ..    . )لها وسوف نلح 
  

عد هذا التهديد الصــ   س عبد الناصــر أنه يلتزم موقف و رح اســتدرك الرئ
ة  ، الدفاع ــرائيل ـــرحات اإلســ ات والتصـ ــيل التحر التفصــ لردع العدوان .. وشــــرح 

ــــورا فقال  ــ ــــلحة إلى المواقع التي  (تمهيدا للعدوان على ســ لقد تقدمت قواتنا المســــ
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ن أل  م ع منهــا أن تعمــل على ردع العــدوان .. ونحن ال نعتبر أنــه  ـــتط ــــ ــــ ــ تسـ
ه في األســــبوعين األخيرن عدوانا أو يجد م ســــمي أ تصــــرف قمنا  نصــــف أن 

ه شبهة العدوان    .  )ف
ــرائيل    ـــــ ــــوء إســـ ــ ـــ ـــا موجزا لنشـ ـــــ عد ذلك عرضــ ــــر  ــ ـــ س عبد الناصـ وقدم الرئ

ـــــلة منذ عام  ــــ ــ أبرز مثل على ذلك ميناء ايالت  (وأن  1947ومخالفاتها المتواصـــ
ع  الذ بنته إسرائيل على موقع أم الرشراش العري عد توق الذ احتلته إسرائيل 

ات الهدنة في فبراير    . )1949اتفاق
ـــؤال والجواب   ــ ـــــ انه جاء دور الســــ ـــر من ب ــ ــ ــــ عد أن انتهى عبد الناصـــ  ، و

قة ــول إلى الحق ــ ـــــألون ال للوصـــ ســ ان  ــــــة األمر ـــحفيون األجانب، وخاصـ  ، والصــــ
ــالجرمــة ــتــدراجــه لالعتراف  ــــ ــ ــ ..  ولكن يؤدون دور النــائــب العــام مع المتهم الســــ

ة جرمة !!   فالعري متهم .. والعرو
ا    ولومب ــــأل هو مندوب إذاعة  ــ ــ ــــ ان أول من ســـ وهذا ما وقع فعال فقد 

ان سـؤاله عن التفوق اإلسـرائيلي ة .. ف فأجاب  ، وعن السـالم والحرب ، األمر
س عبد الناصــر ضــاح  ، الرئ أهو النهارده إحنا وٕاســرائيل لوحدنا إذا (عد شــرح وٕا

ــهال .. واللي أدانا انوا عايز  اقول لهم تاني النهارده : أهال وسـ ن يجروا الحرب 
س وزراء إســـــرائيل ـــتعدين لهذا التوقيت .. أما  ، فعال التوقيت هو رئ نا مســ لكن 

عا إحنا نعتقد أن قواتنا المســـلحة قادرة على أن تقوم  ر ط ة للتفوق العســـ ــ النسـ
شرف وقوة وأمانة ..    . )بواجبها 

ات المتحدة واحتمال ووجه ال   ـــؤاال عن موقف الوال ــ ــ ــ ـــه ســـ ــ ــــ ــــــحفي نفســـ ــ ــ صــ
ــــر  ، تدخلها س عبد الناصــ ات المتحدة إذا تدخلت في  (فقال الرئ وأعتقد أن الوال

ل قوة ادتنا سنقاوم هذا التدخل    .)س
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ة    ســالح في المعر وســأل صــحفي عري عن احتمال اســتخدام البترول 
س عبد الناصـر  ل أنا أعتبر أن  (فقال الرئ ة يجب أن تسـتخدم فيها  هذه المعر

ضـــا الشـــعوب  –األســـلحة  ومات وتســـتخدمه أ وواضـــح أن هذا  ، )تســـتخدمه الح
أنه  ام الهادرة و س عبد الناصر في تلك األ السؤال العري قد أعطى فرصة للرئ

ة  ومات  (قول للشعوب العر   . )استخدموا سالح البترول إذا تخلفت الح
القضــاء على إســرائيل وعن الوضــع  (الســؤال عن  وأثار صــحفي فرنســي  

ـــرائيل ..  ش مع إســ ــلوب للتعا أســـ ـــر  )الذ تقبلونه  س عبد الناصــ  (فأجاب الرئ
ة  ـــا ــ ــحاب ح ما يهمنا من الدول الكبر .. إحنا ما احناش تحت وصـ ــ إحنا أصــ
بر .. حقوق شـــعب فلســـطين يجب أن تعاد لشـــعب فلســـطين وال نقبل أ  دول 

ش  ــــلوب للتعا قف أســــ ــرائيل أعداؤنا واللي ح ــ ــ قف مع إســ ـــرائيل .. اللي ح ــ مع إســـ
ام الصـــليبيين لما احتلوا  ــترد حقوقنا .. وأ ع أن نسـ ــتط ــنسـ معانا هم أصـــدقاؤنا وسـ

عدين فين الصـليبيين 70بلدنا قعدنا  ة  ، سـنة .. و الصـليبيين مشـيو وفاضـلة لغا
ش عر أثر من اآلثار .. إذن ما ف ــليبيين  ـــ ــــ س قالع الصــ فر أبدا دلوقت  ي ح

  . )في حقوق شعب فلسطين
ــتقلة في لندن   ــــ ة التلفزون المســـ ــ ــ ـــأل مندوب شـــــ ــــ ان من  ، وســ عما إذا 

ة ة في خليج العق ن رفع الحظر عن السفن اإلسرائيل س عبد  ، المم فأجاب الرئ
ة مصــرة لن تمر  (الناصــر بلهجة حازمة حاســمة قائال:  م اه إقل ة م خليج العق

  . )وهذا موقف لن أتزحزح عنه بوصة واحدة ..  ، فيها سفن إسرائيل
ة ــحف ــؤاال من طراز النبوءات الصـــ ة ســـ ـــأل مندوب اإلذاعة الدانمر ــعه  ، وســ أضـــ

  :بنصه الكامل 
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ـــتقبل القرب من جانب  ( ــ ــــ ــ س هجوما في المســـ ـــيد الرئ ــــ ـــــ هل يتوقع الســ
س  ات المتحدة أو من جانبهما معا متواطئين ؟ .. وقال الرئ في إســرائيل أو الوال

ه ..  ل يوم ..   (جوا ة لهجوم إســـرائيل ده إحنا بنتوقعه  النســـ ل حاجة و أتوقع 
ــنة  نا نســــتنى فرنســــا وٕانجلترا وهجوم فرنســــاو إنجليز .. حصــــل  1956في ســ

ــرائيل في  ــوره وتواطأت إنجلترا مع إســــرائيل وهجمت عليتا إســ ناش نتصــ اللي ما 
ون علينا نا نعتقد أن الهجوم ح ا .. اليوم نحن  الوقت اللي  من جانب برطان

  . )نتوقع أ شيء .. 
ة   ـــئلة واألجو ـــحفي الذ عقده  ، وعلى غرار هذه األســ ان المؤتمر الصــ

زة ة مر ة لشــن حرب نفســ ة دول س عبد الناصــر ليتخذ منه مناســ لعلها ..  ، الرئ
ـــب التي حققها بدون حرب ــ ــ ــ ــــ اسـ ـــــر الم ـــــ س عبد الناصــــ ولعلها  ، لعلها توطد للرئ

ات المتحدة أن تصـــد إســـرائيل عن الحرب  تحمل ة وعلى رأســـها الوال الدول الغر
.  

عض الظن إثم ، وأظن ـــاوره هذا  ، و ــــ ســـ ان  ـــر  ــ ـــ س عبد الناصــ أن الرئ
ات المتحدة وصلت  ة من الوال رة رسم سبب مذ عض االطمئنان  االطمئنان أو 

ــفارة الجمهورة الع 26القاهرة قبل يومين (  ــ ــ ـــ ــ ة المتحدة مايو ) ..عن طر ســ ر
رة في منتهى  انت المذ قتها  ، )البراءة والحزم(في واشنطن .. و ولم تكتشف حق

رة  ــام .. وقــالــت المــذ ــعــة أ ــ ــــ ــ ــ ضــ عــد  س الوزراء  (إال  ــان نــائــب رئ ــا اي أن أ
ة  ـــــك وزر الخارج ــــ ـــتر دين راســ ــ ــــ ة طلب مقابلة المســ ـــرائيلي ووزر الخارج ــــ اإلســــ

ــة فورا حتمــل االنتظــار ، األمر قــة واحــدة وال  ــلــت إلى  ، دق ــ ــ ــــ ــ وذلــك ألنــه وصــ
ة المتحدة ستقوم هذه الليلة بهجوم مفاجئ  أن الجمهورة العر إسرائيل معلومات 
ة المتحدة  س جونســـون يرغب أن يبلغ الجمهورة العر على إســـرائيل .. وأن الرئ
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ــة ـــــوف يؤد إلى نتــائج خطيرة للغــا ـــــ ــه أن  ، ــأن هــذا لو تم فســــ ــد من جــان ؤ و
ومة  ات الح ة عمل أ ة سوف تبذل جهد من أجل منع إسرائيل من البدء  األمر

ة المتحدة ..  رة ضد الجمهورة العر    .)عس
ــة   ــة والــدول ــــالــة وغيرهــا من العوامــل العر ــــ ــ ــ ــانــت في ذهن  ، هــذه الرســــ

ام المقبلة :  ـــــحفيين عما تخبئه األ ــ ـــ ــر وهو يتحدث إلى الصـــ ــــ ــــ س عبد الناصـــ الرئ
  حرب أو ال حرب .

طلب عدد من الصحفيين األجانب الذين حضروا المؤتمر الصحفي  وقد  
ــرة ة ، أن أتحدث إليهم عن األوضـــاع الحاضـ ــطين  ، وموقف منظمة التحرر الفلسـ

ا .. واتصــــل بي  ، ولكني اعتذرت ا ومغن اف ـــر  س عبد الناصـ ان الرئ ان ب فقد 
ـــح ــ ــ ــ ــــ قترح علي أن أعقد لهم مؤتمرا صـ ـــيد محمد فاي وزر اإلعالم  ــــ ـــ ــ ا .. الســ ف

حثون عن  ــحفيين .. إنهم ال ي ــــ ــــ فاعتذرت وقلت له : أنت ال تعرف هؤالء الصــــ
قة س عبد  ، الحق الم الرئ المي و ــــغيرا بين  ــــ ل ما يردونه أن يجدوا فارقا صــــ

ة .. ة ق   الناصر ليجعلوا من الح
ــة  ، ومع ذلــك   يــدة .. ذلــك أن منــدوب اإلذاعــة األمر فلم  أنج من الم

ــه  ت س عبــد أبرق إلى م ــان الرئ ــا عن ب ــ ــ ــــ ـــــ قول إني لم أكن راضـ ورك  في نيو
ــحفيين أو أعقد لهم مؤتمرا  ــ ـــتقبل الصــ ــت أن أســـ ـــبب رفضــــ ــ ـــر وٕانه لهذا السـ ــ الناصـ

ان هذا لم أفلح مع الصحفيين األمر ا . و   متحدثا أو صامتا !! ، صحف
ان في التاســع من    س عبد الناصــر ف أما الخطاب الثالث الذ ألقاه الرئ
ا  ، ر .. قبل أسبوع واحد من الحرب .. في يوم االثنين .. وفي يوم االثنينشهر أ

ام، عة أ   وقعت الحرب!! عد س
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ــر وٕالى عقله ..  س عبد الناصـ ان هذا الخطاب هو النافذة إلى ضـــمير الرئ وقد 
س عبد الناصــر قبل  الم قاله الرئ شــعر .. إنه آخر  ان  ر وماذا  ف ان  ماذا 

ة .. قبل ال   هزمة ..المعر
ة مثيرة بذاتها   ــ ــ ــــ ــ ــ انت المناســ أني أراها اآلن أمامي .. لقد خرج  ، و و

ة  ه مظاهرة وطن أعضـــاء مجلس األمة وعلى رأســـهم الســـيد أنور الســـادات في شـــ
هم  أيديهم وقلو ـــلموه  ــ سـ ر ل ة ال ــ ــ ــر في منزله في منشــ س عبد الناصــــ إلى الرئ

ة .. ، مصير مصر   ومصير األمة العر
ــلموا   ــ ــــ ــ ــ ــد  لقــد ســ س عب فوض الرئ ــاإلجمــاع  ــه تقررا اتخــذه المجلس  إل

أمن  ع الموضوعات التي تتصل  الناصر بإصدار قرارات لها قوة القانون في جم
ــبب ومعنى .. الســــبب أن الدولة مقبلة على الحرب  ان لهذا القرار ســ الدولة .. و

س الدولة ..   .. والمعنى أن مجلس األمة سلم زمام الحرب إلى رئ
ن عبد الناصــر محتاجا إلى ولك   ان مظاهرة بذاته .. فلم  ن هذا القرار 

ة  ـــعب ــــ ــر على قمة الموجة الشــ ــ ــــ ان عبد الناصـ ــــبوع  هذا القرار .. ففي ذلك األســـــ
ــــر وال من األمة  ــــ ــ ض ال من مصـ حاجة إلى تفو عد  ة .. ولم  ــــرة والعر ــــ ــ المصـ

ــــارعوا إلى الطا ـــــ ــــ ــاؤهم قد سـ ــ ـــــ ــــ ان ملوك العرب ورؤسـ ة .. وٕاذا   ، عة والوالءالعر
ـــطرن غير مختارن ــــ ان قبل هذه  ، مضـــــ قي لمجلس األمة في القاهرة..و فماذا 

ملك إال التصدي والتوثي !!   األحداث ال 
ة   ــــــ ــــ ــ ـــــر أرادها خطوة أخر على طر الحرب النفسـ ــــ ــ  ، ولكن عبد الناصــ

ــــتور .. وأن  ـــيء قد اتخذ طرقه الدســ ل شـــ علن إلى إســــــرائيل ومن وراءها أن  ل
ا،ومصرا وعرا ..ل شيء  شا وشع   قد اكتمل .. ج
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س عبد الناصــــر يخاطب    ة وقف الرئ ومن هذه المنصــــة المصــــرة العر
اد ذ بدء تطور األمور ، العالم عد  (ثم قال  ، فشـــرح  ســـنة من  11النهارده 

نة  ـــ ـــ ــــ ه قبل  1956ســــ انت عل ة  1956نعيد األمور إلى ما  .. هذا من الناح
ة أما من الناح ـــطينالماد ــ ــ ة فلسـ ــ ـــ عث قضـــ عث أمة العرب .  ة فهو   ، ة المعنو

ل عري ــطيني ، عودة الثقة إلى  ــــ ــ ــ ل فلســ نا قد  ، وٕالى  ــاس أننا إذا  ــ ــــ على أســــ
ـــنة  ـــ ــــ ه قبل ســــ انت عل ــتطعنا أن نعيد الحالة إلى ما  ــــ ـــ ــ ــ فال بد أن هللا  1956اسـ

ه قبل  انت عل دفعنا إلى أن نعيد الحالة الى ما  ـــاعدنا و رة .. إن الثو  1948ســـ
ان  ل م ل بلد عري وفي  ة الذ نراه اليوم في  اج الجماهير العر ة وه العر
ــنا من قوات الطوار ال ..  ــــ ة أو ألننا تخلصـــ س فق ألننا عدنا إلى خليج العق ل
ـــــرف العري .. من أجــل عودة األمــل العري .. وٕاننــا  ــ ـــ ــ إنــه من أجــل عودة الشــ

ان ــنقرر الم ــنقرر الوقت وســـ هم  ، ســـ ان .. ولن نتر قررون الم قررون الوقت و
ــتعد لننتصــــر .. ال لنعيد مهازل  تأييد  1948علينا أن نســ عون هللا و .. ننتصــــر 

ـــــتعداد  ـــــ ــرائيل اآلن نحن على اســـ ـــــ ــــ ــتعداد لمواجهة إســ ــ ــ ــ ــــ من هللا .. ونحن على اسـ
لها .. إن الموضـــوع  ة فلســـطين  للمواجهة .. نحن على اســـتعداد ألن نفتح قضـــ

ـــوع العق ــ س موضــ ــوع قوة اليوم ل ــ ــــي تيران وال هو موضـــ ـــوع مضـــ ة وال هو موضــــ
ة .. إن األمر هو حقوق شـعب فلسـطين هو العدوان الذ تم في ، الطوار الدول

ة اليوم أكبر مما يتكلمون  1948 ا .. إن القض ا ومساعدة أمر مساعدة برطان
ة وف حصــروها في خليج تيران وفي قوة الطوار الدول ي عليها .. هم يردون أن 
املة غير منقوصــة ..  )ح المرور ونحن نقول أننا نرد حقوق شــعب فلســطين 

.  
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س عبد الناصـــر    ال في هذا الكالم الذ ألقاه الرئ ولقد أنعمت النظر طو
ـــاء مجلس األمة ــ ـــ ا  ، على أعضـ ـــرائيل وأمر ــــ ه على إســ ان في الواقع يلق ولكنه 

ه وألفاظه  اراته ومعان ع ـــــئت أن أتقيد  ــ ــ ــــ ومدلوالته لوجب علي أن معا .. ولو شـ
المه واضح  ستعد لتحرر فلسطين .. فإن  ان  س عبد الناصر  أستنتج أن الرئ

ع الســـامع  ســـتط ــامع  –وال  ــامعا مثلي –أ سـ ســـتنتج غير ذلك .. ولكن سـ  ، أن 
ــــــن تقديره وتدبيره ــــ ـــر وحســــ ــــ ـــــ ة  ، عرف عبد الناصــ عثرة الطاقات العر عرف  و

ر العري س عبد الناصــر  ، وضــعف االســتعداد العســ البد له أن يجزم أن الرئ
ــطين ة فلسـ ــ قضـ ــطين ، ان يهدد  حقوق شـــعب فلسـ توعد  قول  ، و ان  أنما  و

ة وقوات  ـــوع خليج العق توا عن موضـــ ـــــ ا .. اسـ ـــرائيل وأمر ــ ــــان حاله إلى إسـ بلســ
ة فلســطين وســنعمل على تحررها .. وٕان  ة وٕاال فإنني ســأفتح قضــ الطوار الدول

تنا تم س   وٕان عدتم عدنا ..  ،س
يدا لهذا التهديد   ه وهو  ، وتو ـــر في خطا س عبد الناصـــ ــــى الرئ فقد مضــ

ـــم  ــ ــ ــ االســ ا  رطان ا و ا وتهديداتها . وال ترهبنا  (يخاطب أمر وٕاننا ال ترهبنا أمر
ا تتحيز إلســرائيل .. علينا  رطان ا تتحيز إلســرائيل و ا وتهديداتها .. أمر برطان

عــدوأن نعرف من هو ال ـــدي ونعــاملــه  ، عــدو ونعــاملــه  ـــــ ــــ ونعرف من هو الصــــ
س  ، صـــدي ا تتحيز إلســـرائيل فإننا نقول أن عدونا ل ا وأمر انت برطان وٕاذا 

ـــرائيل ــ ـــنعاملهم معاملة  ، فق إسـ ا وســـ رطان ا و ـــرائيل وأمر ــ ولكن أعداءنا هم إسـ
   .)األعداء .. 

ة إلى ميدان    ـــــر حملته النفســــــ س عبد الناصـ وهذه المرة  ، آخرونقل الرئ
ه  ـــوفيتي .. فقال في خطا ــ ــ ــــ ــ االتحاد السـ ــرائيل  ــ ــ ــــ ا وٕاســــ .. لقد  (راح يخوف أمر

و ..  ــ ة وعرفت منه ما دار في موســ ـــمس بدران وزر الحر ـــيد شـ تقابلت مع السـ
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قف معنا  قة لنا  وٕاني أحب أن أقول لكم اليوم أن االتحاد السوفيتي هو دولة صد
األمس رسالة من وزراء االتحاد السوفيتي موقف الصدي .. بلغني شمس بدر  ان 

ة ولن  قف معنا في هذه المعر قول فيها إن االتحاد الســــوفيتي  وســــيجن  الســــيد 
ه عام  انت عل   .)1956سمح أل دولة أن تتدخل إلى أن تعود األمور إلى ما 

ارة األخيرة   انت هذه الع و ، و ــ ـــمس بدران لموســـ ورســـــالة  ، عن زارة شــ
ـــيجن رئ ــفة من تصــــفي مجلس وسـ س وزراء االتحاد الســــوفيتي قد أثارت عاصــ

سود االجتماع ، األمة ان  ة الذ  لصاح أعضاء المجلس  ، ولوال أن جو الجد
لثوم حين  فعلون مع الســيدة أم  ما  س عبد الناصــر أعد ..أعد ..  في وجه الرئ

  تترنح الرؤوس بين اآلهات والنغمات !!
ع إذاعة القاهر    ة  ، ة وهي تردد خطاب عبد الناصــرنت أتا واألمة العر

ــوفيتي .. ولم  ــ ــــ ــــ اة االتحاد الســ ح ع أرجاء الوطن العري تردد الهتافات  في جم
ــيوعيون  –تخــل بيوت هللا  ــــ ــــ ــ ره الشــ ــــعــب  –هللا ين ــ ــ ــــ من إطالق الحمــد والثنــاء للشــ

م !!   .السوفيتي العظ
ف موقف أردت أن أعر  ، عن المظـــاهرات والهتـــافـــات ، عيـــدا ، ولكني  

قته لة  ، االتحاد السوفيتي على حق ة سنين طو اسة السوفيت فقد واكبت تطور الس
ـــــوفييت ، في األمم المتحدة وخارجها ، من عمر   ، مولوتوف ، وعرفت القادة السـ
ي شــنســ و ، ف ينهم مناقشــات  ، وســيجن ، خروشــوف ، غروميو وجرت بيني و

ة وفي مقدمته ا العر صدد القضا احثات  ة فلسطين .. بل إني واكبت وم ا قض
ا في معهد الحقوق  نت طال ة منذ أن  ــــيوع ــ ــ ــــ ة الشــ ـــيرة الحر ــــ ــــ  ، -القدس  –مســـ
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ا اد ، وصــحاف نا نر في االتحاد الســوفيتي دولة الم اد فق ..  ، حين  والم
غضها . نا نحبها أو ن   )1(سواء 

ــــدده   صــــ ار الذ نحن  ــــهر أ ـــــوفيتي  ، وفي خالل شــــ ــــفير الســـ ــ زرت الســ
القاهرة ثالث مرات في محاولة للتعرف على موقف االتحاد الســوفيتي من تطور 

ــألت ــ ــ ــــ ــــحب قوات ، التحديد ، األحداث في بالدنا..وسـ ــــ و في ســـ ــ ــ ـــــ عن رأ موســ
ة ــرت  ، الطوار الدول ــــ ــــ ة .. وفي االجتماع األخير حصـــ ـــوع خليج العق ــــ ــــ وموضــ

ـــرائيل ونظرة االتحاد ال بن إســـ ــئلتي عن احتماالت الحرب بيننا و ــ ــوفيتي إلى أســ ــ ســ
  الموقف .
فا   قا وحصــ ان الســفير الســوفيتي ل لفة ، و دون أن  ، حدثني من غير 

ة ..  ، يبد أ اهتمام أو قل لتأزم الموقف ــورة عاد ــــ ــــ ــ صــ أنما األمور تجر 
أن  ة العامة  ارات التقليد ة  (وهو يردد على الدوام الع د الدول العر و تؤ ـــــ موســـ

ة ة .. وٕاننا لن نسمح وتقدم إليها ال ، التقدم ة والفن رة واالقتصاد معاونات العس
قع على  ــد أ عدوان  ــــ ــ ــ م ضــ ات المتحدة .. وٕاننا مع أ تدخل من جانب الوال
ع االتصـاالت مع إسـرائيل  قوم اآلن بجم ة .. وأن االتحاد السـوفيتي  الدول العر

ا حتى ال تتطور األمور إلى نقطة االنفجار .. وال بد لهذ ه المحاوالت أن وأمر
ينة    . )تنجح في عودة األمور إلى الهدوء والس

نت أخرج من هذه اللقاءات غير مسترح إلى حصيلتها .. أخرج منها  و
عدو واحدا من ثالث .. إما  قنت في نفسي أن األمر ال  ما دخلتها .. وأ جاهال 

طلعن و أو أنه ال يرد أن  اسة موس ثيرا من س علم  ي على شيء أن السفير ال 

                                                           
)1( ، ة أحمد الشقير ة والدول اة العر عون عاما في الح   .1969دار النهار، بيروت،، أر
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ـــها ترد أن تقف عند حدود معينة ال ترد أن تتجاوزها ــــ و نفســــ ــ ــ ـــــ  ، .. أو أن موســ
قة بين هذه االحتماالت الثالثة . شف الحق ت للزمن والتارخ أن    وتر

طن   اما معدودات وأنا أديره وجها على  ــوع أ ــــ ـــــغلني هذا الموضـــ ــ  ، وقد شــ
قته ة ف ، أرد أن أعرف حق ــ ــ سـ ام التي فهو من العوامل الرئ ــير األ ــ ي تقرر مصـ

ــؤال الصـــارم : هل ســـتقع الحرب  ــها .. بل هو الجواب الحاســـم عن السـ شـ نا نع
ارة أعم هل  ع ـــــرائيل .. و ــــر لنا أم إلســــ ــــ ون النصـ ـــــرائيل .. وهل  ين إســــ بيننا و
ة  ــوفيتي .. فإن الحرب العر ــ ــ ات المتحدة أم لالتحاد الســـ ـــر للوال ــ ــ ون النصــ ــ ــ ســـــ

ة على الطراز  و وواشنطون .. اإلسرائيل ي التقليد هي حرب بين موس الكالس
ـــتراتيجيتهم غير العرب اســـــ ات المتحدة  ، ما لم  بدلوا موقفهم المتذبذب من الوال و

..  
ـــــواهـــا .. إلى ملفـــاتي  ، وأخيرا لجـــأت إلى مراجعي   ــــ ــ ــ ن عنـــد سـ ولم 

ـــاتي ــ ــ ـــ ــاصـ ــ ــــ ــ ــحف  ، وقصـ ــ ــــ ــ ـــة عن الصـ ـــــ عد لي يوما بيوم خالصـــ تبي  ان م فقد 
مــا واإلذاعــات األ ومــاتهــا ف ح ــة ال تتقيــد  ـــــحف الغر ــ ــ ـــ ــانــت الصــ ــة .. وٕاذا  جنب

ة تعتبر من جملة أجهزة الدولة ، تكتب استها  ، فإن الصحف الروس تعبر عن س
  وتنط بلسانها .

ــا تحــت عنوان    ــت ــ ــ ــــ ــ ــدة أزفســ ــان أول مــا وجــدتــه في ملفــاتي مقــال لجر   و
ــه  )خيو المؤامرة  ( م الثور في إن هنــاك مخططــا لقلــب نظــام  (قــالــت ف الح

ة التي تر في  ة األمر ســــي لهذا المخط هو اإلمبرال ــورة وٕان الملهم الرئ ســ
اســـة ســـورة المســـتقلة خطرا على مصـــالحها في هذه المنطقة من العالم وٕان  ، ســـ

ــــارة البدء  ون إشـــ ان من المقرر أن  ــورة  ــ ــ ــرائيلي األخير على سـ ــ العدوان اإلســـ
ة لكي تبدأ عم ة المحل م .. للرجع   ) . 11/5/67(  )لها لقلب نظام الح
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ـــه موقفـــا محـــددا لالتحـــاد  ، ولقـــد قرأت هـــذا المقـــال غير مرة   فلم أجـــد ف
ـــــوفيتي .. لقد عرض الحالة القائمة والخطر المتوقع ..ووجه االتهام ــ ـــ ــ من  ، الســ

ة محاولة قلب النظام في ســـورة ، غير تســـم ام  ات  ، إلى األردن للق وأدان الوال
ا هذه المتحدة  ـــت أنها هي التي تخط للمؤامرة .. ولقد أوضـــــحت االزفســ ــم  االســـ

لها ــح موقف االتحاد  ، األمور  ـــواب .. ولكنها لم توضــــ ــ عيدة عن الصـ ولم تكن 
ح بديال عن التصرح . التلم   السوفيتي ولو 

ــها   ــ ــ ــ ــرت الجردة نفســـ ــ ــــ ــ ام نشـ ـــة أ ــــ عد ذلك بخمســــ وهي تعتبر الناط  ، و
ـــيو  ــ ــ ــ ـــان الحزب الشــ ــ ــــ ــمي بلســ ـــ ــــ ــــوفيتيالرســ ــ ــــ ــرائيل  ، عي السـ ـــــ ه إســــ   مقاال اتهمت ف

ات المتحدة( مســـاعدة الوال ــطراب في الشـــرق األوســـ   ، العمل على إحداث اضـ
ة في الشرقين األدنى  طرة االحتكارات األجنب وأضافت أن سورة التي تعارض س
ة على  واألوســ ال تحوز على رضــاء واشــنطن .. وقد حرصــت الدوائر اإلمبرال

ـــعال التو  ــــرائيل قد أخذت على عاتقها إشــــ ما أن إســـ ـــورة ..  ــ تر على الحدود الســ
ـــرعة  ــ ــ ــ ســـ ــرائيل  ــــ ــــ د إســ ــور .. ومن هنا فإن تزو ــــ ـــ ــ م السـ خل متاعب جديدة للح

ات الثقيلة ال يذهب هدرا .. ا ما فيها الد ة  )  16/5/1967(  )االعتدة األمر
 .  

اء    الة أن ة )نوفوستي  (وفي اليوم ذاته نشرت و قا  السوفيت ة تعل الرسم
ه أن  رت ف عد أن  (ذ ة توتر من جديد  الوضـــع على الحدود الســـورة اإلســـرائيل

ا رة على الحدود واســتنفرت قو االحت وأجرت  ، حشــدت إســرائيل قواتها العســ
ــرائيلي في القدس المحتلة ..  ش اإلســ ل اســــتعراض للج ــ رة على شــ ــ مناورة عســ

ـــرائيل تحاول التأكد من دعم  ـــادس لها إذا قامت وأن إســـ ي الســـ ــطول األمر ــ األســ
ـــورة ــد ســ ــ رة ضـ ات عســـــ ما فيها  ، عمل ة  رة أمر ــ ــ وهي تتلقى معدات عسـ
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اســتمرار  ات الثقيلة  ا شــف من موقف  )الد قدر ما  ما  ان هذا العرض ق ولقد 
ات المتحدة ه ضالتي المنشودة .. ما هو موقف  ، إسرائيل والوال ولكني لم أجد ف

  السوفيتي ..؟ . االتحاد
ة    ــوفيت ــ ــ ــرت جردة البرافدا السـ ــــ ام حتى نشـ ـــعة أ ضــــ   ولم تمض أكثر من 

ه  22/5/1967(  طا بين تفاقم الوضع في الشرق  () مقاال تقول ف أن هناك ترا
ــام بتوغلهم في  يون في فيتن ــة التي يرتكبهــا األمر ـــــ واألعمــال اإلجرام ــ ـــ ــ األوســ

ة وٕاســـرائيل المنطقة المنزوعة الســـالح .. وأن هناك  مؤامرة جديدة تعدها اإلمبرال
م التقدمي في سورة  ة لضرب نظام الح ة العر وهذا التحليل أعجبني  .)والرجع

ة ــرائيل والرجع ـــــ ا وٕاســ ـــــف أهداف أمر شــــ وأزعجني  ، وأزعجني .. أعجبني ألنه 
عتزمه االتحاد السوفيتي !! شف عما    ألنه لم 

اســة اال   قين من ســ قيت على غير  تحاد الســوفيتي ومقاصــده حتى يوم و
و (  ان رســمي من موســ علن  23/5/1967صــدر ب دعم االتحاد الســوفيتي  () 

ــــــن عدوان في  ــ غامر في شـــ أن من  ة في األزمة الراهنة مع التحذير  للدول العر
ــب بل  ــــ ة فحســــ ــعوب العر ــــ ــ القوة الموحدة للشــ ه ال  ــوف يجا ـــــ ـــــرق األدنى ســـ ــــ الشـ

ة للسالم المقاومة الحازمة من االت   . )حاد السوفيتي والدول المح
طمئن عقلي وقلبي   ان ل ن هذا الب ــتطع أن أعرف من  ، حقا لم  فلم أســـ

ــتعدة للمقاومة .. بل لم أكن أعرف ما معنى  ــ ــ ــــ ــــالم المســــ ــــ ــ ــ ة للســ هي الدول المح
ــوفيتي الحازمة ـــ ــ ــ ــــاءلت هل تعني  ، مقاومة االتحاد الســ ــــ ة .. وتســـ ـــــ ــ ـــ اللغة الروسـ

س  المقاومة المسلحة .. هل تعني الصوارخ عابرة القارات التي تحدث عنها الرئ
ام العدوان الثالثي على مصر !!   الساب خروشوف أ
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س    ــه أن الرئ ــ ــ ـــرت في اليوم نفســـ ــ ـــحف القاهرة قد نشــــ ر أن صــــــ وٕاني ألذ
ان  ــفير االتحاد الســــوفيتي .. ودفعني قلقي الذ  ـــتقبل ســ ــر اسـ جمال عبد الناصــ

ام إ ش في صدر في تلك األ تب يج السيد سامي شرف مدير م لى أن اتصل 
س عبد الناصر في ساعة متأخرة من الليل   وسألته : ، الرئ

س استقبل السفير السوفيتي .. - ادة الرئ   خيرا إن شاء هللا .. علمت أن س
ـــــرة .. إنــت عــارف الموقف  ــ ــ ــــ حــث في الظروف الحــاضـ قــال : نعم .. لل

  الروسي موقف تأييد..
  ه التأييد على التحديد ..؟ قلت : هل من جديد .. وٕا

زة للحزب  س رسـالة تأييد من اللجنة المر ادة الرئ قال : السـفير سـلم سـ
اتي ..   الشيوعي السوف

ه شيء محدد ؟؟   قلت : ف
ــــورــا .. وأن ال نجعــل زمــام  ــــ ــــ قــال : ال .. تــأييــد عــام لموقفنــا وموقف ســ

فلت من أيدينا ..   األمور 
ة بيننا  المة التلفون ــفي غليليوانتهت الم ــ ــ قيت أجهل  ، دون أن أشـــــ فقد 

ـات المتحـدةموقف االتحـاد  موقف الوال م  قـدر مـا أنـا عل ــــوفيتي  ــــ ـــ ــ  ، السـ
  موقف العداء السافر في وضح النهار وفي ظلمة الليل ..

ة   ة متعاق ام متوال عة أ ـــــ ــ ــ ــــ  ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، ثم جاءت سـ
ه ، 31 ، 30 ار ، من هذا الشهر الذ نحن ف وأذنا  ، انت عينا تقرآن ، أ

اناته  ــــوفيتي من خالل ب ــمعان وال هم لي إال التعرف على موقف االتحاد الســ تســــ
  وتصرحاته .. 
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ة  25وفي    ة للجمهورة العر ــمس بدران وزر الحر ــ ــ ـــيد شــــ ـــ ـــــافر الســــ ــ ســـ
اســيين مؤلف من عشــرة أعضــاء إلى  رين والســ المتحدة على رأس وفد من العســ

و .. وقد اجتمع  ــ ـــ و وزر الدفاع موسـ ــال جرشــــــ ــ ــوله مع المارشــ ــ الوفد فور وصــ
  السوفيتي .

ــيجن  26وفي    ــ ـــ وســ ــــي  ــــ سـ ـــمس بدران محادثات مع أل ــ ـــ أجر الوزر شـ
ة ات ــوف ومة الســ س الح ه أنهما  ، رئ ــمي جاء ف ان رســ ـــدر عقب االجتماع ب وصـ

ة للبلدين . النس ة  ع ذات مصلحة مشتر   حثا في مواض
س عبد 27وفي    اتي في القاهرة الذ  استقبل الرئ الناصر السفير السوف

ومة االتحاد السوفيتي . س ح وسيجن رئ سي    سلمه رسالة من أل
ــــا 27وفي    ــ ضـ ــــي  ، أ ــ سـ ــمس بدران اجتماعا آخر مع أل ــــ عقد الوزر شـ

ــــيجن ــــ ــــ ادال في هذا  ، وســ ة أن الجانبين ت ات ــوف ــــ ــــ اء تاس الســــ الة أن وقالت و
ــتها في االجتماع وجهات النظر في جو ود  ــ ــــ ــــائل التي بدأت مناقشــ ــــ حول المســ

  اجتماعهما األول أول أمس .
و الوزر شـمس بدران 28وفي    وتوجه فور وصـوله إلى  ، عاد من موسـ

ا للقوات المســـلحة ادة العل عقد اجتماعا  ، مقر الق ان جمال عبد الناصـــر  حيث 
ر  الزعماء وقدم تقررا عن محادثاته مع  ، لمراجعة آخر تطورات الموقف العســــ

س جمال عبد الناصـــر في اليوم التالي أن الوزر شـــمس  الســـوفيت .. وأعلن الرئ
قول فيها  س االتحاد الســوفيتي  وســيجن رئ ســي   (بدران حمل له رســالة من أل
التدخل  ة دولة  ـــمح أل سـ ة وال  قف معنا في هذه المعر ــوفيتي   )إن االتحاد الســ

.  
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تور نور الدين اال 29وفي    ــافر الد ــ ــورة إلى ســ ــ س الدولة الســ ـــي رئ ــ تاسـ
ومة  س الح م ماخوس نائب رئ تور إبراه ضم الد و على رأس وفد سور  موس

ــة ـــور فور  ، ومحمــد الزعبي وزر اإلعالم ، ووزر الخــارج ــ ــــ واجتمع الوفــد الســـــ
وســــيجن ســــي  س الوزراء الســــوفيتي أل وحضــــر االجتماع اندره  ، وصــــوله برئ

ة ال و وزر الخارج و وزر الدفاع ، سوفيتيجروم ميون  ، والمارشال جرش وس
ار الخبراء السوفييت .  وف أحد  اتش   س

تور نور الدين االتاســي والوفد المراف  30وفي    س الســور الد عاد الرئ
و أن  ، من موســــ ــور  االتحاد  (وصــــرح الســــيد محمد الزعبي وزر اإلعالم الســ

ــوفيتي أكد تأييده للخ الثور الت ــ ــــ ما أكد وقوفه الســـ ـــورا  ــ قدمي الذ تنتهجه ســــــ
   )حزم ضد أ عمل عدواني قد يتعرض له الشعب العري من جانب إسرائيل .

قوال بودجورني 31وفي    ة ن ات ـــوف ــ س الدولة الســ ان يزور  ، أعلن رئ و
ـــتان في ذلك اليوم ــ ل اإلجراءات ( ، أفغانســ ـــوف يتخذ  ــ اتي ســ ـــوف ـــ أن االتحاد السـ

نة ضــــــد أ محاو  ــ .. وأن المم ـــرق األوســــ ــالم واألمن في الشـــ ــ الت النتهاك الســ
ـــتعمارين يردون االعتداء على  ــ ة ألن االســــ د األمة العر اتي يؤ ـــوف ــ االتحاد الســــ

ردون المؤامرات ضد العرب ة و   .)استقالل البلدان العر
قين   امله وأنا هائم العقل بين الشك وال ذا قضيت هذا األسبوع  ال  ، وه

رت أعرف ماذا ي ع .. وتذ ــتط ســ ع وماال  ــتط ســ ــوفيتي .. وماذا  رد االتحاد الســ
عنا نقطع أوراقها ونحن  ـــا ــ ـــقائ النعمان بين أصـــ ــــع زهرة شـــــ نا نضــــ ام  طفولتي أ

  نقول نعم ال .. نعم ال !!
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ة ، وفي غمرة الحيرة   ــــحافة الغر ــ ــ ــ ــة ما تقوله الصــــ ـــــ ــ ــ ــ فت على دراسـ  ، ع
ــــــطح ــــ نــت على الســــ عــد أن  وازددت قلقــا على قل ..  فنزلــت إلى قــاع الحيرة 

  وهموما على هموم ..
اء تقول    تر لألن الة رو ا أكدت أن  (فهذه و ة عل ات ــــــوف ــادر ســ ــ ــ إن مصــ

ســـتخدم نفوذه في محاولة لتهدئة التوتر في الشـــرق األوســـ  االتحاد الســـوفيتي ســـ
ـــلحة  و أنه ال مصـــ ــ ــ ـــيين األجانب في موســ ــوفيتي أبلغ الدبلوماســـ ــ وأن االتحاد الســ

ات  ـــوف ة لتهدئة حدة التوتر  ، في اندالع الحربللســ ـــيبذل الجهود المناســـــ وأنه ســ
ة .. ة العر   ). 25/5/1967( )دون أن يتخلى عن دعمه األساسي للقض

اء تعلن  الة يونيتدبرس لألن ة الواردة إلى  (وهذه و اســــــ ــ ــ أن التقارر الســ
ـــمم  ــ ــــوفيتي مصـ د أن االتحاد الســ ـــات تؤ ــ سـ ع المال ــير إلى أن جم على لندن تشــــ

زه في المنطقة  ة مر ــى لتقو ــ ــ ـــــ إلى الحد األقصــ ــ ـــــرق األوسـ ــ ـــــتغالل أزمة الشـ ــ اسـ
ســـتخدمون الحجة  ة في فيتنام . وأن الســـوفييت  اســـة األمر والضـــغ على الســـ
ــــرق  ــالم في الشــ ــ ــترك إلحالل الســ ــ يين في جهد مشــ أن تعاونهم مع األمر القائلة 

ة ـــــبب الحرب الفيتنام ــ ســ ــــعب جدا وذلك  ــ ــ أمر صـــ ــ ــرق  ، األوســـــ ــ ــ وأن أزمة الشـــ
ن أن ينظر إليها منعزلة م ــ ال  ــ ـــوء  ، األوســـــ ــ بل يجب أن ينظر إليها على ضــــ

ــام ..وأن  ــ ــالم وعلى األخص فيتنـ ــ ــــاكن أخر من العـ ي في أمـ ـــدوان األمر العــ
حزم ـــر  ــ ــ ــــ ا للمناورة ..  ، الكرملين يدعم جمال عبد الناصـــ اف وقد ترك له مجاال 

ـــي ــتعد إلى المضــ ــوفيتي مســـ ة  وأن االتحاد الســـ ــ اســـ ــ في إطالق التصـــــرحات الســـ
القوة المسلحة   .)وٕاغداق األسلحة على عبد الناصر ولكنه لن يتدخل 
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ــيء .. ولكني    عض الشــــ قات  ولقد اســــــتطعت أن أصــــــبر على هذه التعل
ة زرفر اللندن ر لجردة االو ــ ــ ــــ ـــــ ـــــل العسـ ــــ ــ ــ ه المراســ ت  ، وقفت أمام مقال مخيف 

  قال في يوم عاصف مدرار . وتزاحمت مخاوفي في نفسي تزاحم السحب الث
ر إنه    الضرة األولى ضد  (قال المراسل العس يتوقع أن تقوم إسرائيل 

ـة المجـاورة ـة المتحـدة  ، الـدول العر ــورـة والجمهورـة العر ــــ ــــ ـانـت ســــ وأنـه وٕان 
ع أن  ـــتط ـــــرائيل ال تســــ ـــــمى فإن إســ ع اتخاذ موقف التهديد ألجل غير مســ ــتط ــ ــ تسـ

ال نظرا إلغالق خليج أ  تصـــبر طو اطي مع قاء االحت ع إ ة وألنها ال تســـتط العق
ــــر في  ة قد ترح أو تخســـ ة تعتقد أن المعر ــرائيل ــ ــ ال .. وأن الدوائر اإلسـ زمنا طو
رة لضــــرة  ــ الســــاعات األرع والعشــــرن األولى من بدئها .. وأن المبررات العســ

ـــورة مبررات ق ــــرة والســ ـــرائيل على المطارات المصـ ة من قبل إســ ة وقائ ةجو  ، و
ــة على  ـــلحــة الجو العر ـــ ــ ــ ن أن تحــدثــه أســــ م وذلــك للتخلص من الخطر الــذ 

ان ــ ــ ــــ ــ ــ فتي الســ فا وتل أبيب الكث مان التفوق الجو  ، مدينتي ح ــ ــ ـــــ ــــ ولتحقي ضـ
ـــدة على حدود  ــــ ــــ ة المحتشـ ات البرة لتفتيت الجيوش العر ــــرائيلي في العمل ــ ــ اإلســــ

أن تضــرب الجيوش المصــرة و  ، إســرائيل تخرجها من ســيناء وأن إســرائيل تأمل 
ع أحد أن يتدخل ..  ستط   .)قبل أن 

ة    ا ة في األرع  (..  )الضرة األولى  (لقد أرعبتني ح وأن ترح المعر
ـــاعة األولى  ــ ـــ ــ ــــرن سـ ــــ ــ ـــورة  (..  )والعشـ ــ ــــ ة على المطارات الســ ــــرة الجو ــــ ــ والضـ

الرعد القاصف ..  )والمصرة ..   وانطلقت في خاطر أسئلة 
ة ؟ماذا أعد االتحاد ال     سوفيتي لنصرتنا من هذه المفاجآت الرهي
يد في الوطن    ــ ــ ــــ ــ ــ قي لها من رصــ ات المتحدة على ما  وهل تغامر الوال
  العري ؟
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  وهل أعدت القاهرة ودمش العدة لمجابهة هذا الخطر الداهم ؟  
و ؟ س عبد الناصر على ثقة من وعود موس   هل الرئ

رة    أوضاعنا العس و على معرفة تامة    ؟وهل موس
النصر أو الهزمة ..؟     هل نخرج من هذه األزمة 
ــؤال    ــ ان ســـ ـــــر أو الهزمة  (و هو الذ عاش في فؤاد في تلك  )النصــ

ام ق .. ، يؤرقني حين أنام ، األ قرع رأسي حين أست   و
م .. هل اإلنســان    رت الحوار اإلســالمي القد ينة إال حين تذ ولم أجد ســ

ـــــت أن األمة  ــ ـــســ ـــــ ـــير.. وأحسـ ــ لهامخير أو مســــ ة  ــها  ، العر ــــ ــ وماتها وجيوشـ ح
ها ــيرة  ، وعبد الناصــــر في القمة ، وصــــحفها وٕاذاعاتها ، وشــــعو حت مســ ــ قد أصــ

  غير مخيرة .. مسيرة إلى القدر المجهول .
ـــتســــــلمت إلى الغيب الداهم   ينة اســـ ولم أعد أســــــأل عن  ، وعلى هذه الســــــ

ان ـــر أو الهزمة ، مواقف الروس واألمر ــاءل عن النصـ وأنا أردد قوله   ،وال أتســ
  تعالى ..
م هللا فال غالب لكم (   ـــر ــــ م  ، إن ينصــ ــــر وٕان يخذلكم فمن ذا الذ ينصـــــ
عده     .)من 
م                صدق هللا العظ
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ران    أنا خائف من شهر حز
      
  ماذا قالت وستقول .. ماذا فعلت و ستفعل ..؟؟ ، وٕاسرائيل  
قرع   ــغل عقلي ان هذا هو الســــؤال الذ  شــ ـــمعي و ــم  ، سـ وأنا في خضــ

امه  انت أ ان وال  ار .. ال  اه .. أ ــهر إ ــ ــــ ــــ األحداث التي تجر حولنا في الشــ
ه .. ال   ول
ة من    ففي منتصف هذا الشهر طلبت القاهرة سحب قوات الطوار الدول

ـــيناء ـــ ــتجاب األمين العام لألمم المتحدة للطلب ، غزة وســ ــ ــ ــحبت تجر  ، واســ ــ فانســــ
اتها وراءها ذيال م آل ـــرة  رات .. واندفعت القوات المصـــ ــرة أعوام من الذ ن عشــــ

األمواج إلى مواقعها المحددة لها ـــاحة  ، ومعداتها ومؤنها في أفواج  ــ ــــ ــ أت ســـ وته
طلقها .. ومتى..؟ ، القتال .. ولم تب إال الرصاصة األولى   من 

ــــر أن القوات    ــــ ــــ س عبد الناصــ ــبوع من ذلك الحدث أعلن الرئ ــ ــ ـــــ عد أســـ و
من على مضـائ تيران ، ة احتلت شـرم الشـيخالمصـر حت ته وأن خليج  ، وأصـ

ة ح في عبوره . س للمالحة اإلسرائيل ة ل ة عر م اه إقل ة م   العق
ة   ال األمة العر ــعل هذا اإلعالن خ ـــ ــــ ــ ــ ى آمالها ومطامحها ، وأشـ  ، وأذ

ـــا  ة عصـــ ــين أو أدنى .. أو رم ــ ــطين قاب قوســ وجدد عزمها حتى بدا تحرر فلســــ
ة .. ما اد ال   قول األعراب 
  

ارها وأتقصى آثارها   وهذه  ، ووثب سمعي وعقلي إلى إسرائيل أستطلع أخ
ه ــ المدنف .. وطالب الثأر .. األول يجر وراء حبي ــ ــــ ـــنعة العاشـ ــــ والثاني  ، صــ
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انوا يلهثون في  ة الذين  يلهث وراء غرمه .. وأنا واحد من ماليين األمة العر
م طلب الثأر وراء العدو ذلك الذ احتل أرضــنا وشــرد شــعبنا ودنس شــرفنا  ، القد

.  
قرع ســـمعي دوما .. ماذا قالت إســـرائيل وســـتقول   ان الســـؤال   ، ومن هنا 

  وماذا فعلت وستفعل ؟!
ة   ة والبرطان ة واألمر وتكدســت  ، وتكدســت أمامي الصــحف اإلســرائيل

اء ح االت األن ارة من اإلذاعات وو تبي جهازا معها النشرات اإلخ ح م تى أص
ا متخصــصــا عضــهم يترجم من العبرة  ، إعالم اب ليال ونهارا ..  ه الشــ عمل ف

ة ــــحف المختلفة ، إلى العر ــــات من الصــ ــاصــ ــ قتطع القصــ ـــهم  عضـــ وآخرون  ، و
فهرســـون .. وأنا غارق في القراءة ال أســـترح منها إال إلى عمل آخر  صـــنفون و

..  
ه واستقرت في ذهني صورة عن مسي   انت أش رة األمور في إسرائيل .. 

طة ، بلوحة المرض في المستشفى ة ومستقرة  ، تسجل حرارته صاعدة ها متذبذ
..  

اهي   ــــترعى انت ــــ ــــ ان أول ما اســ وأنا أراقب ردود  )اللوحة  (في هذه  ، و
ــرائيل ــ ا وال  ، الفعل في إســـــ ــخ ــــ حدث صـــ ة لم  ــحاب قوات الطوار الدول ــ ــ أن انســـ

ان أمرا جديدا ضــــجيجا في المجتمع اإل ـــرائيلي .. لقد  ــك  –سـ لد  –من غير شــ
ــــائرة في مجراهــا المعتــاد ..  ــ ـــ ــ ــ ــ ــاة العــامــة ظلــت سـ المواطن العــاد .. ولكن الح

ـــرائيلي ـــب أن المواطن اإلســ ملء إرادته ، وأحســ ومته  ان  ، وهو الذ يختار ح
ال تبت و ه على خير وجه .. وقد  ة مطمئنا إلى أن الدولة تعرف واجبها وســتؤد

ة نقال عن مراسلها في تل أبيب تقول  ال يبدو أن هناك تدابير  (الصحافة الفرنس
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الصمت  عتصمون  ة قد اتخذت في إسرائيل .. وٕان الناس في الشوارع  غير عاد
ة وحشد القوات المصرة في صحراء  انسحاب قوات الطوار الدول عد سماعهم 

  ) . 16/5/1967(    )سيناء .. 
ان هذا هو    ــــــرائيل قد اتخذت الموقف الالزم وعبرت و ــــ الواقع .. فإن إســـ

الة  ة في حينه .وقد أوردت و ـــحاب قوات الطوار الدول ــــ ــ ــ ــــأن انســ ــ ــ ـــ شــ عن رأيها 
ه  ر ف ـــــلها في القدس المحتلة ذ ــــ أ لمراســ ة ن ــ ــ ـــــ ـــــحافة الفرنســ ــــ ومة  (الصــ أن الح

صـــح ة طلبت من الســـيد يوثانت األمين العام لألمم المتحدة أنه ال  أن  اإلســـرائيل
ة قبل استشارتها إذ أن هذا الموضوع له  شأن قوات الطوار الدول يتخذ أ قرار 

أمنها وســـالمتها. ما يتعل  ــرائيل ف ة إلسـ النســـ ة  ــتراتيج ة واإلسـ (  )أهميته الحيو
18/5/1967 .(  

ة    ت إسرائيل خطوة أخر إلى األمام في إطار إستراتيجيتها التقليد وتحر
ة  ، الدوامالتي تلجأ إليها على  ة على الجمهورة العر فراحت تشـــــن حملة إعالم

أنها تدبر عدوانا على إســرائيل اتت  ، المتحدة  وأن الحشــود المصــرة في ســيناء 
  تهدد أمن إسرائيل وسالمتها .

ورك تناول جدعون رفائيل    ي في نيو وفي حديث على التلفزون األمر
ـــرائيل الدائم في األمم المتحدة  ـــ ــــ ــحب قوات  (هذا الجانب فقال إن مندوب إســ ــــ ــ ـــ سـ

ـــرائيل ــ ــــ ــــ ة هو مقدمة للهجوم على إسـ ـــــوع ينذر  ، الطوار الدول ــــ وٕان هذا الموضـــــ
ـــد القوات  ، بخطورة الموقف ــــ منتهى الحرص والحذر تحشـــــ ـــرائيل تراقب  ــــ وٕان إســـــ

  . )المصرة في سيناء وقطاع غزة .. 
رر تعبير    ــرائيلي  ــ ــ ــــ ان من المالح أن المندوب اإلســــ لى الهجوم ع (و
غرس في أذهان الرأ العام الدولي أن إســرائيل هي في  ، عدة مرات )إســرائيل  ل
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ر تتخذه في أ وقت تشــاء إنما  ، موقف الدفاع عن النفس وأن أ إجراء عســ
قره ميثاق األمم المتحدة!!  ، هو عمل مشروع   و

ة من داخل    ـــــحف ــ ــ ــــرحات الصــ ـــــ ـــدرت التصــ ـــــ يدا لهذا المعنى فقد صـــ وتو
ــــرائيــل تحــذر  ـــــ ــــ ــة المتحــدة إسـ ــة العر ـــرفــات الجمهور ــــ ــــ ــ   المجتمع الــدولي من تصـ

ة( ــرائيلي  )العدوان ـــدر إســ ــرح مصـ ة صــ ة اإلعالم ـــتراتيج اق هذه اإلسـ .. وفي ســــ
تر في تل أبيب  الة رو أن القوات المصــرة المحتشــدة في ســيناء قد  (مأذون لو

ــــة.. ـــ ــا مواقع هجوم ــ ـــأنهـــ ــــ ـــة  ــ ــ ر ـــــ ــ ــ ـــــة عســـــ ــ ــــاح ــــــذت مواقع تعبر من نـــ    )اتخـ
ز الحديث عن  19/5/1967(  هذا تر ـــر )الهجوم  () .. و ــ ــ ـــــ  ، من جانب مصــ

  من جانب إسرائيل !! )الدفاع(لتبرر 
ــرائيل    ـــ س إســــ ــازار رئ ــــ الذات أن زالمان شـــ ـــادف في ذلك الوقت  ــــ وقد صــ

نده ة إلى  ـــم ــ ــ ــــ ارة رســـ وفي وقوفه في مطار لندن أدلى  ، غادر تل أبيب في ز
ــ ــ ـــــ ــــ ظهر إسـ ع الذ حديث تلفزوني أراد من ورائه أن  مظهر الحمل الود رائيل 

ــرائيل لن تفعل من جانبها شــــيئا  (فقال  ، يخشــــى افتراس الذئاب من حوله إن إســ
نده تشــير إلى  ، يؤد إلى إثارة قتال مســلح في الشــرق األوســ وٕان رحلتي إلى 

الهدوء والثقة السائدين في إسرائيل رغما عن التطورات األخيرة والحشود المصرة 
  ) .  19/5/1967(  )في سيناء 
ه    انا قال ف ر ب ــ ــدر ناط عســ ـــيخا لهذا المعنى أصــ إن القوات  (وترسـ

ع االحتماالت  ع الخطوات الالزمة لمجابهة جم ة اتخذت جم ـــرائيل أن  )عد(اإلســ
ه جزرة سيناء  بيرة من القوات المصرة إلى القطاع الشرقي من ش دخلت أعداد 

عد( ــحاب قوات الطوار الدو  )و ــ ـــ ــر .. وٕان من بين انسـ ــــ ة بناء على طلب مصــ ل
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ــاطـــي ..  ــ ـــ ــة لـــالحـــتـــ ــ ـــ ــــــة الـــجـــزئـــ ـــا الـــتـــعـــبـــئـ ــ ــاذهــ ــ ــ    )اإلجـــراءات الـــتـــي يـــتـــم اتـــخـ
)20/5/1967 .(  

س الوزراء اإلســـرائيلي الزمام من يد    ول رئ ر  (وأخذ اشـــ الناط العســـ
برر  )اإلســـرائيلي موقف مصـــر و ــانه على مد يومين متعاقبين ليندد  وأطل لسـ

ـــرائيل  ا موقف إســ ة خطا ــتعمرات اليهود .. فألقى في اليوم األول في إحد المســـ
ـــه  ــا هي   (مطوال أعلن ف ـــرائيلي إنمـ ـــ ــ ــ ش اإلســــ أن الخطوات التي اتخـــذهـــا الج

ــرائيل ـــتمرار  ، لمواجهة أ تطور حول إســــ ــ اسـ ــتبذل  ــ ة ســ ــ ــ وأن الجهود الدبلوماســ
  ) .21/5/1967(  )للعمل على حف السالم .. 

ه وفي اليوم الثاني ألقى    ــرائيلي أعلن ف ــ ــت اإلســ ــ ســ انا في الكن ول ب ــ ــ   اشــ
ــيناء ال تقل عن ثمانين ألف رجل( ــدة في ســــ ــ ـــرة المحتشــ ــ وأن  ، أن القوات المصـ

ــــرة في مثل هذا الحجم في  ــــ ــ ـــد فيها قوات مصــ ــ ــ ــ هذه هي المرة األولى التي تحشـــ
ـــيناء .. وأنه يجب على الدول الكبر أن تمارس تأثيرها الكامل لمنع وقوع  ـــ ــــ ــ ســ

ة خاصة تقع على صدام في ا لشرق األوس .. وأن هناك في هذا المجال مسئول
ــ .. وأن  ــ ـــــ ـــــداقة مع القاهرة ودمشــ ـــــ عالقات صـ حتف  ــــوفيتي الذ  ــــ ــ االتحاد السـ
ــاد الحدود  ــ ــ ـــــ ــتمرار الهدوء الذ ســــ ــ ــــ ــ ــ مارس لتأمين اســ ا يجب أن  ــــغطا دول ــــ ــــ ضــ

ة منذ آذار  ة مخطط 1957اإلسـرائيل ات .. وأن إسـرائيل دولة مسـالمة ال تملك أ
ة ..    ) . 22/5/1967(  )عدوان

ان ذلك على صعيد اإلعالم الخارجي .. أما على الصعيد الداخلي فقد   
ـــرائيلي ة في الهاب ظهر المجتمع اإلســـ ــ ــ ـــرائيل ماضــ ــ ان  ، انت إسـ ـــو(و ــ  )السـ

ـــرائيـل .. وانطلقت  ــــ ــــ ــ ـــرائيـل وتدمير إسـ ــ ــــ ــ ــ الذ بيـدها هو الهجوم العري على إسـ
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ة ت ار ال الصــحف واإلذاعة اإلســرائيل شــحن مشــاعر اإلســرائيليين لتضــعهم أمام خ
  في مهده.. )الهجوم العري(لقمع  )الهجوم اإلسرائيلي(بديل له ..
ـــة واألمن    ــئون الخـــارج ــــ ــ ــ س لجنـــة الشــــ ومن ذلـــك أن دافيـــد هـــاكوهن رئ

ــعب اليهود  ــ ــــ ان إلى الشــ ــــدار ب ــــ ــــت طالب بإصــ ــــ ســ ة  (الكن ون على أه أن 
اكون )االســتعداد للحرب  ام قد أعلن .. وأن  أن ال شــئ  (هازان ممثل حزب الما

ـــرائيل أن تعلم  ــ ــــ ــلحة أل احتمال .. وأنه يجب على إسـ ـــــ ــ عدل إعداد القوات المسـ
أننا مستعدون للحرب  .. وحتى يور افنير ممثل حزب هاعوالم  )عبد الناصر 

ة من دعاة التفاهم مع العرب ، هازه ـــرائيل ـــا اإلســـ ــ قال إن  ، الذ تعتبره األوسـ
ـــديـــنا ــعــــ ــتـ ـــ ــــ ــــ ـــون مســــ ـــب أن نـــ ــ ـــل ولـــكـــن يـــجــ ــ ــــاكــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــمشـــ ـــل الـ ــ   لـــحـــرب ال تـــحــ
  ) . 22/5/67(  )لها ..  

ــوع    ــ ــدد موضــ ـــ صـ ــعيد اإلعالم  ـــــرائيل على صــــ ة إسـ ــتراتيج انت إســــ تلك 
ة ـــحاب قوات الطوار الدول ــيناء ، انســــ ــ ــ ــــرة في سـ ــــــاد القوات المصـــ لقد  ، واحتشـ

ع أرجاء ة في جم ة في هذه المعر ل قدراتها اإلعالم ـــرائيل  ــ ــ ــــ أت إســـ  ، العالم ع
لها ـــرائيلي فيها أبواب الدولة  ـــمة إال وطرق الممثل اإلســــ ــ قول  ، فلم تترك عاصــ ل

شعب  ، أن إسرائيل في خطر وٕان العرب يردون أن يدمروا إسرائيل .. وٕان يلقوا 
حر .. ال   إسرائيل 

ار   ـــهر أ ــ ـــــرون من شــــ س عبد  ، وجاء اليوم الثاني والعشــــ حين أعلن الرئ
ةالناصر إغالق خليج ال ة في وجه المالحة اإلسرائيل ست في  ، عق فانعقدت الكن

ــاعدة موجهة إلى الداخل والخارج  ، جلســــة طارئة دأت إســــرائيل في حملة متصــ و
س  ول رئ ــ ــ ــــ ــ في اشـ ـــرائيلي وٕالى المجتمع الدولي . فألقى ل ــــ ــ .. إلى المجتمع اإلســ

ه  انا قال ف ـــرائيلي ب ــ ة في وجه إن إغالق خليج الع (الوزراء ووزر الدفاع اإلســـ ق
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ادة  ــحا للقانون الدولي وضــــرة لحقوق وســــ ل خرقا فاضــ ــ شــ ة  المالحة اإلســــرائيل
ــرائيل ــ ـــد إســ ا موجها ضـــ الدول الكبر أن  ، الدول األخر وعمال عدوان ثم أهاب 

ة ومضائ تيران ..  تعمل بدون تأخير على ضمان حرة المالحة في خليج العق
ة  النس ة للعالم أجمع .. وٕاننا نواجه ساعة مصيرة ال  النس   . )إلسرائيل ولكن 

أن إســـرائيل تخط لمغامرة أخر .. إلى      ت وأنا أقرأ هذا الخطاب  وأدر
س أخر .. حين وقع العدوان الثالثي قبل عشـــر ســـنوات انت إســـرائيل  ، ســـو و

ول عن  ــ الم اشـــ ا وفرنســـــا .. ومن هنا فإن  ادة الدول (ذيال لبرطان ــ ــ حقوق وسـ
ا(ن يهدف من ورائه أن يدبر ا )األخر  ــر .. فإن لم  )عدوانا جماع ــ ــ على مصــــ
ــــر ســ ــرة لعدوان منفرد ، يت ــ ـــرائيل حاضــ ــ ة عن  ، فإن إسـ ا ـــها ون ــ ـــالة عن نفسـ أصـــ

حرة!!   المجتمع الدولي .. أو على األقل مجتمع الدول ال
يدا لقدرة    ـــرائيلي المنفرد(وتو ــــه  )العدوان اإلســــ ول في اليوم نفســ ـــــ قام اشــ

ـــلة مشــــاو  ـــلسـ ـــة سـ ان ومناحم بيجن وغيرهما  –رات مع قادة المعارضـ  –موشــــى د
ة  ــرائيل ــتعمرات اإلســ نها أن  (وأعلن في حفل عام في إحد المســ م أن إســــرائيل 

ة وتفوقها العدد ا ..  ، تواجه قوة الدول العر   . )فإسرائيل متفوقة نوع
ار   ع والعشـــرن من شـــهر أ ة اإلســـرائ ، وفي الرا يلي وصـــل وزر الخارج

صورة مفاجئة ارس  ان إلى مطار  ورك  ، اي وأعلن أنه في طرقه إلى لندن ونيو
حث   . )التطورات األخيرة في أزمة الشرق األوس .. (وواشنطن ل

ورك    ارس ولندن ونيو ض .. وما  ان إلى البيت األب ــفره  ــ والواقع أن ســ
ـــــئولي ، إال محطات ترانزت ــ ــــ ــ ن فيها .. ولكن يتوقف فيها قليال ليتحدث مع المسـ

ض .. ذلك أنه لم  ـــه في البيت األب ــــ ـــر أو األحمر ال بد أن يلتمســـ ــ ــ النور األخضـــ
ا من الجنرال  ــ ــ ــــ ــ ان حديثا قاسـ ــمع اي ـــــ ارس مدينة النور .. فقد ســــ يجد النور في 
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ـــل هذا الحديث إلى  ــــ ــ ــ ـــــر االليزه .. وقد وصـــ ــ ــ ــــ ه في قصـ ديجول أثناء اجتماعه 
ارس .. وقال الجنرال القاهرة في مساء ذلك اليوم عن طر ال ة في  سفارة العر

ــــرائيل فلن ندع أحدا يدمرها .. ولكن  ــرائيلي : إذا هوجمت إســ ديجول للوزر اإلســــ
طل  م أن ال تبدأوا الحرب .. ومن  ادرتكم وعل ـــجب  ــ ـــ ـــنشـــ ــ ــــ إذا هاجمتم أنتم فســ

ون هو الذ يبدأ الحرب   .. )الرصاصة األولى 
ــا ..    ــــ ان في فرنســـ ذا خاب أمل اي ـــي وه ــــ س الفرنســ مها الرئ ح عد  فلم 

ــــاب  ــــ ــ ـــ ـه  (الســ ـام العـدوان الثالثي على  )جي مول الـذ تـآمر مع بن غورون أ
  . 1956مصر في عام 

ــــة لمعرفة األهداف    ــ ــ ــ ــــ عة في الفراسـ ة رف حتاج إلى موه ن األمر  ولم 
ض ان إلى البيت األب ة وراء رحلة اي ق ـــنطن  ، الحق ـــــ ــ ــ ، حيث الكونجرس ، وواشــ

ةوالخارج ة التي  ، ة ووزارة الدفاع األمر الة المخابرات األمر وأخيرا وأوال و
ومة !! ومة فوق الح   هي ح

ســـعى ، وحتى من غير فراســـة أو دراســـة   ان  ان  ان واضـــحا أن اب فقد 
ة ة أو راع ة أو ثالث ة ثنائ حرب عدوان ام  ة للق  ، إلى استنفار أعداء األمة العر

ارها  اعت ة في الوطن العريعلى مصر  وأن تكون إسرائيل ذيال  ، القلعة األمام
العدوان الثالثي على مصر  ا وفرنسا وٕاسرائيل  ما قامت برطان لهذه الحملة . و
س . فلم ال تكون حرب أخر من أجل فتح خليج  ــو ــ ــ ـــ ــ ــ م قناة السـ في أعقاب تأم

ة ؟.     العق
ــحته أحاديثه   ان نفســــه فضــ ةفقد قال في مقا ، بل إن اي في  ، بلة تلفزون

ات المتحدة  ، مطار لندن ـــألة الحرجة هي ما  (وهو في طرقه إلى الوال إن المســ
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ــتنحني للعــدوان  ــ ـــ ــ ــ ــ ــة .. أو أنهــا سـ ــة تعتزم فتح خليج العق حر ــانــت الــدول ال إذا 
ة انا السبب في إغالق مصر لخليج العق ة اللذين    ..  )والقرصنة الدول

ــاعات من هذا الحديث   ــــ ـــت ســ ــ ــ عد سـ ان في ، في مطار لندن و تحدث اب
ورك فأعلن  طلب من األمم المتحدة اتخاذ أ أجراء (مطار نيو وأن  ، أنه لن 

ة حقنا  حما انت الدول  التي تعهدت  صـــورة واضـــحة عما إذا  مهمتي أن أعود 
ــــاي تيران تعتزم تنفيذ هذا التعهد أم  ة وفي مضـ في المرور الحر في الخليج العق

  .)ال
ـــنطن ..وما هي أال برهة وجيزة حتى ومن نيو    ــــ ــ ـــ ان إلى واشـ ورك طار اب

ــون  ــ ــــ ــ ــ س جونسـ ة  ، بدأ اجتماعاته العاجلة مع الرئ ـــــك وزر الخارج ــــ مع دين راســــ
ــة نمــارا وزر الـدفـاع ، األمر ومع عـدد من رجـال المخــابرات  ، مع رو برت م

ة .   األمر
ــنطون    ـــ ــــ ــ ــ عد هذه االجتماعات العاجلة ، ومن واشـ ا ، و ن ليال إلى عاد اب
اه ، تل أبيب ع والعشرن من الشهر إ صلها في السا ار صاحب األحداث  ، ل أ

ار ..    واألخ
ع   صمات األصا مواقع األقدام في  ، أو ، وتعاقبت القرائن والدالئل مثل 

ا قد دبر في واشــنطن لينفذ في تل  ، الرمال ا إســرائيل لها تثبت أن تواطأ أمر و
  أبيب .

ـــرت في هذ   ــــ ــــ ــ ب من الدالئل والقرائنوسـ ولم أكن في حاجة أن  ، ا المو
لها ة  لنسمع األحاديث حول  ، أكون حاضرا في االجتماعات ومعي األمة العر

ار هذه االجتماعات نتفا نتفا اء أخ االت األن وما  ، هذه المؤامرة ..فقد نشــــرت و
ــورة الواحدة ــ ون منها الصــــ ــ ، على العقل أال يجمعها ل ــ املة . وقالت الكاملة الشــــ
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اء .. وما  ـــي الذ امتدا  )نعمة(األن ـــ ــــ ســــ اء أال رواتها .. في االجتماع الرئ األن
ــــون  س جونســ ـــاعتين مع الرئ ا من ســـ ــوح موضــــــوع خليج  ، قر ــ ان بوضــ ــرح اب ــ شــ

س ة منذ حرب السـو ة التي صـدرت إلسـرائيل في  ، العق وقرأ المراسـالت األمر
س ايزنهاور ووزر خارجيته د ــرائيل عهد الرئ ــــ ــــ ــمان ح إســــ ــ ــ ــــ ضــــ التعهد  االس 

ة ة في ســيناء لضــمان هذا  ، المالحة في خليج العق وتواجد قوات الطوار الدول
ة واحتشاد  ان أخيرا من سحب قوات الطوار وٕاغالق خليج العق الح .. ثم ما 
ـــرــة . وأن الموقف اآلن يتطلــب االلتجــاء إلى القوة .. إمــا القوة  ــ ــ ــــ ــ القوات المصـ

ة ال ةالدول رة ، حرة لفتح خليج العق ــ ــ ـــرائيل العســـ انت الدول  ، أو قوة إســــ إذا 
حرة ال ترد اتخاذ هذه الخطوة..    ال

ان على ذلك أخيرا    ة الخطورة (وزاد اب ان  هذا الخبر  )خبرا في غا  ..
ة عاجلة من تل أبيب ان تلقى برق ـــوله  ، الخطير أن اي ـــ ــــ ه عند وصـــ ـــلمت إل ــــ ــــ ســ

عد غد  إن مصر ستهجم (واشنطن    !! )على إسرائيل غدا أو 
ان حرب    س أر لر رئ ة العاجلة دعى الجنرال و ـــــة هذه البرق ــ ــ ـــــ ولمناقشـ

ي  ـــــوع .. وقال الجنرال األمر ــ ــ ه في الموضـــــ ة إلبداء رأ إنه ال  (القوات األمر
ة أن  ان آراءه ومخاوفه ألن المعلومات التي لد وزارة الدفاع األمر ــــارك اي ــ شـ

ـــرائ ــ ــ ـــ ــ ش اإلسـ ادرةالج أخذ زمام الم ـــرائيل ما  ، يلي هو الذ يلح  ــ ـــــ ــ س إلسـ وٕانه ل
ـــاه ش المصــــر .. ومع هذا فإن  ، تخشـ ـــرائيلي متفوق على الج ش اإلسـ فإن الج

ة اتخذ مواقعه الالزمة في  ــفينة حر ـــين ســـ ــادس المؤلف من خمســ ــ األســـــطول السـ
ع والعشرن من هذا الشهر  ض المتوس ابتداء من الرا حر األب   . )شرق ال
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ــهد بها الوزر    ــ ــتشــ ة اســــ ـــاف ـــف واقعة إضـــ شـــ ـــاخر أن  ــاء القدر الســـ شــــ و
س جونســــون  ان في اجتماعه مع الرئ ا اي ان ذلك في الخامس  ، اإلســــرائيلي أ و

  من حزران .  
ــادفة القدر العجيب ، أجل ففي الخامس من حزران   ــ ــــر  ، وهي مصـــــ نشـــــ

ي المعروف ــــوب ، المعل األمر ــ ــ دة هيرالد تربيون مقاال في جر ، جوزف الســـ
ه أن  ر ف ة  (ذ ة بخ وزر الخارج ــم قة رســ س جونســــون وث ان قد أبرز للرئ اي

ي المســتر داالس  ة ح إســرائيل في المالحة بخليج  (األمر حما ا  التزام أمر
ــائل المتاحة ــ ــ ــــ ع الوسـ ة بجم ــلت وثائ  )العق ــــ يف وصـــــ ــاءل  ــــ ــ ــ ولكن أحدا لم يتسـ

ة إلى وزارة ة األمر ة ..؟!! الخارج ة اإلسرائيل   الخارج
ـــاءل أحد   ـــــ ا أن ال يتســ ع ان طب ة  ، ولعله  ة والخارج ة األمر فالخارج

ة هما وزارة واحدة في دولة واحدة قى السؤال المحير ، اإلسرائيل  ، هل الدولة ، و
ات المتحدة ؟؟!! ، إسرائيل   أم الوال

ـــون والوزر    ــــ ــ ــ س جونســـ ــرائيلي وفي اجتماع جانبي جر بين الرئ ـــــ ــــ ــ اإلسـ
ــــنطن  ــــ ــــ ـــداقة وطيدة قبل أن يتولى  –افرون –المفوض في واشـ ـــــ ــ ــ انت بينهما صـ و

ان  ، جونســـون الرئاســـة س جونســـون حين  ــار الوزر اإلســـرائيلي إلى أن الرئ أشـ
ة في الكونجرس في عام  مقراط م الد ـــدد  -57-56زع صــ دا إلســـــرائيل  ان مؤ

ــة ــة المالحــة في خليج العق ــديــدا إلى وزر إلى حــد أنــه وجــه  ، حر ــــ ــــ ــــ انتقــادا شــ
ـــرائيل بوقف المعونات  ــ ــــ ــ ــ ان يهدد إسـ ــــتر داالس ألنه  ــ ــ ــ ة فوســــ ة األمر الخارج

ـــون قائال :  س جونسـ ة .. وأجاب الرئ ــرائيلي  (االقتصــــاد أرد أن أر العلم اإلســ
م وال تنتظروا  ــ ــ ة .. أنتم اعتمدتم على أنفســ مخر في خليج العق ض  األزرق األب

   .).. منا أن نفعل لكم شيئا
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اعات واضحة أبرزها :    انط ان من واشنطون  ذا عاد اي   وه
ض  -أوال :   حر األب ـــرق ال ــــ ــادس يرا في شـ ــ ــ ي الســ ــطول األمر ــ ــ األســ

ة االستعداد .. إذا هبت الراح في غير صالح إسرائيل .   المتوس على أه
ا :     أن على إسرائيل أن تعتمد على نفسها . -ثان
را في حالة حدوث أ أن االتحاد ال -ثالثا :   ـــــ ــ ـــــوفيتي لن يتدخل عسـ ســـ

  نزاع مسلح .
عا :   ة -را د فتح خليج العق ة تؤ حر ولكنها في الظروف  ، أن الدول ال

ة وما على إسرائيل إال أن تقوم  ، الحاضرة لم تستطع أن تتف على خطة مشتر
  بهذه المهمة بنفسها ..

ــوله إلى تل    ــ ـــ ـــح غداة وصــ ــــ ــرح واضــ ــ ــــ ان بتصـ ه وقد أدلى اي   أبيب قال ف
يين القو ( ــارات .. لقــد الحظــت تــأييــد القــادة األمر عض الع لقــد أتيــت معي ب

ـــفن ــــ ــــ ــ ع السـ ة لجم ة المالحة في خليج العق ان العلم الذ  ، الحازم لحر مهما 
ـــراحة أن  ــــ صـ ـــيين والبرطانيين  ــ يين والفرنســـ ـــحت للقادة األمر ــ ترفعه .. قد أوضـــ

ش مع هذا ن أن يتعا م ــالم ال  ــــ ـــــرائيل ال  الســـ اإلغالق غير القانوني .. وأن إســــ
مفردها ..  ار     .) 27/5/1967(  )تواجه هذا االخت

ـــرائيلي اجتماعا مطوال اســـــتمر    وفي اليوم الثاني عقد مجلس الوزراء اإلســ
ان بتقرر مفصــــل عن رحلته  ــرائيلي اي ــى خالله الوزر اإلســ ــاعات أفضــ خمس ســ

ة قد توصــلت إلى قرار .. قرار الحرب .. والبد أن الوزارة اإلســرا ، إلى الخارج ئيل
ـــــئولون  ــــ ــــ عــد أن نقــل مــا قــالــه المسـ أو على األقــل إلى اتجــاه في طر الحرب، 

ة يون .. وفي مقدمتهم رجال المخابرات األمر ــــانعو المؤامرات ، األمر ــ ــ ــ ــــ  ، صـ
ات   ومشعلو الحروب الصغيرة في هذه القارة أو تلك . ، ومدبرو االنقال
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ة    ــة ماهرة للتعرف على هذا ومرة ثان ــ ـــــ ــــ عد األمر في حاجة إلى دراسـ لم 
ــــرائيل وهي تلخص  ، االتجاه ـــرة اإلنجليزة إلذاعة إســــ ـــتمع إلى النشـــــ نت أســـــ لقد 

عد اجتماع الوزراء ة  ـــرائيل س الوزارة اإلســــ ول رئ ـــــ وهو  ، الخطاب الذ ألقاه اشــ
ه :   علن ف

ــل حده -أوال:  (   ــ ــرائيل فد وصــ الكامل .. وقد  أن الخطر الذ يتهدد إســــ
ومة تقررا عن إجراءات االستعداد التي اتخذت وهي أن قوات الدفاع  ، تلقت الح

ة أمن إسرائيل . ة مستعدة تماما لحما   اإلسرائيل
ا :    ـــائ تيران في وجه  -ثان ــ ــ ــــ ـــرائيل تعتبر إغالق مضــــ ــــ ـــــ ومة إســ أن ح

ــــرائيل ة عدوان على إســـــ مثا ة  ــرائيل ــــ ـــتقاوم هذا اإلغ ، المالحة اإلســـ ــــ الق في وســ
ل دولة في الدفاع عن نفسها . قا لح    الوقت المناسب ط

ة عن محادثاته مع  -ثالثا :   ومة تقررا من وزر الخارج لقد تلقت الح
ما فيها  ــاالته مع الدول األخر  ــ ــــ ات المتحدة واتصـــ ــا والوال ــــ ا وفرنســـــ قادة برطان

ة توجيهاته ومة اإلسرائيل ا الستمرار العمل االتحاد السوفيتي .. وقد وضعت الح
ة إلى اتخاذ إجراءات فعالة  قصـــد حفز القو الدول اســـي في المجال الدولي  الســـ

ــمان حرة المالحة ــــ ة ..  ، لضـ رة على الحدود الجنو ـــــ ــدات العســ ــ وٕازالة التحشـــ
ــــنا.. ــ ــ رة في الدفاع عن أنفســ ـــــ ــ ــ ــتخدام قواتنا العسـ ــ ــ ـــطر إلى اســــ ــــ ــ (  )حتى ال نضـ

28/5/67 (.   
ارات  اســـتعداد قوات الدفاع (وخاصـــة  ، صـــورة عامةواضـــح أن هذه الع

ة  ة في الوقت المناســــب  (وأن إســــرائيل  )اإلســــرائيل ـــتقاوم إغالق خليج العق  ، )سـ
ـــرائيل  ــ رة (وأن إسـ ـــــ ــتخدام قواتها العسـ ــ ــــطر إلى اســ ــــتضــ .. هذا الكالم العام  )ســ

ــــرائيل قد قررت أن تحارب وأن تحارب  ـــك في أن إسـ والخاص ال يترك مجاال للشــ
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ـــاعة في الو  ــ ــ ادرة .. وأن تحدد ســ ــب .. ولم يب إال أن تأخذ زمام الم ــ ــ قت المناســـ
  الصفر .
ــــرائيلي خطوة    س الوزراء اإلسـ ول رئ ــ ــ ـــار اشـ ودعما لهذا القرار .. فقد ســ

ة على طر الحرب ة لالشــتراك معه  ، عمل فقد دعا زعماء المعارضــة اإلســرائيل
ع  ة وزارة حرب لمواجهة جم مثا دأت في الوزارة لتكون  ات الحرب .. و ـــئول ــ ــ مســ

ة . يل وزارة ائتالف حث األسس العامة لتش ة مشاوراتها ل اس   األحزاب الس
ان يخاطب المجتمع    عمل على تأليف وزارة حرب  ول  ـــــ ــ ــ ان اشــــ وم  و

ـــارحا مبررات الحرب ـــ ــــــرائيلي والدولي شـ ا الدول العظمى بوجه خاص  ، اإلسـ داع
القوة الم ة و ادرة الفعل س أمام إســرائيل غير  ، ســلحةإلى أخذ الم ة(وٕاال فل ا  )الد

ا ..  ها ..(مر و ـــــطر إال ر ــ ــ ــــ س على المضـ ان منه إال أن أعلن في  )ول وما 
ســت أن إســرائيل  لن تتراجع عن إصــرارها على حرة المالحة في مضــائ  (الكن

ــ ــ أ حل وســــ ار تعهدات  ، تيران وأنها ال تقبل  اخت ـــرائيل تظل ملزمة  وأن إســـــ
حرة لضــمان حرة المالحة في المضــائ .. وأن من المنط أن تتوقع القو  ال

عمل فعال في فترة قصيرة لضمان حرة المالحة .. وأن  من هذه الدول أن تقوم 
ما  ـــــرائيلي هو في أوج قوته وعظمته ف ش اإلسـ ل اعتزاز أن الج ـــرائيل تعلن  إســـ

ة والعتاد الحري ..  المهارة والروح القتال    .) 29/5/1967(  )يتعل 
ان الحديث عن    ــيرة(و ــ ـــرائيلي(وتفوق  )الفترة القصـــ ش اإلســــ مدعاة  )الج

ـــمته وعزلته ــرائيلي الســـــاب عن صــ س الوزراء اإلســـ وهو  ، لخروج بن غورون رئ
ه  ا أعلن ف ش الدفاع اإلسرائيلي .. فقد عقد مؤتمرا صحف عتبر نفسه مؤسس ج

ـــرائيلي. وأ ( ــــ ــ ــ ش اإلســـ الج ش في ثقته الكاملة  ا في الجودة أ ج عدل نوع نه 
العالم . وأن التهديد المصــر إلســرائيل أخطر من أ تهديد واجهته إســرائيل في 
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اء جدا س مستطاعا أن تأخذ  ، الماضي .. وأن إسرائيل لها أصدقاء أقو ولكن ل
   .)أو أن تتجاهلهم دائما ، بنصائحهم دائما

حت خط   ــ ــ دأ المتطوعون  ، ة مدبرةولم تعد الحرب حديثا عابرا بل أصــ و
أن  ة  الة اليهود تطوع  (اليهود يتوافدون على إسرائيل فقد أعلن ناط بلسان الو

ــــــتمرار اســـ ـــرائيل ال يزال يتزايد  ــ ــ اب اليهود خارج إســ ــ ــ ـــول  ، الشـــــ ــ ــ وأنه يتوقع وصــ
ـام القليلـة القـادمـة .. (  ـــــرائيـل خالل األ ــ ــــ ــ بيرة من المتطوعين إلى إسـ جمـاعـات 

29/5/1967 (.   

ة    ــ اســ ــهر حتى أطلت معه بوادر ســــ طل اليوم الثالثون من الشــ د  ولم 
أن إســرائيل ســتوجه الضــرة األولى رة تنذر  وتطل الرصــاصــة األولى  ، وعســ

ام القليلة القادمة (..  الة  )والمتطوعون اليهود يتوافدون خالل األ ما أعلنت و
تر ..   رو
ــــي   اســـــ ــ ــ ـــعيد الســـــ ــ ــ ان وزر خا ، فعلى الصــ ــرائيل مؤتمرا عقد اي ــ ــ ة إســـ رج

ة ات لفتح خليج العق ة تضـــح ــرائيل مســـتعدة أن تقدم أ ه أن إسـ ا أعلن ف  ، صـــحف
ن ولوحدها إذا اضطرت إلى ذلك .. وأن إسرائيل  ، معاونة الدول األخر إذا أم

ة عن  ان حل القضـــ اإلم ان  عض الوقت لمعرفة ما إذا  على اســـتعداد للترث 
انت األمم المتحدة قادرة أن  طر إجراء دولي .. وأنه ه ما إذا  وك ف من المشـــ

ون  ال .. ولن  ع أن تنتظر طو ـــتط ــرائيل ال تســــ ــ ــ ــما .. وأن إسـ ــــ تلعب دورا حاسـ
أنها رقاص  ــتعدة تماما و ــ ـــرائيل اآلن مســ ـــنوات .. وأن إســـ ــهورا وال ســـ االنتظار شــــ

ه إسرائيل ضخم جدا ..   .)مشدود وأن التأييد المعنو الذ تالق
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ـــرائيليون من  ان هذا   ــ ـــــ عتبره اإلســـ ان الذ  ــرائيلي اي ـــ ــ ــ ــ الم الوزر اإلســ
ار المه في ختام شـــهر أ ان  الرقم في  ، وعلى التحديد ، فصـــيلة الحمائم .. و

30/5/1967 !!  
ر    ـــعيد العســــ ــدود  (ان البد لهذا  ، وعلى الصـ ـــب  )الرقاص المشــ حسـ

ان ـــرائيلي اي ــ ـــورة من دعم ماد وحري ..  ، تعبير الوزر اإلســـ صـــــ وتجلى ذلك 
ــــورة مفاجئة ظهر ذلك اليوم  ــ ــــ ــ صــ ـــل  ــــ ــ ــ ارس) فقد وصــــ ة في مطار اورلي ( فعل
وف مدير سلطة  م الس ة ومعه الجنرال حاي ة اإلسرائيل بنحاس سابير وزر المال

قا ش اإلســـرائيلي ســـا ان الج س أر وعقد اجتماعا طارئا مع ســـفراء  ، الموانئ ورئ
ون وروما ارس و ـــرائيل في  ـــهيوني و  ، إســــ ــ ــــي الصــ ـــــترك معهم المالي الفرنســـ اشــ

ارون روتشلد ..   ال
ـــرائيل المتجول   ـــفير إســـ ـــه ســـ ــل في اليوم نفســـ ة أخر فقد وصــــ  ، ومن ناح

ـــت هذه  ة .. وقد رفضــ وما إلى الها في جولة إلى العواصـــــم األور ـــيل  شــ م
ة اإلفصــــاح عن مهمتها ة  ، التجمعات اإلســــرائيل ة اإلســــرائيل واقتصــــر وزر المال

أنه عل عض  (ى القول  ــوص  ات المتحدة بخصــ ام في الوال ــعة أ ضــ ـــي  قضـ ــ ســ
ة التي نجمت عن حالة األمن في إسرائيل..   30/5/1967( )المسائل االقتصاد

(.  
ة ملجمة في ذلك اليوم   ــرائيل ــ انت األفواه اإلســــ ـــمت ، وٕاذا  ــ ، ملتزمة الصـــ

ة وهي تشـــحن عبر األجواء إلى تل أبي فقد نشـــرت  ، بفقد تكلمت الذخائر الحر
ــادر مطلعة  ة نقال عن مصـ ــ أن ثالث طائرات نفاثة من طراز  (الصـــحف الفرنسـ

طت في مطار بوردو  ة ه ـــرائيل ــ ــــ ة اإلســـــ ة الخطو الجو ــــر ـــــ ــــ عة لشـ نج تا  –بو
ـــي  ـــو  –الفرنسـ ة داسـ ـــانع شــــر ر المالصــــ لمصـ ــ حيث وقفت في المدرج العســ
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ــوار ــ ــــ الصــ ـــــرائيلي  ــــ ــالح الطيران اإلسـ ــ ــ خ .. وقد عادت هذه للطيران التي تزود ســــ
ــــنع ــ ة الصــ ــ ــ ة فرنســــ ار ومواد حر قطع الغ ــرائيل محملة  ــــ أما  ، الطائرات إلى إســ

منتهى  ــــــوع وأحاطته  ــ ــ ــت التعلي على الموضـ ــ ــــ ــ ــلطات مطار بوردو فقد رفضـ ــ ـــ ــ ســ
  .)الكتمان ..
أن أرعة    ة  ومن جهة أخر فقد أعلن ناط بلســـان وزارة الدفاع األمر

ال ـــة  ــــ ـــلت أمس إلى أطنان من الذخيرة الخاصــ ــ ــ ة قد أرســ ـــات األوتومات ـــ ــ ـــاشـ ــــ رشــ
مثل إسرائيل .. يل شحن    إسرائيل وأن شحنة الذخائر قد أرسلت إلى و

رة إلى إسرائيل   ان من تل  ، ولم تكد تصل المعدات العس حتى صدر ب
ة قول إن األحزاب المعارضة قد قبلت االشتراك في الوزارة اإلسرائيل وٕان  ، أبيب 

ــ ان قد أصــ هذا أعلنت وزارة الحرب .. ولم يب إال موشــــى د ح وزرًا للدفاع .. و
ــاعة ، أن تقع الحرب في أ يوم ــ ــ ــ ومن غير إعالن  ، في أ لحظة ، في أ ســ

!!  
ولم يب إال تحديد ســاعة  ، بل إن إعالن الحرب قد تم فعال في إســرائيل  

ـــــل إليها القار  ــ صـــ ة التي  انت هذه النتيجة الحتم ـــفر .. و ــ ــ  على القار  –الصـــ
ـــتو العاد  ــ ة .. وهذه جردة معارف  –المســــــ ـــرائيل ــــ ــحف اإلســــ ــــ ـــ ع الصــ وهو يتا

ــيناء ــ رة في ســ ــ ــ اتخاذ خطوة عســ ـــرائيل  ام إســـ ة حثت على وجوب ق ــــرائيل  ، اإلســ
أن  وأن القضاء على هذا التهديد  ، الحشود المصرة تهدد أمن إسرائيل (معلنة 

  .) 31/5/1967(  )أمر يتعل بإسرائيل وحدها .. 
ادر إلى الحرب   انت إسـرائيل ال ت والمصـادر  ، بل إن المرء ليدهش إذا 

اشـــرة اشـــرة أو غير م ــورة م صـ لها تحض إســـرائيل على القتال  ة  ان  ، الغر و
ة الســاب  ة البرطان د وزر الخارج ن لو آخر من دعاها إلى القتال المســتر ســلو
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ة قال  )د تلغراف صــن (وعضــو مجلس العموم في مقال نشــرته له جردة  اللندن
ه  حرة أن تعلن بجرأة عزمها  (ف ا وغيرهما من القو ال ا وأمر إن على برطان

ة ـــمان حرة المالحة في خليج العق ــ ــــ ان هناك نزاع على الح  ، على ضـــــ وٕاذا 
   .) 28/5/1967(  )فيجب أن تستخدم القوة المسلحة لضمانه ..

ـــرائيل    ــــ ـــد من ذلك إلسـ ــــ ــــلها العدواني و …وأ تحرض أشـ أصــــ ــرائيل  ــــ ٕاســ
ست في حاجة إلى تحرض .  ة ل عتها التوسع   وطب

  
ـار    ــــهر أ ــــ ــ ــ ـد ينتهي شــ بزغ فجر حزران ، ولم  ـالـة  ، و حتى نقلـت و

قول فيها  تر رســالة لمراســلها في تل أبيب  رت أن (رو إن مصــادر موثوقا بها ذ
الع ــراع  ــــ ارس لإلســ ــــنطون ولندن و ـــغ اآلن على واشــــ ــ ــــرائيل تضـــ مل الدولي إســــ

ة .. وأن إســرائيل أبلغت الدول  المقترح لفك الحصــار المضــروب على خليج العق
ــى .. وأن  ة من أ وقت مضــــ ح اآلن أكثر أهم ــ ــ ــر الوقت أصــ ة أن عنصــــ الغر

ة تتساءل إلى متى نظل ننتظر ؟   .)الدوائر اإلسرائيل
ان هذا هو الســــؤال الذ طرحته إســــرائيل على  )إلى متى نظل ننتظر(  

ا أن تقع ح ا .. بل حتم ا بل منطق ع ان طب ـــــهر حزران .. و ــ ة شــ لفائها في بدا
  الحرب في أوائل حزران .

ـــذه نبوءات الفلكيين   طوالع النجوم ، ولم تكن هـ ـــا  ، وال العرافين  ولكنهـ
ــطنع األحداث لتعتـد ـــــ ــــ ـة األحداث إزاء دولة تصـــ يف بهـا وقد وقعـت  ، حتم ف

  األحداث وتوافرت بين يديها المبررات .
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ـدأت مخــاوفي أكثر من غير .. أعرف    ـدأت أخـاف من حزران .. و و
نت أعرف  ، أننا غير قادرن على الحرب ــتعداد لها .. فلقد  ــــ ــــ ـــنا على اســـ ــ ـــ ــ ــ ولسـ

ما أعرف اسمي ما أحس جسمي.. ، مؤتمرات القمة    وأحس مخالفاتها 
ان أكبر خوف   ة ، يو فة البرطان ــح ــــ ــــ ــ ـــة الصــ ــ ــ ـــ ــ جردة  ، أن تتحق فراســ
زرفر ـــرة األولى ..  (التي أعلنت  ، االو ــ الضـ ــرائيل  أنه من المتوقع أن تقوم إســــ

ة قد ترح أو تخســـر في الســـاعات األرع والعشـــرن ســـاعة في هجمة  وأن المعر
ة مفاجئة ..   .) 28/5/1967(  )جو

ـــــجاعتي   ــــ ــ ا ..  ، وجمعت شــ ــائال ومجي ــــ ــــ قا على نبوءة وقلت ســـ وذلك تعل
ة: فة البرطان   الصح

ضــرة ســاحقة    ع العدوان أن يدمر ســالحنا الجو  ســتط تســاءلت : هل 
  ؟

ــــتحيل .. وهل نحن غافلون    ســـ ــــتهترون إلى هذا  ، جاهلون  ، قلت :  ــ مسـ
  الحد ..

ع أن    ـــتط ــــ ــــ ــ سـ ، وماهر وماكر،أال  ي وقو ــاءلت : ولكن العدو ذ ــ ــ ــ ــــ وتســ
مفاجأة ما؟؟   يدمرنا 

ارقلت    ــــتحيل .. إن فينا القادة الك ــــ ــــ سـ ا العظام ، :  ــ ــ ــــ ــ ومعنا  ، والضـــ
ة اســـــ ــ ــ رة والسـ ل خبراتها العســـــ ا  ن أن تجوز المفاجأة علينا  ، روســـــ م فهل 

عا ..   جم
عة    ــرائيل ولدت على فراش الخد وتســــاءلت : ولكن الحرب خدعة .. وٕاســ

..  
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ل أمر عدته وقلت : نحن نعرف أن الحرب خدعة .. والبد أننا أخذنا لك  
..  

حت نفسي أن يدور هذا القيل والقال في نفسي     وقلت ليت ..  ، و
قوله تعالى عملون  ــــول  ، ليت الذين بيدهم مقاليد األمور  علم الرســ وهو 

ــــلي في ميدان القتال  صـــ ـــالة فلتقم طائفة  (يف  ــ نت فيهم فأقمت لهم الصــ وٕاذا 
ونوا أخذوا أســـلحتهم فإذا ســـجدوا فل م ولتأت طائفة أخر  منهم معك ول من ورائ

ــــلحتهم ــ ــ ــــ أخذوا حذرهم وأســ ــــــلوا معك ول ــــ ــ صــ فروا لو تغفلون عن  ، لم  وَد الذين 
م ميلة واحدة  ميلون عل    )أسلحتكم وأمتعتكم ف

م)   ( صدق هللا العظ
ــــلحتنا وأمتعتنا   م .. فقد غفلنا عن أسـ ــدق هللا العظ ــ ومال العدو  ، حقا صـ

أنما نزلت ة القرآن علينا ميلة واحدة، و   من أجل حرب حزران ... ، آ
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  ين ـاصر وحسـد النـعب

  
 … )الملك حسين وصل إلى القاهرة  (

حة يوم الثالثاء انت همسة الجماهير في صب الثالثين من شهر  ، تلك 
ار ار . ، أ   شهر األقدار واألخ

لها ـــابت إلى المدينة  دأت الهمســـــة في مطار القاهرة ثم انســ لها يتناق ، و
ــــاحــاتهــا ومقــاهيهــا ومعــابــدهــا  ، المواطنون من واحــد إلى واحــد ــــ ــــ ــ حتى مألت ســ

ذب ، ووزاراتها   وذاهل ومتسائل .. ، والناس بين مصدق وم
ا ــائر أرجاء الدن أ المثير.. ، وفي القاهرة حملت أمواج األثير إلى سـ  (الن

ـــر في  ـــــ س عبد الناصـــ ان الرئ ـــل فجأة إلى مطار القاهرة و ــ ــــ ـــين وصــ ــ ــــ الملك حســ
الهاس ة  ، تق   . )وهما اآلن في اجتماع مغل في قصر الق

له ان هذا الخبر هو خبر الساعة في الوطن العري  قعة  ، و ل  وفي 
قاع العالم سمع الراديو.. ، من  ضاء التلفزون أو    حيث تقرأ الصحف و

ـــب للملـك أن زار القـاهرة مرات ومرات ــ ــ ــ ــ س عبـد  ، وقـد ســـ ـالرئ واجتمع 
ــــر في عدة م ــوله إلى القاهرة مثيرا لالهتمامالناصـ ــ ن وصـ ات .. ولم  ــ ــ أو  ، ناسـ

ارة  ثيرا من زاراته ال تتعد أن تكون ع ـــة والعجب .. بل إن  اعثا على الدهشــ
قول  )الملك حســين وصــل القاهرة  (واحدة  ما  ســت أكثر من مبتدأ وخبر ..  ول

ة ..    طالب المدارس االبتدائ
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ــــين إلى ال ــــول الملك الحســــ ــ ــهر  …قاهرة وفجأة ولكن وصــ ــ وفي آخر شــــ
ار ام  ، ان حدثا من األحداث الجســام ، أ قة على مســيرة األ صــمات عم ع  ط

امله  ام .. وسق القدر  ام الستة .. إال ستة أ ة .. ولم يب على حرب األ التال
ع !!   في اليوم السا

ان .. ولكن مجيء الملك حسين    ل م الغة العجب في  انت الدهشة  و
ن أحد يتصــور أن إلى  ا في الوطن العري .. فلم  ان أبلغ دهشــا وعج القاهرة 

ـــير عبد  ــ ــ رفقته المشــ ر و ة ال ــــــ ــر من منزله في منشـــ ـــــ س عبد الناصــ يخرج الرئ
ـــين ال الملك حســـ ــتق ون في اســــ م عامر ل ه ، الح ـــمه بين ذراع ــ ضـ ع  ، و ط و

ة ه قبلة التح ام  ، على وجنت ــــماها مؤرخو حرب األ ـــــار التي أســ ــتة من أنصـ ــ الســ
عد ما  ة ف ة القاتلة ..  ( ، الصهيون   !! )القبلة التارخ

ان السبب في العجب   طل العجب ، و أن العالقات  ، وٕاذا عرف السبب 
ان عبد  تدابر والتناحر . و ــى حال من ال ــ ــ ــــ انت على أقســــ بين القاهرة وعمان 

انة العمالة والخ ـــين  ــر يتهم الملك حســ ــ انت إذاعة  ، الناصـ الملك و القاهرة تندد 
ــين ه ، حســـــ أمه وأب انت إذاعة األردن تنهش عبد  ، و ما  ه،  ــرته التي تؤو ــ وأســـ

ــتان بين الموقفين ـــاب .. وشــ ــين في قفص االتهام  ، الناصــــر بال حسـ فالملك حســ
ـــمر على هذا  ــــ ـــي النائب العام .. والجماهير تتندر وتســ ــــ رســ ــــر في  ــ ــ وعبد الناصـ

م !   !الحوار وهي متكئة على سدة الح
انت له    حة ذلك اليوم  ــب ــ ـــين إلى القاهرة في صـــ ــ ولكن مجيء الملك حســ

عرفون بواطن  ظنون أنهم  ــــرارها حتى على الذين  ــــ ـــة فردة بذاتها خفيت أسـ ــ ــ قصــ
عرفون الواقع قبل وقوعه ..   األمور .. أو 
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ــعد    ـــ ــــ س وزرائه سـ ـــين ورئ ــ ــــ عرف أمرها إال الملك حسـ ن  ففي عمان لم 
ان اللواء س األر ان علمها عند اثنين جمعة ورئ  ، عامر خماش .. وفي القاهرة 

ــير عبد  ــ ــــر والمشـ س عبد الناصـ ــين : الرئ ـــخصـــ ــان واحد مؤلفا من شــ ــ أو عند إنسـ
عد ما  ــم إليهما ثالث ف ــ ــــ ــ ــ م عامر .. وانضــ هو اللواء عبد المنعم راض  ، الح

ة الموحدة . ادة العر   معاون القائد العام للق
انت األمة وقد بدأت القصــــة في أوائل الع   ار حين  ــهر أ شــــرنات من شــ

ل جوارحها إلى إذاعة القاهرة وهي  عها مشدودة  ة تقف على أطراف أصا العر
ــــرة ـــاد القوات المصــ ة واحتشـــ ــحب قوات الطوار الدول قها  ، تتحدث عن ســــ تســــــ

عتها النشيد الشهير  ة وفي طل   .)هللا أكبر ..  (وتلحقها األناشيد الوطن
شـــرن من الشـــهر وصـــل إلى القاهرة اللواء عامر خماش ففي الواحد والع  

ش األردني ان الج س أر ان  ، رئ ــعد جمعة في ب ــ ــيد ســـ ــ س الوزراء الســـ وأعلن رئ
ة  ومة األردن ــــمي أن الح ــــ ــــين بن طالل أوفدت  (رســ ــــ قا لتوجيهات الملك حســ ط

ــة الموحــدة ــادة العر ــاحثــات مع الق .. غير أن  )اللواء عــامر خمــاش إلجراء م
قــة الحق عرف الحق ن  ــانــت غير ذلــك .. بــل أن مجلس الوزراء لم   …قــة 

بيرن : األول  ة ال تســتند إلى الواقع لســببين  ان رســمي .. وأعذار رســم ولكنه ب
ـــي ــ ــ ــــ انت قد جمدت منذ العام الماضـــ ة الموحدة  ادة العر والثاني أن  ، أن الق

ــدو  ــــة الموحــــدة على غير جــ ــادة العر ــ ــــل  ، األردن قــــاطع الق ــا لم تفلح  مــ
ــة وااللتزام  ـــــة لحمــل األردن على العودة إلى الحظيرة العر ــ ــ ــــ المحــاوالت المخلصـــ

  مقررات مؤتمرات القمة ..
ـــبب في رحلة اللواء    ش األردني هي الســ ة في الج ـــا ادات الشــ انت الق و

ـــــين أن مجموعة تعرف  ــ ــ ــــ ـــل إلى علم الملك حسـ ـــــ ــ ــ   خماش إلى القاهرة .. فقد وصــ
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ا األحرار( ة )الض ش األردني في المعر وقد  ، قد بدأت تتساءل عن دور الج
ح  ـــا ش اإلســـــرائيلي .. وتصــ ـــر يواجهان الج ـــور والمصــ ــان الســ ــ شـ ح الج ــ ــ أصـ

ش األردني في ثكنــــاتــــه :  قى في الخنــــادق -الج ــا في  ، ونحن هــــل ن وٕاخواننــ
أ وجه نقابل شعبنا   !بل نساؤنا وأوالدنا ؟ ، السالح يتواثبون إلى الميدان .. و

فة الجارفة   ــ ــ ــــ ــــ ـــين إال أن ينحني أمام العاصــ ــ ــ ــ ـــ ن أمام الملك حســ  ، ولم 
ـــاء اح مســ ة صـــــ ش جو المعر ع ــعب في األردن  عد أن رأ أن الشـــ ــــة   ، وخاصـ

عودوا إلى مــدنهم وقراهم  ــامهم ل قلعون أوتــاد خ وأن جمــاهير الالجئين قــد بــدأوا 
ب النصـــــر والتحرر حنون شـــــوقا عد أن ســـــلخوا عشـــــرن عاما طواال  ، في مو

ار ..   إلى الد
ة في القاهرة    ، ومن غير أن يذهب اللواء عامر خماش إلى السفارة األردن

ــا من  )غزوة خاطفة  (فقد توجه في  ــــ ــــ ــــ ة الموحدة .. راسـ ادة العر إلى مبنى الق
ـــاللواء عبـــد المنعم رـــاض وهو من  ، مطـــار القـــاهرة الـــدولي .. وهنـــاك اجتمع 

ا المقرين من الرئ ـــرالضـــــ ــين  ، س عبد الناصــ ــ ة الملك حسـ ه برغ ــى إل وأفضـــ
ــر س عبد الناصـ ــي الموقف مع الرئ ــتعد أن  ، بزارة القاهرة وتنسـ وأن األردن مسـ

حت على األبواب .. ة أص ة .. والمعر ل طاقاته في المعر   ضع 
ــالي    ــ ــــاح اليوم التـ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــان في صــ ــــاش إلى عمـ ـــاد اللواء عـــــامر خمـ   وعــ

ان الر  22/5/1967(  ــــدر الب ـــــة مجلس الوزراء األردني) وصـــ ــــمي من رئاســ  ، ســـ
اها ة إ اب الكاذ علن  ، مصرا على األس أن اللواء عامر خماش قد ذهب إلى  (ل

ة  ادة العر ـــي المجهود العري مع الق ــــ ــــ ــ ة تتعل بتنسـ ــم ــ ــــ ــ ــ القاهرة في مهمة رســ
ة الموحدة برئة مما يزعمون !! )الموحدة ..  ادة العر   والق
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ــيرا عل   ان موقفا عســ ــين و ـــتقبل الملك حســ سـ ــر أن  س عبد الناصــ ى الرئ
عد تلك الخطب الهادرة التي تحدث فيها عن الحســــين ــغير ( ، في القاهرة   ، الصــ

انة ..  ، الخائن ، العميل ان  )ورث العمالة والخ ـــر  ـــ ــ ــ س عبد الناصـــ ولكن الرئ
ا ان مثال مقدار ما  ا  حين تفرض الظروف .. وأ ظروف أشد قهرا من  ، واقع

ــال ال ــ ـــــ ــــ ة أصـ ن أن تكون المعر م يف  ة .. بل  ة المقبلة على األمة العر معر
طل على إسرائيل تدميرا وتمزقا ، من غير األردن   و إفناء وتحرقا .. ، وهو 

ام وعبد الناصر يلوك هذا األمر في نفسه .. غير أنه    ضعة أ ومضت 
عد أن مضغه ومضغه مرات ومر  ستطع أن يبلع شيئا واحدا  ستطع لم  ات .. لم 

ــفي التل ــ ــ ــ س ديوانه وصــ ــين في القاهرة ومعه رئ ـــ وهو الذ  ، أن ير الملك حســـــ
ام العدوان  ـــــا للوزراء أ ســ ان رئ س العري، حين  ـــــهير على الرئ تولى حملة التشــ

الجبن  ، اإلســرائيلي على قرة الســموع ه نزلة مالك في الخمر .. فاتهمه  ونزل ف
  يل .. ورمتني بدائها وانسلت!!والتواطؤ مع إسرائ ، والتقصير
العمال العرب (    ـــــة لقائه  ــر فرصـ ــ س عبد الناصــ ) 26/5/67وانتهز الرئ

ـــة ــ ــــ ــ ــ ل فرصــ يف يدير  عرف  ة  ، وهو الذ  مثا ان  الما  ه  فوجه في خطا
ـــين ـــ ــــ ة معنى ذلك الكالم ، جواب إلى الملك حســ  ، دون أن تعرف الجماهير العر

  ودون أن تفهم القصد والمقصود ..
االســــم أو  ، لقد قال عبد الناصــــر   ــير إلى الملك حســــين  شــ من غير أن 
ــم ـــ مثلوا  ( ، الجسـ ـــر  ــ ش المصـ ــور والج ــ ش الســ ــتعدين والج ـــ إحنا النهارده مسـ

ــــرائيل أن تكون جبهة  ــ ــ ــــ ل الجبهة إللي موجودة حول إســ جبهة واحدة ونتمنى أن 
ع ، بنتمنى هذا ، واحدة ات في الوقت الحالي .. ط ـــفي ولكن هناك عق ــ ــ ــ ــــ ا وصـ

ن أن أنا أتعاون مع  م ان وجاســـوس عند اإلنجليز ال  التل جاســـوس عند األمر
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ــير وال  ة مصــــ ة هي معر ال ألن المعر ل من األشــــــ ــ ــ أ شــ س  ــ ــ هؤالء الجواســ
ة .. نتمنى أن تكون جبهة واحدة حول إســـرائيل  س في هذه المعر مجال للجواســـ

 ..(.  
حق هدفي   ـــر أن  س عبد الناصـــــ حجر واحد  ، نوقد أراد الرئ وأن يرمي 

ون األردن في  ـــأ الرأ العـــام العري إلى أن  ـــفورن .. أراد أوال أن يه ـــــ ــــ عصــ
ة عودة الملك حسين إلى الحظيرة العر فاجأ  ة الواحدة .. حتى ال   ، الجبهة العر

را ـــــتن ـــــين أمرا مســــ ـــر والحســــ ــــ ا أن يخاطب  ،وال ير في لقاء عبد الناصــ وأراد ثان
ـــين علنا ــ ـــوس (أن  الملك حســ ــفي التل العميل الجاســــ ــــ ان له في هذه  )وصـ ال م

القاهرة. ان له في هذا اللقاء ..  التالي ال م ة .. و   المعر
ــارات والرســــاالت الســــرة بين القاهرة وعمان حول الموعد    ادل اإلشــ وتم ت

اح  حث .. ووصل الملك حسين إلى القاهرة في ص ع ال وأشخاص الوفد ومواض
س عبد الناصر والمشير 30/5/67االثنين (  اله في المطار الرئ ) ليجد في استق

ــعبي ..  ، عامر وثالثة آخرن من رجال الدولة ــ ـــمي وال شــ ال رســـ ــتق من غير اســــ
أكثر من هذا طمع  ن الملك حسين    فتلك عنده هي فرحة العمر !! ، ولم 

اح ذلك اليوم   ـــــ ــ ـــــرة من صـــ ــاعة العاشـــــ ــ ــــ دق جرس التلفون في  ، وفي الســ
تبي ـــيد  ، م ــــ ــ ــ الســـ ة .. وٕاذا  ة التارخ عث من تلك الحق ـــل من ــ ــــ ــــ في رنين متواصـ

ة .. حدثني من قصر الق س عبد الناصر  تب الرئ   سامي شرف مدير م
ة   س يدعوك إلى قصر الق ادة الرئ   حاال . ، ضرور  ، قال : س
ع أن أعرف الموضوع ..     قلت : خيرا إن شاء هللا .. هل أستط



  

-191-  

قى األ   ــراقال : أرجو أن ي قك  ( ، اآلن ، مر ســـــ ــد ــ ـــين )صـــ  ، الملك حســــ
عي س .. وطب ادة الرئ ــ ــ ين ســـــ احثات مهمة بينه و ــتتم م ـــــ ـــل القاهرة .. ســ  ، وصــــــ

احثات .    حضورك ضرور لالشتراك في الم
عض الوقت   ــــل أن أترث  ــــ ــ ــ احثات ، قلت : أنا أفضـــ  ، فإن نجحت الم

ه ا ــــــلت إل ــ ــ عد .. وأنت تعرف ما قد وصــــ ما  ـــر ف ــ ــــ نني أن أحضـــــ ألمور بين م
  المنظمة والملك حسين ..

س .. ، انتظر على الخ ، قال : من فضلك   قة واحدة و   دق
ــــر على التلفون    س عبد الناصــ الرئ ـــــماعة التلفون وٕاذا  ا سـ ـــــ قيت ممسـ و
  يتكلم ..
ا أخ   ـــورك أحمد  قال :  ة .. وحضـ ــين معانا في قصــــر الق .. الملك حســ

. وأن يزول سوء التفاهم بين الملك ضرور .. ونحن نأمل أن نصل إلى اتفاق .
ل حال حينما تأتي سأشرح لك الموقف ..   والمنظمة .. على 

ادتك على    ة .. إنما أرجو أن أر ســ قلت : ســأتوجه اآلن إلى قصــر الق
  انفراد أوال .. 

عا .. هذا في نيتي ..     قال : ط
تبي في حي الدقي .. وهمست في أذن زمالئي أعضاء     وخرجت من م

ـــرال ــ ــ س عبد الناصـ ــة حديث الرئ ــ ة بخالصــــ وطلبت إليهم انتظار  ، لجنة التنفيذ
ام  ام وأ أ عد الكارثة  إلى أن أعود .. فما عدت إليهم .. بل ما رأيتم إال .. إال 

  .. وذلك له حديث الشئون والشجون !!
ارة في شــوارع القاهرة المزدحمة   وأنا أكاد ال أر الشــوارع  ، وانطلقت الســ

ـة ، جمـاهيروال ال ــــلـت حـدائ الق ــ ـــ ــ ــ ـاألرج ، ووصـ ــرت  ، وهي تفوح  ــ ــــ ـــــ صـ فمـا أ
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ة  قني إلى قصــر الق ان عقلي قد ســ ار .. فقد  األشــجار وال ســمعت بالبل األط
عقله سمع  شم و صر و ه!!  ، وحقا أن المرء ي ه وأذن   قبل أنفه وعين

ـــر   ـــــ تب  ، ودخلت القصـــ ــــرفات إلى غرفة مجاورة لم ــــ ــ وقادني رجال التشـ
حدثني واقفاالرئ ــر  ــ ــــ ــ ــ س عبد الناصــ أن  ، س .. ودخل الرئ أنما يوحي إلي  و

ــاح ضــ حتمل الشــــرح واإل مجيء الملك  )قصــــة  (وأوجز  ، الوقت قصــــير .. وال 
ــين إلى القاهرة ..  ل الدالئل تشـــير إلى أن  (حسـ وٕاننا في ظروف حرب .. وأن 

ة تؤلف أهم محور في  ة وأن إســرائيل ســتهاجمنا .. وأن الجبهة األردن هذه المعر
ــك وعلينــا  حتمــل التردد واالنتظــار .. وأن الظروف تفرض علي وعل الموقف ال 

ــة  ـــــين معنــا في هــذه المعر ــ ــــ ــ ون الملــك حسـ عــا أن  س عبــد  )جم ــدأ الرئ .. و
اب لماته في طرقه إلى ال ــــير في خطواته عند آخر  ســ ــــر  ه  ، الناصــ ت وٕالى م

ــاهما واجما ــــ ــ ـــير وراءه سـ ــ ــــر  ، الخاص .. وأنا أســــ ــ ة وأحالم النصـــ اف المعر وأط
ل إرادتي ، وآمال التحرر وأماني العودة ـــــالة  ، أفقدتني  ــ ـــ ورأيتني في داخل الصـــ

ت خاللها الخفقات  فة تماســـــ انت لحظة عن وجها لوجه أمام الملك حســـــين .. و
ضات .. وتبلد اإلحساس ست األنفاس .. ، والن   وانح

ان المشــهد  ،  مصــافحاومددت يد ، ومد الملك حســين يده مصــافحا   و
اردة ة  أننا في مسرح   غارقة في التفاهة .. ، اردا 

م عامر ..    ـــير عبد الح ــ ــ ـــاح المشـــ ــ ــ ا جاللة الملك عاوزن نزل  (وصـــ
ا أخ    )الزم تتفاهموا وتتعانقوا ..أحمد  سوء التفاهم .. 

ــين   عا  ، وأقبل علي الملك حسـ العناق .. وجلســـنا جم ادلته  العناق .. و
م على  ــير عامر والملك حســــين .. وخ س عبد الناصــــر والمشــ في أماكننا .. الرئ
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ــمــت تقطعــه نفثــات المــدخنين .. والقــدر  ، عض الوقــت ، الغرفــة ــــ ـــــ جو من الصـــ
ع رقيب ..   سم

ـــر   ــ ــ س عبد الناصــ ــار إلى  ، وتحدث الرئ ــ ــ ــ ــمت .. فأشـ ـــ ــ ــــــر جو الصــ ســـ و
ـــدها ف ــــ ــــ ــ ة وحشـ ع القو العر ــرورة التحام جم ــ ــــ ــــ ةالظروف الراهنة وضــ  ، ي المعر

اب الخالف ونعمل على إزالتها .. حث أس   وطلب أن ندخل في 
ة   اب الخالف  ، فقلت : نحن اآلن أمام معر وال داعي للتفصـــيل في أســـ

ل  ان الفلســـطيني  ــين في صـــدد إنشـــاء الك .. لقد بدأت مســـيرتي مع الملك حسـ
ــأننــا ال نرــد أن نتع ، انفتــاح ــل التطمينــات المعروفــة  ــان وقــدمــت لــه  رض للك

ة ، األردني ـــرق ة عن الشــ ــفة الغر ادة أو  ، وال أن نســـــلخ الضـــ ــ وال نمارس أ ســـ
ــــلطة ــ ــــ ار  ، ســــ ل الذ أردناه هو تحقي مطالبنا المعروفة: التجنيد اإلج  ، وأن 

ة الدفاع المدني .. أما على الصــعيد  ، التدرب الشــعبي ، تحصــين القر األمام
ان رأينا العمل على ت ما يتعل العام فقد  ة الموحدة ف ادة العر ات الق ــ نفيذ توصــ

ة إلى األردن ــعود ة والســ رين .. و  ، بدخول القوات العراق وٕانشــــاء مطارن عســــ
  .. و .. 
ــــر قائال : جاللة الملك مواف على دخول    ــــ ــــ س عبد الناصـ وقاطعني الرئ

ة س العراقي عبد الرحمن عارف ألب ، القوات العراق الرئ ـــل اليوم  ــ ــــ ــــأتصــ ــــ لغه وســـ
ش العراقي إلى األردن في خالل يومين أو  بذلك .. ونأمل أن تصــل وحدات الج

  ثالثة .. 
ا أخ   م عامر قائال :  ـــير عبد الح ــ ــــ ــــ .. عفا هللا عما أحمد  وعقب المشـ

تنا مع  ل جهودنا في معر لنا إخوان .. يجب أن نعبئ  ـــلف .. نحن اآلن  ـــ ــ ــ ســــ
أن إســرائ ل التقارر عندنا تشــير  ا .. رما غدا إســرائيل ..  يل ســتبدأ الحرب قر
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س عندنا وقت للعتاب على الماضــي .. نحن  عد غد .. من يدر .. فل .. رما 
  اليوم أبناء اليوم .. 

س من أجل    ة .. ول ــين من أجل المعر ــ قلت : إن خالفي مع الملك حسـ
  أ شيء آخر ..

اب خالفنا مع المنظأحمد  وقال الملك حسين : أن األخ   مة .. عرف أس
ـــين في  ـــــ ــــ ــئولون عما جر .. أنا أحمل خمســ ــــ ـــــ عا مســـ ل حال .. نحن جم على 

ة .. واألخ ة ..أحمد  المائة من المسئول اق   الخمسين في المائة ال
قول األخ   س عبد الناصر : وماذا    ؟؟أحمد  قال الرئ
ل األخطاء ..    ــئول عن  ة .. أنا المســـ ـــئول ل المســ قلت : بل أنا أحمل 

ل نحن اآلن نواج ة مع إسرائيل .. وأنا أعتذر لجاللة الملك حسين عن  ه المعر
ه أن نفتح صـــفحة جديدة ، األخطاء .. وأنا مســـتعد أن أســـير خلفه ل ما أطل  ، و

  ل صدق و إخالص ..
ـــاطها  ــ ــ ــــ ــــين : وأنا مواف من جانبي أن تبدأ المنظمة نشــ ــ ــــ ــ قال الملك حسـ

تب المنظمة في الق انت السلطة األردالتعاون والتنسي .. وسنفتح م ة دس( و ن
الشمع األحمر قبل   )1(عام ). قد أقفلته 

سرعة .. والواقع أنه  م تصافيتم  س عبد الناصر : الحمد  أن قال الرئ
م أ خالف جوهر .. س بين   ل

ســافر األخ  ام للتنســي مع أحمد  وأنا أقترح أن  ضــعة أ عد  إلى عمان 
  جاللة الملك ..

                                                           
)1( ، مة مع الملوك والرؤساء أحمد الشقير . على طر الهز   ، مصدر ساب



  

-195-  

ــين في طائرته .. قلت : بل إني أر  ــ ــ ـــافر اليوم ومع الملك حســــ ــ ـــ أن أســ
ا .. فلماذا  ة واقعة قر ر أن المعر ـــير عامر ذ حتمل التأجيل .. المشــ األمر ال 

  االنتظار والتأجيل ..
ت الملك حســــين ـــا .. ولكن جو الحديث  ، وســــ ووجهه ال ينم عن الرضـ

قول سمح له أن  انت تقول ال ، ال ، لم  انت قسمات وجهه    ال..  ،وٕان 
ة  قول : إن شــــاء هللا تنتهي هذه المعر س عبد الناصــــر ل ـــتطرد الرئ واسـ
األردن  ــطين .. ونحن من جانبنا موافقون على إلحاق قطاع غزة  ــــ ــــ بتحرر فلســــ

م جاللة الملك .. وما رأ األخ ذلك ؟؟ أحمد  تحت ح س    أل
ـــي .. قطـاع غزة هو ألهل القطـاع  ، قلـت : وهللا ــــ ــ ـــ أنا ال أملـك إال نفســ

ـــيره .. أنا من و  قرر مصــ ـــطيني هو الذ  ـــعب الفلســ ـــعب الفلســـــطيني .. والشــ للشــ
ـــــين على التحرر ع الملك حســ ا ــتعد أن أ ــ ــ ــين  ، جانبي مسـ ــــ إذا خاض الملك حسـ

ة التحرر عه أن أناشد الشعب على أن  ، وحق هللا اآلمال ، معر ل ما أستط و
اد .. ونسأل هللا ع الملك حسين ملكا على البالد والع ا   النصر .. ي

ــر إلى الكالم عن قطاع غزة ــ ــ ــ ـــــ س عبد الناصـ قدم من  ، وعاد الرئ من 
ـــغير ــ ـــطين (فقال  ، الحلو إلى طفل صـ ــم  ، قطاع غزة جزء من فلســـ والزم ينضــــ

ة مه المشير عامر  ، إلى الضفة الغر ح مه من أن  ح والملك حسين أولى أن 
ذلك ؟ س    .. أل

ــــير عامر ــ ان قطاع غزة  ، فأجاب المشـ ـــه ) : نحن ( و ـــــاصــــ من اختصــ
ــم  ــين يرد نضـــ ان الملك حســـ أ حاجة .. وٕاذا  غير مســـــتفيدين من قطاع غزة 

ه العرش !!   إل
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ــارر الملك ـــ ــــ ـــاد االجتماع جو من االنفتاح ، وانفرجت أســــ ــ ـــــ وطلب  ، وســـ
س عبد الناصر إلى رجال التشرفات أن  فدخل السيدان  )يتفضل اإلخوان  (الرئ

را محي الدين وعلي صبر  س ز مان رئ س والسيد محمود صدقي سل ا الرئ نائ
س  …الوزراء واللواء عبد المنعم راض  ـــعد جمعة رئ ــ ــ ــــ ـــــيد ســ ــــ ودخل معهم الســــ

ــاع إلى  ـــان .. وتحول االجتمـ س األر الوزراء األردني واللواء عـــامر خمـــاش رئ
اسطة   عد أن انتهت المصالحة .. ، مؤانسة وم

حقيبتي حتى  ، يتيوحان موعد الغداء فاســتأذنت ألنصــرف إلى ب وأعود 
طائرته ادته .. ، أسافر إلى عمان مع الملك    وتحت ق

ــنعد معاهدة الدفاع  ــــ ـــــر : ونحن في هذه الفترة ســ س عبد الناصـــ فقال الرئ
ين األردن ــــترك بيننا و ــ ة ، المشـــ ـــم ــ ــة رســــ ــ عها اليوم  ، لنوقعها في جلســـــ  …ونذ

ح معروفا ف ــ ــ عد أن أصــ ة تنتظر النتيجة  ل أرجاء العالم أن فالجماهير العر ي 
 …أن ال يتأخر عن الســاعة الثالثة أحمد  الملك حســين هو معنا .. وأرجو األخ

القوة .. أخذك    وٕاال ( مازحا ) فإننا سنرسل اللواء عامر خماش ل
ـــأكون في الموعد المحدد  ــــى إذا جاءني اللواء عامر  …قلت : ســـ وأخشــ

  …أن يخطفه رجال المنظمة 
ــهم المــارق الم ــ ــ ــــ ــ ـــوارع ومثــل الســ ــ ــ ــ ـــ ــارتي مخترقـة الشــ ــ ــ ـــــ ــــ نطل انطلقــت سـ

ار .. وفي عقلي مئة سؤال وسؤال ..  ، والساحات والجماهير في لهفة وراء األخ
ا واحدا  ار المتداف من …وأنا ال أملك جوا ـــطح الت ــ ــ ــ ـــ ر تحت ســ فقد انغمر ف

ه مولودا ..  ، األحداث عد عقلي موجودا وال صاح   حتى لم 
ــــلت منزلي ــ ـــتمع إلى إذاعة  فوجدت زوجتي إلى ، وصـــ ــ ــ جانب الراديو تســ

ما تسمع .. ، القاهرة   وهي مشدوهة 
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يف جاء الملك  س عبد الناصر.؟؟ …وقالت : و يف استقبله الرئ   و
ة عاجلة  عد .. أرد حقيبتي .. أرد وج ما  ل شــيء ف قلت : ســتعرفين 
ة .. أنا مسافر إلى عمان مع الملك حسين  من الطعام .. وسأعود إلى قصر الق

.  
يف تســـلم نفســـك إلى الملك حســـين .. أال تخاف من الغدر و  قالت : و

  .. و ..؟؟
قوله  …قلت : اتكلي على هللا  نت ال تؤمنين  ــالتك إذا  ـــ ــ ــ ما فائدة صــــ

تب هللا لنا  (تعالى  صيبنا إال ما    .. )وقل لن 
ــة رع قرن من  ــار قرا ــف ــ ــــ ــــ ــة التي رافقتني في أســ وأعــدت زوجتي الحقي

ــــغتهاالزمان .. والته ــــ ــــ يف مضــ مات من الطعام ال أدر  وخرجت من  ، مت لق
ومــا  )هللا معــك  (وزوجتي مطرقــة ال تطي الكالم والوداع .. وقــالــت  ، المنزل

  زادت ..
ة ــر الق ــــ ــــ زت فيها أجهزة  ، ودخلت قصــ ـــــالة الكبر وقد ر ــ ــ ووجدت الصـــ

ر الحدث الخطير الكبير  ة لتصو في التلفزون واتخذ المصورون مواقع استراتيج
س  الذات بين الرئ ــترك بين القاهرة وعمان .. و ــ ـــــ ــــ ة الدفاع المشـ ع اتفاق حفل توق

  عبد الناصر والملك حسين ..

ــختين ــــ ـــــ ة على نســـ ـــيء جاهزا .. االتفاق ـــ ــ ــ ل شــــ ان  الوفدان العري  ، و
ان  ، واألردني ر .. ولكن شــــيئا واحدا  ـــو ــتعداد للتصـ ــمة على اســ والوجوه المبتســ

ــال الب وليينتظر الفتو من رجـ ــوع البروتو ــ ــــ ــ ـــ ـــان الموضـ ول .. و أين  ، روتو
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ـــــقير .. مع الوفد العري ؟  العري .. أم مع الوفد األردني ..؟ أم  ــــ ــــ يجلس الشـ
  وأين .. ؟  ، هل يجلس وحده

ــة الـــدفـــاع أوقلـــت : ال  ـ ع اتفـــاق ـــان .. هـــذه حفلـــة لتوق جلس في أ م
ة ، المشترك   وطن . فنحن ال دولة وال ، ولست فرقا في هذه االتفاق

ـــر والملك حســـــين  س عبد الناصــ ــر الرئ ـــر )اإلجماع  (وأصـــ  ، أن أحضــ
ـــر أن أجلس مع الوفد العري ..  ، وأخطب ، وأجلس ــــ ــــ س عبد الناصـ واقترح الرئ

ان ذا  ـــر أن أجلس مع الوفد األردني .. وه ــ ــــين وأصــ فقد  ، وعارض الملك حســـ
اشرة عد  ، أجلسني رجال التشرفات بجوار الملك حسين م س الوزراء ومن  رئ

ذا جلست ..   األردني السيد سعد جمعة .. وه
س تب الرئ ـــرف مدير م ــــ ـــــامي شـــــ ــ ــ ــــيد ســـ ــــ ة ، ودخل الســــ  ، حمل االتفاق

س عبد الناصر والملك حسين .. تحت أضواء المصورن والمتلفزن  ووقعها الرئ
ة مليون  ـــه ما ــ ــــ ان يتنفســ .. وٕاذاعات القاهرة مفتوحة على الهواء .. الهواء الذ 

ة .. ، يعر   في تلك اللحظات التارخ
ة وهي المهارة الكبر التي حذقناها في ميدان العمل  ، وجاء دور الخطا

الحمد  أن وفقنا هللا  (الوطني .. فخطب الملك حســين في صــوت خافت وقال 
ة نواجه التحد والعدوان ــئول ــ ـــتو المســــ ــــ دا  ، أمة واحدة ، وجعلنا اآلن في مسـ و

ــا واحــدا ــول إلى أهــدافنــا ، واحــدة وقل ــ ـــ ــ ــ ــ ن من الوصـ بير في أن نتم  ، .. أملنــا 
قوة م ..  ، عزم ، والحفا على أرضنا واستعادة حقوقنا ومجابهة التحد  بتصم

ر ألخي أنه أتاح لي الفرصـــة حتى نلتقي وحتى نتوصـــل إلى هذه النتائج ..  أشـــ
ــل له .. وأرجو أن أغتنم هذه الفر  ــ ـــة ألنقل وأنا واث أن هدفنا قرب وحانوصـــــ ــ ــ صــ
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ة ومســـاندة  ات ومح ة المتحدة تح ادتك وٕالى إخواني في الجمهورة العر إلى ســـ
ل شيء  رك على  ة في هذا الظرف وأش   .. )ل أعضاء األسرة األردن

ــة اليوم  ( ــ ر ألخي أنه أتاح لي الفرصـ ــ ــ ـــيء .. وأشـ ل شــ رك على  ــ ــ أشـ
ـــين .. مجرد )حتى نلتقي  ــــ ــــ ــ ه الملك حسـ طمع ف ل ما  ان ذلك  االجتماع  .. 

ة  ـــــاء .. فالقوم ــــائر الملوك والرؤســ ان حال ســـ ذلك  ــر .. و س عبد الناصـــــ الرئ
ة في أوج عزها ادروا أيها الملوك  ، العر ـــــر تلوح في األف .. و ـــير النصــ ــ اشــ وت

ــاء للحاق ــ ــــ ب ، والرؤســ فوت القطار في طرقه إلى تل  ، ولو بذيل المو قبل أن 
  أبيب !!

ل ــــر  ـــــ س عبد الناصــ ره للملك وألقى الرئ ـــــ ــ ــ ة أعرب فيها عن شــ تو مة م
ـــين  ــ ــ ــ ــــ ام بهذه الزارة إلى  (حسـ ادأة التي قمتم بها للق للخطوة التي اتخذتموها والم

عض الخالفات انت هناك  حتم  ، القاهرة ..  ة اليوم  ولكن موقف األمة العر
احثاتنا في  على الرجال أن يتخذوا هذا الموقف .. ولقد اتفقنا اليوم منذ بدأت م

ــر  ــ ش المصــ قف الج ــيء ..  ل شــــ را واتفقنا على  ا وعســــــ ــ ــ اســ ــ ــ اح ســ ــ ــ الصــ
ــرائيل ومن  ــ ــ ــــ ش اللبناني على حدود إســـ ـــور والج ــ ــــ ش الســــ ش األردني والج والج
ــــوداني  ــ ـــ ــ ــ ش السـ تي والج ش الكو ش الجزائر والج ش العراقي والج ـــا الج ورائنـ

لها .. إن هذا العمل يذهل العالم اليوم .. وال ة  ســــت خليج واألمة العر ة ل قضــــ
رك مرة أخر أيها األخ العزز  ــطين .. وأشــــ ة حقوق فلســ ــ ة ولكن هي قضــ العق

ل توفي .. ل العزة و    .)وأرجو لك التوفي وللشعب األردني الشقي 
اع ووضـــعه أمامي ألتكلم .. وأنصـــت  س عبد الناصـــر المذ وأمســـك الرئ

ــــى أن أقول ـــرون لما عســ ــألقي و  ، الحاضـــ ــبون أني ســــ حســــ احدة من خطبي وهم 
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لة ة  ، الطو ة التارخ ـــــ ة .. غير أن هذه المناسـ ة التارخ ـــــ ونحن في هذه المناسـ
اتي !! ة ألقيتها في ح   نفسها هي التي أوحت إلي أن ألقي أقصر خط

ــيرات ـــ ــــ ــ لمات قصــ اع بيد وألقيت  ت المذ ــ ــ ـــــ أدعو هللا  (قلت :  ، أمســــ
 ، ــل أمــانــة ، إلى الميــدانتعــالى العلي القــدير أن ينتقــل هــذا االتفــاق من الورق 

ــــرف ــ ــ ــــ ل شــ ل إخالص  ، و عد )و ما  ا ف ا أو أجنب إلى  ، .. وما لقيت عر
ــة الموجزة رني بتلــك الخط ــذ ــا ليتني لم أخطــب ، يومنــا هــذا إال و ولم أكن  ، و

ب ..   في ذلك المو
ـــر س عبد الناصـــ اع من أمامي ، ودهش الرئ قول  ، وأنا أزح المذ وهو 

ده .. ( ة شقيرة .. س     .)نا عاوزن نسمع خط
قول  ــاعرنا  ــ ة على األبواب .. وشـ ت  (قلت : المعر تكلم الســـــيف فاســـــ

  ..  )أيها القلم 
ـــافحان ــ ــــ تعانقان ، ونهض الوفدان يتصـ ـــافحة  ، و ــ ــ ــ ـــابني من المصـ ــــ ــ وأصـ

ــيب من الوفد العري وآخر من الوفد األردني .. والرح  ــ ان : نصــــ ـــي ـــ والعناق نصــ
  ن .. في ذلك اليوم خسرا

ة على الرأ العام  ـــفي مزدا من الره ضــ ـــر أن  س عبد الناصــ وأراد الرئ
ـــة  ـــادة العـــامـــة للجمهورـــة العر عـــا إلى مقر الق العـــالمي فـــاقترح أن يـــذهـــب جم

ان ذلك .. ، المتحدة الجديدة سـافر الملك حسين إلى عمان .. و   قبل أن 
ة إلى مقر  ـــر الق ــــ ــــ ــ ارات الطر من قصـ ـــــ ــ ــ ــــ ب السـ ادة واخترق مو  ، الق

تب ــمع و ــ ــــ ــ سـ ــلنا إلى ذلك  ، والتارخ معنا  ــ ــ ـــ عجب .. حتى وصــ والقدر يراقب و
وحملتنا المصاعد إلى الصالة الكبر التي تعقد فيها االجتماعات  ، المبنى الفخم

ة .. رة وتقرر الخط الحر   العس
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ثنا ساعة من الزمن ـــل  ، وم ــ ـــ ــ ــ ـــ ـ ادلنا األحاديث في  فشرنا القهوة .. وت
ة الدفاع المشترك !!شـيء . ة .. فقد أودعناها في اتفاق   .  إال المعر

ر  بنا إلى مطار الماظه العس ادة عاد مو ضعة  ، وفي مقر الق ووقفنا 
ات ..  ، دقائـ فـي مجامالت الوداع ات وأصدق التمن   وأطيب التح

م عامر ــير عبد الح ـــ ــــ ا  (وقال : ، ومال إلي المشـ ـــلم روحك و ــــ ده مســـ
رتير وال حارس ..  الملك حسين   .)..وال معك س

ــت في  ــ ــ حتاج إلى حارس .. أما أنا فلســ ــين هو الذ  ــ قلت : الملك حســــ
رتير  ــ ــ ـــي وهو ســـــ ــ ــاب في األردن هو حارســــ ــ ل شـــــ  ، ودخلنا الطائرة ، حاجة .. 

ـــين وأنا من ورائه ـــ ــ ــ ــ ومن حولنا طائرات الميج  ، وأقلعت بنا في الجو ، الملك حســ
ة ، المصرة لينوعبـد الن ، للتح ه الطو وحلقت  ، ـاصر عـلى األرض يلوح بذراع

ــالــدعــاء ..  ، بنــا الطــائرة فوق القــاهرة ذات األلف مئــذنــة ــا رب  (وقلبي يهتف 
  .)نصرك الذ وعدتنا .. 

ادة الطائرة ة  ، وتولى الملك حســــين ق وجلســــت في مقعد أتصــــفح اتفاق
ـــترك فلم أجد فيها جديدا . بل إني وجدتها من  اغة دون الدفاع المشــــ ــ ــ حيث الصـــ

ان  رت ما  ة وميثاق الضـمان الجماعي .. وتذ ــعة العر ـــ ــ ــ ــــ ــ مسـتو ميثاق الجامـ
هم ..  سطرون رسائلهم إلى ذو ـــــنما  ـــــ ة حيـ ـــــ ــ ــ ــة العثمانــ ــــ ــــ تب عساكرنا في الدولـ

ارة المألوفة  الع ذيلونها    !! )، حـرر عـلى عجلة، عدم المؤاخذة (و
ة الج وقد حررت على عجلة ..  ، ديدةحقا إني لم أجد جديدا في االتفاق

ة  (لقد نصــت المادة الخامســة على  ون من وزر الخارج إنشــاء مجلس دفاع م
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ل ستة أشهر ..  ل من البلدين  .. يجتمع دورا  مت األقدار  )والدفاع في  وح
  أن ال يجتمع هذا المجلس إطالقا .. 

ذلك على  ـــة  ـــادســـ ــت المادة الســـ ا (ونصــــ ــــاء األر ــاء مجلس رؤســ ن إنشــــ
ــهر ..  ــل ثالثة أشــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـ نصــــيب مجلس الدفاع ..  )يجتمع دورا  ه  ــي ان نصــ و
  وارتهما حرب حزران قبل الميالد ..

ة على المقعد المجاور االتفاق ات  ، وألقيت  ــــئمت قراءة االتفاق ــــ ــ ــ فقد ســ
ادة وجلس إلى جوار .. ة .. وخرج الملك حسين من غرفة الق   العر

ــأل عشــــرن ، وســ ــوت يتجاوز عمره  أحمد  عاما أو يزد : وهل األخ صــ
س عبد الناصر . سو .. لقد اتفقنا مع الرئ   م

سو ..   قلت : أنا نصف م
ــة  ــعود ــ ــ ــ ــــ ــة والســ ــل مــا ترــد .. القوات العراق قــال : لمــاذا .. لقــد حققنــا 
ة تحت إمرة اللواء عبد المنعم راض ادة مشتر  ، سـتدخل األردن  .. وقد أنشأنا ق

عد غد صل غدا أو    إلى عمان .. وس
سـو .. ومن  قلت : نعم هذه األمور هي األمور التي تجعلني نصـف م

سو ..   غيرها أنا غير م
يف يتم ؟ س الكامل    قال : وال

ـــل إخالص  قلـــت : نحن اآلن في الجو أقرب إلى هللا .. وأنـــا معـــك 
ـــطيني ف ش التحرر الفلســ قوات ج ا الليلة  ي وتأييد .. وٕاني أر أن نتصـــــل تلفون

ادة اللواء عبد المنعم راض ، درعا لتدخل األردن ـــأنها في  ، ولتكن تحت ق ــــ ــــ ــ شــ
ة ..    ذلك شأن القوات األردن
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ش  ات معينة في الج ــــــ ـــاســـ ــ ــ ـــــوع حســ ــى أن يثير هذا الموضــــ ــــ قال : أخشـــ
ة ..   األردني .. وخصوصا أننا نحن على أبواب معر

ش األردني نصـــفه من الفلســـطينيين ونصـــفه اآلخر من  قلت : ولكن الج
ــعب واحد  )األردنيين  ( ات .. إنهم أبناء وطن واحد وشــ وال توجد بينهما حســــاســــ
..  

غة مقبولة ر في ص وأتشـــاور مـــع  ، قال : اترك لي فرصة من الوقت أف
رين ..    إخواننـا العس

اســـم منظمة التحرر أن  ــتعد أن أعلن  غة ســـهلة .. إني مسـ قلت : الصـــ
ش التحرر ال ــــى لج ــــ ــ ــــد األعلـ ــ ــ ــ فلسطيني هو الملك حسين .. وأنا حاضر أن القائـ

ة غدا ..   أذيـع ذلك بنفسي مـن اإلذاعـة األردن
ش التحرر في  قاء ج ـــل  ــ ــــ ــــ ة واحدة .. ومن األفضــ قال : الجبهة العر

  الجبهة السورة !!
ــــة  ، قلت : الجبهة السورة قصيرة الحدود ــ ـــدن ــ الهــــ ــ ـــود .. خـــ ثيرة الجنــــ

ة ال يتجا ـــــة اإلسرائيل ــلي ال السور يلومترا .. والخ األردنـــــي اإلسرائيـــ عين  وز س
ش يزد خمسة  ـــــن آالف الكيلومترات .. ونحن في األردن محتاجون لج ــ ــقل عــ ـــ ــ ــ ي

ن . ش السور لـو أم   أضـعاف الج
س عبد الناصر لم يخبرك ــــع  ، قال : أظن أن الرئ ــــ أثناء الغداء اتفقنا مــــ
تائب من ـــبد الناصر أن يرسل ثالث  ــــ س عـــــ ـــــ ــ ــ قوات الصاعقة المصرة ..  الرئـــ

عد غد .. ة غدا أو    وستكون في الضفة الغر
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ـــرون في  ــ ـــ ــ ــ ون إخواننــا المصــ ــادرة في أن  قلــت : نحن نعتز بهــذه الم
ش التحرر  ون ج س األجدر أن  ة .. ولكن أل ـــــفة الغر ــــ ــنهم في الضــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــ وطـ

ة ؟ ، الفلسطيني معهم   وهم من أبـناء الضفة الغر
ون  ش التحرر ؟؟ قال : ولكن أين  ز ج   تمر

ش  ون ج ــل أن  ــ ــ ــ ـــ ادة .. ولكني أفضـ قلت : هذا أمر متروك لتقدير الق
  التحرر في داخل بيت المقدس ..

ـاملـة للـدفـاع عن  ، قـال : ولمـاذا بيـت المقـدس ـالـذات .. عنـدنـا خطـة 
  بـيت المـقدس ؟؟

ــدس هو الهـــدف األول  ون بيـــت المقـ ـــــ ــ ــ ــــ قلـــت : إذا وقعـــت الحرب فسـ
  إلسرائيل ..

ــتطاعت  حمي المدينة .. إذا اســــ ش التحرر أن  ع ج ــتط ــ ســ قال : وهل 
ة ؟؟   إسرائيـل التغلب على القوات األردن

التأكيد .. إن إسرائيل ال تقدم على قصـف المديـنة المقدسـة   ، قلت : نعم 
ة المدفع ـــــن الطائرات وال  ــ ــ ـــــ ـــ ع  ، ال مـ ســـتط ة حرب شـــوارع .. و وســـتكون المعر

ق ش التحرر أن  ــوارج ــ ـــطحة ، اتل وراء األســــ ــ حيث  ، وفي األزقة ، ومن األســـ
ننا الصمود أسبوع أو أسبوعين  م ح اقتحام المدينة مستحيال .. علـــى األقل  ص

أيدينا .   إلى أن يتدخل الرأ العام الدولي .. وتكون المديـنة 
رين .  حث الموضوع مع القادة العس   قال : أترك لي فرصة أل

ا ســــيدنا . ة ســــتالينجراد هي معجزة التارخ الحديث .. قلت :  . إن معر
ـــل جـــدار ـــل حجر .. ونحن  ، لقـــد قـــاتـــل الروس عن مـــدينتهم وراء  بـــل وراء 

ة .. إن الشعب في  طولة العر ـــدس معجزة لل ـــة القـــ ـــ ــر ـــعــــــل معــــ نستطيــــــع أن نجـــ
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ل بيت في القدس  ، القدس غير مدرب على القتال شـــنا إلى  وعلينا أن ندخل ج
ح أكواما من .. و  ــ ــ عد أن تصـــ اقتحام المدينة إال  ــرائيل  ــــ ـــمح إلسـ ــ علينا أن ال نســ

ـــــل  ، الجثث ــ ــ ــــ ــرائيــــــ ـــها إســ ــ ــ ـــــ ــــ ــتلمـــ ل العار أن تســ اما من الحجارة .. فالعار   ، ور
ــيدنا أنت تعرف أطماع إســـرائيل في  ا سـ والمســـجد األقصـــى قائم على جدرانه .. 

ام فرصتهم  ، بيت المقدس  ة .وأخشى أن يجدوا في هذه األ   الذهب
ـــــوع مع القــادة  ــ ــ ــــ ر في الموضـ ـــة ألف ـــــ ــــ قـال : أنـا معــك .. أعطيني فرصـــ

رين .   العس
ا سيدنا   أنا خائف على القدس ..  ، وهللا ال داعي للتردد ، قلت : 

ة ـــفتا  )وأنا خائف على القدس( ، ودخلنا األجواء األردن ــ ترتجف بها شـــ
ــين من مقعده إلى غرفة المالحين ليتو  ــ ـــض الملك حســ ــ ـــــ ــــ ــ ــ ادة .. ونهــ ــه ق لى بنفســــ

ة ليهرب مني ومن إلحاحي .. وأَنى له أن يهرب  انت فرصــة مناســ الطائرة .. و
  من التارخ !!

الطائرة عدة جوالت فوق روابي عمان فرأيتها على  ، وحام الملك حسين 
ار إلى األردن قتنا األخ ــد بها .. لقد ســـ ــــ ـــــ ــــ وماجت أمواج األثير منذ  ، غير العهـــ

ار أخ اكر  اح ال ع معاهدة الدفاع المشترك  ، المـلك حسين في القاهرة الص وتوق
ــــر س عبد الناصــــ ة ، مع الرئ ــــطين ة الخالف مع منظمة التحرر الفلســــ ـــــف  ، وتصـــ

ة .. وأن .. وأن ..   وأن الشقير عائد مع الملك حسين في الطائرة الملك
ا ا عجا عمان من تحتنا فرأيت عج حرا من  ، وأحدقت  ا ..  ا حرا ع و

األكتاف ال انت الروابي مزروعة  أنه الطوفان الهادر ..  غمر المدينة  ـــر  ــــ ــ ــ شـــ
شـرة متراصـة تلة  انت الشـوارع  فال تر مواضـع األقدام .. وما  ، والرؤوس، و

هذا إال يوم الحشر األكبر ..   أحسب أن عمان ستر حشدا 
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طت الطائرة في مطار عمان ـــاحاته ومن حوله ، وه ــ ـــ ــ ــ  ، والخالئ في ســـ
ـــين من غرفة علو  ـــ ــ ــــ احها وهتافاتها فوق هدير الطائرة .. ووثب الملك حسـ ـــــ ــ ــ صــــ

رة ـــــ ــ ــ ــــ ادة ببزته العسـ من قفز من القاع إلى القمة ، الق ــــبت قامته  ــــ ــــ  ، وقد انتصــ
ــلم اب الطائرة .. وٕالى الســ ـــار إلى  رة ، وسـ ة العســــ وأنا من ورائه  ، يؤد التح

ة للجماهير .   أرفع يد تح
ع األردني ـــاحة  ، ودو صـــــوت المذ ه في ســ روفون بيد حمل الم وهو 

ــاح    ــ ــ ــــ ك المفد .. ومعه األخ –المطار، وصـــــ أحمد  هللا أكبر .. هذا هو المل
ع على غير وعي ، الشــــقير .. هللا أكبر .. هللا أكبر ـــوته  ، وراح المذ طل صـ

ارة وأمثالها ح  ، الهادر بهذه الع ــ ــ ــــ ــ ــ ــلم الطائرة .. والجماهير تصــ ــ ـــــ ــــ ونحن ننزل سـ
ــابــت الــدموع من عينيو  ، وتهتف ــ ــــ ـــــ ــان  ، تهلــل وتكبر .. وانســ ــ ــ ــ ــــ وأنــا بين أحضـــ

ــــع  ، المستقبلين .. األردنيين والفلسطينيين ــــ ــــة مــ ــ ـــ عـ عد القط ولم أرهم منذ عامين 
  الحسين !!

ة ارته الملك ارة أخر  ، واستقل الملك س ب معي  ، وأنا وراءه في س ور
س الوزراء والوزر السيد عاكف الف ــد جمعة رئ وخرجنا من أرض  ، ائزالسيد سعـــ

ســـي ، المطار ـــارع الرئ ــــ ــ ــ ــــ ــ ش ورجال  ، إلى الشــــ واخترقت الجماهير صـــفوف الج
ارتي ، األمن عدلوا عن  ، وهجمت على ســـ ارة .. ولم  يردون اختطافي من الســـ

عد أن ناشــدتهم  محاولة  ، )اســم فلســطين  (هذه المحاولة إال  قوموا  وأرادوا أن 
ــها  .. وصحت بهم من  أخر .. أرادوا أن يخطفوني ــ ــــ ـــــلــــ ــ ــ حمـــ ارة .. وهموا  الس

ارة الملك حسين !!  )اسم فلسطين  (النافذة مرة أخر  حملوا س   أن 
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ـــين ، وقــد أردت من ذلــك أن أنجو بجلــد ـــ ــــ وأن  ، وأن أكرم الملــك حســــ
ــ الشعب ومحبته ــ ـــلـــ ـــ اح اليوم في  ، أشعره بتعـ ظل على العهد الذ قطعناه ص ل

  القاهرة ..
ان ذلك  ارة الملك حســين و اب إلى ســ فعال .. فقد اتجهت جماهير الشــ

ه إلى  ، فحملوه اة الشــــعب .. إلى أن وصــــلوا  اته وح انت المرة األولى في ح و
ة للقصور الملكيـة !!   األبواب الخارج

ارتنا سيرها عت س والسائ  ، وأنا احتجبت بين السيدين جمعة والفائز ، وتا
ـــذا الزقاق ــي هــــــ ــ ــ وفوق هذا  ، وتحت هذه الروة ، ي الطر الممنوعوف ، سير فـــ

م ..  ، الواد ونتنتال ورأسا إلى الجناح الملكي الفخ حتى وصلـنا إلـى فندق أنتر
انت آخر مرة !!   وها أناذا أنزله ألول مرة .. و

ر في هذه الرحلة  ، وجلســت على مقعد وثير ألتق أنفاســي .. ورحت أف
ان الحال ق ، المثيرة عدها .. ، بلهاماذا  ح    وماذا أص

معجزات الزمــان  ، أنــا اآلن في عمــان ــان ظني أن ال أكون فيهــا إال  و
بين عبد الناصر والحسين ..  ، .. وها قد وقعت معجزة اللقاء بين القاهرة وعمان

ة .. ة ومنظمة التحرر الفلسطين ة الهاشم   بين المملكة األردن
ان وما س ما  ال ف فقد شقت الوفود طرقها إلى  ، ون ولم أسترسل طو

وأنا أتنقل من صـــالة إلى  ، ونزلت إليهم وقد غصـــت بهم ردهات الفندق ، الفندق
رات ، صالة ات وذ   وأحاديث عن الحاضر والمستقبل . ، في تح

ـــــدقائي القدامى ــ ــ ــنني أصـــــ ــــ ــ ــ انت أحلى لقاءاتي حين احتضــــ من خدم  ، و
غ رعايته ، الفندق ــا ـــــفون علي ســـــ ضــ انوا  ـــي معهم  ، م في المطعمالذين  وأقضــــ
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امنا الخوالي ـــــطين .. عن أ ـــــاعات حلوة من الحديث عن فلســـــ راتنا في  ، ســـــ وذ
  الروع الغوالي .. وما أغلى اللقاء مع الشعب وما أحاله..

اف ، ونحن في اللقاء والسمر ، وانتصف الليل ا أحالم وأط أنما الدن  ، و
األماني العذاب نا مترعة  ة النارواآلمال ا ، وقلو ـــبو ـــ ــــ ة مشـ ــام .. فالمعر ــ ــ ــــ  ، لجسـ

ونحن على الطر إلى فلســطين .. حيث الراحة الكبر  ، واألمة مشــدودة األوار
ـــعادة العظمى ..وخرجت أتهاد على هذه المنى ألنام طرفا  ، إلى غرفتي ، والســ

ل .   من الليل .. استعدادا لنهار حافل طو
ــت جفوني ــ ــــ حات الجماه ، وأغمضــ ـــــ ــ ان صـــ وتكبيرات  ، يروأذنا تتجاو

المي إلى الملك حســين ، وهدير الطائرة التي أقلتني إلى عمان ، الشــعب ا (، و
قوله تعالى )ســـيدنا أنا خائف على القدس ــملنا  شـ إال تنفروا (..ودعوت هللا أن ال 

م ســـتبدل قوما غير ما و ا أل م عذا ل شـــيء  ، عذ وال تضـــروه شـــيئا وهللا على 
م )قدير .   . صدق هللا العظ
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  لن تسق القدس قبل أن تسق رؤوسنا           
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  وما غمضت منها العيون!! ،وأرقت دمش ،نامت عمان ملء الجفون 

ار واألقدار ..   ار .. شهر األخ ة الثالثين من شهر أ   ان ذلك عش

لت األقدام ـــت عمان ذلك اليوم وهي ترقص حتى  ــــ ــ ــ وتهتف  ، لقد قضــــ
ــيدحتى جفت الح ــــ ــائد واألناشـ ــ ــ القصـ ـــــج مجلس النواب األردني  وهو ، ناجر، وضــ

ــين وهما يوقعان  ــ ــ ــ ــــ ــر والملك حسـ ــــ ـــ ــ س عبد الناصــ ات التهنئة إلى الرئ طرز برق و
ة في القاهرة .. وما أزف الليل حتى هجعت  ة الدفاع المشترك في قصر الق اتفاق

  المدينة لترقد على أحلى األماني وأعز اآلمال .. 

ا ــ فقد  ـــاجع أمام المفاجأة الكبر .. لقاء عبد أما دمشــ تت مؤرقة المضـ
عث في  ــ فإنما أعني حزب ال ــ ــين .. وحينما أتحدث عن دمشــــ ــ ـــر والحســــ ــ ــ الناصـ

ــورا ــــ ــــ ة ، ســـ ــور متالحما في عواطفه مع األمة العر ــــ ــــ ـــعب الســـ ـــــ ان الشـــــ  ، فقد 
عقل واع وقلب مفتوح .. ة    يتجاوب مع األحداث العر

انت هذه  ة(حقا لقد  عثب )العمل فهو  ، رمتها مفاجأة مذهلة لحزب ال
ما علم عامة الناس ـــيئا .. وعلم خبرها  ـــ ــــ ــ ن يدر من أمرها شـ ورأ فيها  ، لم 

عة( ــــر  )خد ــــ ــ ــ س عبد الناصــ انة(من قبل الرئ ة )وخ ــيرة الثورة والتقدم ــــ ــــ  ، للمســــ
ـــــ ــ ــ ــترك بين القاهرة ودمشــ ــــ ــــ ة الدفاع المشـ ة  ، وطعنة التفاق عها ند وما تزال تواق

ــادة إلى القــاعــدة ..طرــة . عــث من الق ــارات رجــال ال ــانــت ع ونــاقــل  ، . وتلــك 
افر  س   …الكفر ل
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عث  طلع حزب ال ع أن  ســـتط ن  س عبد الناصـــر لم  وأحســـب أن الرئ
ه .. ومن  ـــالي ــــ أســ عث و حزب ال ـــــوع .. فهو خبير  ـــيء في هذا الموضــــ ـــــ على شـ

ن ليواف على أ لقاء بين ال عث لم  د أن حزب ال ــــر المؤ ــين وعبد الناصـ حســـ
ــتعدا  ان مســ عث  ــال عن أن حزب ال لو  –حتى ولو في جنات الفردوس .. فضــ

ــانــت قنــاعــة عبــد  –علم  حملــة تخرــب على هــذه المحــاولــة .. وتلــك  قوم  أن 
شيء إال في حينه . ه أن ال تعلم دمش    الناصر التي أملت عل

ن األمر في حـاجـة إلى دليــل .. والـدليــل قـائم في ال ــة التي ولم  ـــــ ــ ــ ــــ عشـ
ار  ــين إلى القاهرة .. ففي التاســــع والعشــــرن من شــــهر أ ــفر الملك حســ قت ســ ســــ
ــور يخطب في مؤتمر  ـــــ س مجلس الوزراء الســـــ ـــف زعين رئ ــ ـــــ تور يوســ وقف الد

قول  ــ ل ـــ ــــ دها على الزناد (المحامين العرب في دمشـــ ة و وال  ، تقف األمة العر
ة في عمان والراض وتونس إال  ة العر ةتجد الرجع تأييد والوطن ال  ، التظاهر 

ة وتســــق األنظمة  ـــم الرجع ــير في العواصـ ن إال أن تســ م وأن حرب التحرر ال 
منع أبناء  ا النجيب ملك األردن حفيد عبد هللا أن  حاول تلميذ أمر العميلة .. فل

ـــتعادة وطنهم ـــال الســ ـــطين من النضــ ـــه  ، فلســ ار عرشــ فلن تكون النتيجة غير انه
  .  )الكرتوني 

ـــين والنظام  ــ ــ ــ ـــ م الملك حســ عث في تقي ـــترك مع حزب ال ــ ــــ ــ ــ نت أشـ ولقد 
ــال وفرعا منذ أن قام قبل أرعين عاما ــــ انت قاهرة  ، األردني أصــ ولكن الظروف 

ــة  ــانــت األمــة العر ـــك .. فقــد  ــــ ــ ــ من نــاحيتهــا إلى هــذه  )مجرورة  (من غير شـــــ
ة عث هو  ، المعر ان حزب ال القا )حرف الجر  (و هرة من الكبير الذ أمسك 

ـــر ــ ــ ـــ ــ س عبد الناصــ ن أمام الرئ إال أن يدفع  ، في هذه الحالة ، العن .. ولم 
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ة عث هو الحزب الحاكم في القاهرة لصنع  ، الملك حسين إلى المعر ان ال ولو 
الدفوف والصنوج !! ، ما صنع عبد الناصر   وخرج للقاء الملك حسين 

ح جماح اإلذاعة في د عث أن  ــتطاع حزب ال ــــ ــ ــ ــولقد اســـ ــ ــــ ــ ــ فلم  ، مشـ
عث ـــتم .. ولكن حزب ال ــين ولم تشــ ــر والحســـ ادة  ، تهاجم لقاء عبد الناصـــ من الق

ة الدفاع  ــهير على اتفاق ــ ــ ــ ــــ ـــن حملة تشــ ــ ــ ـــ ــ ا وشــ حتى القاعدة قد اتخذ موقفا عدائ
ثيرة تجمع عبد الناصر والشقير  المشترك بين القاهرة وعمان . وانتشرت صور 

ـالقلم العرض  تـب تحتهـا  ـــين و ــــ ــ ــ .. وقـد فـات حزب  )مالء الثالثـة الع (والحســـ
قين هو الذ  ة الهوجاء في العامين الســا اســته الغوغائ ســ عث في دمشــ أنه  ال

ا في لقاء العمالء الثالثة .!!   ان سب

ة عث انت هذه المواقف ال اب ، و ــ ــ ــــ ــ ــ هي التي حملت  ، وغيرها من األســ
غداد ودمشـــــ في زارة  عثة إلى  ـــر أن يوفد  س عبد الناصــ ــير الرئ ــ خاطفة للتفسـ

ــــين من  ــــ ـــــ والتبرر .. وقد بدأت هذه الزارة في اللحظة التي طار فيها الملك حسـ
ــاعة 30/5/1967القاهرة إلى عمان (  ــرة ســ  ، ) ولم تســــتغرق أكثر من اثنتي عشــ

قة ..   وستين دق

س الجمهورة  را محي الدين نائب رئ ــــيد ز ــــ ـــــ ــــة السـ ــ ــ ــــ ان الوفد برئاســ و
ـــاد ــــ ة الســ ــو ــــ ة المتحدة وعضـــ د وزر الدولةالعر ـــن  ، ة أمين هو ــ تور حســــ والد

ــــر س عبد الناصــ ــــي للرئ ـــخصــ ــ ــبر الخولي الممثل الشـ والفر عبد المنعم  ، صــــ
ة الموحدة .. ادة العر ان الق س أر   راض رئ
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س العراقي عبد  ـــرح الموقف للرئ ة في شـ ـــعو ـــر صـ ولم يجد الوفد المصـ
ـــــرد الواقع . ـــة أكثر من ســــ ــ ــ ل الرحمن عارف فلم تتعد الجلســ ة  ــعو ــ ــ . ولكن الصـــ

ان على الوفد المصـــر أن  انت في معالجة التشـــنج في دمشـــ .. و ة  الصـــعو
بير ان الموقف خطيرًا جد خطير !! ، يلتقي بوفد سور    فقد 

س الدولة تور نور الدين االتاســـي رئ ــور مؤلفا من الد ان الوفد السـ  ، و
عث تور يوسف زعين  ، واللواء صالح جديد األمين العام المساعد لحزب ال والد

س الوزراء ـــد وزر الدفاع ، رئ ــ س أحمد  واللواء ، واللواء حاف األســـ دان رئ ــو ــــ ســ
ش ان الج ة ، أر ـــاو وزر الداخل ــــ وعبد الكرم الجند مدير  ، ومحمد عيد عشـ

عة أجنحة في  ـــــ ــ مثلون ســـ ــاء  ــــ عة أعضــــ ـــــ ــ انوا ســـ ذا  تب األمن القومي .. وه م
  ئد ..الرائد القا ، الحزب الواحد

احثات قد  ولم تتحرج صحف دمش ذلك اليوم أن تشير إلى أن هذه الم
حث  ع اتفاق الدفاع المشـترك  (تناولت  سـات التي أحاطت بتوق التطورات والمال

ة المتحدة واألردن ..    !! )بين الجمهورة العر

عث .. ولكن  حاث أن تهد من انفعاالت ال ـــــتطاعت هذه األ ــــ ــ ــ وقد اسـ
انت .. إلى أن أزالتها حرب حزران )الثالثةالعمالء (صور   ، قيت معلقة حيث 

  وسقطت مرتفعات الجوالن !!

ــ ــ ــــ ان في دمشــ ض الحال الذ  ش في  ، وعلى نق انت عمان تع فقد 
ــها الكبير ــ الذ عقد  ، فقد تجمع الناس حول مبنى مجلس األمة األردني ، عرســـــ



  

-214-  

ان ه النواب واألع ـــــ ــ ــ مجلسـ ة  ـــتثنائ ــــ ــ ــــة اسـ ــــ ان حيث  ، جلســ س الوزراء بب تقدم رئ
ـــترك ــ ــ ــ ة الدفاع المشـ ــــاف عن اتفاق ــ ــ اإلجماع ، ضــ ــــفي  ، وأقرها المجلس  ــ التصــــ

  والهتاف ..

س الوزراء األردني  ان التصــفي على أشــده حينما قال ســعد جمعة رئ و
لمته ان يوم  (في  ار يوم عار في تارخ هذه األمة فإن يوم  15إذا  ار  30أ أ

ــل هذا العار ..  ــ ــ ــــ ة أن ننام ملء (قد غســــ ع هذه االتفاق عد توق ع  ــتط ــ ــ ــ ــــ وأننا نســ
القضــاء على  ، ألننا ال نخشــى إســرائيل وعدوانها ، جفوننا فيل  شــنا الموحد  فج

ـــــر تلوح في األف  ، ل عدوان ـــير النصـــــ ــــ اشـــ ة أخر من  )وأن ت ..  وهذه خط
ــــم إلى الــديوان .. ديوان خطــب الملوك  ــ ــــ ــــــن أن تضــــ ــ ــ ــ حســ مقــامــات الحرر .. 

  ساء..والرؤ 

ـــور  ــ ــ ارة وأنا في طرقي إلى القصــ ــ ــ ــمعت هذا الخطاب من راديو الســـــ ــ ــ ســـ
ــــين ــــ ــــ الملك حســ ة ألجتمع  ــي بين المنظمة  ، الملك ــ ــ ــــ ونبدأ خطة التعاون والتنســــ

س عبد  ، واألردن ــور الرئ ــــ حضــــ ة في القاهرة  ـــر الق ــ ــــ ما اتفقنا في اجتماع قصـ
  الناصر .

ــو  ــ ه ســ ت ــــين في م ن مع الملك حســ ادة الخ (ولم  ــ ــ ــــرف  )ال ســ الشــ
  وسألني الملك حسين : ، ناصر بن جميل

ا أخ   هذه الليلة .. واسترحت ؟؟ أحمد  قال : عساك نمت 

قظانة من حولي .. ، قلت : وأنى لي أن أنام   وعمان 
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ة الدفاع  اإلجماع على اتفاق ــرف ناصـــر : مجلس األمة واف  وقال الشـ
  المشترك .. عساك مسرور ؟

ة .. ما  )ننام ملء جفوننا  (ولكن المهم أن ال  قلت : هذه خطوة طي
س الوزراء السيد سعد جمعة قبل لحظة ..   قال رئ

ح .. يجب أن نزد في استعدادنا ..    قال الملك : صح

ــتعداد ــ ــتدعاء  ، قلت : ومن دواعي االسـ ــ ـــوع اسـ حث موضــ ا ســـــيدنا أن ن
ش التحرر الفلســــطيني من درعا إلى القدس لمتكم في الطائر  ، ج األمس ما  ة 

 ..  

ــــوع قبل  ـــر في هذا الموضـــــ ـــ ــــرف ناصـــ ـــاور مع الشـــــ ــ ــ نت أتشــ قال : لقد 
ـــة ، مجيئك ادة في أقرب فرصـــ ـــه مع الق ــــيدرســـ ك أن تزور  ، وســ ولكني أقترح عل

رة ..  ـــــ ـــاعنا العسـ ة لتطمئن إلى أوضـــ ــفة األردن ش األردني في الضــــ مواقع الج
  ا عن أجسادنا .ولتتأكد أن القدس في أمان  ولن تسق قبل أن تسق رؤوسن

ا سيدنا رة  ولكني مستعد أن أقوم  ، قلت : أنا ال أفهم في األمور العس
ا والجنود في خنادقهم وأتحدث إليهم .  الض   بهذه الزارة ألجتمع 

ون ذلك غدا  ون في رفقتك .. وأنا أقترح أن  ــر  ــــرف ناصـــ قال : الشـ
احا ..   ص
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نا .. أنا أذهب اليوم إلى القدس ــ ــــ ــــ تب المنظمة  ،قلت : حســــ  ، لنفتح م
  وأعود في المساء إلى عمان .

الشمع األحمر !!  ا ) إنه مقفل    قال : ( ضاح

تب سر الشمع األحمر ..  ، قلت : سأحضر حفلة افتتاح الم   ون

احا .. عند  ــ عة صـــ ـــاعة الرا ا ) غدا الســ قال الشـــــرف ناصـــــر : ( متحد
ن ؟   الفجر .. أحضر إلى الفندق .. مم

عد منتصف الليل !! ، قلت : ال   بل الساعة الواحدة 

ة ــور الملك ــ ــــ ان ، وخرجت من القصــــ في طرقي إلى  ، عبر التالل والود
أحالمها ، بيت المقدس ا ورائي عمان تترنح  أفراحها . ، تار   وتميد 

تب المنظمة ضــــم م فإذا بجمهرة من رجال  ، ووصــــلت إلى الحي الذ 
شــــهدوا  ــر الشــــمع األحمرفتح  )حفل  (البالد ينتظرون ل ســ ان  …المنظمة و و

ـــــوا األختام وفتحوا األبواب ــــ ــ ــ ة دافئة .. وجاء رجال األمن وفضـ  ، اللقاء حارا وتح
ال. اتبنا التي اشتملت أحاديثنا واحتوت آمالنا زمنا طو   ودخلنا إلى م

ــاتبنــا ترثي حــالهــا .. وتكــاد الجــدران أن  ولقــد أحزننــا مــا رأينــا .. رأينــا م
رة هذ ــتن ــ ــــرت أقفالهاتنط مســـ ــ سـ ـــا فيها .. الخزانات  ــ  ، ا العبث الحقير الذ فشــ

عثرت أوراقهــا وملفــاتهــا .. والطــاوالت مجرورة هنــا وهنــاك والتلفونــات مقطعــة  ، و
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أشالء الشهداء ..  ، خطوطها ومشاهد فلسطين المصورة محطمة على األرض 
ة األوصال، مخلخلة األط ة مف ة الفلسطين حال القض   راف !!والحال تماما 

عد أن  اتب المنظمة  ة في م ــــلطة األردن ــ ــ ــ عض ما فعلته الســــ ان هذا 
ان ذلك ، شــجر الخالف مع الملك حســين لما  ، تقليدا بل منافســة ، التأكيد ، و

انت تداهم  ـــطين حين  ــــ ــــ ــلطات االنتداب البرطاني في فلســ ــ ــ ــ ــــ انت تفعله معنا سـ
ــــعب في المدن والقر  ـــادا وخرا ، بيوت الشــ ا .. وليتنا تعلمنا من وتعيث فيها فســـ
  اإلنجليز غير الفساد والخراب ..

ـــين .. وانصــــــرفنا إلى فندق و  ـــد الملك حســـ ــــلحون ما أفســـ صــ نا الخدم  تر
اســـادور ان بيتي الثاني في عهد المنظمة ، ام وتجمعنا في الصـــالة التي  ، وقد 

ــهدت اجتماعاتنا ومداوالتنا ــم قادة  ، شـــ ــر ندوة تضـــ صـــ حت في مثل لمح ال وأصـــــ
ــ ــطينيالشـــ ة ، عب الفلســـ ـــفة الغر ــألوا  ، تقاطروا من مختلف أنحاء الضــ ســـ جاؤا ل

ة فلسطين اليوم   وما مصيرها في الغد ؟؟ ، أين تقف قض

ة   عرض عام ألوضاع القض ضاح بدأت  ومن غير انتظار لسؤال واست
ة في ظروفها الراهنة ـــطين ة بين  ، الفلســ ــرحت ما جر في اجتماع قصـــــر الق وشـــ

س عبد ا مع المنظمة على أساس التعاون  )والصلح( ، لناصر والملك حسينالرئ
  والتنسي ..

الغ اهتمام  زا  ، وقد استمع األخوة لهذا العرض  ان مر ولكن اهتمامهم 
ة منها ، على احتماالت الحرب ـــة  ، ومواقف الدول العر ـــــ ــــ اســـ ــــــ ــــ ــ واتجاهات الســ
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اتي االتحاد الســـوف ان منها متصـــال  ــة ما  ة وخاصـ ات المتحدة ..  ، الدول الوال
رة وفي الحاضـــر والمســـتقبل ة والعســـ اســـ ــ قا في الجوانب السـ  ، ودار الحوار عم

ال ل ما يخطر على ال ال ، وفي  جول في الخ ي ، و ـــان ذ ـــطيني إنســــ ــ  ، والفلســ
ت  ، شــــديد التوق إلى المعرفة اهته وأذ ــائب فزادت ن ــحذته النوائب والمصــ وقد شــ

قع فر  ين من    سة السؤال والجواب مع أبناء فلسطين ..فراسته .. ومس

ة في الظروف الحاضرة ؟؟    سألوا : ما موقف الدول العر

ة معه  ـــر .. والجماهير العر ــــ س عبد الناصــــ قلت : الزمام بين يد الرئ
ة ، ما تعلمون  والتأييد الوطني والقومي آخذ  ، ومصــر في ذروة الحماســة الوطن

اد .. واالستعدادات العس   رة على ساق وقدم .االزد

رة ؟؟   سألوا : وٕالى أ مد وصلت االستعدادات العس

ــدة  ــذ مـ ــد جمـــدت منـ ـــة الموحـــدة قـ ــادة العر ـ ــت : أنتم تعلمون أن الق قلـ
اب تعرفونها ـــــ ــ ــ ـــ ه ولكن  ، ألســ ت وقائدها العام الفر علي عامر يواظب على م

فعل أ مواطن آخر  ، من غير عمل ما  قرأ األحوال الجارة  .. ولهذا فإن و
ة صورة افراد ة تجر اآلن  رة العر مفردها  ، االستعدادات العس ل دولة  مع 

ــة المتحــدة واألردن  ــة العر ــترك بين الجمهور ــ ــ ــ ــــ ــدفــاع المشــ .. فقــد عقــد اتفــاق لل
ع .. وقد أعلنت الدول  ضـــعة أســـاب األمس .. وعقد اتفاق مماثل مع ســـورا منذ 

ة وت ة استعدادها للمعر   أييدها .. العر

ة ؟؟  ادة موحدة للمعر   سألوا : وهل هناك ق
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ادة  ة المتحدة .. هناك ق ة العر ة هي بيد الجمهور ادة الفعل قلت : الق
ة ســـورة ومصـــرة على الجبهة الســـورة ة مصـــرة  ، مشـــتر ة أردن ادة مشـــتر وق

ة عد غدا اللواء عبد المنعم راض ل ، على الجبهة األردن صل غدا أو  يتولى وس
ة .. رة على الجبهة األردن ادة األعمال العس   ق

ا ـــوف يتخذ موقفا دفاع ــ ـــر أنه ســـ ــ س عبد الناصـــ ـــألوا : لقد أعلن الرئ ــ  ، ســـ
الهجوم س األفضـــل  ، وٕانه لن يبدأ  الهجوم .. أل وٕانه ســـيدمر إســـرائيل إذا بدأت 

ادرة ؟؟ الهجوم حتى تكون لها مزة الم   أن تبدأ مصر 

ــائل ع قة .. ونحن هنا قلت : هذه مســ لة دق ات طو ــا رة وراءها حســ ــ ســ
ـــت الوقائع بين أيدينا ، لنا مدنيون  ــ ــــ ــــ ســ ـــعب الخوض في هذا  ، ول ــــ ــــ ــ صـ ولهذا 
ـــوع ــ ــ ـــر هو الذ  ، الموضـ ــــ س عبد الناصـ ة .. وأعتقد أن الرئ ع اإلجا ـــتط ــ ــ وال أسـ

ة عن هذا السؤال ..   ملك اإلجا

ك الخاص .. إنك حضرت م إلحاح ) نرد رأ  ، ؤتمرات القمةسألوا : ( و
ــة الموحــدة .. مــا هو  ، واجتمــاعــات مجلس الــدفــاع ــادة العر وتعرف خط الق

ر .. رجل عس اسي ال  رجل س   تقديرك 

رة ولعل  ، قلت : إن تقدير الخاص أننا لم نســتكمل اســتعداداتنا العســ
س عبد الناصر أن يتخذ موقف الدفاع .. فرض على الرئ   هذا هو السبب الذ 
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هل سـيوجهها  ، القاهر والظافر والناصـر ، : والصـوارخ المصـرةسـألوا 
ــرائيل قد انتهت ــ ـــــر إلى تل أبيب .. إذا فعل تكون إســـ س عبد الناصــ س  ، الرئ أل

  ذلك ؟؟

س عبد  د أن الرئ ة ال نعرفها .. المؤ رة وفن ــ ـــ ــــ ــــ قلت : هذه أمور عسـ
ة ــــلحته في هذه المعر ل أســـ ـــع  ضــــ ــ ــ ـــر ســـ ــ عي ، الناصــ ة فال ، هذا أمر طب معر

ة مصير ن التهاون والتفر فيها . ، معر م   وال 

ـــواطئ  قترب من شـ لها تشــــير أن األســــطول الســــادس  ار  ــألوا : األخ ســ
ض المتوســـ حر األب ما أن قطعا من األســـطول البرطاني قد اتجهت إلى  ، ال

ة ؟ .. ا في المعر رطان ات المتحدة و حر األحمر .. فهل تتدخل الوال   ال

ة .قلت : إ   ن األمر موقوف علينا نحن األمة العر

يف ذلك ؟   سألوا : و

هــــا  ملو ــة  ــ ومــــات العر ــــا أن الح رطــــان ــا و ــ قنــــت أمر قلــــت : إذا أ
ل صـــدق وعزمة ة  ان التدخل..  ، ورؤســـائها مصـــممة على المعر فأنهما تتجن

انت مصالحها عندنا آمن ا ستفصل األمر .. فإذا  رطان ا و  ، ةإن مصالح أمر
اد .. ذلك  حت مهددة فإنها تقف على الح ـــــ ــرائيل .. وٕاذا أصـــ ــ ــ تدخلت لجانب إســ

  العقل والمنط ..

  سألوا : وموقف االتحاد السوفيتي ؟؟
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ا عدائي واضـــح  رطان ات المتحدة و ا ) إن موقف الوال قلت : ( ضــــاح
  مئة في مئة .

  سألوا : نحن نسألك عن موقف االتحاد السوفيتي ؟ .

س ع قف قلت : ل ــوفيتي  م .. االتحاد الســــ ند من العلم أكثر مما عند
ـــها ة نفسـ ــوفيت ــحف الســ ما تنشــــر الصــ ولكني ال أعرف مد  ، منا موقف التأييد 

  هذا التأييد .. 

ــر عدة مرات .. فما هو  ــ ــ ــ س عبد الناصـــ الرئ ــألوا : البد أنك التقيت  ــــ ســـــ
ـــــوفيتي ــــر لموقف االتحاد السـ س عبد الناصــ أن نفهم هذا  نحن يهمنا ، تقدير الرئ

  الموضوع ..

و ــ ــ ـــال يومي مع موســـــ ــ ــ ــر على اتصــ ــ س عبد الناصـــــ ولعله  ، قلت : الرئ
ــوفيتي يرد أن يتجنب  ــــ ام .. في تقدير أن االتحاد الســ ــاعة هذه األ ــــ ســ ــــاعة  ــ ســ

ـــغ الدولي ، الحرب الضــ ـــعى إلى إنهاء األزمة  ســ ات  ، و ـــعى مع الوال ســ وهو 
الع ــرائيل فال تبدأ  ـــ ــــ ـــغ على إســ ــ ــ ان االتحاد المتحدة لتضــــ دوان .. وال ادر إذا 

ون موقفه إذا فشلت .. ، السوفيتي سينجح في هذه المحاولة   وال أدر ما 

ه اآلن ؟ .   سألوا : وما تقديرك في ما نحن ف

س عبد الناصـــر قد رح جولتين .. األولى ســـحب  قلت : تقدير أن الرئ
ة إغالق خليج العق ة .. والثان وهو يرد االحتفا بهذا  ، ةالقوات الطوار الدول
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ـــر ــ ــــر في الوقت الحاضــ ـــــبب  ، النصـــ وال أظن أنه يرد أكثر من ذلك اآلن .. الســ
ة . ، واضح   نحن اآلن غير مستعدين للمعر

الهجوم على مصــر وعلى  ، وعلى األردن ، ســألوا : وٕاذا قامت إســرائيل 
  سورا .. ماذا تتوقع 

ة عاما أو   عامين ..  قلت : أدعو هللا أن تتأخر المعر

ا غارقة في حرب  سألوا : لماذا .. نحن اآلن أمام فرصة العمر .. أمر
ع أن تنصرف لمعاونة إسرائيل . ، فيتنام   وال تستط

ة متوافرة ولكنها  ــتعداداتنا .. القدرات العر ــ ـــتكمل اســــــ ــــ قلت : نحن لم نســـ
ة .. الحرب إرادة واستعداد وو  الحماسة اللفظ حدة .. مبددة .. والحرب ال تكسب 

  ونحن ال زلنا نفتقر إلى هذه العناصر الثالثة .. وهي متكاملة عند إسرائيل ..

ـــؤال والجواب ــــ ان محور النقاش  ، وانتقل الســ ما بينهم .. و إلى األخوة ف
دون قوته ودوره ـــارون يؤ ــ سـ ـــوفيتي .. ال ــ ــــله في  ، حول موقف االتحاد السـ وفضــ

رتابون  ، انتصــــارات فيتنام ون و شــــ شــــرحون أوجه الخالف بين  ، واآلخرون  و
ــطين ـــــ ـــيتي فيتنام وفلســ ــ ــرائيل ، قضــــ ــــ ام إســـ ـــوفيتي واف على ق ــ  ، وٕان االتحاد الســــ

اب ومخالب ، واعترف بها رد اســـتمرارها ولكن من غير أن ومن غير توســـع  ، و
  جديد .
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ما بينهم عض الشـــيء أن األخوة انشـــغلوا عني في جدلهم ف ــترحت   ، واسـ
ان البد لي من العودة  اه و إلى عمان ألكون جاهزا فجر اليوم الثاني للموعد إ

ادة الشـــرف ناصـــر(مع  ة  )ســـ ش األردني في مواقعه في الضـــفة الغر لتفقد الج
..  

ــت مودعا ــ ـــــتمروا في النقاش  ، ونهضــ وأنا أقول لهم : أنتم في بيتكم .. اسـ
ة ع س عند ما أقوله لكم إال أن أدعو هللا أن يؤجل المعر اما أو والحوار .. ول

  عامين ..

ارة إلى عمان وٕالى الفندق ـــــ حت في هذه األعوام  ، وحملتني السـ ــ ــ فقد أصــ
ح بيتي في القاهرة محطة ترانزت . ووجدت وفودا  ، الثالثة نزل الفنادق ـــــ ــ وأصــ

مألون ردهات الفندق حلقات حلقات ــطين  وانتقلت من واحدة  ، من رجاالت فلســ
ــــاعة هنا ، إلى أخر  ــــاعة  ، رع سـ ـــف سـ ة  ، هناكونصــ اها واألجو واألســـــئلة إ

اها ان .. ، فإن قلب الناس واحد ولسانهم واحد ، إ ل م   في 

ح التســلل من مهارتي أمارســها  ، وتســللت من بين هذه الحلقات وقد أصــ
عد  ، حين الحاجة ل همه  ــــعدت إلى الجناح الملكي ألنام نومة مواطن  ــ ــ ــــ وصــ

ـــليب نام ، التحرر أن يجتلي طلعة الوطن الســــــ غادر  و ــ قبل أن  ــ ســـــ وخ  في 
ا ..   هذه الدن
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احا عة صــ قظت عند الســاعة الرا  ، أنما في رأســي ســاعة منبهة ، واســت
سي إلى ساحة  عاد .. وارتديت مال وهذا شأن المحب يوقظه الحب في ساعة الم

التقشف .. ، الفندق من غير حالقة وال فطور   فقد عزمت أن أبدأ نهار 

ــــمات الفجر ت ــ ــ ــــ انت نســ م الحالقة في و ــني عن الفطور وعن نع ــــ ــ ــ عوضــــ
قود  ــر وهو  ــرف ناصــ ــعة دقائ إلى أن جاء الشــ ضــ اح .. ووقفت انتظر  ــ الصــ

ارة رة مثبت عليها مدفع لمقاومة الطائرات .. وانطلقت الســـ ارة عســـ ونحن  ، ســـ
  نتحدث ..

اق شفني األخ أبو مازن .. وهللا إنك س   قال : لقد 

اقين إلى الميدان .. قلت : أرجو هللا أن تكونوا    س

قال : وهل أفطرت .. وهللا أنا ما أفطرت .. لماذا ال تفطر في االوتيل 
..  

ة  ام .. المعر ام عدة أ ــ ــ ـــــ ـــف هذا اليوم .. أنت يلزمك صـ ــــ قلت : فلنتقشـــ
رش !! قا من غير    تحتاجك رش

رش ..  ن لنا  ام الخيل لم  ارات .. أ   قال : هللا يلعن الس

ــورهم في الصـــحف  قلت : أنا ال أعرف ــرائيليين إال من صـ ا اإلسـ ــ الضـ
طنه .. فلماذا ال تفعل مثلهم .. رشا على  حمل    .. لم أر أحدا منهم 
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ح .. هللا يلعن  هو ســبب الســمنة ( وهو أكلة  )المنســف(قال : هذا صــح
ة شهيرة)   .أردن

ــــف ــ ــ ـــ ــ ام  ، قلت : ال مانع من أكل المنسـ ـــــ ــ ـــ ــ عده صــ أتي  ولكن على أن 
  يومين ..

سبب  قال : ي ملعون هو الذ  س س المنسف وحده .. الو الموضوع ل
  السمنة .. 

ي .. س ي فرض .. اترك الو س   قلت : وهل الو

نت عند  ــي .. ولكن ما العمل ..  ــ ته األســـــبوع الماضـ قال : وهللا أنا تر
ـــرنا .. ورجعت له ــيدنا وشـــ ــ ان ..  ، ســ بد تع ــرب أكثر مع أن  ــ حت أشــ ـــــ وأصـ

بده تع ذلك  ــيدنا  ــ ــ ـــــراب وسـ متنع عن الشــ اء في لندن أن  ــــحه األط ان وقد نصـــ
ة . سبب الجيوب األنف و من أزمات حادة  ش   خصوصا وٕانه 

  قلت : هل تردني أن أنصح الملك بترك الشراب ؟؟

ك إخوان .. أنا أتكلم اآلن حتى أسل  ، قال : ال .. دخيلك .. نحن نتكلم 
 ، ومدينة أرحا ، نا جسر النبيواجتز  ، وال تمل من طول الطر . وقطعنا الغور

 ، وعند عطفة في إحد المرتفعات على طر القدس ، ونحن في هذا الحديث
ـــاكر  ــ ــ ــ ـــــ ــــرف زن بن شـ ـــــ ــــ قوده الشـ ش األردني  عرجنا على موقع من مواقع الج

عض الوقت ، ..فترجلنا ثنا  شــير بيده إلى الغور  ، وســلمنا وم والشــرف ناصــر 
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ــرح احتماالت  ، من تحتنا شــــ ين العدو  ، الكر والفرو والتطو وااللتفاف بيننا و
ضــــاح ــرح واإل ـــارك في الشــ شـ ان الشــــرف زد  ة .ز و ـــاعة المعر  ، إذا حانت سـ

ــامته وقامته حاله في  ، وأنا معجب بوســـ ـــالته  ســ ون في  ــي أن  وأدعو في نفســـ
  رشاقته ..

ـــيرنا في ذلك الطر  ــ ــ ــ عنا ســ ة تا ــفات خاطفة من القهوة العر ــ ــ ــــ عد رشـ و
ال نلو  ، وٕالى جنين ، إلى نــابلس ، إلى رام هللا ، األفعواني إلى بيــت المقــدس

ش األردني  ارتنا طرقها إلى مواقع الج على مدينة وال على قرة ..ثم اقتحمت س
روم الزتون  نقف عندها موقعا موقعا من الشــمال إلى الجنوب  ، بين األحراش و

..  

امه ان الجو في أحلى أ و  ، الثمار واألزهار في أكمامها وما تزال ، و
ــطين ع فلســـ م ، ر م إلى مخ ين مواقع المدافع  ، وطاب لنا أن نمشـــــي من مخ و

ـــجار أغصـــــان األشــ ة ، المظللة  ا والجنود عن المعر عن  ، وتحدثنا إلى الضـــــ
ــالح ، العدو ــ ــورة ، عن الســ ــــرة والســــ ات العدو  ، عن الجبهتين المصــ عن تحر

صــــــ ــــاء  ، روهو على مرمى ال اح مســ ة وهي تحوم صــــــ ـــرائيل عن الطائرات اإلســـ
ة ، استطالعا واستكشافا قة .. ، وتتوغل في األجواء األردن   حرة طل

ــل موقع فترة من الوقــت ــة في  ــادة المحل ثنــا في مقر الق ورفعــت  ، وم
رة ــــــ ــــ ــــرح الخطة العسـ ــــ ــ ات ليتولى قائد المنطقة شـ ـــتار عن خرطة العمل ــ ــــ  ، األســ

مانهم فأثنيت على علمهم ــلحتهم وذخائرهم ومؤنهم  ، وشــــجاعتهم وٕا انت أســ ولو 
سالتهم لكان لنا مع العدو يوم وأ يوم..   قدر 
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ـــيرتنا إلى أن عدنا إلى بيت المقدس ـــــ ــ ــ عنا تفقدنا ومســ ومنها إلى  ، ثم تا
ة راحيل(موقع ا  )ق ــ ــ ــــ ــ ــ عض الوقت مع الضـ ــينا  ــ ــــ ــ ــ ا من بيت لحم حيث قضـ قر

ــترا ـــــ ــــ ــة من  ، تيجيوالجنود في هــذا الموقع اإلســـ ــاء اليهود طــل على األح وهو 
  القدس الجديدة ..

ــامال ــه من الخنــادق والمخــابئ ، ــان هــذا الموقع معــدا إعــدادا   ، مــا ف
والمناظير والمراقب .. وقال لي قائد الموقع  ، والمنافذ والنوافذ ، وقواعد المدافع

ـــرة  الحســـ ة أكثر  (في نبرة مملوءة  اناتنا المال انت إم ــــتطعنا أن لو  ســــــر الســ وأ
وها أنت تراه رأ العين تحت أقدامنا  ، نجعل من هذا وحده منطلقا لتدمير العدو

أعينهم .. ــروا معك ليروا  ــــ ــ ــ ـــاء حضـــ ـــــ ــــ ولم أتمالك إال أن  )..وليت الملوك والرؤسـ
ه قائال  ل  (أجي حضــرون إلى هذا الموقع لنحتف بهم رهائن حتى يدفعوا  ليتهم 

ة .. فإن ات المعر ــتهم في هذا الموقع ..متطل ــ ــــ ســـ وعاد  )هم ال يدفعون إال إذا ح
ـــــرة  ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــرة وحسـ ــ ــــ ــبـ ــ ــ ــ ــــنـ ــــ ــــة بـ ــــ ـ ــ ــ ــــ ـــانـ ــ ــ ــ ـــــرة ث ــ ــى  (مــ ــ ــ ــ ـــون إلـ ــ ــــ ــأت ــ ــ ـــ ــن  ــ ــ ــ ـــن أيـ ــــ   ومــ

  ؟ !! )هنا .. 

ا وما أشــهى الطعام الميداني حتى  ، وتناولت الطعام مع الجنود والضــ
ة المواقع في بيت لحم والخليل .. ونعمنا  ق ـــنا لزارة  ا .. ونهضـــ ــه ــ ن شــ لو لم 

ــاعتين من  ــــ ــــ ان  ، الزمن ونحن نجوس خالل الكروم في تلك الرى الجميلةســـــ و
ـــاطنـــا  ، األنس ـــــ ــ ــ ــــ ـــة في جنودنـــا وضـ ـــة العـــال ـــل األنس في تلـــك الروح المعنو

ان الحديث يدور  ات في تلك المواقع .. و الشـــجعان .. وجلســـت في غرفة العمل
ــــر في  ــــ ش المصــ ــرقة بهيجة .. خطة اللقاء مع الج ــــ ــ رة مشــ ــ ـــ ــــ حول خطة عسـ

افا  ، على القدس الجديدة، ومنها إلى الســــاحلماشــــة  إلى  –عبر اللد والرملة و
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قظة –تل أبيب  له مع أحالم ال أحلى  وأغلى من ذلك  ، وما عشــت في عمر 
  الحلم الغالي ..

نا الليل   عد يتسع الوقت لمزد من الزارات فعدنا أدراجنا إلى  ، وأدر ولم 
حر الميت .. إلى عمان ومنها إلى الطر األف ، بيت المقدس عواني في اتجاه ال

 ..  

اح ـــــ ــ ما بدأنا عند الفجر في حديث الصــ ة ، و ـــــ  ، عدنا إلى حديث العشــــ
مقابر  ـــماال  ــــ ــ ــ ا إلى ارد شـــ ة جنو نا نقترب من األغوار التي امتألت من العق و

عين ة والتا ـــحا ــهداء من الصــ ة مؤتة وتبوك  ، الشـــ ام معر منذ صـــــدر اإلســـــالم أ
يت المقدسواليرموك وأ ة حطين  ، جنادين و طل معر ــالح الدين  ــ ــ إلى عهد صـــــ

ام الغراء  ل تلك األ ة عين جالوت .. إلى  طل معر ــلطان قطز  ــــ ــــ ــ .. إلى الســ
رات الزهراء..وما القبور القائمة حتى اليوم ألبي عبيدة الجراح .. وزد بن  والذ

ن تلـك المعـالم وعبـد هللا بن رواحـة إال حفنـة م ، وجعفر بن أبي طـالـب ، حـارثـة
ـــة  عرفهـــا المؤرخون و  …الغـــال ــا األعراب والفالحون أكثر ممـــا  عرفهـ لهـــا  و

احثون ..     ال

ارة ..     قود الس تف الشرف ناصر وهو      ومددت يد إلى 

رك على هذه الزارة .. هل أنت مطمئن    ا ناصــــر .. أنا أشــــ ا أ قلت : 
ة ؟ .   إلى أوضاع الجبهة في الضفة الغر
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ك أن نتكلم في هذا الموضــوع مع  قال   إنه ينتظرنا في  )ســيدنا  (: ما رأ
  قصر الحمر .. وهذه هي رغبته .

ـــارف عمان   ـــلنا مشـ ــر  ، ومضــــينا في طرقنا حتى وصـ وعطفنا على قصــ
ــين األنوار ، الملك حســ ا و  ، المتأللئ  ون الليل ذها وخطوات الحرس تقطع ســــ

ا .. ودخلت إلى الصـــالة لنجد الملك م ا اءتهإ ع اق  ، دثرا  غاللة من أط وملتفا 
صوته األجش .. …الدخان تتلو حتى السقف  ادرني    و

ش    اعاتك عن الج رة  …قال : ما هي انط ــ ـــتعدادات العســـ وعن االســ
ة ـــــفة الغر ة  …في الضــــ ـــــ ــ ــــنة الماضــ ــــ ثير من السـ س  …نحن اآلن أقو  أل

ر قبل عامين .. …ذلك    لقد حضرت العرض العس

ة جدا قلت :   ة عال ش األردني إن روحه المعنو الج وهذه  ، أنا فخور 
ان .. لكن األمر موقوف على استعداد الجيوش  ل م مة الجند العري في  ش
ش  ة .. والج ــور هما عماد المعر شـــــان المصـــــر والســـ ة األخر .. فالج العر

ة .. ثم  ع الصــمود أمام القوات اإلســرائيل ســتط حتاج األردني وحده ال  إن األمر 
لها ة  ع الطاقات العر ة .. ، إلى تجم ة واقتصاد اس رة وس   عس

قترح فيها عقد    األمس رســــالة من الملك الحســــن الثاني  قال : لقد تلقينا 
ــ واتخاذ القرارات  ــ ــرق األوســ ــ ــع الحالي في الشــ ــــة الوضــــ مؤتمر قمة عري لدراســ

س عبد النا ة لمواجهة أ عدوان .. والرئ التلفون الجماع لمني اليوم ظهرا  صر 
ـــألني رأيي في اقتراح  ة .. وســ ـــفة الغر ـــألني عنك .. قلت له إنك في الضــ .. وســ
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ــأن الدعوة لمؤتمر قمة .. ما هو رأ األخ ــ ــــ شــــ ــــــن الثاني  ــ ــ في أحمد  الملك الحســ
  الموضوع ..

ة من مؤتمرات القمة .. ثم إن األحداث    ــــجرت األمة العر قلت : لقد ضــ
ــرعة هائل ســـ انت قرارات مؤتمرات تمر  ة .. وما الفائدة من مؤتمر قمة جديد إذا 

طة ســــ ة  ة اآلن على األبواب .. والقضــــ قة لم تنفذ .. المعر ــا ومن  ، القمة الســ
ــــل إلى الميدان ـــالح أو رجال فليتفضـ هذا خير من مؤتمر  ، ان عنده مال أو ســ

  قمة .. 

ة مقبلة بهذه السرعة ؟؟     قال : وهل تظن أن المعر

ع االستماع إلى اإلذاعة    ة .. إني أتا ام وستنشب المعر ضعة أ قلت : 
ة ــرائيل ل شـــئ ينبئ أن إســـرائيل ســـتشـــن  ، اإلسـ ة ..  وقراءة الصـــحف اإلســـرائيل

ــتضــــرب مصــــر أوال .. ثم أن هنالك  ، الحرب حت  )بوصــــلة(وســ ــ الحرب قد أصــ
  معالمها واضحة ..

  قال : وماذا تعنى ؟  

ــــلة(قلت :     ة في جنيف. الحرب ه )بوصـ ـــليب األحمر الدول ي لجنة الصــ
ــليــب األحمر  ــ ــ ــ ـــــ ــأن لجنــة الصـ ــة خبرا في هــذا اليوم  لقــد أوردت اإلذاعــة البرطــان

ــ اطات الطوار لمجابهة احتمال نشـــوب الحرب في الشـــرق األوسـ  ، اتخذت احت
ــورا ولبنان واألردن لتعمل على  ة المتحدة وســــ وعينت وفودا إلى الجمهورة العر

شأن الجرحى والمدنيينضمان تن ات جنيف    وما إلى ذلك .. ، فيذ اتفاق



  

-231-  

ــة لــد    يف وجــدت الروح المعنو ــة ..  ــفــة الغر ــ ــ ـــــ قــال : لنعــد إلى الضـــ
  الشعب ؟؟

ش ..    انت لمواقع الج ل زاراتي  ــعب ..  ــ ــــ ــ ــ قلت : لم أر أحدا من الشــ
ــعب ال لة أن الشــ ــ ة لد الشــــعب .. ولكن المشــ  غير أني واث من الروح المعنو

ـــالح .. وهذا ما  ــ ـــــ ة .. إنه أعزل .. إنه غير مدرب على الســــ ان له في المعر م
ه على الدوام .   نا نطالب ف

ـــرف عن هذا الحديث ) وهل من مالحظات    أنه يرد أن ننصــ قال : ( و
  أخر ؟؟

ة استعدادات للدفاع المدني ..     قلت : ال توجد في الضفة الغر

ـــدرت إلى ق   اتخاذ اإلجراءات قال : ولكن األوامر صـــــ ادة الدفاع المدني 
ة قليلة .. اناتنا المال انت إم   الالزمة .. وٕان 

حفر الخنادق    ة .. الشعب مستعد أن  انات المال قلت : الشعب هو اإلم
اس الرمل في الشــوارع وأمام المنازل .. الشــعب  دس أك بني المخابئ .. وأن  و

ل ذلك .. ولقد مررنا  قوم  ـــتعد ألن  لها فلم أجد خندقا وال مسـ ة  ـــفة الغر الضـ
أعيننا اليهود  نا نر  ـــآت العامة .. على حين أننا  ــــ س رمل واحدًا أمام المنشـــ
ان  احا في منطقة اللطرون ..  ــ ــ ــــ ــ ــ عملون في حفر الخنادق . لقد رأينا ذلك صــ

ا أبو ناصر.. ذلك  س  حفرون الخنادق .. أل   اليهود 
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ــــــر : نعم رأي   ــــرف ناصــــ ــــ ـــــدر فقال الشــ صـــــ ــيدنا أن  ــــ ـــ ناهم .. وٕاذا أمر سـ
ادة الدفاع المدني بإجراء الالزم ..  مات إلى ق   التعل

وا في    ــتر شــــ ــــلحة على األهلين حتى  قلت : وأعتقد أنه يجب توزع األســ
  الدفاع عن مدنهم وقراهم ..

قال الملك : نخشــى أن تحصــل الفوضــى .. توزع الســالح على األهالي   
  موضوع صعب..

ل قلت : فل   ش األردني في  ـــا من الج ــ ــــ ن على رأس هذا العمل ضـــ
ـــبوع  ــــ ــــ ـــئ في قطاع غزة في األســ ــــ ـــتطعنا أن ننشــــــ ــــ ــ ــ ل مدينة .. لقد اســ قرة وفي 

ة تعدادها عشرون ألفا تائب للمقاومة الشعب اشرون اآلن حفر  ، الماضي  وهم ي
ـــور ومــا إلى ذلــك فلم ال نفعــل ذلــك في  ــــ ــ ـــ ــة الجســ نــاء المالجئ وحمــا الخنــادق و

ة ؟؟ الضفة   الغر

ش   ات الج لها مســــئول قع تضــــارب بين  ، قال : هذه  ونحن ال نرد أن 
  القوات المختلفة..

قوم  بهذه المهمة فال مانع .. المهم أن تقوم بها    ش  ان الج قلت : إذا 
ش .. ش أو غير الج ان الج   جهة مسئولة سواء 

ل      شيء ..قال : وهل أنت مطمئن للدفاع عن القدس .. لقد رأيت 
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ل لحظة ..    ـــقو في  ــ ــ ـــة للســ ــــ قلت : مازلت عند رأيي .. القدس معرضــ
ــرائيل عن القدس من الداخل .. يجب أن  ــــ ـــل إســ ــوار وحدها هي التي تفصـــــ ــ ــ األســ

ـــلحة في داخل المدينة ــ ــ ز القوات المســـ ـــوارع ، في البيوت ، تتمر ـــ ــ على  ، في الشــ
حميها إال حرب  ــطحة .. على األســــوار .. إن بيت المقدس ال  ــوارع .. األســ الشــ

ل حارة وزقاق ل حجر .. ، في    بل وراء 

  والتفت الملك حسين إلى الشرف ناصر وسأله ..  

  وما رأ أبو ناصر في الموضوع ؟؟ -

ــتعدين  ا ســــيدنا .. عندك رجال مســ ــر : عينِّ خير ..  ــرف ناصــ وقال الشــ
ـــــق القدس  رة متكاملة للدفاع عن  …موتوا قبل أن تسـ لقد أعددنا خطة عســــــ

ون الــدفــاع عن القــدس من ال ــام تفرض أن  قــدس .. الحرب الحــديثــة هــذه األ
  الخارج ال من الداخل ..

رًا .. ولكني أرد أن أســأل .. وما العمل إذا ســق    قلت : أنا لســت عســ
  فما هو مصير الداخل ؟؟ ، الخارج

طمئن األخ   .. ســـأتولى بنفســـي الدفاع عن أحمد  فقال الملك حســـين : فل
ــترح .. والقدس أمانة القدس ..  ك تســ ثيرا .. خل ة اليوم تعبت  ك العاف عط هللا 
أرواحنا. ، في أعناقنا   نفديها 
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ــــاعة المتأخرة من الليل   ــ ــــ ــ ــــــنا في تلك السـ ــ ــ ل  ، فنهضـــ ـــب أن  ــ ــــ وأنا أحســــ
ـــتعد ة تنتظرنا لنســ ــــرائيل تنتظرنا  ، اقتراحاتي متأخرة .. فلم تعد المعر ولم تعد إسـ

ـــتعداداتنا .. ب ـــتكمل اســــ ــــمة في هذه لنســــ ــــرة القاصـــ ـــرب الضـــ ل هي ترد أن تضــــ
الذات ــفوفنا ونعبئ طاقاتنا ، المرحلة  ــ ــــ ــ ــ ـــواء في الجبهة  ، قبل أن نجمع صــ ــ ـــ ــ ــ ســ

ة األخر ..  ة أو في الجبهات العر   األردن

ــــين   ـــي عن  ، ومددت يد ألودع الملك حســـ س نفســــ ــتطع أن أح ولم أســـــ
ة   طرقة العشائرة ..بل على ال ، لمة أخيرة قلتها له على الطرقة العر

يدنا .. القدس في رقبتك .. أنا ال زلت أعتقد أن    ــ ـــ ــ ــ ــــ مرة أخيرة أقولها لسـ
ة المدينة..  ــرور لحما ـــطيني إلى القدس هو أمر ضـــ ش التحرر الفلســ إدخال ج
تائبنا في درعا مســـتعدة  احًا فان  ا في دمشـــ صـــ ولو أذنت لي أن أتصـــل تلفون

  أن تكون ظهرا في بيت المقدس .. 

ــين : عينِّ خير .. القدس في رقبتي .. روح نام مطمئن ف   قال الملك حســــ
  .. وهللا ال تدخلها إسرائيل إال على جثتي .. 

ة أن قال  ، قلت : لقد ســب للســلطان عبد الحميد   في زمن الدولة العثمان
ة  ة الصـــهيون قوم إال على (لهرتزل مؤســـس الحر أن الوطن القومي اليهود لن 

قام الوطن الوطن القومي اليهود .. وقامت إسرائيل.. والسلطان  .. ولقد )جثتي
قوم الوطن القومي  عبد الحميد تحت التراب .. وقد أكرمه هللا أنه مات قبل أن 

  اليهود ..
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ـــر أكثر من هـــذا الكالم ..    ــ ــ ــ ــــ ولم تحتمـــل تلـــك الوقفـــة على أبواب القصـ
اب ـــر عند ال ــ ــــرف ناصـــ ـــين والشــــ ت الملك حســـــ ارات وأقلتني إح ، وتر ــ ــ د الســــ

ة إلى الفندق صــــارع قلبي ، وقلبي ينازع عقلي ، الملك وأنا ال ادر ما  ، وعقلي 
عد الغد .. ه الغد وما    أتي 

ــــرر   ــــ ــــي على الســـــ ــ ــ وأنا خائف منها وعليها .. خائف من  ، وألقيت بنفســـــ
نـت ظالمـا جهوال وهللا  ، األمانة وعليهـا .. األمانة التي حملتهـا وما أدر هل 

ارك  قول : ت ال فأبين  (وتعالى  انا عرضنا األمانة على السموات واألرض والج
ان ظلوما جهوال .. حملنها وحملها اإلنسان انه     .)أن 

م    صدق هللا العظ
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ران    ليلة الخامس من حز

  

ارك اح الجمعة الم اح االثنين المشئوم، من ص نت في بيت  ، إلى ص
ان ذلك على وجه التحديدالمقدس. .  التارخ ، .  و ــــهرا وعاما  ، و ــ  …يوما وشــ

  .1967من الثاني إلى الخامس من شهر حزران من عام 

ــام وأعوام في بيــت المقــدس     ــانــت لي في عمر أ حين ، ولقــد 
ا في العشـــرنات ا في الثالثينات، نت طال ا في االرعينات .. ، وصـــحاف ومحام

ــينات  ا في الخمســ اســــ ل أعوامي وســــ ام الثالثة قد طغت على  .. ولكن هذه األ
امي .     وأ

ـــي في فندق عمان   اح الجمعة ليجدني في فراشــ ــ ــ عد نهار ، ولقد أهل صـ
ش األردني ـــيته في مواقع الج ل قضــ أني في الخنادق مع الجنود ، طو وما زلت 
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ا ز المنظار على العدو أمامنا، والضـــ راته والعدو يرصـــدنا من أبراجه وطائ، نر
لينا   من غير ان نراه ..، .. والقدر محل في السماء يرانا 

ر .. وٕاذا    ــارحات الذهن وشــــاردات الف قطع علي ســ ودق جرس التلفون ل
تب المنظمة في المقدس   يتحدث ..  ، مدير م

  هذا اليوم )الصخرة (قال: نحن سنصلي الجمعة في   

عد قليل إلى القدس      ..قلت :إن شاء هللا ..سأسافر 

تب المنظمة ثم إلى  را .. اوال إلى م م م ـــور ــ ون حضــ قال: أرجو أن 
ـــل بنا إخواننا من نابلس وجنين وطولكرم والخليل ــ ــــ ــــ ـــــجد .. لقد اتصـ ــــ ــ ــ إنهم ، المسـ

تب ليذهبوا إلى الصالة معا .   يردون الحضور إلى الم

ا    ن لقاء عاد ـــر .. ولكن أرجو أن ال تكون مظاهرات .. فل قلت :حاضـ
..  

السالح قال :   ثيرة ستأتي  ون ، جماهير  ارات محجوزة اليوم .. س الس
ه بزحف على القدس ..    أش

ــدهم عا وأن تناشــ اإلخوان جم ـــطين، قلت : أرجو أن تتصــــل  ، اســــم فلسـ
ـــيء  ــ ل شـــ ن  ــالح.. ول ــ ارك أن ال تكون هنالك تظاهرات وال ســــ هذا اليوم الم و

قة ..وحســـاســـة .. ونحن ال نر  د أن نزعج الملك حســـين ..ال هادئا..والظروف دق
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شـــاء ..أرجوك أن  فعل الشـــعب ما  عد النصـــر  داعي للمظاهرات ..إن شـــاء هللا 
ع .. اآلن ..  الجم التلفون    تتصل 

فلت الزمام  ارة إلى القدس قبل أن  ــ ــ ــــ ــ ــ بت الســ وما هي إال دقائ حتى ر
ـــــيته ــــ ــ ــ ـــح ما خشـ ــــ ــــ تب ، ونقع في أزمة ..وقد صـــ م طة  فقد رأيت الجماهير مح

ـــلحتهاا أسـ ـــاشــــات، لمنظمة  ة إلى الرشـ ــدس إلى البندق تب ، من المســ ودخلت الم
انها ..   فوجدته غاصا برجال البالد وأع

وشـــرحت لالخوة أن الظروف الحاضـــرة تقتضـــي  )طوار (وعقدنا جلســـة   
ينة  ..وأننا نحرص على  ــ ات(الهدوء والســ ــ ــاســ ــين )حســ فال نرد أن ، الملك حســ

ثير ــ، نزعجه في قليل او  ــ ــــ ــ إننا ال نرد  ا على االتفاق الذ تم في القاهرة,حرصـ
شعر أننا نحاول أن    الشعب منه ..  )نسرق (ان 

وا أسلحتهم في ، خوةواستجاب األ   فخرجوا إلى الجماهير يرجونهم أن يتر
اراتهم ـــــ ــ ــ ــــ ذلك، سـ ان  ــجد بنظام ..و ـــــ ــــ وقد ترك عدد منهم ، وأن يذهبوا إلى المســـ

  ظفين ..المو  )عهدة (سالحه في المنظمة في 

ــر ..وال حديث إال     ــــ ــــ ــــاعة من الزمن نتداول الموقف الحاضــــ ــــ ــ ــ ثنا ســـ وم
ة ثير من التحف، المعر حتاجون ، فحدثتهم  حيث ال  ـــة  ــــ انوا من الحماسـ فقد 
اب ، إلى إثارة    …فصاح أحد الش

س تحرر األهرام أكثر منك تفاؤال   ل رئ   …قال : ولكن األستاذ ه
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س تشاؤما أو، قلت   ل ..  الموضوع ل   تفاؤال ..وماذا قال األستاذ ه

ــرائيل (قال : (وأخرج عدد األهرام وقرأ ) جاء في ختام مقاله قوله  إن إســــ
ســـــار تكاد تكون محققة ســـــواء من الداخل أو من الخارج ..  ة ان مقبلة على عمل

انت  دولة (لقد  عة ، إســـرائيل وال تزال في وجودها  صـــنع من مادة ، تقليدا للطب
ســـت أصـــي ع ل ســـتط س ال  يل من الج ة أقرب ما تكون إلى تشـــ ســـت صـــل لة ول

سر ..      .).أن يتغير إال إذا ان

الغ في قوتنا   أو ، قلت :أنا غير مواف على هذا المقال .. ال يجب أن ن
ــــرائيل .. إن  ـــعف إســـ ـــــر (في ضــــ ــهال إلى هذا الحد الذ  )ســ ــ س ســـ ـــرائيل ل إســــ

  تتصوره ...

ـــت قال :   ــــ ـــــ س جمال ولكن المعروف أن األســ عبر عن رأ الرئ ل  اذ ه
  عبد الناصر .. 

عبر عن رأ    ــخص واحد  ــ ضــــــا ..هنالك شــ ح أ ـــح ــ قلت : وهذا غير صـ
س عبد الناصر.   الرئ

  قال : من هو الشخص ؟   

س عبد الناصر نفسه ..      قلت انه الرئ

ة المقبلة ـــينا في الحديث عن المعر ــــ ــــ ــ ومواقف الدول ، وظروفها، ومضـ
ة قة والمعاد ـــد ــ ات المتحدة ،الصـــ ــوفيتي إلى الوال واقترب موعد ، من االتحاد الســــــ
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ارتنا عند ، فذهبنا إلى مســـجد الصـــخرة ألداء فرضـــة الجمعة، الصـــالة وأوقفنا ســـ
ــــتنا مرم  (اب  ــهد  )ســ ــــور المجيد الذ شــــ ب التارخ عبر الســ ــينا في مو ــ ومشــ

انت مزدحمة  ــــرف ف ــــ ــ ــ ـــاحة الحرم الشــ ــ ــــ ــ ــ ة إلى سـ ــارات األمة العر ــــ ــــ أعظم انتصــــ
ــاء واألطفال ــــ ـــد زاخر ، الخالئ من الرجال والنســ ــ ــ من أهل المدن والقر في حشـ

النصر والتحرر .. ، رائع هتف  بر و   يهلل و

ان يوما مشهودا ذلك اليوم   حتشد الشعب في ساحة الحرم ، ولقد  فحين 
رات جليلة القدر ــول ومعراجه، الشـــــرف تحتشـــــد معه ذ ــراء الرســـ ، ابتداء من إســـ

ر بن الخطــاب ومعــه عبيــدة بن الجراح وخــالــد بن الوليــد وغيرهمــا إلى دخول عم
ة ــحا ــ ــ ار الصــ ام ، من  ــائر تلك األ ــــ ي ..إلى ســ ــالح الدين األيو ــ إلى دخول صــــ

ة الماجدة ..    التارخ

ــ طرقي بين  ــ ــــ ــ ــ ــا أشــ ـــي وأن ــ ــــ ــ ــ رــات الجليلـــة في نفسـ ــذ تزاحمـــت هــذه ال
ــــاجدة، الجماهير ــــ ــعة القانتة، الراكعة الســـ ــــ ــ ة الجمعةوألقى الخطي، الخاشـــ ، ب خط

ولكن أنّى لي أن أنصـــرف ..فقد انتصـــب أمامي الجمهور ، ونهضـــت لالنصـــراف
ــذه هي حجـــة  ــت هـ ــانـ ـ ــاب .و ين الخروج ..وال بـــد من خطـ حول بيني و ــا  واقفـ

  الجماهير .. 

ــا أن اخطب   ـــــ ــــ ــع للكالم .. فالجيوش ، وماذا عسـ ــ ـــــ ــ عد الموقف يتسـ فلم 
ـــرائي ــ ــ ـــــ ـة تقف وجهـا لوجه أمام القوات اإلســ ـةالعر ح الكالم للطـائرات ، ل ــ ــ ــــ ـــــ وأصـ

ان من اجتماع قصر ، والمدافع ..ولكني أذعنت وخطبت وشرحت للجماهير ما 
ة  س عبد الناصر والملك حسين ودعوت مرة ثان ة بين الرئ أن ينتقل االتفاق (الق
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ــرف ل أمانة وٕاخالص وشــ ثم شــــددت على وحدة األمة  )من الورق إلى الميدان 
ة ة في هذه المعر ــــة وتطهيرها من رجس  العر ار المقدســ ــيرة لتحرر الد ـــ المصـ
ـــتعمار ة واالســ ـــهيون ة القدس، الصــ صـــــون عرو ــالمي أن  ، وناشـــــدت العالم اإلســـ

ــهير ــ ــ المي بترديد الحديث النبو الشــــ ة ..وختمت  ات القرآن اآل ــــهدا  ــــ ـــتشــ ــ ــ ، مســـ
اهر ع المبدع ، الساحر ال   . )إن الجنة لتحن شوقا إلى بيت المقدس(البد

اب، عن المنبرونزلت    ـــــ ــ ــــي على أكتاف الشـ نت أكره هذه ، ألجد نفســــ و
ـــة( ــ ــيت بها ذلك اليوم )العراضــ ة ولكني رضـــــ ــبيل ألتفاد ، الوطن ـــ ن من ســ فلم 

اب ــ ــ ـــواعد الشــ ــ ولم أطأ األرض إال ، زحمة الجماهير إال أن أكون محموال على سـ
ه  اد المرء أن يلف رئت ـــديد الجفاف  ان الجو حارا شــ ارة ..و ــ ــ ـــا عند السـ التماســ

ان الجو  ـــالما ..ولو  ــــ ـــــ ة بردا وســ ام القوم ــعب ير في األ ــ ــ ـــــ للهواء ..ولكن الشـــ
حموما !!    زمهررا أو 

ـــادور   ـــ ــ ــ اســــ ــــــيخ جراح، وعدت إلى فندق ام ــــ هو على ، القائم في حي الشــــ
عض  ة ..وجلست على الشرفة أسترح  عضة أمتار من خطو الهدنة اإلسرائيل

م  ولكن متاعبي ومخاوفي أخذت، الشـــيء تندلع في نفســـي اندالع النار في الهشـــ
 ..  

شطرها م والجديد، انت مدينة القدس أمامي  الهما عري..فقد ، القد و
ابي في المدينة ــــــ ـــت شــــ ــ اءها الجميلة خارج ، عشـــــ ــــيون العرب يبنون أح ــ ــ والمقدســ

ة، األســوار :القطمون  تحت  )القدس الجديدة (وها إني أر … وغيرهما ، والطالب
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ــرائيلياالحتالل ا ــ ــــ ــــ ـــــوار، إلســ ــ ــ ــ من القــذرون قــد بنوا أكواخهم وراء األســـ هود ال ، و
الوحل عبثون  األوساخ .، وأوالدهم   لعبون    و

ــطر   ــ ــ ــــ ـــارنـــــة بين شــــ ـــه المقــ ـــب .. خـــــاطر أوحتــ ـــاطر رهيــ   وأزعجني خــ
اة ..ورأيت العمال  ..المدينة   ة والح الحر نت أر القدس الجديدة تعج  لقد 

حفرون الخنادق أمام  ائهماليهود  اس الرمل في ، بيوتهم وحول أح ــون أك ــ دســــ و
انت راقدة  مة فقد  اني ..أما المدينة القد ــطح الم ــ ـــ ــاحات وفوق أسـ ــــ ادين والســ الم

أ وال ملجأ ..وال حفنة من الرمال أمام هذا المســتشــفى، راكدة بين أســوارها ، ال مخ
مة حت القدس القد ــ ــ ـــــ ــــ أنها أصـ م ..و مة ..تح، أو ذلك المخ ت رحمة البلدة اليت

مة ..    الجارة اللئ

فة فلم أعد ، وهرت من الشرفة إلى غرفتي ألهرب من هذه المقارنة المخ
ـــلوان في التحدث إلى  ــ ــ ــــ ـــهد الرهيب ..ورحت التمس الســ ـــــ ــ أطي أن أر هذا المشـــ

ــــــطين ــــ ــاء فلســــ ـــل أرجـ ـــادمـــة من  عـــد أن ، الوفود الق ــد طـــالـــت عني غيبتهم    وقـ
ـــحب( ــــ المنظمة )ســ ـــين اعترافه  ــ ــ ـــرد رجالها واعتقل وأ، الملك حســ ــ ــ اتبها وشــ قفل م

  موظفيها ..

ام الثالثة ـــيت هذه األ ــ ــ ــــ ذا قضــ ــهر ، والثالث، الثاني، وه ـــ ــ ــ ــ ع من شــ والرا
س ـــالع تـــب المنظمـــة و ــدق إلى م ـــة، حزران ..من الفنـ ـــل ــ ـــــ ــاءات متصــــ ، في لقـ

ـــتمرة ـــتطالع ما يجر خارج األردن، وأحاديث مســـــ لما الح لي ، ومن ثم في اســـــ
    .. فراغ في الليل والنهار 
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ـــاعة ــ سـ ـــاعة  ــ ــتطالعي لما يجر خارج األردن يتم سـ ــ ان اســ ان ، و فقد 
ــين  ــ ــ ــ ــ اب المخلصـــ ـــــ ــ ــ ــم مجموعة من الشــــ ــ ــ ــ ــــ ضـ ة في القدس  تب اإلذاعة األردن م

ة، النابهين عون اإلذاعات العالم ة، يتا ة واألجنب رســـلون ، والصـــحف اإلســـرائيل و
أول ســـاعة ..وأكرْم  ل ســـاعة  اب إلى القصـــاصـــات مع مراســـل الموتوســـ ــ ئك الشـ

  وأعظْم بذلك المراسل ..

لما أردت أن ، وما زلت احتف بتلك القصــاصــات في ملفاتها أعود إليها 
ــاتي ..وهــا أنــا  ر راتي إلى ذ لمــا حملتني مــذ أعود إلى القــدس في خــاطر ..و
قرأها معي المواطن العري ..  ة ل ة والعر ـــات األجنب ــ ــ ــاصــ ــ ــــ اآلن أقلب تلك القصـ

الي قبل الهزمة ..  ، المستقبل مواطن الحاضر ومواطن ام والل ش معي األ ع   ل

ــت   ــ ـــالم بوســـ ــ ـــــدر ، قالت جردة جروســ ة التي تصــ ـــرائيل وهي الجردة اإلســــ
ة أســـندت فيها وزارة الدفاع إلى ، اللغة اإلنجليزة يل وزارة ائتالف ــ ا على تشـ تعقي
ان  ـــى د ــ ــــ ـــــ(موشــ ــ ــ ان إن التغير الهام في الوزارة الجديدة هو أن الجنرال موشــ ه د

في  ومة ل س الح االتفاق مع رئ وزر للدفاع  انه في الوزارة الجديدة  أخذ م ــــــ ســ
ه الجديد هو خير وســيلة لتحقي مطامح إســرائيل  ول ..وأن تعيينه في منصــ اشــ

ـة ـــتعـادة حرـة المالحـة في خليج العق ــ ــ ــــ ـــــاء لـدافيـد بن ، في اســـ ــــ ـــــ وهو بـذاتـه إرضـ
ــتفــادة من رأ بن ج، جورون  ــــ ــ ــ ـــــرة فال بــد من االســــ ـــــ ــ ورون في المحنــة الحــاضــ

ـــاءلت )) 2/6/1967( ــ ة، وقد تســ ومة عر ـــرة ح ــ هل تم ، ونحن نملك ثالث عشــ
ة واحدة يل وزارة ائتالف ـــــ ــ ة ، وزارة حرب، تشـ ومة عر ة ح لمواجهة الحرب في أ

أهل الرأ  المختزنين في بيوتهم  ــــتعانة  ــــ س في االســــ ر أ ملك أو رئ ..وهل ف
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عي أ ل شيء على خير ، نه لم يتم شيء من ذلكفي الوطن العري ..وطب فان 
  ما يرام في الوطن العري !!

اء    االت األن صـــلون (ونقلت و ا ســـ ــا وأمر أن متطوعين من يهود فرنسـ
ة  أن (إلى إســـرائيل في األســـبوع المقبل لدعم إســـرائيل ..وأعلنت اإلذاعة اإلســـرائيل

ــ ــ ــــ ـــيجدون مواقعهم جاهزة للدفاع عن إسـ ــ ــ ) 2/6/1967رائيل (هؤالء المتطوعين ســ
ـــاء منذ أن  ) ــ ــــ اح مســ ـــــ ــ ــ ـــلنا صــ ـــ انت تصـــــ ار التي  ـــــرات األخ ــــ وهذا واحد من عشــ

ة ..   انسحبت قوات الطوار الدول

ه     ة بتصــرح قال ف س الجمهورة الفرنســ وأدلى الجنرال شــارل ديجول رئ
ـــرائيلي ولكن الجهة التي تبدأ ( ــ ــ ــــ ادها في النزاع العري اإلســـ د ح ـــا تؤ ــــ ــــ ــ إن فرنســ

   .)1967 /6 /2()لن تحظى بتأييد بالده العدوان 

ـــحفي    س الوزراء البرطاني في مؤتمر صـــــ ــــون رئ ــ لســ ـــرح هارولد و ــــ وصـ
ي لندن جونســـــون  س األمر الرئ أن إغالق (عقده في واشـــــنطن عقب اجتماعه 

ـــدام عري  ة قد يؤد ال إلى صــــ ــب –خليج العق ــ ــــرائيل فحســـ ولكن إلى نار ، إســـ
ثير طير غدا إلى وأن هذه النار قد ، أكبر  تنشب في غضون ساعات ..وأنه س

ــــرق  ــ ــ ــــ حــث أزمــة الشــ ورك ليجتمع مع يوثــانــت األمين العــام لألمم المتحــدة ل نيو
   .)2/6/1967( )األوس .. 

ي لندن جونسون    س األمر لسون (وأعلن الرئ أنه عرض على هارولد و
ة ينص ع س الوزراء البرطاني مشروع إعالن تصدره الدول المالح ار رئ لى اعت
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ـــه  ـــة حقوق المرور ف ــ ــــ ــ ــ ح لكـــل دولـــة ممـــارســـ ـــا و ـــا دول ـــة ممرا مـــائ خليج العق
()2/6/1967. (  

عد أن عين وزرًا للدفاع     ان  ع أن (وصـــرح موشـــى د أن إســـرائيل تســـتط
ش على ســاعات التوقيت ، تنتصــر إذا ما نشــبت الحرب وأن األمم المتحدة ال تع

ادرة ال ـــرائيل لم تفقد الم رة بتأخير الرد الفور إلى هذا الوقت وأن ..وأن إسـ ــ عســ
  ) . 6/1967 /3( )فرصة االنتصار ال تزال أمامها إذا نشبت الحرب 

ة  ة في مجلس األمة في الجمهورة العر وأصدرت لجنة الشئون الخارج
ه أن  انا أكدت ف ـــار عن خليج (المتحدة ب ـــ ــــ ــــ اإلعالن الدولي المقترح لفك الحصـ

ة مثا عتبر  ة  ذلك أن  العق ان  ة ..وأكد الب حرب غير معلنة على الدول العر
ح أكثر مالءمة للحرب ولتدمير إسرائيل    ) .6/1967 /3( )الوقت أص

أنهم جمعوا تبرعات (وأعلن المشرفون على الصندوق البرطاني اليهود   
ـــف المليون من الجنيهات  ــــ ــ ـــبوع واحد تبلغ ثالثة ماليين ونصــ ــ ــــ ــــرائيل في أســ ــــ إلســـ

ه  ، ياإلسترلين مليون جن   ) .6/1967 /3( )وأن أسرة روتشلد وحدها تبرعت 

ة    ان البرطان رت جردة الجارد أن عددا من المتطوعين قد غادروا (وذ
ة متوجهين إلى تل  ـــرائيل ــ ــ ــ ة العال اإلســـ ــــر ـــــ عة لشـــ مطار لندن على متن طائرة تا

ان ـــــ ــ ــ ها ســ عد أن تر ـــــرائيل  ــــ ة في إســ عملوا في المزارع الجماع ها ليلتحقوا أبيب ل
ش ا إلى ألف متطوع .. ، الج ــل عدد المتطوعين قر ــ صــ  )وأنه من المتوقع أن 

)3/ 6/1967. (  
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ـــاء   ـــاالت األن يين، وقـــالـــت و ـــميين األمر ـــــ ــــ ع (، نقال عن الرســ إن جم
اءت  ة قد  فتح خليج العق ة المتحدة  الجهود التي بذلت إلقناع الجمهورة العر

ــــل ــهورا في، الفشـــ ــ ات  وٕان ثمة شـــ ا قد  ــلم ــــلة حال ســـــ ان حل المعضـــ ــنطن  واشـــــ
عدا وٕان الوقت لذلك قد فات    ) .6/1967 /3( )مست

ــــر قال فيها    ــــ ــــ س عبد الناصــ وعرض التلفزون البرطاني مقابلة مع الرئ
ا لكي ال يتكرر ما حدث في عام ( ـــــتكون إلى جانب ــ ــ ــــ ة سـ ـــــ ــ ـــ ــ ام  1956إن روســ أ

  .)1967 /6 /4( )العدوان الثالثي على مصر 

ــنطنون   ــ ـــميين في واشـــ مس نقال عن الرســــ ـــــرت جردة لندن تا أنه لن (، شــ
ون انفجار ما قد وقع وان ، ينتهي األسبوع الثالث الزمة الشرق األوس قبل أن 

ـــوخ ي، هذا االعتقاد آخذ في الرســ س األمر ــــون الرئ ــــون ، الن لندن جونسـ لسـ وو
ـــة  ــــ ـــال ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــذه المســ ــ ـــل هـ ـــ ن أن تحـ م يف  ـــان  ــــ عرف ــاني ال  ــــ طـ س البر   الرئ

ا ..    ) .1967 /6 /4( )سلم

ــرت منها    ثير ..اقتصـــ ثير ..و ة  ــــات الصـــــحف ــاصـ وغير ذلك من القصـــ
ع من شهر حزران !!    على الثاني والثالث والرا

ــير    تب المشــــ ــــل بي م ـــــهر حزران (مايو )اتصــ ع من شـ ـــاء الرا وفي مســـ
ان موظفو التل ة من القاهرة ..و س الجمهورة العر فون عامر النائب األول لرئ

حون في أذني ..القـــاهرة على التلفون .. ال تترك الخ من  ــ ــ ــــ ـــــ صـ في القـــدس 
ة عاجلة ..    فضلك ..مخابرة هاتف
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ة ..وقال المشير عامر ..      وجاءت المخابرة التلفون

ــا أخ - ــيوقع على أحمـــد  ـ ــــ ـــ ــ ــ ــاءنـــا اليوم وسـ حيى جـ ــاهر  .. الفر طـ
ة الدفاع المشـــترك التي ت ول لالنضـــمام إلى اتفاق ين األردن .. بروتو مت بيننا و

احا إلى عمان سافر غدا ص ة . ، وس   حتى يوقع مع الملك حسين االتفاق

ــأل هللا التوفي، قلت : مبروك ــتدخل األردن ، ونسـ ة هل سـ والقوات العراق
  .؟ ؟

احًا  ة ما يرام .. المهم أن تسافر غدَا ص ون على غا ل شيء س قال : 
حيي ير  ـــل حـــال من إلى عمـــان .. الفر طـــاهر  ـــك .. على  ـــد أن يجتمع 
ة .  ع االتفاق   المناسب أن تحضر توق

يف األحوال في القاهرة ؟؟ احا ..و   قلت : سأسافر غدا ص

ل جهدك ، قال : نحن جاهزون    ــتكملنا اســــتعداداتنا ..أرجو أن تعمل  اســ
ون  ك (أن  فلتش أبدأ !!  )صاح ضة اليد .. ما    في ق

ل جهد   ال يزال يتهرب من مطالبي.. )صاحبي (ن ولك، قلت: سأبذل 

ك ــا ــ ــ ـــــ أعصـــ ــ ة أزمة ..وأنت ، قال : أرجو أن تضــ حتمل أ الموقف ال 
ك  (عارف     …أكثر منا  )صاح
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ة عند الحديث عن  المة التلفون .. وأحسب أن  )الصاحب  (وانتهت الم
ــين..من  قين أن هذا الصـــاحب هو الملك حسـ علم على وجهة ال المواطن العري 

االسم .غي ره    ر حاجة أن اذ

ـــين ــــ ــ ــ قا من الملك حسـ ــا ـــ ــ ــ نت متضـــ الذات، والواقع أني  ، في ذلك اليوم 
ـــي ــ ــ دأت ألوم نفسـ تب ، و المجيء معه إلى عمان قبل أن ن ادرت  ة (لماذا  اتفاق
ــترك  ــ ــــترك بين ، بين األردن والمنظمة)الدفاع المشــ ة الدفاع المشــ على غرار اتفاق
  األردن والقاهرة .

ـــخرت م ـــاذجثم ســ فأ نفع من أ اتفاق ، ن نفســـــي من هذا الخاطر الســ
ان الذ  ــادقة على تنفيذه ..و ــ ـــــ ــــ ـــــين إذا لم تكن عنده عزمة صــ ــ ــ ــــ مع الملك حسـ

ه إن ما  ا قال ف ــحف ــين انه عقد مؤتمرا صـ قني من الملك حسـ ه (ضـــا ــل عل حصـ
ـــع ممتاز لمجابهة احتماالت المســــــتقبل  ــالح وذخيرة جعله في وضـــ ــ األردن من ســ

ة ..وٕان األردن اتف مع منظمة القرب ..و  أة للمعر انات األردن مع ل إم ٕان 
ـــرة واحدة ة ..وٕان األردن على خ النار أســ ـــطين له ، التحرر الفلســ ـــعب  وٕان الشــ

ة المصـــير .. املة لخوض معر أ تعبئة  غي  )شـــعب فلســـطين  وهو مع ان ين و
لمة ال س، أن توضع  ارة من هذا الحد، أو ل ل ع   يث .أو لم ..قبل 

ثيرا ..فقد حفزني أن أتكلم ..والظروف يومئذ  قني هذا الحديث  ــا لقد ضــ
ــــار إليها الملك حســـــين في  ع الوقائع التي أشـ ـــت على الصـــــمت .. فان جم فرضــ

حة إطالقا ..   مؤتمره الصحفي غير صح
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ا  ة ..وأمر ن عنده السالح والذخيرة الكاف ش األردني لم  أوال : إن الج
مقد القطارة ال تزوده إال    ار .. نقطة نقطة 

ما يتعل  ــي ف ــ ــ سـ ــين قد رفض مطلب المنظمة الرئ ــــ ا : إن الملك حسـ ثان
ش التحرر إلى القدس .    بإدخال ج

ا على حمل  ن مدر ة ..فلم  أ للمعر ن مع ــــعب لم  ــ ــ ــــ ثالثا : إن الشــ
ة المواجهة إلسرائيل .  ن عنده سالح حتى في القر األمام   السالح ..ولم 

ـت  ــاوتر قي الـذ يالزمني أكثر من ، هـذه الخواطر جـان وعـدت إلى رف
قي في الليـــل  ـــان رف ظلي ..فـــان ظلي ينقطع عني في الظـــل .. ولكن الراديو 

  والنهار . 

ــــوت العرب يدو من القاهرة ..اســــــتمعوا أيها العرب  ع في صــ وراح المذ
ة الدفا…  اء هامة .. العراق سينضم إلى اتفاق ع أن ع المشترك .. عد قليل سنذ

ــة  ـــر يخــاطــب األمــة العر ــ ـــــ س عبــد النــاصــــ حيي … و … الرئ والفر طــاهر 
اسل    … يتحدث إلى شعب العراق ال

ـــــر والفر طاهر  ــ ــ س عبد الناصـ ع أن الرئ ـــاعة ..وأعلن المذ ــــ أزفت الســـ
ــــر يخطب  ــ ــ ــ س عبد الناصــــ دأ الرئ ــترك ..و ــ ـــــ ــــ ة الدفاع المشـ حيى قد وقعا اتفاق

ـــم ة تســـ ــتمعون ..والجماهير العر ــ ســ ة مليون عري  ع ..وأنا واحد ..واحد من ما
ـــفين:  )آذان ( ـــ ـــرح أن القلب مؤلف من نصـــ ــ ــ قول علم التشــ هم .. و  )أذين (قلو
األذنين !! )األذين (وقد سمع الناس  )طين (و   ال 
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ة من جديد ــ عرض القضــ س عبد الناصــــر  يد، وابتدأ الرئ اب التو ، من 
ة ـــرة  (الدولي فقال : والعالم ، أمام األمة العر ــ قرب من عشـ إن ما حدث منذ ما 

ــنة  ــــ ة سـ انت األمور في خليج العق ة .لقد  ــتعدنا حقنا في خليج العق ــــ ام أننا اسـ أ
ـــحبنا قواتنا من  1956 ــــي ســــ ــ ما هي اآلن،ولكن نتيجة للعدوان البرطاني الفرنسـ

ان علينا أن نستعد هذا  ة و ة نستعد ل، سيناء وحضرت قوات الطوار الدول معر
أننا على اســتعداد اســتعدنا حقنا ..خرجت قوات  فاصــلة مع العدو وحينما شــعرنا 

ة ..  ة ثم أغلقنا خليج العق ة ثم عدنا إلى خليج العق   . )الطوار الدول

ه أنه يرفض عودة قوات  اق خطا ــ ــ ــــ ــ ــر في سـ ــــ س عبد الناصـــــ وأعلن الرئ
ة س وزراء بر(فقال  ، الطوار الدول ــون رئ ــــ لســ ـــتر و ــــ األمس إن مسـ ا تكلم  طان

ــى منذ  ــــ ـــــ ش في وقت مضــ ع ة ..وأنا أقول له إنه  عن عودة قوات الطوار الدول
ة وخرجت من بالدنا ولن تعود إليها مرة  أسبوعين فقد انتهت قوات الطوار الدول

   .)… أخر 

ـــد أل عدوان فقال  ــــر العزم على التصــ س عبد الناصـ هناك (وأكد الرئ
ــان من الــ عمــل ب ــان من الــدول من ينــاد  ــآ ب ــة وٕاننــا لن نعترف  حر دول ال

حرة ـــــد حقوقنا ، ال ــ ــ ادتنا وضـ ـــــ ــ ــ ـــد سـ ــ ــ ا موجها ضـــ ان عمال عدوان ونعتبر هذا الب
ــد لكل عدوان  ــ ـــنتصـ ــروعة ..نعتبر هذا العمل مقدمة لعمل حري ونحن ســ المشـــ
لها ستقف ضد العدوان  ة  ,سنقف لكل عدوان ..وأنا على ثقة من أن األمة العر

   .)زم العدوان .. بل سته
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ــرائيل د إسـ اشـــرا إلى الدول التي تؤ س عبد الناصـــر تهديدا م ، ووجه الرئ
ـــاندة ، إن وحدة العرب حققت لنا االحترام والكرامة(فقال  ــ ــ جب على القو المســــ و

ــتعدنا  ســـت عند إســـرائيل ..لقد اسـ إلســـرائيل أن تعلم أن مصـــالحها عند العرب ول
ــة ن أ قوة في األرض من أن تحرمنــا من هــذه ولن نم، حقوقنــا في خليج العق

   .)الحقوق .. 

ـــر حديثة إلى  ــــ ــ ــ س عبد الناصـ ــيرات حازمات وجه الرئ ـــــ ــــ لمات قصـ وفي 
ـــــتها ة ليزد من حماســــ ـــرائيل ليلقي فيها الرعب، األمة العر ـــ ــ في  (فقال ، والى إسـ

ــنة  ـــا معها في  1956ســــ ا وفرنســـ ــرائيل وهي على ثقة من أن برطان ــ هاجمتنا إســ
ــة  ــةالمعر م في المعر ونحن على أحر من ، ..ونحن نقول لهم اليوم أننــا أمــام

ة للثأر من غدر سنة    .).. 1956الجمر في انتظار هذه المعر

الدعاء المعتاد   ه  ـــر خطا ــ ــ ــ ـــ س عبد الناصـ عون هللا في (وختم الرئ ـــير  ــ ــــ ــ إننا نســ
ــننتصــــر بإذن هللا  ـــطين ..وســ ــعب فلسـ طرقنا من اجل حقوقنا ومن أجل حقوق شــ

ن هللا فال غالب لكم .. ..ست ة . إن ينصر    .)نتصر األمة العر

س عبد الناصــر ما اســتمعت ، ان ذلك خطاب الرئ ة  ســ في فقراته الرئ
ه في إذاعة صوت العرب س وزراء العراق ، إل حيى رئ عده الفر طاهر  وألقى 

ه أن  ا موجزا أكد ف ة أن تأخذ الطر السل(خطا ع الدول العر م الذ على جم
ة ال ســــمح هللا إلى نتيجة غير محمودة  ــتكون العاق الذات وٕاال فســ خططتموه أنتم 
س العراقي)  ك عبد الرحمن عارف (الرئ س وأخ ــادة الرئ ــــ ــ ــ ا ســــ .. أخذ هللا بيدك 

ة إلى ما تروم األمة العر   .)للوصول 
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حيى   ــــر  (الدعاء المعتاد  ، ذلك ، وختم الفر طاهر  ــــ ــــ ـــننتصــ ــ ــــ ــــ وسـ
م وننتصر وننت   . )صر بإذن هللا والسالم عل

ـــر   ــ ــ ــــ حمى الحرب وآمال النصـــ وامتأل معي جو  ، وقد امتأل عقلي وقلبي 
س  ، وخرجت إلى الشرفة أللقي نظرة على القدس الجديدة  ، غرفتي بهذه األحاس

ابي ـــــ ال وقرون  ، مرتع شــ اب العرب من قبلي عبر أج ــ ــ وعللت النفس أن  ، وشـــ
ـــر قرــب .. وأننــا على ــــ ــــ ــ وأن العودة إلى الوطن  …موعــد مع التحرر  يوم النصـ

ا ـــــيرتي إلى ع ة ال رب فيها .. وأن مســ ــــليب آت ة ، الســـ ـــتكون  ، بلدتي الحبي ســــ
اة العناء والكفاح .. وهناك ســـأســـترح ..  عد أرعين عامًا من ح خاتمة المطاف 

ا ، أقرأ وأكتب حر الذ صــنع صــ ســاتين التي  ، وأســتحم في ال أ ظالل ال وأتف
ــه ـــدقاءشـــ اد أقف على قبور األعزاء من األهل واألصــ  ، دت طفولتي .. وفي األع

  مع دمعة وفاء وعهد لقاء ..

ح في أفالك هذه األماني العذاب ، وامتدت يد   ــا ــــ ــ ــ إلى الراديو  ، وأنا سـ
رة عزف األناشيد العس ان ما يزال  ته شعرة واحدة وٕاذا بإذاعة إسرائيل  ، و وحر

انا عن اجتماع  ع ب ل ســمعي ألر تذ مجلس الوزراء اإلســرائيلي .. ولقد ألقيت 
ر ، ما تقول إسرائيل م تف ة . ، و   وماذا أعدت للمعر

ا    ان عاد ل ما سمعته  أنما إسرائيل  …ولكنني ذهلت لما سمعت .. ف
النص اآلتي  ــــمي  ــ ــ ــــ ان الرســ ان الب امها .. فقد  ش أهدأ أ ــتمع مجلس  (تع ــ ــــ ــــ اســ

ــبوع ــ ومة الوزراء في دورته األســ س الح ــاع األمن من رئ ـــ ة إلى تقارر عن أوضـ



  

-254-  

ة ، ووزر الدفاع ة من وزر الخارج اســـ ــ وواف  ، وٕالى اســـتعراض التطورات السـ
ة :   -المجلس على مسودات القوانين اآلت

ر الثاني  -1   ) .1967إصدار سندات دولة إسرائيل (قرض التطو

ة الدفاع لعام   -2   . 1967ضر

  . 1967ام قرض الدفاع لع  -3 

ـام خـدمـات التوظيف عـد المهلـة التي  ، وواف المجلس على تعـديـل أح
ة الحصول على عمل .   عطى فيها المهاجرون والمسرحون من الخدمة أفضل

ة :   -وصادق المجلس على المعاهدات التال

ة  - 1 ــــرائيل ــــ ــــ اتفاق على التعاون التقني والعلمي بين لجنة الطاقة الذرة اإلســ
طرة على الطاقة الذرة . )لميرو  (ولجنة    للس

ا . - 2 لج   اتفاق زراعي بين إسرائيل و
ـــــائل  - 3 ــــ ــ ا حول المنتجين القانونيين في المسـ رطان ـــرائيل و ــ ــ ـــ ة بين إســ اتفاق

ة والتجارة ..   انتهى البالغ .. )المدن

ـــافت جردة  ة  (وأضـــ ـــرائيل ــت اإلســـ ــ ار )الجرو ســــــالم بوســ   إلى هذه األخ
ة ) ة ف ، ( العاد ة  (ي خبرا آخر غا ان  )العاد ه د ـــــ ــ ه إن الجنرال موشــ قالت ف

عض التغيير في موظفي وزارته حينما  ـــرائيلي ينو أن يجر  ــــ ــ وزر الدفاع اإلســ
ل رسمي غدا ..  ش ه الجديد  ست في منص   .)يثبته الكن
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لمة      معناها الخامس من ( يونيو ) حزران !!   )غدا  (و

 ، في حي الشــيخ جراح ، يوأنا على شــرفت ، وغصــت في لجة من التأمل  
لها ــوار ، وأمامي القدس  ــ ــوار وخارج األســـ ـــ ة  ، داخل األســ ــ ــ يلفني في تلك العشـــ

ة النارة ار الخطب العر ان .. ت اران رهي ة ت ــرائيلي  ، الرهي ـــــ ــــ ان اإلســ ار الب وت
الحرب ينة .. ، الرسمي .. األول ينذر  شير إلى الهدوء والس   والثاني 

ـــة  ( ووقع عقلي في         لها فوقنا  )ماشــــ ــــحب  ارن .. ولكن الســـ هذين الت
عد األمر سـرا من  انت تشـير إلى أن الحرب واقعة ال محالة .. ولم  ومن حولنا 
ــرق والمغرب تتحدث عن ذلك ..  ــ ة في المشــ ــحافة العالم ــ انت الصــ ــــرار ..  األســ
ارس يتحدون عن ذلك .. ولم  و ولندن و ــ ان المســــؤولون في واشــــنطون وموســ

ســت ي ب إال تحديد ســاعة الصــفر .. وســاعة الصــفر هذه هي بيد إســرائيل .. ول
ة على  ة لن تكون منا .. وألقينا البدا ة .. أن البدا بيدنا .. فلقد أعلنا منذ البدا
ة .. أن يختار الزمان وأن  ـــاعة البدا ــ ح على عدونا أن يختار ســ ـــــ عدونا .. وأصــ

  يختار الميدان ..

ـــرر وهذه الخواطر ترقد معي .. ور  ، ودخلت إلى حجرتي   ــــ ــ ــ قدت في سـ
  وتحت غطاء من الخوف والفزع !! ، على فراش من األمل والرجاء

ــــف الليل   ــــرع آمالي ومخاوفي ، وانتصــــ ـــئوم ، وأنا صــــ ــ ــ  ، ليولد اليوم المشـ
اح إلى عمان ـــــ ـــافر في الصـ ــــر حفل  ، الخامس من يونيو حزران .. ألســـ ألحضــ
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ــترك بين الفر  ــ ع االتفاق المشـ س وزراء العراقتوق حيي رئ ــين  ، طاهر  والحســـ
ة . ة الهاشم   بن طالل ملك المملكة األردن

م يؤرقني .. لمن النصر في هذه الحرب ..؟     وعاد السؤال القد

أننا غير مستعدين للحرب .. وغير مستدعين للنصر    ان عقلي ينبئني 
..  

ضـــعة قبل  ، ان عقلي معي في آخر اجتماع لمجلس الدفاع المشـــترك  
ح  ـــــل حاجة إلى مزد من التســ أننا  رة  ــ ــ ــتمعت إلى التقارر العســـ ــ ــ ع..واسـ ــاب ــ ــ أسـ

ة .   والتدرب قبل أن نخوض المعر

ة رجال  ، ولكن فؤاد طغى على عقلي   ـــــ ــ ــ ــــ ــمعت في هذه العشـ ــ ـــــ ــ ــ فقد سـ
قوله  ه  س عبد الناصــر ينهي خطا ا هو الرئ اســ را وســ وســننتصــر بإذن  (عســ

  .)ة .. هللا .. ستنتصر األمة العر

س    حيى رئ ا هو الفر طاهر  ــ ــ اسـ را وســـــ ذلك رجال عســـــ ــمعت  وســـ
ه  ، وزراء العراق   .)وسننتصر وننتصر بإذن هللا ..  (قول في خطا

ــرها ، ونمت على هذه األماني واألحالم   ــــ أســــ وان  ، ما نامت معي أمة 
ــه الكر تــا   م ذلــك ليلــة الخــامس من حزران .. وقــد غفلــت عن قولــه تعــالى في 

أسنا وهم نائمون ( أتيهم    . )أفأمن أهل القر أن 

م                                                         صدق هللا العظ
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ران   ..الخامس من حز

مة    بين النصر والهز

    

حة الخامس من حزران قظت صـــب قظت ، اســـت  ، ووددت لو أني ما اســـت
ات األبد ــمعت ، فال أر ما رأيت ، ألمضـــــي في الســـــ ــ ــمع ما سـ عن  ، وال أســـ

ام الســتة ش األعوام الســتة التي تمر اليوم على الكارثة ، حرب األ دون  ، وال أع
ة ... ة النها ة أو بدا   أن أر النها

قظت معي آمالي وأحالمي   ـــت ـــت من  …ومخاوفي وآالمي   ، واســ ونهضــ
ــــادور ــ ــ اســـ ـــرفة غرفتي في فندق االم ــــ ــي إلى شــــ ــ ــ ـــ ت أتمطى أمام بيت ووقف ، فراشــ

مة والجديدة ، المقدس ائها القد ـــائمها الحلوة  ، أجيل الطرف في أح ــــ ــــ ــ أتنفس نســ
ة شمسها الساطعة ، الند وسماء  ، وللقدس شمس ال تطاولها شمس ، وأستمتع 

  …ال تدانيها سماء 

ـــبب أعرفه   اح على  ، ومن غير ما سـ طال وقوفي في الشــــرفة ذلك الصــــ
ـــــ ــ ــ ــــ الكارثة قبل وقوعهاغير عادتي .. لعله اإلحســ عض  ، اس  ـــاس  ــــ ــــ وهو إحســــ
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الصراخ والعواء  الحيوانات والطيور تستشعر الزالزل والبراكين قبل وقوعها فتأخذ 
ة … ملك هذه الحاسة العجي ان الحيوان  ملكها اإلنسان  ، وٕاذا    …فلم ال 

ال أجيل الطرف في مدينة القدس   اً  ، ووقفت طو ًا ح  ، شارعا شارعا ، ح
ا .. ومنزال ا مو مر الجنود مو ر حين  ـــــ ـــــتعراض العســـ االســـ  منزال .. تماما 

ر    …ورحت أتذ

ـــورم(هنـــا حي    ــ ــــ ــــ شـ ـــل قـــاذوراتهم  )م ن اليهود القـــدامى  ـــــ ــ ــ ــــ سـ حيـــث 
  …وضجيجهم وشجارهم 

نــا ننطل منــه إلى القــدس الجــديــدة   ــاب الخليــل الــذ  ــائهــا  ، وهنــا  ــأح
  …المشرقة الزاهرة 

ــة(وهنــا    و ــ ـــ ــــ ــــ نــا نترافع أمــام المحــاكم في عهــد االنتــداب حيــ )المسـ ث 
امين ـــعبنا الم ــــ طال شـــ ــتعمار  ، البرطاني دفاعا عن أ ــ ــــ ـــد االســ ــ ــ ـــالنا ضـــ ــ في نضـــــ

ة ..   والصهيون

ــاء    قعــة(وهنــا أح ــة والقطمون وال حيــث دورنــا الزاهرة التي بنــاهــا  )الطــالب
ة  ، أهل بيت المقدس ان أجمل جمالها حجارتها الورد   …و

وقد نشأت  ، ن حيث أنشئت مدرسة صهيون اإلنجليزةوهنا جبل صهيو   
قة ال سا قة والالحقة  …وأخر الحقة  ، فيها مع أج عا الكوارث السا لنشهد جم

..  



  

-260-  

ة األوائل الذين شـــهدوا فتح    اب الســـاهرة تضـــم رفات الصـــحا وهنا مقبرة 
وخـــالـــد بن الوليـــد  ، وأبي عبيـــدة الجراح ، بيـــت المقـــدس مع عمر بن الخطـــاب

ة وطالئعها المشرقة .وغي   رهم من رواد الدعوة اإلسالم

ه الســــالم   ه مؤذن الرســــول عل بالل  ، وهنا المســــجد األقصــــى وقد أذن ف
شي ح بيت المقدس ، الح ة  ، عد أن تسلم عمر بن الخطاب مفات ى الصحا و

م ، المجاهدون  ـــول العظ ـــــ ــــ روا الرســ عد وفاة  ، فقد تذ فهذا أول آذان يؤذنه بالل 
  ي المصطفى وانتقاله إلى الرفي األعلى ..النب

ســــتقبلون عمر بن الخطاب    بر المســــلمون وهم  بر حيث  وهنا جبل الم
ح بيت المقدس . ستلم مفات   الذ وفد من المدينة المنورة ل

 ، وهنا جبل الطور (الثور ) حيث سق أحد رجال صالح الدين شهيدا  
ب ثوراً  قا، حين لم يجد فرسًا فر ة وراح  تل ونناضل حتى هو في ميدان المعر

 .  

الدعوة إلى الح    ح  ــ ــ ـــيد المســ ــ م السـ وهنا الروابي التي ما تزال تردد تعال
ة والسالم . ، والعدل   والمح

ـــالح الدين    ــــآت التي أقامها صـــ ــائر المنشــ ة وســــ ــالح ـــة الصــــ وهنا المدرســـ
عد فتح القدس ي  الســماحة وغمرهم  ، واســتخلصــها من أيد الصــليبيين ، األيو

  واألمان ..
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ـــوار …وهنا وهنا    ـــ ــ ــ ــواق  ، من اآلثار واألســ ــ ــ ــــ ــاجد والكنائس واألســ ــ ــ ــ والمســــ
ه ذاكرة التارخ ، والفنادق   فضال عن ذاكرة اإلنسان . ، ما تغوص ف

ــــاهد   ل هذه المشـــ ين  ـــــى ، و ــجد األقصــ أتأمل جالله  ، وقفت أمام المســـــ
هاءه ، وقدســيته ر تارخه ، وأتذوق ســناءه و ه النظرات ورح ، واســتذ ت أرســل إل

قة واجدة   مولها مدنفا .. ، عم

تماما  …أحدق فيها  ، أتأملها ، لها ، وداومت النظر إلى بيت المقدس  
ـــة ــدان المعر ــده وهو في طرقـــه إلى ميـ فعـــل الوالـــد يوم يودع ولـ ــا  ع  ، مـ ــا يتـ

ســـق أســـيرا ، خطواته بنظراته وخفقاته ان ســـ  أم ، أم شـــهيدا ، وهو ال يدر إذا 
  …ظافرا  ، عود منتصرا

الرجاء   ــي من هذه الرؤ التي اختل فيها الخوف  ــ ــت نفســــ ــــ فقد  ، ونفضــ
ـــرفـــة ، على غير عـــادتي ، أطلـــت الوقوف ــــ ــ ــ وعـــدت إلى غرفتي  ، في هـــذه الشـــ

س  ، وأعددت نفســي للســفر إلى عمان حيى رئ فأنا على موعد مع الفر طاهر 
ة الدفاع المشترك  ع اتفاق   مع الملك حسين ..وزراء العراق لتوق

ا   ـــيء عاد ل شــــ ان  ارتي .. و ــ ــ فالزائرون  ، وخرجت من الفندق إلى ســـ
غدون  ن أحد يدر ماذا يجر في فجر ذلك اليوم  ، في الفندق يروحون و ولم 

ـــر ــ حة ذلك اليوم األغبر  ، على أرض مصــ ـــب ة في صــــ انت اإلذاعات العر فقد 
ار و  ، حديث ديني ، على عادتها : القرآن الكرم انت األخ ار .. و ـــرة األخ ــ ــ ــ نشـ

ة .   عاد
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ارة   بت الســـــ ة  –وأنا أقول للســـــائ : إلى عمان  ، ور ــفارة العراق إلى الســـ
 ..  

س عبد    األمس خطاب الرئ قول : حمى هللا العراق .. ســـمعنا  والســـائ 
ا ة تصل قر حيى .. إن شاء هللا القوات العراق لتنضم  ، الناصر والفر طاهر 

ة.إلى الج   ش األردني في المعر

ـــد عقلي    انت خواطر القدس تشـــ ت .. فقد  ــ ـــ ــــاء هللا .. وسـ قلت : إن شــ
ـــاني  ارة في ذلك الطر االفعواني منحدرة إلى  …وفؤاد ولســـ ـــــ ــــارت بنا السـ وســ

حر الميت  ــت أن قلبي يه في جوفي فقد  …أغوار نهر األردن وال ــ ـــ ــــ ــــسـ ــــ ــ وأحســ
ــوداء ــ ــ ــ ــــ ار الســ ما لم أح ، عاودتني أف ــت  ــ ــ ــ ــ ـــــســــ ــــ ــ ــ اتي (س من قبل في وأحسـ ح

ة ة )المقدســــــ ة من الكآ ـــحا ــــعور  ، أني خلفت المقدس ورائي تحت ســـ في مثل شــ
ــة من الوحوش  عــة في غــا ــغيرة الود ـــــ ــــ ـــان وهو يترك وراءه وحيــدتــه الصـــ ــــ ــ ــ اإلنســـــ

  واألفاعي األوابد .. ، الكواسر

والســـائ يداعب الراديو فينتقل  ، ومضـــينا في الطر .. أنا ســـاهم واجم  
رة  ، محطة من محطة إلى ـــــ ـــيد العســ ــ  …وٕاذا بإذاعة القاهرة تنطل منها األناشــ

حر الميت  ــمت ال صــ ان صــــمت  ارًا هامة .. و ح : ترقبوا أخ ــ صــ ع  المذ وٕاذا 
  على مقرة منا ..

الهجوم على مصــــر    ة  علن : لقد بدأت القوات اإلســــرائيل ع  وانطل المذ
دوانها في الســاعة التاســعة تصــدت القوات المصــرة للعدو .. بدأت إســرائيل ع –
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ــة  ع أنحــاء الجمهورــة العر ــة على القــاهرة وجم غــارات جو ــاح اليوم  ــ ــ ــــ ــ ــ من صــ
ع يناشد  )وتصدت طائراتنا وأسلحتنا المضادة للطائرات .. ، المتحدة ثم راح المذ

ة  ( ــهيون دمروا الصـــ ــرائيل و ـــورة أن يزحفوا على إســـ أخوة الحرب في األردن وســ
…( .  

عد فترة من   ــائحا  و ع صــــ ـــتأنف المذ ة اســـ ــيد الحماســــــ ــ ش (األناشــ إن الج
ان االلتقاء في تل  غداد وعمان إلى م ــ و ــ ــــ العري الموحد يزحف اآلن من دمشــ

ارة )أبيب .. ــ ه عن مقود الســ ه ، ورفع الســــائ يد لتا يد صــــف  اد  ، وراح  و
ني أنا والســ تر ة .. و ارة بجســده وروحه لينضــم إلى المعر ارة في يخرج من الســ

م األغوار .   جح

ة على    ــا ــ ــ ــــ ــــتر بها دموعي المنسـ ــــ ــ ــــي أسـ ــ ــ أما أنا فقد رفعت يد إلى رأســـ
اتي . ، وجهي يت فيها في ح انت تلك واحدة من المرات القليلة التي    و

بر تحل بنا   ة  ائي ال ألني خائف من ن ان  فلم أكن أظن أن  ، و
د ولكني لم أكن واثقا م ، هزمة ساحقة ستنزل بنا ومن أجل ذلك  …ن نصر مؤ

ائي .   ان 

ــــائ أن يهد روعه المتقد   ــــ ــ ــ نت في حاجة إلى من  ، وطلب من الســـ و
يف يهـــدأ روعـــه وروعي ع في القـــاهرة  ، يهـــد روعي الكئيـــب .. ولكن  والمـــذ

حاته عد فترة : ، يواصل ص   -فترة 
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ة حتى اآلن في الغارات التي شنتها إسر  23أسقطنا  -   ائيل طائرة إسرائيل
اح هذا اليوم .   علينا ص

ــــقطناها حتى اآلن إلى  -   ــ ــ ة التي أسـ ــرائيل ــ ـــ  42ارتفع عدد الطائرات اإلســ
  طائرة ..

ـــقطـــت للعـــدو حتى اآلن  -   ــــ ــــ طـــائرة  44إن إجمـــالي الطـــائرات التي أســـ
ة مان . ، إسرائيل اران سل   وسقطت اثنتان من طائراتنا والط

ار العدو -   وظهر  ، كابتن مردخاال ، تم اســتجواب أول أســير من ط
ـــلح على الجهة  الهجوم المســـ ــرائيلي هو الذ بدأ  تماما من إفادته أن العدو اإلســــ

  المصرة ..

ارن آخرن للعدو في منطقة القتال .. - عة ط   أسرت قواتنا س

ح عدد  - ـــــ ــ ـــتمرة وقد أصــ ــ ــ ة للعدو على مطاراتنا مســ ة اإلغارة الجو ما تزال عمل
ة التي عين طائرة . الطائرات اإلسرائيل   أسقطناها س

عد قتال عنيف - عد أن تصــدت  ، اضــطر العدو أن ينســحب من خان يونس  و
ــطينيون داخل المدينة ــ ــ ة  واألهالي الفلســ ـــطين ــ وقد دمرت للعدو  ، له القوات الفلســـ

ه . اته قبل انسحا ا بيرة من د   أعداد 
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ــــرائيل قامت بهجوم جو مفا   ــــ ــ ت منذ اللحظة األولى أن إسـ جئ ولقد أدر
ــــر ـــر  ، على مصـ ش المصــ ـــتهدف تدمير الج ة الكبر  ، تســ اره القوة العر اعت

ا ولكن .. ا جد   التي تخشاها إسرائيل وتحسب لها حسا

رة المخلخلة ، ولكن إلى ذلك الحين   ــ ــ ــــ ــ ة العســ ظروفنا العر م   ، وأنا عل
ـــاه أن تنتهي الحرب بخســـــائر  نت أخشــ ل ما  ـــاحقة .. و لم أكن أتوقع هزمة ســ

ـــنوات أخر م ــ تأجل أمل التحرر ســـ ــنة  ، تعادلة .. و ــ ــــرن ســــ ـــاف إلى العشــــ ــ تضـــ
ة .   الماض

ــب والخوف   ادرة  ، غير أنه ســــاورني الغضــ ســــبت م من أن إســــرائيل قد 
ه والغدر والخداع ، المفاجأة س لنا أن  ، عد حملة مخططة منفذة من التمو ول

و من ذلك   الحرب غدر وخداع .و  ، فمنذ عهد الحجارة إلى عهد الصوارخ ، نش

رة تتحرك ، وفي الطر إلى عمان   ة  ، حيث لم أجد قوات عس ال أردن
رة ـــــ ــ ــ ــــ ة مظاهر عسـ ة وال أ ـــعود ــــ ــــ ــ ة وال سـ ر الخداع  ، وال عراق ــتذ ــــ ــــ ــ رحت أســ

  ففي األسبوعين الماضيين .. ، اإلسرائيلي

عد أن تم تعينه وزرا  ان أول ما عمله  ان  رت أن الجنرال موشــى د تذ
ــرائيلي الذ للدفاع  ش اإلســــ ارا مفادها أن الج ــر أخ ــ ـــحف أن تنشــ أوعز إلى الصـــ

ومة قد قررت أن ال تبدأ  ، ينتظر األوامر ـــعيدا إذا عرف أن الح ـــ ــــ ون ســــ ـــــ ــ ــ ــــ سـ
  !!الحرب 
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ان نفسه رت أن موشى د ًا أول من أمس ، وتذ أ  ، عقد مؤتمرا صحف
ه أن الموقف ال يز  ، حزران) 3نعم أول من أمس ( أيد الدبلوماسيين أعلن ف ال 

عد أت  رين لم  اســـي  ، وأن دور العســـ ــ ــل أن ينتظر نتائج العمل السـ فضـ وأنه 
  عقب إنهاء مجلس األمن الدولي !!

ــــرائيـل ــــ ـــــ رت أن إسـ ه ، وتذ ـالغـة منهـا في الخـداع والتمو قد منحت  ، م
ــاألمس  ، ـــاألمس ـ إجـــازات لعـــدد من جنودهـــا  –األحـــد  –حزران  4أ نعم 

اطها ـــــ ــ ـــــورا في المقاهي والمالهي  ،وضـ ــ ــارح والنواد ، التقطت لهم صـ ــــ  ، والمســ
ة ـــحف العالم ـــــ ــــ ـــلين األجانب قد  ، ووزعتها على الصــ ــــ ــــ ــ حتى أن عددا من المراسـ

ينة ــــــ ــحفهم  ، اطمأنوا إلى الهدوء والسـ ــــ قولوا لصـ ـــــيء (فعادوا إلى بالدهم ل ل شــ
قاء في تل أبيب !! )هاد في الشرق األوس ..   وال داعي لل

يف عبر الوقت ســرعا في عبرت  هذه الخواطر في نفســي وأنا ال أدر 
ة في عمان .. واقتحمت  ، ذلك اليوم الخاطف ـــفارة العراق ــ ــــ ــــلنا الســــ ــ ــ ــــ إلى أن وصـ

رة تبثها اإلذاعات  تب الســفير العراقي ألجده وســ ضــجة من األناشــيد العســ م
ة .   العر

ار  الخير .. ما هي آخر األخ ـــل ال –وقلت : هللا  فر طاهر وهل وصــ
  حيى من القاهرة ؟

ار أن ســـالح الجو اإلســـرائيلي  قال : إن شـــاء هللا خير .. خالصـــة األخ
ة المتحدة غارات متالحقة على مطارات الجمهورة العر اح اليوم  ــ ــ  ،بدأ منذ صـــــ
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ـــــوله إلى عمان اليوم حيى ال ينتظر وصـــ أن الفر طاهر  ة  ـــلتنا برق ــــ  ، وقد وصـ
ــر  ـــفت الطائرات اإلســـ ة مطار الماظهفقد قصــ ـــتعد  ، ائيل ســ ــابت طائرته وهو  وأصـــ

ـــفر ة ، للســـ ـــامنون في المعر ــين أننا متضـــ ــ ـــتدعون  ، وقد أخبرت الملك حســ ومســـ
ع عليها في عمان  ــترك حتى إذا لم يتم التوق ة الدفاع المشــــ ــمون اتفاق ــ لتنفيذ مضــ

..  

ة   هل وصلت األردن ؟ ، قلت : والقوات العراق

اعا في هذا  ــل ت ــــ ــ ــال قال : إنها تصـ ــ ــ ــامع اآلن االتصـــ ــ ـــ اليوم .. وأنت ســ
رة المستعجلة . شأن األمور العس غداد    التلفزوني مع 

ــــمع(ولم أكن في حاجة إلى أن  ــ ــ ا العراقيين  )أتســـــ ــ ــ ــــ ــ ان أحد الضـــ فقد 
صـــوته األجش ح على التلفزون  ح في ســـاحة التدرب ، صـــ صـــ ان   ، ما لو 

ــرعة فقد بد (وهو يلح إلرســـــال  ـــى ســـ أقصــ ةاإلمدادات  ـــامعني ..  ، أت المعر ســ
  .. )سامعني

ة ملهوفا مذهوال ـــفارة العراق ــ ــــالم وال وداع ، وخرجت من الســ  ، من غير ســـ
رر طلب اإلمدادات ..  ، وأنا أســـمع صـــوت الضـــا العراقي إلى الشـــارع وهو 

ام  سـتطع الح امها .. لماذا لم  ح ة  وأنا أقول في نفسـي : ما أتعس األمة العر
ــئ أن ينشـ ام العرب  ة لمثل هذه األ رة بين العواصـــم العر ة اتصـــال عســـ وا شـــ

ت ة .. ولكنني رجعت إلى نفسي واستدر ام العرب لم  ، العصي رت أن الح وتذ
ة جيدة في بالدهم ة تلفزون عوا أن ينشــئوا شــ ل همهم أن ينشــئوا  ، ســتط فإن 
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ـة بين المواطن و  ــتمـاع إلى المخـابرات التلفون ــــ ــــ ــ ـا أجهزة جيـدة لالســ المواطن .. و
ها ورؤسائها !! ملو ة    شقاء األمة العر

مينا  ـــغوال مع الراديو يدير مفتاحه  ــائ مشــ ارة ألجد الســـ وعدت إلى الســـــ
ة . ادة األردن ار .. وقلت له : نذهب اآلن إلى مقر الق حثا عن األخ سارا    و

ع الســـالم الملك ة تذ ارتنا حتى بدأت اإلذاعة األردن ت ســـ ي وما أن تحر
ذا) ة ( ـــين من أرض المعر ـــــ عه خطاب من الملك حســــ إلى (موجه  ، األردني يت

ــان ، األخوة المواطنين ــــ ــــــل م وٕالى إخواني في القوات  ، األخوة العرب في 
ل ة وٕالى إخواني على الخ الطو   .)المسلحة العر

ــــين على غير العــادة ــ ــ ــــ ــان خطــاب الملــك حســ ــارات  ، و عيــدا عن الع
شــــــة التي يجيده قنت أن الذ المزر ة .. وأ ــور الملك ــــاء في القصــــ ا ديوان اإلنشــ

ــة ممن ال يجيــدون  ــادة األردن ــه المعنو في الق ــا التوج ــ ــ ــــ ــ ــ ــه هو أحــد ضــ ت
ان !! ع والب   صناعة البد

قوله  ه  هذه هي الســـاعات التي يجب على  (وقد بدأ الملك حســـين خطا
ـــولنا إلى أهدافنا ــ ــبيل وصـ ه في ســــ ما توقعنا تماما  ، ل واحد منا أن يؤد واج

ة ــنا العر ــ ــ ــــ الهجوم واالعتداء على أرضـ اح اليوم  ــــــ ــــ على أجوائنا  ، قام العدو صـ
ــــنا ــــ ـــعت  ، على مدننا ، على مطاراتنا ، وعلى أرضــــ ــ ــ نا نتوقع هذا .. لقد وضـــــ و

ر من خيرة قادتنا العرب ــــــ أمر عســـ ــــلحة مجموعها في هذا البلد   ، القوات المســـــ
مارس مهمته الفر أول عبد المنعم راض و  ة  …هو اآلن  لنا جنود في المعر
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ة ســــتجتاز االمتحان وتصــــل  أن قواتنا المســــلحة وشــــعبنا واألمة العر .. وتأكدوا 
ــ النفس والمحــافظــة على النظــام  …إلى الهــدف  ــ ـــــ ــــ م منتهى ضـ وأن  …أرجو

م من األجهزة المســئولة  مات التي تصــدر إل  …تكونوا على اســتعداد لتنفيذ التعل
ــــلة ، جنود لنا ة الفاصـــ ة فعال ، ونحن على أبواب المعر  ، وقد بدأت هذه المعر

ــنين  ــ ــنا سـ ــ ش من أجله وعشـ ــــر الذ نتمناه ونع ون في نهايتها النصـ ونرجو أن 
لة ل  ، طو ـــرف في الدفاع عن  شــ ـــرفة أو نموت  اة شــ ونحن مصـــــممون إما ح

م …عري على قلب عري  ر   … ). أش

أننا على موعد في  نا  ادة حيث انتهى  ، التوقيتو فقد وصلنا مبنى الق
ه ة ، واجتزت مراكز الحراســة ، الملك حســين من خطا ونزلت  ، واألبواب الحديد

رة ات العســـــ اتي أدخل فيها إلى  ، الدرج إلى غرفة العمل انت أول مرة في ح و
عيدا عن الميدان !! ، الغرفة المحرمة قودون الحرب تحت األرض    حيث 

انت  ة، فيها عدة طاوالتو ــــــعة رح ــــ ل منها  ، الغرفة قاعة واســــ على 
الخرائ ، عدة تلفونات ل طاولة ، والجدران مليئة   ، وأجراس التلفون تقرع على 

ــا وذاك ـــمع ، يتناولها هذا الضـــ ســ ــوته ما  ــ صـ ــجل الوقائع  ، وهو يرو  ــ سـ ثم 
رة الموجزة ..   اللغة الف

ـــين   ــــ ــــ ــ ان في الغرفة الملك حسـ واللواء  ، ر عبد المنعم راضوالف ، و
ة ان األردن س هيئة األر واللواء الشــــرف ناصــــر (خال الملك  ، عامر خماش رئ

ة  ، حســين) ادة العر ا األردنيين في الق ار الضــ واللواء عاطف المجالي من 
ا األردنيين .. ، الموحدة   وعدد آخر من الض
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ــــرون    ا المصـ ان الضـــــ اونو الفر عبد النعم مع ، وفي غرفة مجاورة 
مات، راض عد حين ... ، يتلقون منه التعل ات حينا  البرق أتونه    و

ــــلمت على الملك    ــ ــــ ــــحونة بجو الحرب .. وســــ ــــ ــ ــ ات مشــ انت غرفة العمل
ا اآلخرن .. ولم يتســع المجال أل  ، حســين والفر عبد المنعم راض والضــ

  الم غير األسئلة العابرة ...

ر على وقلت للفر ر   ـــــ لمة موجزة عن الموقف العســـ اض : هل من 
ة اح هذا اليوم ، ل الجبهات العر والناس في شؤونهم  ، فقد غادرت القدس ص

ام المعتادة اقي األ ـــوارع  ان  ، في الشــ والقطاع اإلســـــرائيلي في القدس الجديدة 
  هادئًا .. فما الذ جر ؟؟

ات التي وردتنا من القا   ــرائيلي قال : ملخص البرق ـــــ ــــ هرة أن الطيران اإلســـ
ة المتحدة ة على مطارات الجمهورة العر غارات متوال ة محتدمة ، قام   ، والمعر

قول أن طيراننا قد أعطب  اح  م عامر ص % 75وقد أبرق إلي المشير عبد الح
ــــرائيلي ــ ــ ــــ ــالحنــا الجو قــد دمر عــددًا من المطــارات  ، من الطيران اإلســ ــ ــ ــــ ــ وٕان ســ

ة ــــرائيل ــــ ــــرائيل بهذه وأن ج ، اإلســ ــــ ــنا في طرقه إلى النقب .. وتقدير أن إســ ـــ ــــ شـ
ــر  ــ ش المصــ ــــر وتفتيت الج ـــالح الجو المصــ ــ ـــرب السـ ــ ــتهدف ضـ المفاجأة تســــ
عوا تحقي هذا  ـــتط ــــ ــــ ســ ة ... ولكنهم لن  ــر من المعر ــــ ـــ ــ ن إخراج مصــ م حيث 

حول هللا .   الهدف 

ة ؟؟ ، قلت : والجبهة السورة     والقوات العراق
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ادل إطالق النارقال : الجبهة السو    عض  ، رة فيها مناوشات وت وتقوم 
قصف مواقع العدو ة لم  ، أسراب سالح الجو السور  ولكن القوات السورة اآلل

اح اليوم من الطيران  ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاملة مع العدو .. وقد طلبت صـ ــ ــ ــ ة شـــ معر عد  تتدخل 
ة أنهم فوج ، الســــور إســــناد الجبهة األردن ئوا غير أن إخواننا في دمشــــ أجابوا 

ة عض الوقت ، المعر ة فطلب  ، وطلبوا إمهالهم  ـــــ مرة ثان ــ ــ ــــلت بدمشـــ ــ ــــ واتصــ
ة ــناد قطاع  ، األخوة مهلة ثان عد ذلك طلبت منهم أن يرســــلوا قوات مدرعة إلســ و

ا . ، جنين اف ا  ملكون غطاء جو أنهم ال    ولكنهم اعتذروا 

المه قائال :   ع الفر راض    وتا

ة فقد    اح هذا اليوم وهي في طرقها أما القوات العراق ــ ــ ـــل صــــ ــــ بدأت تصـ
ســالة  ة تقاتل ب ة التي نواجهها أن القوات األردن ة ... الصــعو إلى الجبهة األمام
عد غد  ع غدا أو  ــتط ــ ــــ اف .. ولعلنا نســ ـــــجاعة ولكن من غير غطاء جو  ــــ وشـ
ة .. فالطيران العراقي واألردني غير  اقتحام الطيران المصر والسور في المعر

ة وحدهما .قادر  ة الجبهة األردن   ن على حما

ة أال    ــــعود ــــ ة السـ طة على الحدود األردن ة المرا ـــعود ــ قلت : والقوات الســــ
ن استخدامها؟   م

أة    ة .. وهي غير مه عيدة عن ميدان المعر ة  ــعود ــ ــ ــ ــــ قال : القوات الســ
ر لي قائد القوات  فة ومتوسطة .. وفضال عن ذلك فقد ذ للقتال فإن أسلحتها خف
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صــلا أمر من جاللة الملك ف ع أن يتحرك إال  ســتط ة أنه ال  وال ندر  ، لســعود
صل هذا األمر    !!متى 

ا إلى الخارطة المعلقة على    ــ ــ ـــــ ــــ اض والضـ ــــرف عبد المنعم ر ـــ ــــ ــ وانصـ
احثون  ، الجدران ت ـــون و ــين وأنا ، يدرســـ ــتمع ونراقب ، والملك حســــ ل منا  ، نســــ

ه . رس   في 

ان اللواء المجالي يجادل   ـــيل هذا الرأ أو  و ــ ا في تفصـــ ـــــ زمالءه الضـــ
عه على مواضـــع مختلفة من الخرطة ، ذاك من جنين شـــماال  ، وهو يثبت أصـــا

ا ..   إلى الخليل جنو

عة األرض معرفة جيدة   عرف طب رة ..  ، والمجالي  فوق مقدرته العســــــ
ه في خالفه مع زمالئ ستميل الفر عبد المنعم راض إلى رأ حاول أن  ان  ه و

ــــارما ــ ــ ــ ا صــــ دا المجالي ذ ا األردنيين اآلخرن .. و ـــــ ــ ـــ ــ قف  ، الضــ المعا وهو 
لة أمام الخارطة ..   قامته الطو

ان الحوار   ــمعي وســـــ أجراس التلفون ووقع  ، و ـــرب إلى ســـ قدر ما تســ
غدون  ا وهم يروحون و رة وتبديل  ، أقدام الض يدور حول تحرك القوات العس

ا (لك حسـين وأنا أسـأله : ما هي خالصـة الموقف .. مواقعها ... وملت إلى الم
  ..)سيدنا

ــلتنا    ة التي وصــ ار األول فقال : الموقف اآلن غير واضــــح تماما .. األخ
ــر ..وٕان  ــ اح هذا اليوم بهجوم بر وجو على مصـ ــ ــ ــرائيل قامت صـ ــ أن إسـ تفيد 
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ة على مطارات الجمهورة العر غارات متوال قوم  ـــرائيلي  ــــ ــــ ـــالح الجو اإلسـ ــ ـــــ ة ســ
ــاملة  ــ ــــ ــــ ة شـــ ة من القاهرة تنبئ أن المعر المتحدة ... وقد تلقى الفر راض برق

ـــرائيل ومصــــر ات  ، بين إسـ ة بث ــرائيل ــد للقوات اإلســ وأن القوات المصــــرة تتصــ
سالة .   و

ة ..   ة إلى الجهة األردن النس   قلت : والموقف 

ة عشـــــ   ين إســـــرائيل بدأت في الســـــاعة الحاد ة بيننا و رة ... قال : المعر
لها .. ة مع إسرائيل على الجبهة    وقواتنا مشت

واللواء ، واللواء المجالي، وانضـــم إلينا الفر راض ومعه اللواء الخماش  
  وقال الفر راض .. ، الشرف ناصر

ـــنا الموقف - ــ ـــتعرضــ ــ ـــدر أمرا إلى لواء المدرعات  ، لقد اســ وأر أن تصــــ
ـــــتين ــ ــ نتقل إلى لواء ليتحرك من مراكزه الحال ، األردني الســـــ ة في قطاع القدس و

ة ، الخليل ـــرائيل ع الذ تحتله القوات اإلســ ة  ، ومنه قطاع بئر الســـــ األلو ليلتقي 
المصــرة المدرعة الزاحفة من ســيناء صــوب إســرائيل .. وأن يتجه لواء المدرعات 

ـــاع جنين إلى القــــدس ز في قطـ حــــل محــــل اللواء  ، األردني األرعون المتمر ل
ـــتين .. ــ ــــ ة أن تتقدم إلى قطاع جنين  السـ ـــورة مرة ثان ـــ ــ وأن نطلب من القوات الســ

  لتحل بدورها محل اللواء األردني .

ــائر فادحة    ـــ ــــ ش إلى خسـ ــــين : المهم أن ال يتعرض الج ــــ وقال الملك حســ
  وهو ينفذ هذه األوامر .
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ات في الوقت الحاضر ؟     وسألت بدور : وما هو موقف العمل

ة فقال اللواء عامر خماش : ا   ــرائيل ــ ــ ــ ين القوات اإلســــ لمعارك دائرة بيننا و
  على طول الجبهة .

بر    ـــل الم ـــاحتالل جب ـــدرنـــا األوامر  ـــ ــ ــ ــــ ـــاض : لقـــد أصـــ ــال الفر ر وقـ
ـــتراتيجي هام ــ ــــ ز اســـــ س) فهذا مر و ـــــ ــ ـــ ــ دفاعا وهجوما .. دفاعا عن القدس  ، (ســ

مة ة في القدس الجديدة .. ، القد   وهجوما على القوات اإلسرائيل

وصــاح الشــرف ناصــر وهو ، حظة حتى دق جرس التلفون وما هي إال ل  
ة :  ادة األمام أ من الق عد (مسك يد التلفون ليردد الن بر  احتلت قواتنا جبل الم

ات العدو ا ض وقد دمرنا د ـــالح األب الســـــ ة  ة حام ـــائر  ، معر ــ وتكبد العدو خســـ
   .)فادحة 

ـــا األردنيو   وانصرف الفر راض إلى الخارطة    ــ ــ ـــــ ــ ــ ــــ  ، ن هو والضـ
بر ، وســاد القاعة جو من الفرح والحماســة دنا ن بر المســلمون األوائل  ، و ما 

  قبل ثالثة عشر قرنا من الزمان .. ، على هذا الجبل األشم

ة بالغا ...    ــتر ــ ــ ة المشـ ادة العر ــم الق ــ اســـ ــدر الفر راض  ــ إن  (وأصـــ
بر ـــتولت على جبل الم ــــ ة قد اســ ـــتر ــ ة المشــــ قد فر من وٕان العدو  ، القوات العر

عد أن تكبد خسائر فادحة في األرواح والسالح ..  ي القدس    .)جنو

ة ..   ات من المراكز األمام ات تتوالى على غرفة العمل   ثم بدأت البرق
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ل الجبهات - ــائر فادحة رغم  ، القتال يدور على  بد العدو خســــ نحن ن
  تفوقه العدد .

ـــة نوتردام - ــ ســ ن ـــفون من  قصــــ ــــرائيليون  ــــف   ،بدأ اإلســـ ومدفعيتنا تقصــ
راته .   تجمعات العدو ومعس

ــرب  - ــ ـــ ـــتعمرات الخمس نتيجة لضـــ ـــــ ـــــبت في منطقة المســ ــ نيران هائلة شـــ
  مدفعيتنا .

ة أسقطت طائرة للعدو في منطقة الخليل . -   قواتنا األرض

ة من نوع ميراج فوق المفرق  - وطائرة  ، مدفعيتنا أسقطت طائرة إسرائيل
  أخر فوق منطقة السموع . أخر فوق غور الصافي .. وطائرة

ــواتهم  ــ أصــــ رددونها  ادة و ا الق ــــــ ة يتلقاها ضــ ار الهاتف انت هذه األخ
ة أ ، العال عد ن أ  ـــمعها ن ــير على نحو  ، ونحن نســــ ــــ ة تسـ والفرحة تغمرنا فالمعر

  وأن نصر هللا قرب .. ، يدعو إلى االطمئنان

ة ا الراديو على اإلذاعة األردن ــ ــ ع األردني فإذ ، وفتح أحد الضـــــ المذ ا 
أعلى صــوته  إن مجموع ما حطمه جنودنا البواســل خمســون طائرة مقاتلة  (علن 

..(.  

ــائر العدو   ـــــ ــ ــ ــين .. الزادة في الخسـ ــ ــ ــــ ــــان في  ، وقلت للملك حســ ــــ ــ والنقصــ
ــائرنا ــلتم  ، خســـ ه .. ولكن لو تفضـــ ـــك ف ــرورات الحرب .. هذا ال شــ هما من ضـــ



  

-276-  

الغة في ا عدم الم ما أظن أن المواطن  ، لزادة والنقصانجاللتكم بإصدار األمر 
الغات .. ه هذه الم   العري تجوز عل

ا أخ   ـــــح إذاعة القاهرة أحمد  فقال : هذه مالحظة مفيدة  ــ ــ ــــ .. ليتك تنصـ
قل عن مائتي أحمد  ذلك .. إن ــــوت العرب ما  ـــــق في إذاعة صـــ ـــعيد قد أســ ســــ

ة حتى اآلن ..   طائرة إسرائيل

ـــــر ثالثون مليون   ــــ ــ ــ ان مصـ ـــــ ــ ــ ع بين قلت : إن ســـــ ــ ــ ــــ ـــــ الغات تضـ ا . والم
ندرة وأسوان ة الصغيرة فسرعان ما  ، اإلس والقاهرة وسيناء .. أما الرقعة األردن

الغات !!  شف فيها الم   تن

س الديوان الملكي   ـــفي التل رئ ــ ــيد وصــــ ــ ــ  ، ودخل علينا في هذه البرهة الســـ
رة سه العس مال   لحقد .وفي وجهه أمارات الشماتة وا، والغليون في فمه ، وهو 

ة    ان هدير الطائرات اإلســرائيل ا مســلما حتى  وما أن طاف على الضــ
ة ، مزق ســماء عمان ادة األردن أنه على موقع الق دأ القصــف  وعلى غرفة  ، و
الذات ات  ـــف وتدمر ، العمل ــ ــ ــــ ة تقصـــ ـــرائيل ــ ــــ ــ ــ ـــــراب اإلسـ ــــ ــ ــ  ، ثم بدأت تتوالى األسـ

ادلها النار .. ة ت ة األردن   والمدفع

ـــف    ــ ــ ه  ، وهدأت أجواء عمانوتوقف القصـ ـــــك  ودق جرس التلفون وأمســـ
ــــر ـــرف ناصــ ل طائراتنا  ، قصــــــف العدو مطار عمان (وراح يردد  ، الشـــ ودمر 

طائرته حاول الطلوع    ..)على أرض المطار واستشهد مازن العجلوني وهو 
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ـــه اللواء عـــامر خمـــاش وردد    ـــك  ــ ــ ــــ ـــة وأمســـــ   ودق جرس التلفون مرة ثـــان
  .)ودمر منشآت المطار وعددا من طائراتنا ..قصف العدو مطار المفرق (

ع    قول : لقد فقدنا جم ــــفي التل يدا على يد وهو  ــــ ــيد وصـ ــ ــ ــرب الســـ ــ ــ وضـــ
ل عمره قد ضاع في دقائ .. –طائراتنا    سالحنا الجو الذ بناه سيدنا 

ما لو أني تقمصت جمال عبد الناصر  ، والتفت إلي السيد وصفي التل  
ــــدا وروحا ـــــوت ممل ، جســـ صــ ـــــخرة وقال  ــــماتة والســ الشـــ ـــــالح الجو  (وء  وأين ســ

  ..70و17وأين الميج  ، المصر 

ــاض وقــال  ــان االتفــاق أن تقوموا (ثم التفــت إلى الفر عبــد المنعم ر
م الظافر  ــــوارخ ـــاعات القتال .. أين صـــ ــ ـــرائيل في أول ســ ــ ة على إســ غارات جو

  .)والناصر والقاهر !!

زد غليون ، وراح التل يرغي و ــير  ــ ــ ــ ـــ ــ شـ ه على الخارطة المثبتة في وهو 
ـــع للحوار مع حاقد  ت الفر راض وأنا معه فإن المجال ال يتســ الجدار .. وســـــ

رة ـــــ ــ ــ ــــ ات العسـ ـــــامت في غرفة العمل ــ ـــ ــ ة محتدمة على طول الجبهة  ، شــ والمعر
ة ..   العر

ــين   ــــ ــ ــ   ألدير الحديث إلى وجهة أخر .. وقلت  ، والتفت إلى الملك حســــ
م عدد الطائرات األردن(   .)ة ؟و
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ننــــا    م ر هنتر .. و ــــل مــــا نملكــــه اثنتــــان وثالثون طــــائرة هو ــال :  قــ
ة . عد هذه اإلغارة اإلسرائيل ارها مدمرة    اعت

م    انت ستسلم ات المتحدة  طائرة مقاتلة  36قلت : الذ أعلمه أن الوال
  ) فماذا تم في هذا الموضوع ؟؟104 -من طراز ستار فايتر (ف 

ان المفروض أن  ولكن  –نستلم هذه الصفقة في الشهر الماضي قال : 
سلموا الطائرات ...   حين تأزم الموقف في الشرق األوس لم 

طائرات  )وفي عز األزمة  (قلت :  ا تواصــل إمداد إســرائيل  انت أمر
  الفاتنوم رغما عن تفوقها الجو ؟؟!!

قول ات المتحدة وهو  : وانبر الســيد وصــفي التل يدافع عن موقف الوال
ــــي ( ــــبوع الماضــ ــل إلينا هذه الطائرات في األســ ـــــترســــ انت سـ ا  قة أن أمر  ، الحق

ا عن  ة الدفاع المشترك بين عمان والقاهرة توقفت أمر ع اتفاق ولكن حين تم توق
م ة ..وهذه معلوماتي من السفا ، التسل   . و..!!و.رة األمر

ــل حديثه ان الســــيد وصــــفي التل يواصــ ما  ة  ، وف ة من وٕاذا ببرق الســــلك
ا األردنيين في سالح الجو الملكي األردني يناشدون فيها الملك حسين أن  الض

ة  (سمح لهم  ة في المعر االنضمام إلى سالح الجو العراقي الستمرار المشار
  ... )المقدسة ضد العدو 
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إذا واف  (وصــمت الملك حســين قليال ..وقال الفر عبد المنعم راض 
ة في ( )ر إليهم أمرا جاللة الملك نصــد القوات العراق ) حيث تســلم H3االلتحاق 

ر هنتر وأنتم مدرون عليها ة هو   .)إليهم الطائرات العراق

الموافقة   ـــين  ــــدرت األوامر على هذه الصــــــورة ..  ، فأومأ الملك حســـ وصــ
ة أرأيت .. هذه  (فالتفت إلى الســيد وصــفي التل وقلت  ، ووجدتها فرصــتي الذهب

ــور الجو األردنيينهي روح األ طالنا نســــ ة متمثلة في أ فقدوا طائراتهم  ، مة العر
ة طائرات عراق قاتلون اليوم  ـــــ ــ ــ ــــ ة .. ، في األردن . ولكنهم سـ  )ومن قواعد عراق

ة ام المعر فقد انضــم النســور األردنيون إلى النســور  ، وهذا ما جر فعال طيلة أ
ام .   ..العراقيين .. ما أعظم الشعب وما أح الح

ا المصـــرين مهروال من الغرفة المجاورة   وســـلم  ، وأقبل علينا أحد الضـــ
ــلمها إلى الملك  ــــ الفر عبد المنعم راض ورقة .. فاقترب منا الفر راض وســـــ

ــين ة من القاهرة تقول  ، حســـــ ـــــاملة على  (فإذا بها برق غارات شــ ـــنقوم  اطمئنوا ســــ
ـــرائيل هذه الليلة ـــتمرة ، إســـ ــ ة مسـ ـــأل هللا ، المعر ادة نســـ ع : الق ــر .. التوق ــ  النصــ

ا للقوات المسلحة   .)العل

بر في القاعة   عضهم  ، ولمعت فرحة  ا النظرات الحلوة  ادل الض وت
عض قي على مغيــب  ، إلى  م  ــاعتي أجمع وأطرح ألعرف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ونظرت إلى سـ

عرف موعد الغروب ، الشـــمس عد  ة ، فإن جيلنا لم  إال  ، على الســـاعة اإلفرنج
ام رمض   ان ...أ
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ع الجهات   ات من جم اء العمل ات تتلقى أن ـــتمرت غرفة العمل وأنا  ، واســ
اال إليها ــم  ، ال ألقي  ــ ــ ــــ ة ال تحســــ ـــتراتيج ــ ــ ــ ة على أهميتها االســـــ فإن الجهة األردن

ة ة ، المعر ــارة الكبر في األمة العر ــ ــــر هو القوة الضـــ ش المصـــ فإن  ، فالج
سرنا .. ، انتصر انتصرنا سر ان   وٕان ان

ــرفا إلى عقارب الســــاعة في يدو    الي منصــ ل  أنظر إليها حينا  ، ان 
  فذلك عند موعد شروق النصر. ، عد حين .. ألحسب موعد غروب الشمس

ة القاهرة  ، وطال انتظار  ، وطال حســـابي   ن قد مضـــى على برق ولم 
ظي على  ، حسبتها مائة ساعة ، أكثر من نصف ساعة وفقدت صبر واشتد غ

ــمس . ــ ــاعتي ال تعمل الشـ ـــماء .. وخطر لي أن ســـ بد الســ طيئة في  ـــر  .. لم تســ
ا عن ســـاعتهم س في ســـاعتي  ، انتظام فرحت أســـأل الضـــ قنت أن الخلل ل وأ

  ولكنه في نفسي !!

ال في ذلــك اليوم   ال طو ــاتي ، وامتــد النهــار طو  ، مــا لم أر مثلــه في ح
ة اء المعر ع أن الي ، ونحن نتا .. أتخيل األسراب المصرة  وأنا أشغل نفسي بخ

ــــرائيل دقا  ــــ ــ ــ ا (هذه الليلة وهي تدق إســ ا د ها د ه  )وتد تا ما قال هللا في   ..
  الكرم ..

ــراف ــــ االنصـــ ــين  ـــ ــــفي التل ، وهم الملك حســــ ــ ــ ـــيد وصـ ـــ فودع  ، ومعه الســـ
عض  ــطجع  ــــ ــ ضــ ــــحب الفر راض إلى الغرفة المجاورة ل ــــ ــــرف ... وانســ ــ ــ وانصــ
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ـــرفت بدور إلى فند ـــترح ، ق األردنالوقت .. وانصـ ولكن ألحيي  ، ال ألنام وأسـ
لها في انتظار الغارات الشاملة على إسرائيل .   هذه الليلة 

ــررت وأنا في طرقي إلى الفندق ـــــ ـــمس قد غابت أخيرا ، وقد ســ ــ ــ  ، أن الشــ
فقد صدرت  ، وصعدت إلى غرفتي فوجدت نوافذ الفندق مفتوحة على مصارعها

مــات أن  ــ (التعل ــة تفتح النوافــذ وقــا ــانــت هي الوقــا ــة .. و ة من الغــارات الجو
ن فيها مالجئ تقي الشـــعب من الغارات ، الوحيدة في البلد ن فيها  ، فلم  ولم 

اس رمل ة  ، أك ــم العر ــــ ــــ ان حال العواصــ ذلك   وال خنادق وال دفاع مدني .. و
ها ورؤسائها . ، األخر  ملو   وما أشقى األمة 

ـــرر ــ ــ ـــــ ــابي وتمــددت على الســ وطلبــت من موظفي منظمــة  ، وخلعــت ث
أرعة أجهزة راديو .. ألسـمع أرع إذاعات في وقت واحد :  التحرر أن يزودوني 

  دمش وٕاسرائيل . –عمان  –القاهرة 

ان ذا  فقد أثبت أجهزة الراديو األرعة على اإلذاعات األرعة حتى  ، وه
ـــبني و  ــــ ـــ ــ فوتني خبر .. ولو دخــل علي أحــد في تلــك الليلــة .. لحســ احــدًا من ال 

ـــانـــت األمـــة  ، ومثـــل هـــذه األعراض لم تكن تنتـــابني وحـــد …المجـــانين  فقـــد 
  أسرها محمومة مجنونة !!

ــمعت ــــ ــــ ــ ـــمعت أول ما ســ ــــ ــــ ــ تور نور الدين  ، وسـ إذاعة معادة لخطاب الد
قول فيها ـــي  ـــ ــ ــ ة .. إن  ( ، االتاسـ ـــر على أعداء العرو ــــ ــاعة النصــــ ــــ ــــ لقد وقعت سـ

أيد ــهاينة الغزاة قد حفروا قبورهم  ــ ــ حة هذا اليوم على الصــ ــب ــ ــ يهم عندما أغاروا صــ
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تنا هذه  ة المتحدة .. لقد قررنا أن تكون معر ة في الجمهورة العر األرض العر
ة ة من االســــتعمار والصــــهيون ة تحرر نهائي لألرض المغتصــــ ولن تقف  ، معر

ــع  ــــ ـــــ ــ ة في العالم .. لقد وضـ ة قوة دول افح أ ــــعب العري الم ــــ ــــ في وجه إرادة الشــ
ش ا ةالج ل قواه الضارة في لهيب المعر وٕان نسورنا البواسل  ، لعري السور 

ة .. فإلى  يدمرون منشــآت العدو ومدنه وهم في طرقهم لتحرر األرض المغتصــ
ة .. فلقد دقت ســـاعة  له في المعر ش العري الســـور والشـــعب  األمام أيها الج

  ..)النصر 

ص البالغات ال ـــورة تلخ ــ ــلت اإلذاعة السـ ــدرت وواصــــ ــ رة التي صــ ـــــ عسـ
عها ، طيلة النهار خمسة وعشرن بالغا تتحدث عن  ، ومن غير استثناء ، وجم

ــرائيلي ــالح الجو اإلســ ــور وســ ـــالح الجو الســ ة متقابلة بين سـ ان  ، غارات جو و
قول :  ر  ـــــ ـــالح الطيران  (آخر بالغ عســـ ــ ـــقطها ســـ ـــ بلغ عدد الطائرات التي أســ

  . )السور للعدو أرعًا وخمسين طائرة 

ـــقطت  ــ ــــ ــــرائيلي الذ أســ ــــ ار اإلســـ ـــور مقابلة مع الط ـــ ــــ ع السـ ثم نقل المذ
ــورة ــــ ـــــ ـــي الســـ ــ ــ ــــ ر أن األوامر  ، المالزم ابراهام زالك ، طائرته على األراضـــ فذ

ة  الصـادرة إلى سـالح الجو اإلسـرائيلي تسـتهدف ضـرب مطارات الجمهورة العر
ف والماظة ــو ــــ ــ ــ ني ســ ــــــرب مطارات  ، المتحدة في القاهرة و ــــ ذلك ضــ ـــــ و ــ ــ دمشـــ

  والضمير في سورا .

ص الموقف  ــــتمع إلى تلخ ـــــ ــــ ــعرت منذ اللحظة األولى وأنا أسـ ــــ ــــ ــ ــتشــ ــ ــــ ــــ واســ
ر من اإلذاعة السورة ر السور قاصر على التحرك  ، العس أن النشا العس
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ة مع العدو  ، الجو  عد في المعر ــور لم تلتحم  ــــ ش الســــــ ولم  …وأن قوات الج
ــوء الظن ســـ ـــي  ــــمح لنفســ ام الملح ، أسـ مة الكبر وال يتخلف أ عري .. فهذه أ

رة س لعقلي أن يتجول في مجال ال أعرفه  ، وقدرت أنها قد تكون خطة عس ول
.  

  

ــــدرها الناط  رة التي أصـ ة تعيد البالغات العســـــ وراحت اإلذاعة األردن
ة  ة بين القوات األردن ة والجو اكات األرضــــ ـــت لها عن االشـ ر األردني و العســــ

ـــرائي ــ ــــ ـــاعة والقوات اإلسـ ــ ــــ ة .. وقد أفزعني آخر بالغ أردني ( السـ ليال )  11.00ل
علن  ة لمدينة  (وهو  ـــــمال ــ ـــع النطاق على المناط الشـــ ــــ أن العدو قام بهجوم واســـ

ــيخ جراح والطور وشــــعفا .. وأن قواتنا  ائســــا احتالل مناط الشــ القدس وحاول 
ت مع قوات العدو وفي المناط الواقعة جنوب القدس وما زالت  ـــت ــــ المعارك اشــــ

ها ..   .)مستمرة في شمال القدس وجنو

ــيخ جراح  قاتل في حي الشـــ ح  ان العدو قد أصـــــ لقد فزعت حقا .. فإذا 
ــدمـــة في جنوب القـــدس… ـــاء القـــدس ) .. وٕان المعـــارك محتـ  ، . ( وهو من أح

ــمال والجنوب ــــ ـــرائيل في طرقها إلى القدس من الشــ ــــ ومعنى  ، فمعنى ذلك أن إسـ
  عد غد .. ذلك سقو القدس غدا أو

ــــرفة الغرفة ـــماء ، خرجت إلى شــ ــ ـــــر إلى السـ صـ فقد عادت  ، وأنا أرفع 
ـــر .. فعندهما األمل  ــ ــــ ــــ إلي مخاوفي على القدس .. ولم يب أمامي إال هللا ومصـ
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ع  ، والرجاء والنصـر الت ال تسـتط ة في المشـرق العري دو ذلك أن الدول العر
ة ينطل سالح الجو المصر التصد إلسرائيل .. ورحت أسأل : أفي هذه الليل
ة المصرة  ، على إسرائيل ..  لقد غرت الشمس ودخل الليل هل األسراب الجو

اما ..  حت تل أبيب حجارة ور ــ ــ ـــرائيل في هذه اللحظة .. هل أصــ تغير على إســـ
حت دخانا ورمادا .. ؟؟   هل أص

الي وســـؤالي إلى غرفتي وٕالى الراديو الســـتمتع إلى آخر  ، وهرت من خ
  ار اإلذاعة في القاهرة .أخ

ــــرت مواقع  ــــ ــــ ة ضــ أن الطائرات العراق غداد  ار  ع أخ انت القاهرة تذ و
 ، وأن القوات البرة تقدمت للزحف على تل أبيب ، العدو ومنشـــآته داخل إســـرائيل

رة ضخمة ات عس غداد شهدت تحر ة المواصالت تعطلت في  ، وأن  وأن حر
ر  ــ ــ ــــوارع لمرور القوات العســ س  ، ةعض الشــ ا جر بين الرئ ــاال هاتف وأن اتصــــ

س عارف من جهة س عارف  ، جمال عبد الناصـــر والرئ واتصـــاال آخر بين الرئ
تور نور الدين االتاسي   من جهة أخر .. ، والد

ــدر  ــ ــ ــ ـــرة تثلج صـــــ ــ ـــ ــ حث عن بالغات مصـــ نت أحاول أن أ . عن …و
ة على إســـرائيل ادة الم ، غارات جو ان في ولكن آخر بالغ أصـــدرته الق صـــرة 

ه  ة عشـرة ليال جاء ف فة مع  (السـاعة الثان أن قواتنا المدرعة خاضـت معارك عن
عد أن  العدو وتوغلت على أثرها في داخل األراضــي المحتلة من فلســطين وذلك 
ه  ـــيناء) قام  نت قواتنا من القضــــاء على هجوم العدو في منطقة الكونتيال (سـ تم

ـــاة و  ــــ امال من المشـــ ـــتخدما لواء  ــ ـــ نت مســ ات .. وقد تم ا املة من الد مجموعة 
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ادرة وتوغلت في األراضي  قواتنا من القضاء على هجوم العدو وتسلمت زمام الم
حتلها العدو من فلسطين .. وأن مطارات العرش والقنال والقاهرة تعرضت  التي 

ـه طـائرات العــدو ـــــقــا  ، لهجوم جو قـامـت  ـــــ هــذا  ، طـائرة للعــدو 11وتم إســــ و
ح عدد    ).الطائرات التي أسقطناها للعدو ستًا وثمانين طائرةأص

ه  انا أعلن ف ـــرت  (ثم أردف راديو القاهرة وأذاع ب ـــرة ضـ أن مدمرة مصـ
  .)قلب تل أبيب مساء اليوم 

  

شفي غليلي حث عن غارات  ، ولم أجد في هذه البالغات ما  نت أ فقد 
ة مصــــرة شــــاملة تلك الليلة رة وقلت في نفســــي : لعل الضــــ ، جو ــ رورات العســ

ة الكتمان .. ال بد أن مصر بدأت تقصف إسرائيل هذه  ادة العر تفرض على الق
ــلت  ة القاهرة التي وصــــ ه برق ان هذا هو الوعد .. وهذا ما وعدت  الليلة .. فقد 

ات قبل ساعات .   إلينا في غرفة العمل

ة   ــــرائيل ــــ ـــتمع إليها ، وجاء دور اإلذاعة اإلســ ــــ ــ ة اإلنجليزة و  ، فألسـ العر
ــواء ــ ه  ، على الســ ــار أنام عل ـــًا إلى خبر ســــ نت متعطشـــ ــان  …فقد  ــ ولو على لسـ

  العدو ..

اح إلى     ــ ــ ـــرائيل من الصــ ـــان إســـ ر على لســـ ص الموقف العســــــ ان تلخ
ــــاب ــــ ــ ة االقتضـ ـــف الليل في غا ــــ ــ القول  ، منتصــ ــــرة  (فقد بدأ  ــــ إن القوات المصـــ
اتجاه النقب ت فجر اليوم  الرادار قد أظهرت اقتراب وٕان شاشات  ، المدرعة تحر
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ة ومن مناط  ـــرائيل ـــواطئ اإلســ بير من الطائرات المصـــــرة النفاثة من الشــ عدد 
فا  را عن ا و را .. وٕان قتاال جو ا و النقب .. وٕان مصــر بدأت تشــن هجوما جو

ين القوات المصدرة ..   ان ذلك على الجهة المصرة . )يدور بيننا و

ة تحد ، وفي مثل براءة الحمل ة عن الجهة األردن ــرائيل ــ ثت اإلذاعة اإلســــ
ة في المنطقة  (فقالت :  ـــرائيل ـــتعمرات اإلســ ـــف المســ قصــ ش األردني بدأ  إن الج

ا ة هاجمت مســـتعمرة ناتان وٕان القتال انتشـــر في  ، الوســـطى .. وٕان طائرات عر
ة ــــرائيل ــــ ــــ ة اإلسـ ع قطاعات الجبهة األردن ة  ، جم ر هنتر األردن وٕان طائرات هو

ة قد ـــرائيل ــف المواقع اإلســ ــقطتا قرب  ، أخذت تقصـــ ـــورتين قد أســـ وٕان طائرتين ســ
ــة محتملــة غير  ) …قرـة مجــدو  ـــرائيل ــ ــــ ــــ ــار اإلذاعـة اإلسـ ـانـت أخ إلى هنــا فقــد 

فة وال مفزعة ..   مخ

ــة عنــد  ـــرائيل ــــ ــ ــ عــد ذلــك وجمــت وذهلــت فقــد أعلنــت اإلذاعــة اإلســـ ولكني 
ــف الليل  ــ ــ ـــتولت  (منتصــ ة اســـــ ـــرائيل على مدينة جنين وعلى قرة أن القوات اإلســـــ

  .)النبي صموئيل قرب القدس .. 

ــقطت قرة النبي  ، وصـــاح الذعر في نفســـي : هل ســـقطت جنين هل سـ
حت القدس تواجه خطر السقو  …صموئيل    …إذن أص

ــــاعد وجومي  ــــ ــي فقد تصـــ ــ ــ ومع أن القدس أحب مدائن األرض على نفســـــ
ة تقول  ـــرائيل ــــ ــ ـــمعت اإلذاعة اإلســ ـــــ ــتولت (وذهولي حين ســـ ـــ ــ قواتنا على مدينة  اســــ
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يلومترا داخل األراضـــي المصـــرة في ســـيناء  عين  عد ســـ العرش التي تقع على 
ساطة ، ) ل  ذا  ال ضجيج وال عجيج !! ، ه ال مقدمات و   و

ان خبر  ــــي من خبر  )العرش  (و ــ ــد إيالما في نفســـ ــ ــ  … )القدس  (أشـــ
ة أمرها معروف عند .. أنها ال تتحمل الصمو  ال .. ولكن فالجبهة األردن د طو

عيد .. معناه .. معناه  ــقو العرش معناه اختراق الجبهة المصــــرة إلى عم  ســ
..  

ــــي ـــــي .. غير أني رطت جأشـــــ  ، وراحت تدور المعاني المظلمة في نفســــ
يف وصـــــل هتلر  ــجاال ..  انت ســـ يف  ة  ة الثان رت أحداث الحرب العالم وتذ

ذا  سر واندحر .. وه و ثم ان   وضعت حجرا على مخاوفي .إلى أبواب موس

  

عض الســـاعة فقد عشـــت هذه الليلة في  واســـتســـلمت إلى النوم ســـاعة أو 
ـــة ــــة المعتمــ ـــاوفي .. وظالم الغرفـ ـــا من الغـــــارات  ، ظالمين .. ظالم مخــ خوفــ

ة .   اإلسرائيل

يف قضــى الملوك والرؤســاء هذه الليلة أفي نور أم في ظالم  ، ولم أدر 
صدق فيهم    قوله تعالى .... ودعوت هللا أن ال 

صرون  ( هم في ظلمات ال ي    )ذهب هللا بنورهم وتر

م                  صدق هللا العظ



  

-288-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

-289-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..الملوك والرؤساء ليتهم سقطوا
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فقد  ، صحوت على أجهزت الراديو األرعة في غرفتي وهي تنشد وتلعلع  
ذا بدأت نهار  ، نسـيت ليلة أمس أن أقفلها سـاعة نومي ه ليلي وه ما انتهى إل

انت اإلذاعات األرع ـــرائيل ، .. و ــــ ــــ ــ وعمان وٕاســ ــ ــــ ــ ــ ار  ، القاهرة ودمشـ ع أخ تذ
  الحرب وأناشيد الحرب .

اهي   ـــمعي قبل انت ـــترعى ســـ ان أول ما اســـ ـــالم الملكي األردني ، و  ، الســـ
ان ذا  ـــيخطب .. وه ــ ــــين ســ ــ أن الملك حسـ ان ذلك ايذانا  عد برهة وجيزة ، ف  ، ف

ــ ــ قول راح الملك حســ ا والجنود في الجبهة وهو  إن اعتزاز  (ين يخاطب الضــــــ
طال المعارك تلقون  م أ ه فقد أثبتم دائما أن ـــعار الذ أؤمن  ــــ ــــ ــ ان أبدا الشـ م 

م على ارض النار والفداء ــــرف ، الموت بوجوه ـــــ ـــبيل الشـــ ــ ــ ـــ ـــــبيل  ، في ســ ــ ــ في ســـ
ة ، الكرامة تن ، في ســبيل فلســطين ، في ســبيل العرو تكم وٕانها اليوم لمعر ا معر

عزمتكم لي ثقة  م .. إن  ، بجرأتكم ، التي تطلعنا إليها .. و م وتفان ــ ــ بإخالصــــ
ســـمح  ــنا الطهور وحاشـــا  أن  س أرضـ ين العدو من تدن الموت أشـــرف من تم

ـــــالح الدين  طل …بذلك أحفاد خالد وصــ ــعب ال ــ ل  …. أما أنت أيها الشـــ ن  فل
ة طاله في المعر م ظهيرا أل لنا في الدفاع عن حقناو  ، واحد من ـــتمت  ــ ــــ ــــ  ، لنسـ

ة طوالت ، عن أرض العرو ال  ، عن أرض ال اهر نورا لألج ــــــطع عملنا ال ســـ ول
ة عبر التارخ    .)العر

لمة الملك حسين جيدة بإيجازها وخلوها من صناعة    انت  وٕالى هنا فقد 
ــــاء ــــ ــــ ة  ، اإلنشـــ ه ظروف المعر ع …وهذا أقل ما تتطل  ولكني تقززت قرفا والمذ

قول  ة  (األردني  ـــــاحب الجاللة التي وجهها من الجبهة األمام لمة صـ تلك هي 
( !!  
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ة  (   ة  )الجبهة األمام ان الملك حســين في الجبهة األمام لقد  …ومتى 
ات في عمان .. وانصرف إلى القصر  األمس معا في غرفة العمل قضينا النهار 

ات حتى فهل قدر على األمة العر ، الملكي في أول الليل ـــرح ـــهد المســ ة أن تشــ
ام الحرب  لنا من الهزل في الملمات .. …في أ ا و   و

ا   ة جان ت اإلذاعة األردن ـــين في ذلك  ، وتر ــ ــ الملك حســ فلم أكن أكترث 
الذات في ذلك اليوم . ، اليوم   و

ان اهتمامي   ار مصــــر .. أرد أن أعرف ماذا  ، ل اهتمامي ، لقد  أخ
ــرــة ا ـــ ــ ــ ــ ــالغــارات المصـــ ــرائيــل في هــذه الليلــة  ، لموعودةجر  ــ ــــ ــــ ومــاذا جر إلســ

ا رب  ، الموعودة   …نصرك الذ وعدتنا  …وأنا أبتهل في أعماق فؤاد : 

ــتمع إليها بجناني قبل آذاني .. فأطرقت    وملت إلى إذاعة القاهرة وأنا أســــ
ن في اإلذاعة  ، وأحسست أني أه في مقعد … وأن مقعد ه بي ..ولم 

حث عنهذلك الخبر ال املها وأنا أ ــهرت الليلة  ــ ــ ــ اح  ، ذ ســ ــ ــ ــــ وها قد أقبل الصــ
ا لهفي على ذلك الخبر !!    دون أن أسمع الخبر..و

ـــــيئا آخر    ــــمعت شــــ ــــ عض المخاوف إلى  …ولكني سـ اه  ـــللت من ثنا ــ ــ تســ
ــــي  ة  …نفسـ ــــلحة في الجمهورة العر ا للقوات المسـ ادة العل انا من الق ــــمعت ب سـ
ـــات المتحـــدة إنـــه ثبـــ (قول :  ، المتحـــدة ـــاملـــة أن الوال طرقـــة  ت لـــديهـــا اآلن 

ة لألعمال  النســ ر  تان في العدوان اإلســرائيلي العســ ا مشــتر رطان ة و األمر
ــة  ــة والبرطــان عض حــامالت الطــائرات األمر ــة .. ولقــد تــأكــد تمــامــا أن  الجو
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ــرائيل  ــ ــــاعدة إســ ـــع في مســ ــا واســـ ـــــرة فإن…تقوم بنشــــ ة للجبهة المصـ ـــــ النسـ  . و
ة فوق إســــرائيل عمل مظلة جو ة قامت  ة والبرطان ما  ، الطائرات األمر وأما ف

ــد  ــ ــــ ــ ــ ات ضـــ ة فإن هذه الطائرات تقوم بدور فعلي في العمل الجبهة األردن يتعل 
ة ــــوح  ، القوات األردن ة التي أظهرت بوضــ ات الرادار األردن ــ ـــ وذلك ما أثبتته شـ

ـــرائيل ــ ـــا الجو المعاون إلسـ ـــــين ملك األردن و  ، هذا النشـــ ــل الملك حسـ ــ قد اتصــ
ــــر وأبلغه أنه اآلن واث من أن  ــــ س جمال عبد الناصـــ الرئ اكر  اح اليوم ال ـــــ ــ ـــ صـ

ة ة تقوم بدور خطير في المعر ة والبرطان طاب  ، الطائرات األمر ان هذا  و
ــــرة ــــ ــ ــ س على هذا  ، المعلومات المتوافرة من الجبهة المصــ ولقد اتف الملك والرئ

لهاالتطور الخط ة  وال بد من  أن يترتب  ، ير ال بد من إعالنه إلى األمة العر
ه من المواقف ..  قتض ه ما     .)عل

ــها   ســ ابي أل ــرعت إلى ث فألذهب إلى  …فلم تعد غرفتي تتســــع لي  ، وأســ
قين ات ألتمس الخبر ال ــــر  ، غرفة العمل شــ اح ال تحمل ال ار الصــــــ وهي  ، فأخ

ــير  ، أدعى إلى الخوف من الرجاء ــــ شــ ـــرة  ــ ا للقوات المصـــ ادة العل ان الق وهذا ب
ــة  ــا في المعر رطــان ــات المتحــدة و ــة  …إلى تــدخــل الوال ومعنى هــذا أن المعر

  .…تسير اليوم في غير صالحنا

ر وفر  …ولكني عدت ورطت جأشي .. وقلت إن الحرب سجال    إنها 
ــوفيت ….. ال تزال الحرب في بدايتها  ــ ــ ــنر موقف االتحاد الســ ــــ ي .. ال بد أن وســ

ــما ــ ــ ــ ــارما وحاسـ ــ ــ ــــوفيتي موقفا صـــ ــ ــ ن أن ير األمة  ، يتخذ االتحاد السـ م فهو ال 
ة تنهزم وهو على مقرة منا ..   العر
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ــاعر  ، خرجت من الفندق   ــــ ــ ــ ــــ واجتازت  ، وهذه الهواجس تملك علّي مشـ
بر  ـــــوارع عمان ألر الجماهير تطوف في مظاهرة  ــــ ارتي شــ ــ ــ ــــ اب  ، ســـ ــ ــ ــــ ــ والشـ

ــعاراتو  ، حملون الالفتات ــــ الشـــ حون  ــــــ ــــالح ، صـــ ــــ السـ ة  انت تهتف مطال  ، و
ة .. ش األردني في المعر ة الج ة لمشار الزحف إلى الضفة الغر   وتناد 

ــتجيب لها   ـــ ــ سـ ــيرة لن تجد من  ـــ ــ قنت أن هذه المسـ ــارت مثلها  ، وأ ــ ــ فقد ســ
ح والتدرب ، مظاهرات وانعقدت اجتماعات قبل سنين التسل ولكن من  ، تطالب 

ام ، غير جدو  انت آخرها قبل ثالثة أ وأنا في أحد اجتماعاتنا في مدينة  ، و
القدس حين طلب المحاف الســيد أنور الخطيب من الشــرف ناصــر عشــرة آالف 

ة ة لتسلم إلى المقاومة الشعب ه الشرف ناصر : أرجوك أن ال تتكلم  ، بندق فأجا
ـــيء .. نحن لدينا خمس فرق لح ل شــ ة القدس في هذه األمور نحن رتبنا   …ما

  !! )وهذه هي الخطة التي أمر بها سيدنا 

ح  ، حتى ال يراني الجمهور ، وقلت للسائ أن يبتعد عن المظاهرة   وأص
ــ المظاهرة ــ ــــ ــأظل عند  ، في وسـ ــــ ــ ـــين ..فسـ ــ ين الملك حســــ وتتوتر األمور بيني و

ل همي مع  ان  عيد .. و ل ما يثير مخاوفه من قرب أو  أن أتجنب  عهد 
ام على مثل قول الشاعر ..الملك حس   ين أن تنتهي تلك األ

  

أن أحمل الهو  ا  على أنني راض    وأخلص منه ال علي وال ل
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ات    ة إلى غرفة العمل ادة األردن ــيرنا إلى الق ـــلنا ســـ ووجدت الملك  ، ووصــ
ضـــعة خطوات قني ب اها تحت  ، حســـين وقد ســـ ة إ ونزلنا الدرج إلى القاعة الرح

ادر الفر  ، األرض ةو التح ا األردنيون  ـــــ ــ ـــ ــ  ،  عبد المنعم راض ورفاقه الضــ
ة غير مرحة وال مرحة ..   ولكنها تح

ســقيها أحد الجنود وهو يناولنا الفناجين ثم    ة  جلســنا نرتشــف القهوة العر
حذاقة ورشــــــاقة ـــن  ، ســــــتردها  ـــين : الموقف غير حســـ س  …وقال الملك حســـ أل

  ذلك ؟

ا   ــيدنا فقال الشــــرف ناصــــر : وهللا  ـــرائيلي أهلكنا هذه  ، ســ الطيران اإلسـ
ـــوارخ  …الليلة  الصــــ ـــرب مواقعنا  ة تضــــ ــرائيل ــ ــ النهار والطائرات اإلسـ ان الليل 

الم  اتنا تذوب تحت القصف اإلسرائيلي  –والنا ا   …د

ة محتدمة على طول الجبهة ..    وقال الفر عبد المنعم راض : المعر
ع القطاعات من قل و في جم ــــــ ــــ ات في قطاع هناك شــ ا ة الوقود والمؤن .. الد

ــــاق  م السـ ح في ح ــ ــ حت بال وقود .. وأنا أعتبر أن قطاع جنين أصـ ــ ــ جنين أصـ
ـــــق فعال ــــ ــ ة .. أظن أنه سـ ـــرائيل ــ ــ ــ ادة  ، بيد القوات اإلســـ ار من ق ة أخ فلم تتل أ

ضع ساعات    …القطاع منذ 

ة إلى القدس ؟   النس   وسألت وما هو الموقف 



  

-295-  

ـــمال فتدخل اللواء عام   ر خماش وقال : القتال يدور حول القدس من الشـــ
ــرب  ضــ ـــرائيلي  ة ضــــارة .. والطيران اإلسـ ة في معر ـــت والجنوب .. وقواتنا مشـ

  …مواقعنا بال هوادة 

  وقلت لفر راض : وهل من جديد في الجبهة المصرة ؟  

عيدا عن التلفونات  ، وطلب الفر راض أن ننتقل إلى الغرفة المجاورة  
ا ووقع أقدامهم .. فانتقلنا ، جراســـهاوأ ــ ة الضـ ــين وأنا ، وجل ومعنا  ، الملك حسـ

  الفر راض واللواء عامر خماش ..

ة ..    ــعب للغا ــ ــ ـــرة صـــــ ــ ــ وقال الفر راض : الموقف في الجبهة المصــــ
مطاراتنا خسائر فادحة سالة ، الطيران اإلسرائيلي ألح   ، قواتنا صامدة وتقاتل ب

مساندة فعالة إلسرائيل ..ولكن الطيران ا قوم  ي    لبرطاني واألمر

ــفيرن    ـــ ــ اح اليوم الســـ ــ ــ ــــ ــتدعيت صــ ــــ ــين وقال : لقد اســــ ــــ وتدخل الملك حســــ
ي والبرطاني واســتوضــحت منهما عن الموقف ومتيهما  ، األمر فأكدا لي أن ح

ة قبل وقوعها ـــــيئا عن المعر ــ ــ ا إطالقا في  ، ال تعلمان شــ ـــتر ــ ــــ وأن قواتهما لم تشــ
ة ال ـــرةالمعر اشـ ـــورة غير م صـ ـــرة وال  اشـ ــنطن ولندن تعمالن على  ،  م وأن واشــ

رة وعودة الهدوء إلى المنطقة ..   وقف األعمال العس

ــم    اســ صــــدر بالغ  ــوع أر أن  ــدد هذا الموضــ صــ فقال الفر راض : 
ـــرة  ــــ ـــــ ا للقوات المصــ ادة العل ــدرته الق ــــ ــــ ــ ان الذ أصـــ ة لتأييد الب ومة األردن الح

اح ال ة..المسلحة ص ي والبرطاني في المعر   يوم حول تدخل الطيران األمر
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م    اح هذا اليوم بتسل ي قام ص فتجهم الملك حسين وقال : السفير األمر
ات  د عدم تدخل الوال ــعد جمعة تؤ ــــ ــيد ســـــ ــــ س وزارتنا الســـــ ة إلى رئ ـــــالة خط ــــ رســ

  المتحدة !!

ـــمح جاللة الملك   ـــــ ــ ـــدر بالغا من، فقال الفر راض : إذا سـ ــ ــ ــ  نحن نصــ
ة . ادة المشتر اسم الق   جانبنا 

قل نعم ..   قل ال ..ولم  ت الملك حسين :لم    فس

عد    ه أن  ا وطلب إل ــ ــ ه من الضــــ ـــتدعى الفر راض أحد معاون ــ واســـ
علن  عد المقدمات  ــوع ..وصــــدر البالغ  انا حول الموضــ ــادر  (ب أن أعلى المصــ
ة تؤمن أن وراء العدو قو  ــتر ــــ ـــ ــ ــ ة المشـ ادة العر ا في الق ـــــانده فعل ــــ ــ ــ ة تســ أجنب

ل ما هو معروف من قدرات العدو وطاقاته انات تفوق  وقد  ، وخصـوصـا ، بإم
ــك أن هناك ثالث حامالت للطائرات تقف إلى جانب  ــ ما ال يدع مجاال للشــ ثبت 

هذا يتضــــح أن هناك مؤامرة  ، وتخرج منها الطائرات لتقصــــف قواتنا ، الســــاحل و
أ ة  ـــير األمة العر ــ ــ ــ ــافرة على مصــــ ــ ــــ ونعلن على العالم أجمع أننا ال  …كملها ســـــ

رة ، ولكن تســــنده فعال ، نحارب العدو اإلســــرائيلي وحده قواتها العســــ القو  ، و
ــــتعمارة ــــ ة االســـ ة ، الغر ه في المعر ــترك إلى جان ــ ـــ ــ وعلى دول المجتمع  ، وتشــ

ـــوع ــ انها من الموضــ ــوء موقعها يتحدد العدو من  ، العالمي أن تحدد م ــ وعلى ضـــ
ــــدي لا ــــ ــ ــ ة وٕالى األبد لصـــ ان لإلذاعة .. ولكن اإلذاعة  )ألمة العر ـــل الب ـــــ ــ ــ وأرســـ

ة قد ألقته في سلة المهمالت . وهذا جانب من جوانب الملك حسين !!   األردن
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ر بتفاصـــيله   ــ شـــرح الموقف العسـ ورســـم صـــورة  ، ثم بدأ الفر راض 
ة ــفة الغر ــــ ة تتراجع  ، قاتمة للحالة في الضــــ يف أن القوات األردن أمام القوات و

ة التي تفوقها عددا وعدة وخاصــة أن الســالح الجو األردني قد دمر  ، اإلســرائيل
ة  ، األمس ات والمصــــفحات األردن ا طارد الد ــرائيلي  ح الطيران اإلســ ــ  …وأصــ

  إلى آخر الصورة القاتمة .

ه شـــــرح الموقف   ـــين من جان ع التقارر  ، وتناول الملك حســ وقال إن جم
ـــلته لي ــ ــ ــ ــــتطاعتها التي وصـ ـــــ اسـ عد  ة لم  اح اليوم تفيد أن القوات األردن ـــــ ــ ــ ال وصـ

ة ال أمام القوات اإلســـرائيل ح  ، الصـــمود طو ــ ة أصـ وأن الدفاع عن الضـــفة الغر
ادرة ..   مستحيال ما لم تسترد القوات المصرة زمام الم

اض قليال   انت  ، وأطرق الفر ر ه : إذا  ـــا ــــ ـــ ــ ــ وقال وهو يتمالك أعصـ
ـــرة ــ ــــل من هللا ..  القوات المصــ ـــيناء فذلك فضـــ ــ ع أن تثبت أقدامها في ســ ــــتط تســـ

ـــة  األمس …لمعلوماتكم الخاصـــــ ــــائر فادحة  ـــر خســــ ــ ــ الطيران المصـ  ، لقد حلت 
صــــورة فعالة حت قواتنا تقاتل في ســــيناء من غير غطاء جو  والطيران  ، وأصــــ

طرا على الجو  ون مس اد أن  ننا في الظروف الحاضرة …اإلسرائيلي  م  وال 
ــوفيتي  ، أن تتوقع مســــاندة من مصــــر إال إذا تغير ميزان القو بتدخل االتحاد الســ

ــة إال  حتــاج إلى وقــت .. ولم يب لنــا في الجبهــة األردن ــان هــذا في ظني  وٕان 
  االعتماد على أنفسنا .
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ــورة من الجوالن    ــ ــ ــ س هذا هو الوقت المالئم لتدخل القوات الســـ قلت : أل
هذا  ، وتشــن حرا شــاملة ة و يخف الضــغ عن الجبهة المصــرة والجبهة األردن

  معا ؟؟

رة   ــ ــ ة عســــ عد ينقذ الموقف إال أن  ، فقال الفر راض : هذه بديه لم 
االلتحام منذ  ــورا  ان األمل أن تبدأ ســـ ـــاملة .. و حملة شــ ــور  ش الســـ قوم الج

ــندوا قطاع ج ـــ ســ اكر أمس .. ثم إننا طلبنا منهم ثالث مرات أن  اح ال ـــــ نين الصــ
فعلوا حتى اآلن ..   فلم 

رة .. وماذا  –قلت : وما هو الســــبب    قد تكون عندهم وجهة نظر عســــ
  قالوا ؟؟

ــالحرب   ــل مــا قــالوا أنهم فوجئوا  ـــتعــدة  ، قــال :  ــــ ـــــ وأن قواتهم غير مســ
ة ملوا استعدادهم . ، للمعر   وأنهم محتاجون ألسبوع واحد على األقل ل

ـــــوت الفر راض وقا   ــــ ــ ة وهنا ارتفع صــ ــــــ ــــ ــ ونحن فوجئنا  (ل بنبرة غاضـ
ـــورا أن تقاتل ــ ة ومع هذا فنحن نقاتل .. وعلى ســـــ وها نحن في األردن  ، المعر

ع أن ينقذ الموقف ســــتط ـــور  ش السـ ر بتكلمش  ، نقاتل .. الج ــ أنا راجل عســ
ــــة ــ اسـ ـــــ ـــورين ، ســ ــ لها من أجل إخواننا الســ ة  الحر ــــر قام  س عبد الناصـــ  ، الرئ

انت تهدد  ان علينا أن نوقف إســـرائيل عند وٕاســـرائيل  الزحف على دمشـــ .. و
.. ح غير مفهوم عند عث أص م جدا ..ولكن ال ش السور عظ   حدها .. الج



  

-299-  

حك الجرب  من  عثيين في سورا  ان الفر راض في حديثه عن ال و
ــين  قول المقل العاد  –للملك حســ  ، فصــــرفت الحديث إلى موضــــوع آخر –ما 

ام العرب أجمعين ..يهمني أكثر من ا عثيين وسائر ح   ل

  

ة إلى القدس ؟. النس   وسألت : وما هو الموقف 

ــقطان معا  ســ ة في حال واحد  ــفة الغر قال الفر راض : القدس والضــ
نجوان معا..   و

ن إنقاذ القدس ؟ م   والتفت إلى الملك حسين وقلت : أال 

يف ..؟   قال : 

رة أن  ظهر من التقارر العســــ حت في قلت :  القدس مطوقة وقد أصــــ
ـــي ، خطر ام أن  ، وأنا ال أرد أن أعود إلى الماضــ لقد طلبت إلى جاللتكم قبل أ

ـــطيني في داخل بيت المقدس حيث تقاتل قتال  ش التحرر الفلســـ ز قوات ج تتمر
ــوارع وٕالى آخر رجل .. واآلن ــ ــ ح متأخرا .. لعلنا  ، الشـــــ ــ ــ ــــ ان األمر قد أصـــ وٕان 

ع أن ننقذ القدس ش  ، نستط ع أن نوجه قوات ج ضع ساعات نستط في خالل 
  التحرر الفلسطيني من درعا إلى القدس ..

نا أن ندخل عليها جنودا  عد مم فقال الملك حسين : القدس مطوقة ولم 
  أو سالحا ..
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ــيــدنــا .. فلنحــاول أن تقوم قوات التحرر مع  ــ ــــ ــ ــ قلــت : (برف ولطف) ســ
ش األردني بتطو التطو اإلسرائي   لي .. ما رأ األخ الفر راض ؟الج

ح متأخرا .. وأظن إن  ـــــ ــ ن .. ولكن الوقت أصـ فقال الفر راض : مم
  القدس أن لم تسق الليلة فهي ساقطة غدا على أكثر تقدير .

يف تســق القدس .. (وقلت  ، ومن غير وعي ، نهضــت واقفا هللا أكبر 
عبد الناصــر حتى يناشــد  ا أخي .. اتصــل  ادر ا أخي ..  ش الســور أن ي الج

ش الســور  مســتعد  ، ومعه الشــعب الســور   ، إلنقاذ الموقف .. أنا أعلم أن الج
ه من دمش . فنى عن آخره من أجل الدفاع عن القدس .. القدس أغلى عل   أن 

تف الفر راض وأخذه إلى غرفة  ــين يده على  ــــ ــ ــ ـــع الملك حســـ ــ ــ ــ ووضــــ
قينا وحدنا اللواء خماش وأنا ، أخر  ـــمت أهل  ، ي غرفتناف ، و صـــ ـــمت  في صـــ

  الكهف .

عد برهة ـــين والفر راض  ، و ـــ ــــ ــين  …عاد الملك حسـ ــ ــــ ــ دأ الملك حسـ و
را وقال : نحن أمام خطر داهم  ـــــ ــدر أمرا عسـ ــ صــ أنه  ـــــارمة  يتحدث بلهجة صـ

اتنا  ــؤول ــ ة …يتطلب منا أن نتحمل مســ ـــيئ للغا ــ ر سـ عد  ، الموقف العســــــ ولم 
ـــفة الغ ــــتطاعة الدفاع عن الضـــ ة والقدس االســ ـــتمرت الحرب فنحن  …ر وٕاذا اســـ

ادة ش لإل ة.. ، نعرض الج ش إلى الضفة الشرق   وأر أن نسحب الج

ة ع  ، قلت : بدال من االنسحاب إلى الضفة الشرق أرجو أن تقوموا بتجم
ش حول القدس وداخل القدس ام ، الج ــــعة أ ــ ــ ــ ضــــ ـــمود  ــــ ــــ ــ ن الصـ لعل  ، وٕاذا أم
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ــرائيل ال تحارب  داخل  ، القدسمجلس األمن يوقف القتال ونحن في  ــ ــ ــــ وٕان إســــ
ــــرائيل تغامر بتدمير  ــ ــ ــ ــــامل .. وال أظن إسـ ــ ــ القدس ألن ذلك يؤد إلى الدمار الشـــ

ان .. قدر اإلم املها .. إنها ترد االستيالء عليها سالمة    المدينة 

ة وحد إنها مسئوليتي وحد .   قال الملك حسين : سأتحمل المسئول

ـــئتمقلت : اللهم إني ال أملك إ ــنعوا ما شـ ومن أراد أن  ، ال نفســــي .. اصــ
فعل . ة أمام التارخ فل   يتحمل المسئول

النهوض من مقعد ألخرج من الغرفة .. ادرت    و

ه مع جاللة الملك  فقال الفر راض : أظن أن االقتراح الذ اتفقنا عل
ال  ــ ــ س جمال عبد  …إنها محاولة أخيرة  …حل اإلشــ فلنعرض األمر على الرئ

ا ا ـــاء نتلقى الجواب …لناصـــــر لعل عنده رأ ة اآلن وفي المســ ولكل  ، ترســـــل برق
  حادث حديث ..

ة قال فيها  تب الفر راض برق ــــبيله إلى التدهور (و ــ ــ ــــ الموقف في ســ
ز على مختلف المحاور مع قصف جو  ة .. هجوم مر السرع في الضفة الغر

ــــورة …عنيف ليل نهار  ــ ــــ ة والســ ة األردن ـــ  القوات الجو ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ة في (هـــــ ) 3والعراق
م أن  ـــين طلب مني إبالغ ــاور مع الملك حســــ ــــ عد التشـ ا دمرت .. والقاذفات عمل

  …هناك حال من ثالثة 
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قاف القتال اليوم  -1 ــي نافذ بإ ــ ــ اسـ ـــــ ة  ، قرار ســ فرض من جهة خارج
ا أو مجلس األمن . ا أو روس   من أمير

ة الليلة ..  -2   إخالء الضفة الغر

قاء ليوم و   -3 الكامل وتدميره ال ش األردني  احد زادة يؤد لقطع الج
..  

ما ترون وعاجال  م للرد  طلب مني الملك حســــين عرض الموضــــوع عل
(.  

صــــوت خافت ة  الموافقة ، قرأ الفر راض البرق ــين   ، وأومأ الملك حســ
قول : عاجل جدا .. ه وهو    وناولها الفر راض إلى أحد معاون

ـــتدرك الفر را ــــ ـــر غارق اآلن إلى واســــ ـــــ س عبد الناصـــ ض وقال : الرئ
ة  ـــــل برق ة متأخرة .. أر أن أرســـ ــله البرق ـــ ــ ــى أن تصـ ـــ ه في المواعيد .. أخشـــ أذن

م عامر ــير عبد الح ــ ان  ، ممثالة إلى المشــ ـــرعة الجواب .. و ـــمن ســـ ــ هذا نضـ و
  ذلك ..

ة  ـــحاب ولو إلى حين .. ولكن القوات األردن ــ ــ ـــــ ذا تأجلت أزمة االنســ وه
مزق ة !! آلة الحرب ان  ــــرائيل ـــ ـــحاب أكثر مما تمزقها آلة الحرب اإلســــ ــــ ـــ ها االنسـ

ة !!   اإلسرائيل
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ــير  ــ ــــ ار عن سـ ــــوأ األخ ــ ــ ة حيث التلفونات تنقل أسـ وعدنا إلى القاعة الرح
اعا .. …المعارك  دأت التقارر تصل ت   و

ة من القدس - ـــمال ــــ ــــ ــ ز على المناط الشـ قوم بهجوم مر منذ  ، العدو 
ـــتخدما  ـــاء أمس مســـ ة الثقيلة والطائرات مســـ ــــفحة والمدفع ات المصــ ات واآلل ا الد

دون انقطاع .. ة قصفت طول الليل و   المقاتلة والقاذفة .. القوات اإلسرائيل

ع المناط - ين العدو في جم وقد بدأ القتال  ، يجر قتال شر بيننا و
ض السالح األب عادل أرعة أضعاف ق ، في الشوارع و   واتنا ..وتواجه قواتنا ما 

ــالقــدس - ين العــدو في منطقــة الثور  ــاك قو بيننــا و ـــت ــــ ـــــ  ، يجر اشــ
ــامدون رغم تفوق العدو الهائل ل  ، ونحن صـــ ـــائرنا الفادحة .. العدو يلقي  وخســ

ة .   ثقله في المعر

ة ورام هللا والقدس  - اس وقلقيل ــارة في مناط جنين وطو ــ المعارك ضـــــ
ــــتخدم العدو ق ــ ــ ــــ يت لحم والخليل وقد اســ ة و ات والمدفع ا ــخمة من الد ــ ــــ ــ ــ وات ضــ

ــفحة ــ ــــتخدم العدو طيلة ليل أمس ونهار اليوم الطائرات  ، والناقالت المصــ ما اســ
عض  ، المقاتلة والقاذفة لقصــف مراكز قواتنا رة و ما أغار على منشــآتنا العســ

الم المحرقة والصـــوارخ ..  ة بدون تمييز مســـتعمال قنابل النا القر والمدن األردن
ــالةالمو  سـ ــير في صـــالح العدو ولكن قواتنا تقاتل ب سـ وجنودنا  ، قف على العموم 

ات حتى الموت .   مصممون على الصمود والث

الغات أخر    والالح أسوأ من الساب .. ، و



  

-304-  

ة   الكآ ح جو القاعة مشــحونا  فانســحب الملك حســين إلى الغرفة  ، وأصــ
ه القادة األردنيين : الخماش ـــر  ، المجالي ، المجاورة ودعا إل ــ ــــرف ناصــ  …الشـــ

قينا وحدنا ا في القاعة  …الفر راض وأنا  ، و ا ا وٕا ــي ذها مشـ الفر راض 
ــو القعود  ــــيئا ســــ ع شــ ـــتط فالموقف يبدو  ….. وأنا قاعد في مقعد فلم أكن أســـ

ا خطيرا .   رهي

ة الفر عبد المنعم (وعاد إلينا الملك حسين وقال    لقد رأينا أن تعزز برق
س عبد الناصـــرببرق ا إلى الرئ م  ، ة مني شـــخصـــ ومثلها إلى المشـــير عبد الح

ة :   عامر وأخذ يتلو البرق

س عبد الناصر  ادة األخ الرئ   إلى س

ة ، أخي ـــع متدهور للغا ة ، الوضـــ ــيئ للغا ــع ســــ نحن  ، القدس في وضــــ
ـــر دقائ ــــ ــــ ل عشـ ة واحدة  ا معدل د اتنا  ا ـــائرنا  ، نفقد د ــــ ــــ ــــافة إلى خسـ ــــ اإلضــــ

ــ ز على القوات الجســـ افة األماكن .. إن العدو ير مة في األرواح والمعدات في 
ــل قواه م هــذا  ــة في بلــد ــه ، العر قــة نعتز بوقفتنــا ف ــة  ، ونحن في الحق أردن

ة ة فيها من  ، وعراق ي ونخوض فيها معر الدم الز ترو هذه األرض الطاهرة 
م ما ســوف ترو  ال على مر الســنيناالســتماتة والشــجاعة والعزم والتصــم  ، ه األج

سي هذا البلد ضفته  ، ا أخي ، على أننا في صمودنا هذا نر هدف العدو الرئ
ة عد تدميرها ، الغر ادة هذه القوات و ـــف بنتيجة  ، عد إ ــ ــ ــ ــــ وهذا يتحق مع األسـ

را . علمت أن …وجودنا دون دعم جو  ــ ــ متنا عســـ ا من ق ــــاندتنا فعل ودون مســـ
ـــرعة الفر عبد المنعم  ــ ــــ ادتكم بهذا الموقف اآلن فأرجو ســــ ــ ــ ــــ ــ ــ راض قد أبرق لسـ
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رناه  ـــع على ضــــــوء ما ذ ات  …تقدير الوضـــ ــفير الوال ــ ة اتصــــــل بنا ســ المناســــــ و
ا العدو ــب بنوا ــ ونوا على علم مســ أنهم لم  حمل تأكيدا قاطعا  وأنهم  ، المتحدة 

ملكون حـــامالت في المنطقـــة ـــترك ف ، ال  ــــ ـــــ ـــة لم تشــ ي وٕان طـــائرة واحـــدة أمر
ـــترك ــ ــ ة ولن تشـــ املة ألر  ، المعر ــــلكم هذا مع دقائ الموقف  ــ ــ صــ فوجدت أن 

اته . ر م ورحمة  و ة فورا والسالم عل م .. أرجو سرعة اإلجا   رأ

م    الحسين  –أخو

ـــفير    ين الســــ م و ـــين : لعل جاللتكم تحذفون ما دار بين ــ وقلت للملك حســ
ي ة على تقدير المو  ، األمر ر .وأن تقتصر البرق   قف لعس

ان .     قال : سنظل محتاجين لألمر

ان موقفهم في أ وقت . ولكنه أمل    عدل األمر قلت : أنا ال أكره أن 
ما هي غير معدلة  ة  ـــلت البرق ــــ س في الجنة !! وأرســـ ــل مثلها إلى  …إبل ــ ــ ــ وأرســ

س العراقي عبد الرحمن عارف .   الرئ

ـــين   ــعد جمعة ، وخرج الملك حســـ ـــيد ســــ ه الســـ ــل  ــ س الوزراء  فقد اتصــ رئ
ــة ــالمــة هــاتف عــدهــا فورا ، األردني في م عــد إلينــا إال في  ، وغــادر القــاعــة  ولم 

  المساء .

قيت في القاعة طيلة النهار   را  (وتناولنا غداء  ، و الغداء  )عســ ه  أشــ
ا  ــر يوم األرعاء الفائت في الفندق مع الجنود قر الذ تناولته مع الشــــرف ناصــ
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ائن  وما –من بيت لحم  ان وما هو  عد الفارق بين ما   ، نا في قمة آمالنا …أ
ة ة . ، ونحن اآلن على حافة الهاو ة المعر   ولسنا ندر نها

ا على    م عامر جوا ـــير عبد الح ــ ة من المشـ ــــلت برق ـــاء وصــ ــ وعند المسـ
ة عبد المنعم راض تقول  أخبروا جاللة الملك حســـين أن المســـاعي مبذولة  (برق

عد بذل آخر مجهود ، لوقف القتال ش النظامي   ، ولكن ال مانع من انسحاب الج
ة مقاومة شعب ام  ادرة لتوزع السالح على األهالي للق   .)مع الم

ة    ضعة دقائ على وصول برق ودخل علينا الملك حسين ولم تمض إال 
ة .. ، المشير عامر   فقرأها ثم عاد إلى قراءتها ثان

ة وأرسل الملك حسين إلى الم   ة التال إشارة إلى برقيتكم  (شير عامر البرق
ـــة الفر عبـــد المنعم رـــاض والتي تنص على موافقتكم على  ـــة على برق الجواب
ة  م لوقف القتال أرجو أن أبين أن وضع ل جهد ش النظامي وعمل  سحب الج
قاءها على  ز ونحاول إ ـــتمر المر ـــف المسـ ما يلي : هي تحت القصـ القوات هنا 

أمل وقف القتالأرض المع نة ..  ة إلى أطول فترة مم  ، وهي على األرض ، ر
قاء  ان  ـــمود ولن نتراجع إال إذا  ــ ــ ـــتماتة في الصـ ــ ــنحاول االســـ ــ عة الحال ســــ طب و

ة عرضة للتدمير التام . األسلحة أساسا موزعة على األهالي اق   .)القوات ال

ة ألقرأها    ـــــين البرق ــ ــ ارة …وناولني الملك حســ ـــلحة ا (ووقفت عند ع ــ ــ ألســــ
ـــــا موزعة على األهالي  ـــاسـ ــــين )أســـ ـــيرات  ، وقلت للملك حســ ــ انت المسـ األمس 

ة وأردت أن  ــفة الغر ــــ ـــالح لنجدة الضـــ ــــ الســ ــوارع عمان تطالب  ــ ة في شـــــ ــعب ــ الشـــــ
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ــترســـل في هذا الموضـــوع ظمت نفســـي ، اسـ س هذا وقت الحســـاب ، ولكني   ، فل
قع التارخ تحت وطأة ا حاسب .. إذا لم  ت للتارخ أن    لزور والبهتان!!وتر

س    ــانــت تنهمر على القــاعــة جــاء جواب الرئ ــا البالغــات التي  وفي ثنــا
  النص اآلتي : ، عبد الناصر

ــين  (   ــ ــــ ــــ تلقيــت برقيتــك وٕانني ألقــدر أننــا نواجــه  –األخ جاللــة الملــك حســ
ـــجاعة  ــ ــ ـــ لحظة من تلك اللحظات التي تمر بها األمة في تارخها والتي تتطلب شـ

ـــر ..  ــ شـ ـــجاعة ال ــــرة فوق شـــ ونحن نواجه على جبهتنا موقفا متدهورا نتيجة للضــ
ــعت قواتنا في مواجهة قوات متفوقة  ة القاصــــمة التي جرت أمس والتي وضــ الجو

.. إن العـدوان قـد فرض علينـا ـل الجهـات بـدون غطـاء جو ـان  ، عليهـا في  و
ه من غدر وتواطؤ .. إن القرار الذ  ــوة وما ف ه من قســ ل ما ف علينا مجابهته 

 ، أراه هو أن تختار ثاني الحلول التي تفاهمنا عليها مع الفر عبد المنعم راض
ة الليلة ــــفة الغر ــــ ــ ــ م األول  ، وهي إخالء الضــ ارنا رأ ــع في اعت ــ ــ ـــــ على أن نضـــ

ــذ  قــــاف القتــــال .. إن تــــارخ األمم في األخــ الخــــاص بتــــدخــــل مجلس األمن بــــإ
ـــارنـــا ف ، والعطـــاء ن اخت ن  ، ي هـــذه اللحظـــةوفي التقـــدم والتراجع ..فل وٕان 

ا علينا ارا عصــي ع أن نتقدم منها ، اخت وهذه إرادة هللا .. لعل في  ، خطوة نســتط
ــام  ن أن يتخلى هللا عنــا .. ولعــل األ م ــا وال  ــه خيرا لنــا .. إننــا نؤمن  إرادت

  .)اللهم أعنا ولتكن إرادته رائدة لنا ..  …القادمة تأتينا بنصر من عنده 
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س عبد الناصر صعقت وأنا   ة الرئ فقد تجسدت أمامي الهزمة  ، اقرأ برق
ـــر س عبد الناصـــ ـــــان الرئ ة . ولمعت في  ، وعلى لسـ وفي اليوم الثاني من المعر

  ذهني أسئلة صارخة ..

  ابهذه السرعة الخاطفة حلت بنا الهزمة . -

حنا نطالب بوقف القتال في اليوم الثاني من القتال ؟ . -   هل أص

ــرائيل ومعها بيت المقدسهل نخل -    ــــ ـــــلمها إســــ ــ ة لتتســـ ـــفة الغر ــ  ، ي الضـــــ
ة والمدينة ؟ . عد م   قدس أقداس اإلسالم 

ـــر - ــ ــ ــــ ش المصـ ة ، هل تحطم الج اته ومدرعاته  ، أمل األمة العر ا بد
ــــر عاما من التدرب  ، وطائراته .. هل تحطم في يوم واحد ــ ــــ ــة عشــــ ــ ــــ ــ ــ عد خمســـ

  والتسلح .

ــاعقة ماح - ــماءما الذ جر .. أهي صــ ـــاحقة  ، قة من الســ أم زلزلة سـ
  من جوف األرض .

سي وتلبدت جوارحي   انت  ، وتساءلت وتساءلت .. ثم جمدت أحاس فقد 
  الصدمة فوق إحساسي وجوارحي .

عيني  ــر بيد ألقراها  ــ س عبد الناصــ ة الرئ ـــمعي وتناولت برق ــ ذبت سـ و
ما سمعت …   ا لهول ما سمعت وما قرأت .. ، فقرأت تماما 
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ـــعاع من األمل :  ، لفر عبد المنعم راضوقلت ل   ــ ــــ حث عن شـــــ وأنا أ
ا على برقيتك ــــر جوا س عبد الناصــ ة من الرئ ـــلتك برق فتثاقل الفر  ، وهل وصـــ

ـــر موجهة إلى  س عبد الناصــ ة من الرئ ه ورقة فإذا بها برق راض وأخرج من جي
قول فيها :  ــغ (الفر عبد المنعم راض  على  على جاللة الملك حســــين الضــ

ا حتى تنفذ إســرائيل وقف إطالق النار ا وأمر  ، وهذا هو الســبيل الوحيد ، برطان
ا ا وأمر قطع األردن عالقته مع برطان   .)وال داعي ألن 

ــأتي جواب    ــة إلى أن  حتف بهــذه البرق ــان  ظهر أن الفر رــاض  و
س عبد الناصـــر إلى الملك حســـين .. وهذا هو البروت اشـــر من الرئ ول حتى م و

  في الميدان !!

ار العالم في هذه الغرفة ..    وقلت للملك حسين : نحن منقطعون عن أخ
ما هي معلومات  ـــــأن وقف إطالق النار ف ــــ شـــــ ة  ــــاعي دول ــــ ظهر أن هنالك مســــــ

  جاللتكم ..

ع األطراف    ــين : لقد أصـــدر مجلس األمن قرارا يدعو جم قال الملك حسـ
نـــا في األمم المتحـــدة أننـــا نواف على إلى وقف إطالق النـــار وقـــد أبلغنـــا منـــ دو

عد .. ، القرار القرار    ولكن إسرائيل لم تلتزم 

ــان يدور وقد    ــ ــــ ــ ــمت .. فأ لسـ ــ ــــ ــ ان صـ ان ذهول .. و ان وجوم .. و و
حت  ــ ــ ــــ ـــــدر أمرا بوقف القتال وأصـــ ــ ــ صــ حنا نتمنى على  مجلس األمن أن  ـــــ أصــــــ

  إسرائيل هي التي تواصل القتال ..
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ـــاض لينـــا   فهـــذه هي ليلتـــه الثـــالثـــة من غير نوم ..  ، موذهـــب الفر ر
ـــبيله ــ ــ ــ ل منا في سـ ــــرفنا نحن  ــ ــ ــــــره ، وانصــ ــ وأنا إلى بيتي ..إلى  ، الملك إلى قصــ

لة وأنا نزل الفندق ــنين طو ــ وحين أكون في بيتي  ، غرفتي في الفندق .. فمنذ ســـ
ام !! ضعة أ افة ل   فإنها ض

ـــفارات الغارات وناحت    ـــاحت صـــ ـــل الفندق حتى صـــ وأخذني ولم أكد أصـــ
ـــورن فيها  ــ ـــفلى حيث وجدت نزالء الفندق محشــ ــ  …موظفو الفندق إلى القاعة الســ

مرحون  ســرحون و ان األطفال  وهم وحدهم  ، جالســين واقفين أو مقرفصــين .. و
الين .. ونوا عابئين وال م   لم 

ــان    ـــحفيين األجــانــب من األمر ــــ ـــــ ــان بين نزالء الفنــدق عــدد من الصــ و
تساءلون واإلنجليز وقد أحاطوا ب سألون و حنا في مؤتمر صحفي  ، ي  أننا أص

ــــة ضــ ــي منق انت نفســــ ــيء فقد  ــ ة عن أ شــ ل  ، .. ولكني تجنبت اإلجا ان  و
  جهد أن أبدو را الجأش متجلدا .

تموا عاطفتهم   تمت عاطفتي فإنهم لم  فقد بدا على  ، وعلى حين أني 
ع ا مما يدور على جم اف عرفون قدرا    الجبهات . وجوههم أنهم 

ان أنصــار العرب   ســألون برف وحذر  ، في وضــع قل ، وهم القلة ، و
ح أنه ال  ا في ســيناء .. أصــح ح أن القوات المصــرة تعاني موقفا صــع : أصــح

ــورة ــــ ــــ ة بين  ، يوجد قتال على الجبهة الســــ ــــــات جو ــــ ــ وأن األمر ال يتعد مناوشــ
ح ؟؟ ح .. أصح   الطرفين .. أصح
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ـــرائيل    ــ ــــــار إســــ ـــــماتتهم  ، وهم الكثرة ، منهمأما أنصـــ ــ ونوا يخفون شــ فلم 
ـــــوفيتي  ـــــخرة : هل تظن أن االتحاد السـ سـ ـــئلة  ــ دأوا يوجهون األسـ ووقاحتهم .. و
حث الموقف مع  و لي سافر عبد الناصر إلى موس ة .. وهل  سيدخل في المعر

ار إن القدس مطوقة ـــوفييت .. تقول األخ ــــ ــــلمون ، قادة الســـــ ــ ــ علن المســــ فلماذا ال 
  اد المقدس ؟؟!!الجه

ـــرة   ــ ـــــ اشــــ ة م ــوم أجو ــــ ــ ــ ـــــار والخصــــ ــ ـــ ــ حتى أعلنت  ، ولم أكن أجيب األنصــ
ــــفارات نائحة أن الغارة قد انتهت ــ ــ ــــ ــحفيين عني  ، الصــ ــــ ــــ ــ هذا انتهت غارة الصــ و

وألقيت بنفســــي على  ، وصــــعدت معي مخاوفي وهمومي ، وصــــعدت إلى غرفتي
ابي وحذائي .. ، السرر   وداهمني النوم بث

م ســاعة    الزمانولســت أدر   ، نمت .. فلقد فقدت تلك الليلة اإلحســاس 
صورة متواصلة وحسبت أني حالم في  قظت على جرس التلفون يدق  ولكني است

قرع قرع و ات وأجراسـها .. ولكن التلفون ظل  السـماعة ، غرفة العمل ت  ، فأمسـ
قول : لمني من قاعة الفندق ل أحد رجال منظمة التحرر    وٕاذا 

ــف إل - ـــ ـــــاعة المتأخرةأنا متأســــ ـــــلت من  ، زعاجك في هذه الســــ لقد وصــــ
ك .. ، القدس ار هامة أرد أن أنقلها إل   لد أخ

الغرفة .. انتظارك    قلت :تفضل أنا 



  

-312-  

س ـــــي ، ولم أكن في حاجة أن أخلع وأل ســـ ودخل  ، فأنا ما زلت في مال
ــيد عبد الكرم العلمي فهرا ، علّي الســ ه وجها م تف حمل على  ا ، وهو  ن أنه 

ام . ضعة أ   مطمورا تحت الردم ل

يف أبدأ  قول :ال أد    ؟…جلس يلهث وهو 

ما تشاء .   قلت : تكلم 

ة ..  أعجو قال : أنا موفد من قبل اإلخوان في القدس .. لقد خرجت 
س ـــا ــر وال ــ ــ ــ ــــ ـــرائيلي أحرق األخضــ ــ ــــ ـــة .. الطيران اإلســـــ ـــة رهي والقوات  ، المعر

ة ف ة اخترقت الخطو األردن ل القطاعاتاإلسرائيل األهالي فروا من القر  ، ي 
ة ة ..  ، األمام قطعان الماشــ ة تطارد الالجئين وتســوقهم  المصــفحات اإلســرائيل

ــجاعة شـــ ة تقاتل  ا  …ولكن نفذت مؤنهم وذخائرهم  ، القوات األردن ــ ار الضـــ
ة  صفون حسابهم مع الملك حسين بد انتهاء المعر   …قولون أنهم س

  قلت : والقدس ؟

ل  ، قال : القدس ليلها نهار ـــــلطة على القدس من  ــــ ــوء مســ ــ ــ ــ قنابل الضـــ
ة حول القدس ، جانب ـــرب المواقع األردن ـــــ ــــ ضــ ــرائيلي  ـــ ــــ ــ ــ القوات  ، والطيران اإلسـ

مة أكثر  س في المدينة القد بر وجبل الزتون .. ل ة احتلت جبل الم ــرائيل ــــ ــــ ــ اإلســ
ـــالح .. من غير جـدو .. ــ ـــــ ســــ ـة .. طـالبنـا  األهـالي لم  من ثمـان وثالثين بنـدق

ة ة تحوم حول القدس ، يناموا في الليلة الماضـــ ظننا  ، انت الطائرات اإلســـرائيل
التهليل والتكبير ..  ــعب وماج وأخذنا  ــ ـــ ة فهاج الشــ اد األمر أنها طائرات عراق
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ة .. والناس اآلن في هم وغم عد أنها طائرات إسرائيل لقد وصل  ، واكتشفنا فيها 
ش ا ـــــحاب من القدسإلى علمهم أن الج عتزم االنســ وقد  اجتمع رجال  ، ألردني 

م مطاليبهم  قرأ ):…المقاومة وأوفدوني ألبلغ ه وراح    (وتناول ورقة من جي

ــحاب ــ ــــ ــــ ش ، أوال : إلغاء أوامر االنســ نة من الج أكبر قوة مم واالحتفا 
  فإن أهالي المدينة مصممون على حرب الشوارع. ، األردني في داخل القدس

ا    ةثان ة الدول العر شن السالح الجو  ، وخاصة مصر ، : مطال أن 
ـــرائيل لتخفيف الضــــغ عن القدس  ة في إسـ العري هجمات على األهداف الحيو

ة .   ومناط الضفة الغر

ــــوفيتي بتحديد موقفه   ــ ــ ــــ ة االتحاد الســ في تأييد  ، ثالثا : مطال فإنه ال 
انات  ة …الب ــــرنا في هذه المعر ســـ ـــــوفيتي ف ، إذا ان عتبرون االتحاد الســ الناس 

ة  ا في التواطؤ على األمة العر   . شر

س عبد الناصر أن يوجه انذارا إلى االتحاد السوفيتي    عًا : مناشدة الرئ را
ـــــداقة بيننا  ة الصــ ـــتكون نها ــ ة فســ ة في هذه المعر أنه إذا تخلى عن األمة العر

ين الروس .   و

م ـــــيد العلمي  ــ ـــ ــ ماذا  ، ولم أدر ماذا أقول ، طالبها األرعةأخذت الورقة من السـ و
مأل فمي فال أقدر على  ، أجيب ـــت أن حجرا  ــــ ــ ــ ــســـ ـــ ــ ــــ لما حاولت أن أتكلم أحســـ و

انت مطالب أهل القدس سديدة ورشيدة ولكن ..   الكالم .. لقد 
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ــادلــة بين  ــات المت ــيئــا عن البرق ــ ــــ ــــ علمون شــ ونوا  ولكن أهــل القــدس لم 
س عبد الناصـــر علمون إال ما تبثه إذاعات  الملك حســـين والرئ ونوا  .. إنهم لم 

ــتمرة ة مسـ ــائر فادحة  ، القاهرة ودمشـــ وعمان من أن المعر وأن العدو تكبد خسـ
  المعدات والرجال .

م إلى الجهات  صــال مطال ل جهد إل وقلت للســيد العلمي : ســأعمل 
ة ونسأل هللا العون والنصر .. إلى آخر االبتهاالت والدعوات   . العر

ســـق شـــهيدا بين القدس ورام  ، وغادر الســـيد العلمي عمان إلى القدس ل
عد يومين نضم إلى قوافل األبرار ، هللا    رحمه هللا ورحمهم هللا .. ، و

قيت في الغرفة وحد   ــــؤم في ذلك  ، وطلع الفجر ، و ــ ــ ــ ون فجر الشــــ ل
ــرفة التمس الهواء وا …اليوم  ــنع ... فخرجت إلى الشــــ لرجاء .. ولم أدر ماذا أصــــ

  وحملت معي جهاز الراديو ألعرف أين وصلنا ..

ة   ار المعر ــر أخ أنها تمهد للمواطن العري  ، انت إذاعة القاهرة تنشــ و
ر  ، الهزمة المتوقعة ـــــ ــ ـــع من  (فقد جاء في بالغ عسـ ــ أن التدخل الجو الواســـ

ـــرائيلي قد أحدث تطورا ــ ــ ـــالح العدو اإلســـ ـــــ ا لصــ رطان ات المتحدة و ت جانب الوال
ة .. وٕان  ة ضــــخمة في المعر ضــــع العدو قوات جو ة . و هامة في ســــير المعر

عوض خســائره .. ما  قفون وراءه يواصــلون إمداده  وفي بالغ آخر أعلن  )الذين 
ي والبرطاني للعدو قد دخل مرحلة  (الراديو أن  ر األمر ـــــ ــ ــ الدعم الجو العســ

امبيرا البر  ، جديدة ات فقد قامت قاذفتان من طراز  ـــتراك في عمل ــــ ــ ـــ االشــ ة  طان
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ـــيناء .. ــــرب الجو فوق مواقعنا في ســـ  (وفي بالغ آخر أعلن الراديو قوله  )الضــ
ة  ـــة أن هناك اثنين وثالثين طائرة أمر رة المختصــ ـــلطات العســـــ ثبت لد الســ

ا قاصدة إسرائيل .. ة في ليب لي األمر   .)قامت اليوم من قاعدة هو

ن في   ــ فلم  ر بين  أما إذاعة دمشــ ــ ـــير إلى التحام عســ شـ بالغها ما 
ة ـــرائيل ــــ ــــ ــــورة واإلســـ ــ ــ ــ ادل إطالق النار على الخطو  ، القوات الســــ ـــتثناء ت ــ ـــــ اســــ

ة عض غارات قام بها السالح الجو السور على إسرائيل .. ، األمام   و

ــــان الجنرال    ــــرحا على لســ ــرائيل فإذا بها تنقل تصــ ــ وانتقلت إلى إذاعة إســ
ان س أر ــح رابين رئ ه إن  أســـ قول ف ـــرائيلي  ش اإلســ ة  (الج ــرائيل ــ القوات اإلسـ

ـــتولت على العرش ــــ ـــ ــ عد أن اســ وٕانها احتلت خان يونس  ، تتجه نحو أبو عجيله 
  .)في قطاع غزة

ــــرائيلي    ـــالح الجو اإلســ ـــرح للجنرال مردخا هود قائد ســـ ــ عده تصـ وجاء 
ه :  ة قد حطمت  (قال ف ة أخ 374إن الطائرات اإلسرائيل    .)ر طائرة عر

ــالغــات التي  ، ولقــد هــالني هــذا الخبر األخير   ــاب الم ــدت اعتبره من  و
ة في زمن الحرب ر ــــــ ــــ ــ س  ، تلجأ إليها البالغات العســ ة الرئ رت برق ولكني تذ

ــوعها .. وازددت فهما  ــ ــــ ــ ــ ـــين وازددت فهما لموضـ ــ ــــ ـــر إلى الملك حســــ ـــــ ــــ عبد الناصـ
س عبد ا الم الرئ ة التي وردت في ختام    لناصر ..لالبتهاالت اإلله

ــر   ــ س عبد الناصـــــ ــت بهول الفاجعة على قلب الرئ ــ ــ ـــــســـ ــ األمس  ، وأحســ و
أكبر آمالها وأقدس أهدافها  ة  ه األمة العر   …انت تتطلع إل
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ـــر وعلى األمة    ــــ س عبد الناصــ ــت بهول الفاجعة على قلب الرئ ــ ـــســـــ ــ ــ أحســ
ة عة وأنا استمع إلى اإلذا  ، وأنا أقل المسئولين العرب شأنا ، وعلى نفسي ، العر

ـــقو خان يونس وغزة ــ ع ســ ة وهي تذ ـــرائيل ـــني  ، اإلســــ ــ وأن اللواء عبد المنعم حســ
قة اســـتســـالم في حفل رســـمي قال فيها  إنني اســـتســـلم  (قائد قطاع غزة قد وقع وث

ة من غير قيد وال شــر  قول إن  )للقوات اإلســرائيل ر  ع ذلك بالغ عســ . ثم ت
حت ســيدة الجو في الشــرق األو  ( ة المصــرة إســرائيل قد أصــ ســ وٕان القوة الجو

  .)قد أبيدت

ـــالنـــاس    وخطر لي أن أنجو من وحـــدتي في غرفتي .. أرـــد أن اجتمع 
ــتماع إلى التلفونات ــ ــــ ات واالســــ ــــئمت من غرفة العمل ــــ ارهم .. لقد ســــ  ، وأعرف أخ

ــين ــــالة الكبر في الفندق ، والحوار مع الملك حســــ تان فيها  ، فنزلت إلى الصــ و
ان بير متن أع ة من الذين حجزتهم الحرب في عمان عدد  ــــفة الغر وقد  ، الضـــ

ار . ادلوا األخ   أخذوا يتوافدون على الفندق ليت

آبتي في نفسي   ست  ن  ، وجلست معهم وح ورسمت على وجهي ما أم
ـــمات الطمأنينة ن في أحاديثهم ما ينبئ عن القل والفزع ، من ســـ ل ما  ، ولم 

ةعرفونه أن المعارك محتدمة في ا ــيناء ، لضـــــفة الغر ــ ــــديد في سـ  ، وأن القتال شـ
ة صامدة ..   وأن الجبهات العر

ة فقالوا : الموقف خطير ..    ــفة الغر ــــ ــــ ــ عض مخاتير الضــ ودخل علينا 
صـــلون إلى األغوار الطيران  ، وهم في حالة يرثى لها ، ألوف الالجئين قد بدأوا 
الرشاشات والصوارخ .. طاردهم    اإلسرائيلي 
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اء عن المعارك في وراح ال   عض ما وصل إليهم من أن شرحون  مخاتير 
القوات المصـــرة لالنقضـــاض  ة تكاد تلتقي  ة .. وأن القوات األردن الضـــفة الغر

  على إسرائيل !!

طلب مني    ات  ة من الفر راض من غرفة العمل المة تلفون وتلقيت م
ه ـــالة ألهر  ، أن أواف ــــ ــــ انت إنقاذا لي .. فقد جئت الصــــ ار، ولكني ف ب من األخ

من فر من الموت ار،    وفي الموت وقع!! ، وجدتني فرسة األخ

الجماهير في    تظة  ــوارع م ــ الشـــــ ارتي.. فإذا  ــ ــ ــالة إلى ســـــ ــ ـــ وغادرت الصــ
ومة  ن الح ح والتدرب.. طافوا على دواو ــل ــ التسـ لها تطالب  ة و ــعب ــ ــيرات شـ مســـ

ـــائحون هاتفون  ـــ ــــ ال –وهم صــ ــالح نرد االلتحاق  ــ ــــ ة نرد الســــ ة  –معر نرد حما
ش األردني.. –القدس    نرد مساندة الج

ـــأعلى    ومـــة، وقف أحـــد الموظفين يخـــاطـــب الجمـــاهير  ــام دار الح وأمـ
اسم جاللة الملك م  قول : أحي وأحيي حماستكم، أرجو المحافظة  ، صوته وهو 

م  م ـــــل ــ ــ رات التدرب وتسـ ـــــ ــ ــ فتح معسـ على الهدوء والنظام، لقد أمر جاللة الملك 
ة...ال المعر وا    سالح لتشتر

ح    ــوارع . وهي ال تدر أن زمن التســــــل ت الجماهير تطوف في الشــــ وتر
ة. ة  تقترب من النها   والتدرب قد فات. وأن المعر

ادة   ــــلت الق ـــين والفر راض والقادة األردنيين  ، وصـ ووجدت الملك حســ
بون ع ات وهم م ة في غرفة العمل س   لى القراءة.مجتمعين حول الطاولة الرئ
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قرأون    ــت معهم، وأنا في لهفة ألر ما  ــ ــ ــ ــ الم جلســــ ة وال   ، ومن غير تح
  لعل السماء قد انفرجت عن بر من الرجاء.

س عبــد    ــين من الرئ ــ ــــ ــ ــ ــة إلى الملــك حســ ــاض برق ــانــت بيــد الفر ر و
ــمع األخ ــ ــــ ســـ ة حتى  ـــر، وقال الفر راض : نقرأ مرة ثان ــ ــ ــ .. وراح أحمد  الناصــ

  قرأ..

ـــة  أرجو(   ــ ـــر ــــ ــ ــ ــة على الجبهـــــة المصـــ ــ ـ م على تطورات المعر أن أطلع
صـــــورة مفاجئة وغير متوقعة، واســـــتهدف منذ اللحظة  ة ...بدأ العدوان  ـــرائيل اإلســ

ة عدد  ، األولى قواتنا الجو افة مطاراتنا دفعة واحدة و ان هجوم العدو على  و
ة ـــرائيل الجو ــ ــ ل تقديراتنا عن قوة إسـ وقد تأكدت   ،من الطائرات المهاجمة تفوق 

ا وٕانجلترا مع  ـــك من تواطؤ أمر ـــــ قبل الشــ ما ال  ــلحة  ــ ــــ ا للقوات المســ ادة العل الق
ـــرائيل ـــ ــــ ـــلة ومتعددة ، إسـ ــ ــــ طلعات متصــ ـــــة أنه داوم  ــــ انت النتيجة ان  ، وخاصــ و

ة قواتنا على الجبهة..  ضـــرة عطلتها عن تغط ة  ــيبت مطاراتنا وقواتنا الجو أصـ
ـــديدة التي ألحقنا ــــ ـــائر الشـــ ـــــ ه ورغم الخســ ــح ان لد ــ ــــ طائرات العدو إال انه اتضــ ها 

ا فوق إســـرائيل رطان ا و ة ألمر  ، رصـــيدًا من الطائرات عالوة على المظلة الجو
ـة لقواتـه ــة جو ـــتطــاعتــه أن يوفر بهــا تغط ــ ــ ــ ــــ في الوقـت الـذ  ، ممــا أد إلى اسـ

ة اآلن  ـــت ، ومع ذلك فإن قواتنا مشـــ ه قواتنا من مثل هذا الغطاء الجو حرمت ف
ــيناءفي م ــ فة في ســ ــــواء في جانبنا أو من جانب ، عارك عن ـــديدة ســ ــ ـــائر شـ والخســـ

م جمال عبد الناصر(العدو،.    .)أخو
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س    ارات الرئ حللون ع رون األردنيون  وأخذ الفر راض والقادة العســـ
ة  عمل ر قاموا  ـــــ التعبير العســ ـــر، و ــ ان الملك )تقدير الموقف(عبد الناصــ ... و

شـــترك معهم في الت ــين  ــهور حسـ ــعة شـ ضـ ار أنه درس ل قدير والتحليل، على اعت
رة في إنجلترا!!   في إحد المدارس العس

لمتهم أن الجبهة المصــــرة قد انهارت   ة  ، واتفقت  وأن القوات اإلســــرائيل
عد غد..   في طرقها إلى القاهرة غدا او 

ــورة فقال الفر    ــ ــ ــ ــــ عد ذلك إلى تقدير الموقف على الجبهة الســ وانتقلوا 
ــع سـ ح على  ، بد المنعم راض: األمر هناك  المعنى الصـــح ة  ال يوجد معر

اح اليوم، المناوشات تخف وتشتد، ولكن ال يوجد هجوم  الجبهة السورة حتى ص
  وال من الطرف اإلسرائيلي.. ، من الطرف السور 

ة   ــحاب يجر (تكلم اللواء عامر خماش قال  ، وعن الجبهة األردن ــــ االنسـ
ــورة منتظم ــ ـــ نةصــ ــــى مدة مم ــ ــ قاء غري النهر أقصـ إلى أن  ، ة.. ونحن نأمل ال

ـــــائر  ــــ ــ ع مجلس األمن تنفيذ قراره بوقف إطالق النار، وقواتنا تتكبد خســــ ـــتط ــــ ــــ ــ سـ
  فادحة..
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ــارة    ــــ ــارة فادحة..هه.. الخسـ ــ ــ ًا وقال : خسـ ـــــ ـــين غاضــ ــ وانتفض الملك حســ
اتنا.. ا ذلك معظم د ـــرنا  ــ ــ ــــ ــرن ألف قتيل، خســـ ــ ــــ ــــ ن ان * تتجاوز عشــ م األرض 

ن ان نستردها م عوض!! ، تعوض .. ش ال    لكن الج

ش، والنصـــف الثاني    وخرج الملك حســـين وهو يردد: خســـرنا نصـــف الج
ل إلى شأنه. رون  م الهالك... وانفض القادة العس   عتبر في ح

ح    ــ ــ عد أن أصــ ات  ان في غرفة العمل عد لي م وعدت إلى الفندق، فلم 
ات ... و ــحاب هو راس العمل ما االنســ ــوارع  انت الجماهير ما تزال تطوف الشــ

اح ــ ــ ـــــ ــــ تها في الصـ ة..  ، تر المعر ـــالح وااللتحاق  ــــ ــــ ــ التدرب والسـ وهي تطالب 
ة !! ة تقترب من النها   والمعر

ة، تتســــلل من    ة في الجاهل انت المرأة المهتو ما  وتســــللت إلى غرفتي 
.. حث عن المأو العار، ت   مضارب قومها وهي مسرلة 

ان الع   ة و حت األمة العر ـــــ ــ ــ أني أصـــــ ار ينتظرني حقًا.. في الغرفة.. 
.. وهم أطهار أبراء.. ، أسرها ها ورؤسائها أحمل أوزارهم وحد   ملو

انا من العار... قالت اإلذاعة    ان بر ان العار،  فتحت إذاعة إسـرائيل و
أيد قواتنا(:  مة  ــــقطت القدس القد ــــ ــــ ــــتولينا على بيت لحم وأرح ، لقد سـ ــ ــ ــــ ا واسـ

                                                           
شفت التقارر ا * ن هذا الكالم صادقا، فلقد  ش األردني لم يتجاوزا لم  لالحقة ان شهداء الج

ات والى  ة إلى غرفة العمل اذ انوا يرســلون بتقارر  الثمانمئة شــهيد، وان أعوان الملك حســين 
 .لشهيد الكبير عبد المنعم راضا
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عد الظهر  ان أول ما فعله جنودنا حين دخلوا المدينة  ة.. و ومعظم الضفة الغر
ـــتغرق الهجوم  ــــ ــ ى... وقد اسـ ـــلوا عند حائ الم ــــ ه  90أنهم صـــ ـــترك ف ـــ قة اشــــ دق

ان  ـــاعات قليلة وصــــل الجنرال موشــــى د عد سـ ة .. و ـــاة والمدرعات والمدفع المشـ
ى وقال  ن القدس .. لقد حررت قواتنا ولن نتخلى ع ، لقد رجعنا(إلى حائ الم

أقدس مقدســـاتنا ولن  ، المدينة المقســـمة عاصـــمة إســـرائيل، لقد رجعنا إلى مدينتنا
ها أبدا..   .)نتر

المها قائلة    ة  عت اإلذاعة اإلســـرائيل س (وتا ول رئ في اشـــ عده ل وجاء 
ــلين معلنًا  المه إلى المصـــ عد أن صـــــلى عند الحائ وجه  ومة.. و أن هذا (الح

ان ممثال يو  ــي اآلن وفي هذا الم ــ ــ ــ ــــ م في التارخ اليهود وأني أعتبر نفســ م عظ
أجمعه ـــعب اليهود  ــــ ــ ــ انت تحن أرواحهم  ، للشـــ ثيرة من اليهود الذين  ال  وألج

  .)نحو القدس ومقدساتها..

ام العرب متثاقلون عن القتال... ، هللا ، هللا     لقد سق بيت المقدس وح

ــق بيت  ، هللا   ــ ـــاغلون هللا، لقد ســ ــ ـــلمين متشـ ام العرب والمســـ المقدس وح
  عن الجهاد.

ـــتعير    ـــالم ألســ ة واإلســ ات الكبر في تارخ العرو حث عن الن ورحت أ
  المًا يخفف المصاب .. فلم أجد..

  إن المصاب أعظم . ، هل أقول واسالماه... ال  
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  إن الكارثة أدهى ، هل أقول وامعتصماه...ال  

  ت ملكة الكالملم أستطع أن أتكلم فقد تعطل  

اء..   ي، فقد تجمدت عينا عن ال   لم استطع أن أ

ن العرب   ــعر المرائي في دواو ــ ــــ ر شـ ـــــتذ ــ ـــتطع أن أســ ـــ فقد تبلدت  ، لم اســـ
ل جوارحي  ذاكرتي.. ــــي تجمدت ن  ــ ــ ــ ســــ ــ ــ ــــ ــ ــ ل أحاســ ــاعر تعطلت..  ــ ــــ ــ ــ ل مشــ
  تحجرت..

ـــــعور   ــ ــ ــعور على الشـــــ ــ ــــ ــ ـــ انت الكارثة فوق قدرة الشـ وفوق طاقة  ، .. فقد 
  اإلحساس .. اإلحساس على

ة   ــمع ماذا تقول ، وانثنيت إلى اإلذاعة األردن ــ ــ ــ ـــحك  ، ألســــ ــ ــ ــ فانقلبت اضـــ
ضحك. ة ما    األبله.. وشر البل

ـــــل إلى    ــ ــ ـــــ صـ عث بها جاللة الملك ف ة  ع برق ة تذ انت اإلذاعة األردن
عرب فيها عن  ـــين،  ـــ ــــ ــلمين وتقديرهم  (جاللة الملك حســــ ــ ــــ ــــ إعجاب العرب والمســ

ــعب و  قفه الشـــــ ــرائيلي في للموقف الذ  ــــ ش في األردن في وجه العدوان اإلسـ الج
اناتها في خدمة  ل إم ة تضع  ة الحاسمة ... وأن السعود هذه اللحظات التارخ

ة..   إلى آخر الكالم ... وأورام الكالم. )المعر

لهــا تبررًا للهزمــة    ــانــت  ــة... و عــد المعر ولكن أورام الكالم تكــاثرت 
ة في الوطن العري، تقول: تفسيرًا لسقو الوطن ... فق د انطلقت الخطب الرسم
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ــرت إســـــرائيل في الحرب ة  ، لقد انتصـــ ــ اســـ ــ ولكن عجزت عن تحقي أهدافها الســـ
ـــلت في تحقي ذلك...  ة ولكنها فشــ ـــقا النظم التقدم ــرائيل ترد إســ ــ انت إسـ  ...
ـــذا الكالم  ــــة... إلى آخر هـ ــاق ــ ــــة  ومــــات الثور ـــد احتلــــت األرض ولكن الح لقـ

  .المرض.

ة وهي تســمع هذا الكالم ... وتمنت لو ســقطت  ولقد ضــجت األمة العر
ــاء ــــ ــ ع الملوك والرؤسـ ة، ومعها جم ـــــق  ، ل األنظمة الثورة والتقدم ســــ قبل أن 

ــيناء ، حجر واحد في بيت المقدس ــ ة رمل في سـ ـــة  ، أو تهتز ح ــــف قشــ أو تقصـ
عد الهزمة... في الجوالن.. م العري  الم الح   ان ذلك هو 

ـــفلي إلى الكالم العلو و  ــ إلى رحاب  ، أردت أن أخرج من هذا الكالم الســـ
ينــة والطمــأنينــة. وعنــده العزاء  ـــــ ــ ــ ــــ هللا، ملــك الملوك ورب األرــاب... فعنــده السـ

  والرجاء..

ان جواب هللا تعالى  ، وسألت نفسي : لَم لم ينصرنا هللا إن تنصروا  (و
م... ـــر ــقطت في يد وســــألت نفســــي : لم خرجت القدس م..)هللا ينصـ ن أيدينا وســ

  إسرائيل...؟

ان جواب هللا تعالى  ا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في  (ف
اة  ا عن اآلخرة فما متاع الح اة الدن الح ــيتم  ــبيل هللا اثاقلتم إلى األرض، أرضـــ ســـ

ـــتبدل قوما غير  ــ ــــ ســـــ ما و ا أل م عذا عذ ا في اآلخرة إال قليل، إًال تنفروا   ، مالدن
ل شيء قدير ، وال تضروه شيئاً    ..)وهللا على 
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م (أجل ..  ــــتبدل قومًا غير ــــيئا ســ ــــروه شــ ـــيء  وال تضــ ل شـــ وهللا على 
م  )قدير   صدق هللا العظ
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  عبد الناصر .. عبد الناصر

  

قاء في عمان... لقد جئتها من القاهرة أسقطت القدس، ولم أعد  حتمل ال
ـــبوع مع الملك لنا آمال  منذ أسـ ـــترك، و ع الدفاع المشـ عد توق ـــين في طائرته  حسـ

  وأحالم جسام .

، وعزمت  –حزران   8…واليوم  أخذت اآلمال تتداعى واألحالم تتهاو
ان ون... ، على العودة إلى القاهرة الر ما    وما س

ارها من  ع أخ ــرائيل تذ ــ ــرعت إســ ــ يف ال تتبدد اآلمال واألحالم، وقد شــ و
ة.اإلذاعة األرد ة في الضفة الغر   ن

ـــرائيل ــ ة .. فقد احتلت إسـ  ، في جملة ما احتلت ، أجل من اإلذاعة األردن
ـــآتها ـــاتها ومنشــ ــســ ل مؤســـ ة  علن  ، اإلذاعة األردن ـــرائيلي  ع اإلســ دأ المذ هنا (و

ة في رام هللا..   .)دار اإلذاعة اإلسرائيل



  

-327-  

ة  ان من أول ما أذاعته هذه اإلذاعة األردن قاً (و ـــا ــ ـــرح لناط ، ت)سـ ــ صـ
ة، وأن الجنرال  ــفة الغر ل الضـــ ة تحتل  أن القوات اإلســـــرائيل ـــمي إســـــرائيلي  رســ

يت لحم ان تفقد القدس والخليل و وأن اثنين من الجســـور التي تصــل  ، موشـــى د
ـــاء البرلمان  ــــ بيرا من أعضــ ــفا .. وأن بن جورون وعددًا  ــــ ـــفتي األردن قد نســـ ــ ــ ضــ

ما  ى  ــرائيلي قد زاروا حائ الم أن اإلســ ــح رابين  نقلت تصــــرحا للجنرال  اســ
ه جزرة ســيناء طر على شــ ة تســ ار  ، القوات اإلســرائيل وأنه تم االســتيالء على أ
ي بور توفي !! ، النف المصرة في رأس سدر على شاطئ سيناء   جنو

انت إذاعة رام هللا  قاً (والى هنا فقد  ــا رة.. ولكن  )سـ ــ تبث بالغات عسـ
ات في  ـــح ـــ ـــت الضـ ــ ــــيتراقصــ الطير يرقص مذبوحًا من األلم.. حين بدأ  ، نفســـ

علن ساخرًا  ع اإلسرائيلي  اسادور في (المذ ة فندق ام قد احتلت القوات اإلسرائيل
ــــيد ـــــ ــ ان مقرًا للسـ عد أن  ة المحتلة .  ـــفة الغر ــ ــ ــ  القدس. واتخذته مقرًا إلدارة الضـــ

اس اأحمد  ة الذ فر بل ـــطين ــ س منظمة التحرر الفلســ ـــقير رئ ــ ـــلمة الشــ مرأة مســــ
اح الخامس من حزران.   )ص

ات . وعلى  ام الن اهات في أ اب الف الخبر، فقد حسبته من  ال  ولم أ
انت إذاعته ة ، ل حال فقد  ـــورة الكذا ــ ــــ تنبئ أنى ما زلت  ، ولو على هذه الصــــ

ات في  ار وآثار . وأنا بين الفندق وغرفة العمل في عمان.. فقد انقطعت أخ
  عمان !!
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ائنا ان األمر و ة  ، ما  ار اإلذاعة األردن قاً (فإن أخ قد جاءتني  ، )ســـا
حافزًا جديدًا ألغادر عمان.. فحزمت حقائبي وجمعت أوراقي وعزمت على السفر 

  ألستقل أول طائرة  إلى القاهرة. ، فبيروت ، إلى دمش

رين ــ ــ ــــ ــ ــ ـــة ألودع القـــادة العســ ـــادة األردن  ، وخطر لي أن أعرج على الق
ارة .. فمنذ غادرنا الفندق ولكني عدل ــ ــ ـــــ ـــتمع إلى إذاعة عمان في الســـ ــــ ــ ــ ت وأنا اسـ

  والسائ يثبت أنامله عليها..

ان يخطب عن القرار الذ أصدره مجلس  عدلت ... ألن الملك حسين 
قول  ان  صــدد وقف إطالق النار ..  األمس  حينما صــدر قرار مجلس (األمن 

ـــــبنا أن ال ـــ ــ األمس بوقف إطالق النار حســ ــيتغلب عند األمن  ــــ ــ ــ ـــــرف والخل ســ ــــ شـــ
ر والدناءة ـــة والم ـــ ــ اع  ، األعداء على الخســ ــ ـــ ــــ ورغبنا منذ تلك اللحظة في االنصـ

ـــالم إلى  ة للســــ ع الدول المح ـــمير العالمي، على أمل أن تهب جم لصـــــــوت الضــــ
معالجة الموقف بروح العدالة واإلنصــاف، وأعلنا على التو أننا ال نمانع في وقف 

ـــلوك أخالقي، لكن المؤامر  ، إطالق النار ل سـ عادا عن  انت ارحب أ ما بدا  ة ف
قي من  ا ســيوفنا .. غير أن ما  قا ه من قو ضــد  ل ما لد قذف  الغدر  فإذا 

ضة الجناح..   )آسادنا قد اضطر تحت إلحاح النداءات واالبتهاالت أن تعود مه

ــذه  ــد قرفـــت من هـ فــــة نتنــــة، فقــ ــاب على ج ـ ـــذ قرف المرء من ال ــا  مــ و
ــيوفنا(الكلمات:  ــــ ا ســـــ ـــادنا( )قا ــ ــ ش من  )وآســــ ة تن ارات الجاهل وغير ذلك من ع

  جوف الماضي وتقال في عهد الصوارخ !!
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ـــين عن  ــــ ــ ــ ر (ولكن ما زادني قرفًا أن يتحدث الملك حســـ ـــة والم ــ ــ ــــ الخســــ
اع لصوت الضمير العالمي(...  )والدناءة ..  )السلوك األخالقي(وعن  )واالنص

تور نور الدين األنا سي في اليوم نفسه من إذاعة دمش حين قال ما تحدث الد
ـــــة في العالم الحديث .. ( ــ ــ ســـ ـــــ ــ ــ ل حقد )إننا نواجه اليوم أكبر مؤامرة دنيئة خســـ و

ـــــتها.. ــ ــــراسـ ل شــــ ــــعوب و ة على الشــــ ة البرطان ة األمر وهو الحديث  )اإلمبرال
راء ام الن ليثبت أنهم  ، نفســـه الذ انطل من أفواه الملوك والرؤســـاء في تلك األ

  جاهلون وجاهلون!!

قة إسرائيل ومطامعها وأهدافها ..   جاهلون أوًال،لحق

ة.. ة ونها دا ًا، للحرب .. خطة وهدفًا، و   وجاهلون ثان

ل الغدر .. عرفون ان الحرب هي الغدر  ون من الغدر وال  ش   إنهم 

ــــرائيل لقرار مجلس األمن اع إســــ ــ ــ ون في عدم انصــــ ــ ــ شــــ والغبي  ، انهم 
ـــــ ــ ــ ــــ ــذ ينصـــ ون قــادرًا على القتــال الغبي هو ال اع لقرار مجلس األمن، حينمــا 
  واالستمرار في القتال...

ــــين في ذلك اليوم وغيره  ــــ ـــــ ًال من أقوال الملك حسـ س طو وال أرد أن اقت
  فإن أوراقي تقرف معي إذا رجعت إلى المزد.. ، من قادة العرب
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ات حتى ال أر الملك  من أجل ذلك عدلت عن الذهاب إلى غرفة العمل
لما  ه على وجهه .. ولكني حرمت من واجب غال يوجعني  حسين وال أر خطا

رته..   ذ

ــام:  ــة عطرة إلى رجلين قــامــا بواجبيهمــا ح ق ــد ان أزجي تح نــت أر
ــار.  ــاض. واللواء عــاطف المجــالي.. األول ابن القــاهرة ال الفر عبــد المنعم ر

ان أخر لقائي بهما   عد والثاني ابن الكرك الصــــادق.. و ما  األمس ولم أرهما ف
عد عام في جبهة القتال على القنال.. وقضـــى الثاني  ــهيدًا  ــق األول شـ .. فقد سـ

ام عد أ ه على فراشــــه  ا في مواكب  ، نح ذا ذه ه.. وه ا ــ ة زهرة شــ تصــــهر الن
امين   يرحمهم هللا أجمعين.. ، األلوف من رجالنا الم

ارة تخرج بنا من ضواحي والس ، مرت هذه الخواطر سرعة في خاطر 
ات، عمان في الطر إلى دمش ا انت المصفحات والد ا لهول ما رأيت ..   ، و

ا والجنود على الطر  عض الضــــــ ة ..ورأيت  ة مقلو ـــمة، معطو محترقة مهشـــ
  إلى جانب هذه األكوام المحترقة..

انت  ا العراقيين.. و انوا من الضـــ  .. ا ووقفت .. وتحدثت إلى الضـــ
ة.األ ات والمصفحات العراق ا   كوام المحترقة هي الد

ات ة وأنا في غرفة العمل رة العراق ـــــ ــ ــ ة القطعات العســـــ نت أعلم عن حر  ، ولقد 
ـــعب  ، ولكني أراها اآلن في الميدان مدمرة محترقة طولة مجيدة للشـــ ــــة  وأنها قصــ

أسرها. ، العراقي ة    ولألمة العر
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ة ت ــــــة أن القوات العراق ــ ــــة القصــ ــ ـــمال وخالصــــ ــ ال في شـــــ ت أعالي الج ر
يلو متر، لتصل إلى شرق األردن ومنها  ة  العراق، وقطعت مسافة ألف وخمسما
انت األوامر في أوائل حزران  ة .. تلك  ــترك في المعر ــــ ــــ ــ إلى غرب األردن وتشـ

  المشئوم.

، وصل اللواء اآللي الثامن  ، ففي الخامس من حزران في هذا اليوم فق
ـــيد إلى منطقة المفرق، و  ـــطاده صـــــ ة لتصـــــ ـــرائيل ـــ ة اإلســ ـــت له القوات الجو تعرضـــــ

  ودمرت الجزء األكبر من معداته وعتاده ..، العصافير

  

وصل لواء المشاة  ، في هذا اليوم فق ، وفي مساء السادس من حزران
ع والعشـــرون ولواء المدرعات الســـادس . وفي الطر  األول ثم لواء المشـــاة الســـا

انت طائ ة وهي إلى جرش وارحا،  ة تقصف القوات العراق رات الميراج اإلسرائيل
  تسير في أرتال منتظمة من غير غطاء جو وال دفاع أرضي...

ــة وجنودهــــا ــذه األمــ ــــمى هــ ــــ ــــ هــــا  ، وتمتمــــت ... مــــا أســ ومــــا أغبى ملو
  ورؤساؤها!!

، واجتزت مخافر الجوازات والجمارك عند  ــ ــ ــير إلى دمشــ ــلت ســــ ــ وواصــ
ــار العــار في الو ، الحــدود طن العري ... وفي دار المحــافظــة في درعــا وهي أو

عض الوقــت ــترحــت  ــ ــ ـــ ــــ يف حــال الجبهــة  ، اسـ ــد أن أعرف  نــت في الواقع أر و
  السورة..
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وت جامد ــ ــ ــــ ــ انوا  ، ان رجال المحافظة في ســ ا  ــ ــ ـــــ عض الضـــ ولكن 
عثيين، فبدًال من  اراتهم تدل على أنهم من ال انت ع ة ظاهرة، و عصـــب يتحدثون 

ارا عســــ ة.. ان أســــمع أخ ة.. وشــــعارات حماســــ ارات عقائد رة، رحت أســــمع ع
ــــعارات الجوفاء، من غير أصــــــالة وال  ـــيرة الشــ ح أســـ ــ ــ ــقى األمة حين  تصــ وما أشــــ

  عراقة.

ــــي ــــ ـــــ عد المئة قلت في نفسـ رًا  ، وللمرة المئة  ا وف عث حز ال أنا مؤمن 
ا وتصرفًا.. عثيين سلو ال افر    وهدفًا، ولكني 

ش التحرر وخرجت من دار المحافظة .. ا ج ان يرافقني أحد ضــــ  ، و
اء: أرجو أن ال  ل ح ــدني  ــــ ـــتقبلني على الحدود.. فمال ألي وهو يناشـــ ــــ ســ جاء ل

عثيين.. قت من تصرف الموظفين ال   تكون قد تضا

أس.. ســتظل دمشــ بلدنا شــها  ، قلت: ال  والشــعب الســور شــعبنا، وج
عثيين ـــنا.. وحتى عدد من ال ــ شــ ـــــ ، ج الي فإني أحترم إخالصــ ــالهم وال ن ــــ هم ونضـ

.. عض الوحل في الطر عمهون ..وهذا    اآلخرن .. دعهم في ضاللهم 

ــطيني ــــ ش التحرر الفلســـــ ادة ج ـــلنا إلى مقر ق ــ ــ ن فيها ، ووصــــ وهذه لم 
ش  ــع تحت إمرة الج ــ ــ ــــ ـــطيني قد وضــــ ــــ ــ ــ ش التحرر الفلســـ ات.. فإن ج غرفة عمل

ام أ ـــور قبل أن تندلع الحرب  ــ ــــ ة على  واتخذ مواقعه في ، الســـــ الخطو األمام
  الجبهة السورة.

م؟ يف حال الجبهة عند ا الفلسطينيين : و   وقلت للض
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ــــجلها من إذاعة  ــــ ــــ ة التي نســ ــــم ــــ ــ ــ س عندنا غير البالغات الرســ قالوا: ل
ــورا قد بدأت  ة في ســــ ع أن نعتبر أن المعر ـــتط رين نســـ ــ ــ عســ .. ونحن  دمشــــــ

انت المعر قة  ام الثالثة الســــا ة.. اليوم .. في األ ة قاصــــرة على مناوشــــات جو
ة ــامل على المراكز األمام ــ ــــ ــــرائيل بهجوم شـــ ــــ اح اليوم قامت إســـ ــ ـــ ــــ دأ  ، منذ صــ و

.. ش السور   االلتحام مع الج

ة؟   قلت : وما هي آخر البالغات الرسم

اح هذا اليوم أعلن راديو دمش أنه يتوقع أن تصل القوات  قالوا: في ص
القوات األ ، السورة إلى صفد ة الزاحفة !!لتلتقي    ردن

ــدق  ــــ ــــ نني أن أصـــــ اح اليوم ألم ـــــ ــ ـــ ــ قلت: لو لم أكن قادما من عمان صــ
ـة  ـت القوات األردن ولكن في الطر إلى نهر األردن  ، )زاحفـة(الخبر.. لقـد تر

ـــرائيليون يزحفون  ـــفد.. اإلســ .. إنها تنســـــحب في اتجاه عمان.. وأين نحن من صــ
  من صفد في اتجاه سورا!!

ا ا ــــــ ــــ ــ الناط وفتح أحد الضــ ــــحة الخبر .. فإذا  ــــ ـــــ لراديو ليتأكد من صـ
ة اكات الجو ة عن االشـــت قرأ عددًا من البالغات الرســـم عد  ، الرســـمي  علن  ثم 

وأن الحرب ال ، ســورا لن توقف القتال وســتواصــل الحرب ضــد إســرائيل(ذلك أن 
ــتمر ة  ، زالت في بدايتها وســـــوف تســـ عبئ، ولمن يرمي في المعر ــر لمن  والنصـــ

ــاعقة لفرض وقف ل يو  ــ ــــرائيل في الحرب الصــــ ــلوب إســــ ــــ م قو جديدة.. وأن أســ
ة ستكون للح العري ة في النها تب له النجاح، وأن الغل   .)القتال لن 
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ـــة الجهورة لتحديد موعد  ــ ـــ ـــل برئاســ ــ ا أن يتصـــــ ـــــ ــ وطلبت إلى أحد الضـــ
ا  تور نور الدين االتاســـي.. وثار جدال بين األخوة الضـــ س الد الرئ لالجتماع 

عث ال  ، حول هذه الزارة ا لهذه الزارة .. ال ــهم: نحن ال نر داع ــــ ــــ عضــــ فقال 
عض اآلخر : نحن اآلن في  هاجم منظمة التحرر.. وقال ال ــة إال و ــ ــ يترك فرصــــ

ة وال مانع من المجاملة ..   معر

ا وقال : هؤالء يهاجموننا في المدارس ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــب أحد الضـ ــــ ــ إنهم  ، وغضــ
رهوا منظمــــة ــا وعلى  علمون الطالب ان  ــــادتهــ حقــــدوا على ق التحرر.. وان 

شها..   ج

  

يف ذلك ؟؟   قلت : و

ارته  ا  -إلى منزله–وقفز الضا إلى س قول  عد قليل وهو  وعاد إلينا 
ــــمه  ، ســــــيد ــــي اســ تاب مدرســ ة(هذا  ـــتراك ة االشـــ ــــنة  )الثقافة القوم لطالب الســ

ة ة الثانو عث من منظمة  تقرؤه إحد بناتي... وفي شـــرح موقف حزب ، الثان ال
قرأ :  ــا  ــــ ـــــ ــدأ األخ الضـــــ ... وحين (التحرر. جــاء في هــذا الكتــاب مــا يلي: و

ــــاء  ـــطين بإنشــ ــ ــعب فلسـ ـــ ـــــالي لشـ عة الدور النضـ حاولت مؤتمرات القمة تزيف طب
ة فلسطين  قات نفسها التي فشلت في معر ادة الط ق ة  منظمة التحرر الفلسطين

ــاء ــــ ــ ــ ـــقير وأعضـــ ــ ــــ ة .. أمثال الشــــ المجلس الوطني المنحدرن من أبناء  قبل الن
عث  ـــد مؤتمر حزب ال ــــ ة والمتمولين في مناط البترول تصــ العائالت اإلقطاع
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ادة الحزب أن تحدد موقف الحزب من هذه المنظمة  ــحها.. وان على ق ــــ ــ إلى فضــ
ـــــائر  ة وســ ــعب ــ ـــوء خطة حرب التحرر الشـــ ر  على ضــــ ــــــ بجانبيها المدني والعسـ

  .*)مستلزماتها..

قول وألقى ال ه وهو  ـــا الكتاب من بين يد ــ ــ يف (ضــ ـــــيد  ــ ا ســ أرأيت 
ش  عــث .. مــاذا يرــد من ج ــة .. مــاذا يرــد منــا حزب ال ــــدون عقول الطل ــــ ــ ــ فســـ

ة..   .)التحرر.. ها نحن اآلن على الخطو األمام

ة ــب ــ ا اخوان ال داعي للعصـــ ة ، قلت :  وال داعي  ، ونحن اآلن في معر
ـــــحةإلثارة هذه األمور . إنها تدل  أوا بهذا  ، على جهالة فاضــ ع وٕان تالميذنا لن 

ــــاء  ، الكالم الهراء عرفون أن أعضـــ ة... إنهم  فطرتهم الواع ــفون زفه  ــــ تشـ ـــــ وســ
ـــادة حين  ـ ز الق ونوا في مر ـــارثــــة .. لم  ــالكـ ــ المجلس الوطني ال عالقــــة لهم 

ـــطين في عام  ــــ ــ ـــ ـــقطت فلســ ـــ ــ ــ ـــوا منحدرن من أبناء العائالت  1948ســــ ــ ــ ــ ـــ ســ .. ول
ة  ــولين في مناط البترول...إلى آخر هذا الكالم الذ يدل على اإلقطاع والمتســ

ـًا.. لنعـالجهـا في الوقـت  ـل حـال فلنـدع األمور جـان الحقـد والجهـل معـًا .. على 
س االتاسي...   المناسب .. اطلبوا لي موعدًا مع الرئ

ــارات الــدولــة لتقلني إلى مقر  ـــــ ــ ــ ــــ لم تمض دقــائ حتى جــاءت إحــد سـ
تور نور الدين االتاســـي الرئاســـة الجمهور  س الد المهاجرن .. واســـتقبلني الرئ

                                                           
انت في عام  * عة من هذا الكتاب  ه هذا الكالم ..!!!1972 – 1971أخر ط  ، وف
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ـــي.. وما  ـــم االتاســ س هاشــ ه الرئ ســـــتقبلني ف ان  تب الذ  ه .. في الم ت في م
  أعظم الفارق بين الرجلين والعهدين...

مانًا.. ، أصالة ورجاحة   بل وٕاخالصًا وٕا

د ن ـــــًا متجهما.. ولم ن ــ ــ ســــ ـــي عا ــ ــــ ــ تور نور الدين األتاســ فرغ من ان الد
ة المعتادة .. حتى بدأ الحديث.. ارات المجاملة والتح   ع

ة؟ ت الجبهة األردن يف تر   قال : 

ــة مــا لم تحــدث المعجزة ..  ــة األردن في طرقهــا إلى النهــا قلــت : معر
االنسحاب. ة تلقت أمرا    القوات األردن

س  م عامر.. أل ــير عبد الح س عبد الناصــــر والمشــ موافقة الرئ قال : و
  ذلك؟؟!!

مـــا بينهـــا الفر عبـــد  ـــًا على تقـــديرات الموقف  ـــان ذلـــك جوا قلـــت : 
الذات. ة  ادة األردن   المنعم راض. وهذا موقف الق

ــة .. نحن لم نواف على  ــة األردن قــال : هــذه نتيجــة التحــالف مع الرجع
س  ـــترك بين الرئ ة الدفاع المشـــ ــين إلى القاهرة . وال على اتفاق ــ مجيء الملك حســ

ة الدفاع المشترك مع العراق.عب   د الناصر والملك حسين.. وال على اتفاق
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قلت : لماذا .. إن الملك حسين لم يذهب إلى القاهرة مختارا.. لقد ذهب 
ش األردني والشعب. ة في الج   تحت ضغ القو الوطن

عرف موقفنا تمامًا.. وها نحن  ــر  ــ ــ ــ ــــ س عبد الناصــ وقال : ال ال .. الرئ
ة وح ا نخوض المعر ة بدأت هجومًا جو اح اليوم .. القوات اإلسـرائيل دنا منذ صـ

ع مواقعنا.. را على جم   و

ـــال من اجل نجدة  ــــ ة أصـ ــــر قام بهذه العمل ـــ س عبد الناصـ قلت : إن الرئ
ة محتشــدة على الحدود الســورة ة اإلســرائيل فحشــد عبد  ، ســورا... ألم تكن األلو

م .؟الناصر القوات المصرة في سيناء ليخفف ا   لضغ عن

ـــر واألردن قبولها لقرار مجلس األمن بوقف  ــــ ــ ــ قال : وها قد أعلنت مصـــ
اع . ، إطالق النار   والعجب أن إسرائيل ترفض االنص

ة إلى  المعر ـــل  ــرائيل ... إنها ترد ان تصــ ــ قلت : العجيب أن تواف إسـ
ة حتى  ة المعر رًا ودهاًء منذ بدا انت أكثر منا م ة .. ان إسرائيل    اآلن..النها

س عبد الناصر ... قلنا إن إسرائيل ستشن العدوان  قال : لقد حذرنا الرئ
ار 28في  صدقنا.. ، أ   ولكنه لم 

ة... المعر م فوجئتم  م ... انتم تقولون أن   قلت : ولماذا لم تحذروا أنفس

ة وحدنا...   قال : لقد قبلوا وقف إطالق النار .. ونحن اآلن في المعر
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انت ا ـــــيناء لم تدخلوا قلت : لما  ــ ــ ــــ ـــدها في األردن وسـ ــ ــ ــــ ة على أشـــ لمعر
م.. ة وحد م لتكونوا في المعر ة .. وجاء اآلن الدور عل   المعر

ة وال  ، قال : نحن ســـنصـــمد وحدنا ... نحن ال نرد مســـاندة الدول العر
ذلك .. ال بد أنك الحظت أننا أعلنا من إذاعتنا ا  ــاعدة روســـــ ــنقاتل  ، مســـ أننا ســـ

ن األصـــدقاء، وأننا ســـننتصـــر حتى بدون طيران األصـــدقاء .. حتى بدون عون م
اإلفراج عن المعتقلين  ة  ادتين القطرة والقوم ــم الق ــ ـــــ اسـ ـــدر بالغ  ــ ــــ صـ ـــــ ــ ــ وغدا سـ

سهموا في شرف الدفاع عن وطنهم. عا ان  ح لهم جم اسيين حتى تت   الس

ة ...  ة في يوم المعر ــيون للمعر اســ ــ قدم المعتقلون الســ قلت : وماذا ســــ
ة عار في إن وجو  ــ ــورا . هو ســـ ــورا . وفي غير ســـ اســـــيين في ســـ د معتقلين ســـــ

ــي في عهد االنتداب  ــ ــــ ــ ــ اســ ــ ــ ــــ ــ ــ ان االعتقال الســ م الوطني العري ...  جبهة الح
ة.  ــهيون ــــ ـــــتعمار والصـ تنا الكبر مع االســ ام ومعر واالحتالل ... أما في هذه األ

ون في السجون إال المجرمون العاديون...   فال يجدر أن 

  لقد ابتعدنا عن الموضوع..قال : 

ادروا إلى  ــــيين أن ت اســ ــ ــ قلت : ما هو أهم من اإلفراج عن المعتقلين الســ
ا  ــ ــ ـــيين في القاهرة .. إن بينهم عددا من الضــــ ــــ اسـ ـــــ ــ م الالجئين السـ دعوة إخوان
ـــراج . جادو عز  . عبد الحميد الســ الممتازن أمثال : جاســـــم علوان . أكرم الدير

  الدين..
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ــيت ــ ادة وال قال : هؤالء قضــــ ـــوعهم في الق ــــ حثنا موضـ ة .. وقد  ــــع ــ هم صــ
عودتهم. ن السماح    م

ا  ـــحا ــ ة الوحدة .. إنهم ضــ ـــــ ا هي قضــ ــ ــ ة هؤالء الضـــ ــ ــ قلت : إن قضـــ
س عبــد  ــالعراق .. إن الرئ م الوحــدة .. ولمــاذا ال تقتــدون  ـــعــار ــــ ــ ــ الوحــدة وأنتم شـــ
ــه تحت  ـــــع نفســـــ ــتقبل عميد الجو عارف عبد الرزاق الذ وضــ ــ الرحمن عارف اســـ

ة ادة الجبهة الجو ق ه  س الجمهورة فعهد إل ـــرف رئ ــ ــ ــ ـــنع مع  ، تصـــ ــــ ــــ ذلك صـ و
ان متهما  ـــرحين .. وأنت تعلم أن عميد الجو عبد الرزاق  ــ ا المســــ ـــــ ع الضــــ جم

  بتدبير انقالب على المشير عبد السالم عارف...

ك أن تزور األخ صالح  العراق ... وٕاني اقترح عل قال : نحن ال نقتد 
  ك إلى بيروت..جديد قبل عودت

ـــفر ..  ــــ ــ ــ ام ... وأنا على ســـ ثيرا في هذه األ ــغول  ــــ ــــ قلت : أظن أنه مشــــ
ه في زارة قادمة..   سأحاول أن اجتمع 

ـــي  ، والواقع أن هذا االقتراح لم يرق لي ــ انت في نفســ ــد  )عقدة(فقد  ــ ضـــ
ــعب إال من خالل  ــ ــــ ــــ عرفهم الشــ ـــالح جديد... فأنا ال أحب الذين ال  ــ ــ ــ ــــ األخ صـ

ديرونها من الغرف المظلمة... المؤامرات والصراعات   يدبرونها و

ــــلم وئيدًا . درجة درجة.  ــ ــــ ــر الجمهور وأنا انزل الســ ــ ــــ ــ وخرجت من القصــ
عد حرب  لها... فقد حجزت نفســي عن دمشــ  أني أودعه وأودع معه دمشــ 
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نت أعرفها ــ التي  ــ ــــ ــ ــــتة ... وما أعظم دمشــ ــ ــ ـــتة . هذه األعوام الســــ ــ ــــ ام الســـ  ، األ
حت اآلن أجهلها..   وأص

عدوا ما  ـــــ حين علمت ف ــ ــ ـــم علوان  ، زداد حزني على دمشـــــ ــ ــــ ــ ــ أن جاسـ
انوا  طًا آخرون  ــا ــرون ضــ ـــف مزاحم وجادو عز الدين ومعهم خمســــة وعشــ وسـ و
س السور  شأنهم مع الرئ نت أتكلم   ، في مخفر الحدود السورة في اليوم الذ 

ة  ــــتراك في معر ــ الدخول إلى وطنهم واالشـ ــورة  ـــ ــــلطات الســ ــ ـــــمح لهم السـ ولم تســ
انوا أخطر على سورا من إسرائيل !! ا    المصير، ذلك أن هؤالء الض

ــى  ــ ــــ ان أقسـ ــــئونه... وما  ــ ــ تب منظمة التحرر ألتفقد شــ وعرجت على م
تب المنظمة م طة  ــاحات المح ــ انت الطرقات والســـ ــئونه في ذلك اليوم ...   ، شـــــ

ان هذا  الخل ... و ـــطينيون  )الخل(مزدحمة  ــ ـــ ــطينيون ... الفلسـ ــــ ــ في هم الفلسـ
الشاحنات من لبنان ، سورا ل المشرق العري .. جاؤوا  ت ، ومن   ، ومن الكو

ــــالح.. إنهم  ــ ــ ـــــ طلبون السـ ة... إنهم  وا في المعر ـــتر ـــ ــ ــ ــ شــ ومن العراق ... جاؤا ل
  يردون الذهاب إلى الميدان.

ان  ه، و تب المنظمة أبوا ان هذا المشــهد مأســاة بنفســه ... لقد أقفل م
عطون أ ـــطينيون  ــ ــ ـــ مدون أيديهم من بين الفلســ نهم من النوافذ... ــــماءهم وعناو ــــ ســــ

ان..   القض

ــهد. لقد هرت فعًال ... وأعترف أني هرت... وأنا  ــ وهرت من هذا المشـ
يف  ــفوف  الشـــعب.. وترحمت على رجال المنظمة  الذ قضـــيت عمر في صـ
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ة تلتحم على أرض  عالجون هذا الموقف الرهيب ... الجموع هائمة ... المعر ســ
ة.ال المعر ة الشام لاللتحاق  اد   وطن ... وهذه الجموع قد قطعت 

ة تنســحب من الضــفة  قول لهم إن القوات األردن ع أن  ســتط ومن الذ 
ة قول لهم إن إســــرائيل قد اخترقت ســــيناء ... من  ، الغر ع أن  ســــتط من الذ 

قول لهم إن مصــر واألردن قد قبال وقف إطالق النار . ع أن  ســتط .. ولم الذ 
ة يلتحقون بها..   تعد هنالك معر

ـــرها ال  ــــ ـــ ــ أســ ة  ذلك فان الجماهير العر انت الجماهير ال تعرف .. و
قة  اشــــف هذه الجموع بنفســــه وأطلعها على الحق تعرف .. ولو ان عبد الناصــــر 

أنفسهم.   لكفروا 

تــب المنظمــة ، ومن أجــل هــذا فقــد عــدت أدراجي ـــل إلى م ــ ـــــ ــــ  ، ولم أصــ
  ألستقل أول طائرة إلى القاهرة. ، يروتوواصلت سير إلى ب

  فلم أجد أول طائرة وال آخر طائرة.. ، ولكني لم أجد ضالتي في بيروت

ات الطيران فقالوا : الطيران متوقف مع القاهرة..  شر   اتصلت 

ة ومنها إلى القاهرة..   قلت : إلى السعود

ة ..   قالوا : الطيران متوقف مع السعود

ت ومنه   ا إلى القاهرة..قلت : إلى الكو
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ت ..   قالوا : الطيران متوقف مع الكو

ا ومنها إلى القاهرة..   قلت : إلى ليب

ا..   قالوا : الطيران متوقف مع ليب

ــل  ــة التي تعرض لهــا  ــد رأيــت بوادر الهزمــة في هــذه الواقعــة الح ولق
ــــرائيلي قد  ـــالح الجو اإلســـ ــ مواطن عري من المح إلى الخليج .. وهالني ان ســ

ح  ـــــ ــ ة تملك أصـ عض الدول العر ة، على حين أن  طر على األجواء العر ــ ــ ســــ
  من الطائرات المقاتلة ثالثة أضعاف ما تملكه إسرائيل.

ــير إلى ما تملكه  ــ في أن أشـ األرقام ... و قة  أ نعم ... تلك هي الحق
ــرة ــــ ة، ال إلى الثالث عشــــ ـــت دول عر ــــ انات التي قدمتها الدول  ، ســـ ــب الب ــــ حســــ

ة إلى  ـــر العر ـــــ ة الموحدة .. فعند مصـــــ ادة العر طائرة مقاتلة ... وعند  450الق
وعند  ، طائرة 40طائرة . وعند األردن   120طائرة .. وعند سورا  200العراق 
ـــرائيل فالعدد ال  928طائرة ..  ومجموعها  100الجزائر  ــــ ــــ طائرة ..أما عند إســـ
ة.وهذا هو تقدير المعهد البرطاني للد ، طائرة 300يتجاوز    راسات االستراتيج

ــــــبــب .. لمــاذا  ــــ ــ ــأل عن الســ ــ ــ ــــ ــــ ســ س المواطن العري في حــاجــة أن  ول
ة طر على األجواء العر وهي ال تملك أكثر من ثلث ، استطاعت إسرائيل أن تس

ة .. أ نعم لماذا ؟!   الطائرات التي تملكها ست دول عر
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ـــرائيل دولة واحدة ــــاطة .. إن إســـ ســ ة ال ــ .. غا ــ ســ ولها  ، إن الجواب 
ة ثالث عشــــرة ادة واحدة .. والدول العر ادة ، ق ـــرة ق وفي داخل  ، لها ثالث عشـ

ات تحت مختلف  ثيرا ما تنتهي إلى انقال ادة تناقضـــات بل صـــراعات .. و ل ق
  الشعارات !!

ادة واحدة أكثر قوة وفتكًا وتدميرا من  وعلى هذا فان طائرة واحدة لها ق
ادة متناحرة !! ثالث عشرة طائرة لها ثالث عشرة   ق

قى في بيروت ــذا عزمـت أن أ عود  ، وه ــة، و حتى تنفتح األجواء العر
ــفر  حرة الســ جود على المواطن العري  ــرائيلي إلى قواعده.. و ــالح الجو اإلســ ســ

  واالنتقال.

ام ( ــيت خمســـة أ ــاالت  13-8وقضـ حت صـ ــ حزران) حافلة مثيرة..وأصـ
ه  ــ ــ ـــــ ــــ ات(الفندق عند أشـ لتي احتوتني في عمان..ولكن هذه مثل ا )غرفة عمل

انت  ات(المرة    للحوار والشجار.. ال للقتال والنزال .. )غرفة العمل

ــــحفيون  ــ ــ ـــ ـــدقاء، والصـ ـــ ــــ ما لم  ، تزاحم علي الزوار، واألصــ ام  في تلك األ
ــألوني  ســ اللقاءات واالجتماعات .. فقد جاؤوا ل اتي المليئة  ـــهد له مثيال في ح أشـ

ة..   األسئلة التارخ

ــين في القاهرة في ي - ال الملك حســ ـــتق اسـ س عبد الناصــــر   30ف رضــــي الرئ
عة الكبر ؟. عد القط ار    أ
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س والملك من حديث ؟ -   ماذا دار بين الرئ

  يف سافرت مع الملك حسين في طائرته إلى عمان ؟ -

ة في األردن ..؟ -   يف بدأت المعر

  ق النار؟لماذا قبلت مصر واألردن قرار مجلس األمن بوقف إطال -

ة ؟ - ادرة في المعر ع مصر ان تستعيد زمام الم   هل تستط

ة ..؟ -   هل ستطول المعر
  هل يتدخل االتحاد السوفيتي لتأييد مصر؟ -
ـــانــدت القوات  - ــ ــ ــ ــــ ــة ســـ ــة واألمر ح أن الطــائرات البرطــان ـــح ــ ـــــ هــل صــــ

ة؟   اإلسرائيل

ثير من التحف ــــئلة  ــ ــ نت أجيب على هذه األسـ ة لم  ، ولقد  فان المعر
ــــورا على أن تنت ــ ــ ــــ ســ ن م ة على األقل .. ولم  عد، في نظر الجماهير العر ه 

ــة أن مثل هذه االجتماعات  ــ ــرب .. وخاصـــ ــ ــ ـــة أن تتسـ ــ معلوماتي الخاصــ ــــمح  أســـ
ل حدب وصوب.   المفتوحة قد يندس فيها العمالء من 

حضــرها عدد    انت هذه االجتماعات تنقلب إلى ندوات مقفلة  وفي الليل 
ة.من المثقفين والمشت ة العر القض   غلين 
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ـــتمعا   ــ ة من القاهرة إلى  ، وجاء دور الكون مسـ ــن ــ عد هذه الرحلة المضــ
  ورحت استمع إلى أحاديث االخوة الزائرن. ، عمان إلى دمش إلى بيروت

ـة هي الحـديـث   ـانـت المعر ـــر هو محو  ، و ــ ــــ س عبـد النـاصـــــ ـان الرئ و
ثيرا ما ينقلب الحوار إلى شجار.   الحوار.. و

ــت    نــ ــائرة واألمثـــال و ـــ ــ ــ ــ ــــ م الســ ـــالح ــث إال  ــاديـ ال أعل على هـــذه األحـ
ات حت أشف على عبد الناصر  ، الشهيرة... التي تقال في هذه المناس فقد أص

عد طول الصراع.. ، إشفاقي على األسد الجرح   وقد هو على األرض 

لمات  ـــرعان ما تنتقل  ــ ــ ــــ ـــر . وسـ ــ ــــ س عبد الناصـــ وتكاثر اللغ على الرئ
ـــفو  ــ ـــــ ــــوء بين صـ ــ ـــ ف الجماهير حين تتحطم آمالها ... فقد فتن الناس في عبد الســ

ه تجســـيدًا ألحالمهم في الوحدة والتحرر.. وها قد أخذ اآلن  الناصـــر ألنهم رأوا ف
  يهو إلى القاع... فالجماهير ال تفهم وال ترحم..

ـــاب والى    ــ ــ ــــ ـــــ ــائج . ال إلى األسـ ــا تنظر إلى النتـ الجمـــاهير ال تفهم ألنهـ
ل شيء قدير.الظروف ... والجما   هير ال ترحم ألن القائد عندها على 

ــــاء    ــــ ذلك تجرحهم للملوك والرؤســـ ــــبهم وازداد  ـــــ وازداد حن الناس وغضــ
ل ما  ا  ا مقتضـــ العرب . حين أعلنت إذاعة القاهرة في نشـــرة الظهر بالغا رســـم

ه :  ـــاد الجبهة اآلن الهدوء (جاء ف ــ ــ ــــ ات ، ســـ ع العمل مراعاة لقرار  ، وأوقفت جم
  حزران). 9( )طالق الناروقف إ
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لغ الغضب ذروته   ستمعون إلى هذا الخبر من إذاعة القاهرة  ، و والناس 
ذب. انوا قبلها بين مصدق وم   .. تماما من إذاعة القاهرة.. و

  

ضعة ساعات حزران) وهو يوم ال أنساه ..  9في يوم الجمعة نفسه ( ، ومضت 
  والتارخ ال ينساه .. وجاءت المعجزة..

ــــر ان ــ اه .. عبد الناصــ ان الحديث إ الزوار .. و ـــة  ــــ ـــالة غاصــ ــــ ت الصــ
ان الراديو مفتوحا على إذاعة القاهرة ..  ، والهزمة .. عبد الناصــر ومســئوليته و

ــمع  ـــ ــماع ال ترد أن تسـ ــ ــــماع.. ولكن األســ رة تمأل األســ ـــــ ـــــيد العسـ انت األناشـ و
رة..   أناشيد عس

قول    رة ل انا هاما من وأوقفت اإلذاعة األناشـيد العسـ ع : انتظروا ب المذ
س عبد الناصر..   الرئ

قات:   ما تقوله اإلذاعة .. تتعاقب منهم التعل الون  ان السامعون ال ي   و

س عبد الناصر.. -       هل يرد أن يخطب الرئ

س عبد الناصر يوجه رسالة إلى األمة..             ع: الرئ   وقال المذ

ــر يتكلم .   ــ ــ ـــ ــ ــ س عبــد النــاصـ ــدأ الرئ ــانــت أمواج األثير و لمــاتــه  .. ومع 
  تحمل حفيف أنفاسه المتكسرة..
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 ، لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة(وابتدأ حديثه قائًال   
قلوب  ـــــاعات المرة أن نجلس معًا. وأن نتحدث  ــــ ــ ـــاعات الحلوة وفي الســ ــــ ــــ في الســ

الحقائ ع دائما مؤمنين أنه عن هذا الطر وحده  ، مفتوحة وأن نتصارح  نستط
ان الضوء خافتا.. ة ومهما  انت الظروف عصي   .)أن نجد اتجاهنا إليهم مهما 

ــمعوا مصــــارحة    ســ ــهم وهم يردون وال يردون ان  وأطرق الزائرون برؤوســ
ـــر س عبد الناصــ قول  ، الرئ ــــى  ـــنا أننا  (ومضـ ع أن نخفي على أنفســ ــتط ــ وال نسـ

ام األخيرة ســـة خطيرة خالل األ ع وفي ولك ، واجهنا ن ــتط عا نسـ ني واث أننا جم
ثير من  نا نحتاج في ذلك إلى  ـــعب، وٕان  ــ ــ ـــيرة أن تجتاز موقفنا الصــــ ـــ ــ ــ مدة قصـ

ة ة ومقدرة العمل المتفان مة والشجاعة األدب   .)الصبر والح

المه عن    ت أنفاســي عند  ســة الخطيرة(وأمســ نا في الواقع  )الن . فقد 
ة منذ ع األمة العر ة حلت  ــليبيين وغزوات التتار .. غير أمام أكبر ن ــــ هد الصــ

بتها ة ن ــر يرد أن يهون على األمة العر س عبد الناصــ ــســــت ان الرئ  ، أني أحســ
واســـيها في مصـــابها ســـة(فاختار لف  ، و ان  )الن ة(م .. وشـــتان شـــتان ما )الن

  بين الكلمتين..

ســـات والظروف    عد ذلك . شـــارحًا المال س عبد الناصـــر .  وتحدث الرئ
ـــار إلى الســــــ قة . فأشـــ قة التي (ا خطة العدو في غزو ســــــورا .. والمعلومات الوث

ت القوات المصــرة  )أكدها أصــدقاؤنا في االتحاد الســوفيتي.. يف تحر وأوضــح 
ة .ثم تطرق إلى إغالق خليج  إلى سيناء في أعقاب انسحاب قوات الطوار الدول
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ة وأن  ة في وجه المالحة اإلســـرائيل ان أمرا ال مرور علم (العق العدو أمام قواتنا 
  .)حتمل

ثير من الحيرة حين تنــــاول    عض في  ـــهم إلى  ــــ ــــ ــ عضـ ونظر الزائرون 
ة س عبد الناصــــر تقدير الموقف قبل المعر ات  (وقال  ، الرئ ـــا انت الحسـ ولقد 

ـــتو في المعدات وفي التدرب قادرة على  ــ ـــــ ما بلغته من مسـ قة .. أن قواتنا  الدق
ـــلحة قائم ، هرد العدو وعلى ردع ــ ــ ــــ القوة المســـ ـــراع  ـــ ــــ ــ نا ندرك ان احتمال الصــ  ، و

المخاطرة    .)وقبلنا 

ارة    المخاطرة(وعند ع عضـــهم  ، الذات )قبلنا  أحدق الزائرون في وجوه 
عا بوادر  ماهم جم ــ ــ ـــندا لحواره ولكن بدت على ســـ ــ ل منهم ير فيها ســ ــا،  عضـــــ

انت  أنها  س عبد الناصر قد اعترف    .)خاطرةم(الرضا أن الرئ

ـــر يتحدث عن    ــ ـــــ س عبد الناصـ ـــامعون اهتماما حين أخذ الرئ ــــ وازداد الســــ
قول  اح الخامس من حزران وهو  ــ ــ ــــ اح الخامس من يونيو جاءت (صــ ــ ــ ـــــ في صـ

ملكه أكبر مما  أكثر مما توقعناه .. و ــــرة العدو  ـــح منذ اللحظة  ، ضــ مما أوضـــ
اتها م ــا ـــــ ــــ ــفي حســــ ــ ــــ ــ ــ ة األولى أن هناك قو أخر وراء العدو جاءت لتصــ ع حر

ة ة العر   .)القوم

يف  ة و عد ذلك إلى شرح ظروف المعر س عبد الناصر  واستطرد الرئ
أتي من الشرق والشمال .. وأن ( ان من المتوقع أن  أن العدو جاء من الغرب و

ــة في  رــة والمــدن ــ ــ ــــ ــ ــ ع المطــارات العســ طيران العــدو غطى في وقــت واحــد جم
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ة المتحدة .... وأن حا ة العر انت الجمهور ة  طان ر ة و مالت طائرات أمر
ة  قوة جو عمل  ان  ـــاند مجهوده الحري ..وأن العدو  ــــ ــواطئ العدو تســ ــ قرب شـــــ

ة .. د ثالث مرات عن قوته المعـاد ــــر )تز ــ ــ ــ س عبـد النـاصــــ عـد أن أثنى الرئ  ، و
ة  ومات وما بذلت من جهود رائعة وشـــرفة (على األمة العر ا وح ــعو انتقل  )شـ

ة  ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء إلى إخالء  (الذات وقال : إلى المعر
ات والطـائرات على خ الدفاع  ا الد ـة  خ الدفاع األول وحارت معـارك رهي
ـــروع  ــ الثاني ... ثم اســــــتجبنا لقرار وقف إطالق النار أمام تأكيدات وردت في مشـ

  .)القرار السوفيتي األخير المقدم إلى مجلس األمن..

ــــــامعون عنـد الكالم عن مجلس األمن ووقف إطالق النـار وتملمـ    ــ ــ ــ ل الســـ
الم عن وقف  ة ال تهضـــــم أ  ـــوفيتي . فان الجماهير العر وموقف االتحاد الســ
ـادوا أن يهموا  ـــــامعين  ــ ــ ــ ــوفيتي . بـل إن الســــ ــ ــــ ــــ إطالق النـار وال عن االتحـاد الســ

قول  ــــر  ــــ س عبد الناصــ ان الرئ ـــالة حين  ــ ــ ان العدو جاء من (الخروج من الصـــ
أتي من الشرق والشمال ان المتوقع أن    .)الغرب و

س عبد الناصر وقف عند هذه الوقائع   لكان ترديدا  ، ولو أن خطاب الرئ
ــه جــديــد.  س ف قين ... فل ـــا ــــ ـــــ للكالم الــذ أطلقتــه إذاعــة القــاهرة في اليومين الســـ

أتي على لســـان عبد الناصـــر ه أنه  م القائد …والجديد ف . وذلك اعتراف من الزع
يف للشعوب أن ترضى.، الهزمة   و

س عبد الناصـر اسـتجمع جوارحه   ه ، ولكن الرئ سـتجمع جناح  ، النسـر 
عاد واآلماد... عيدًا في األ ة تحل معه،  ، وقلوب األمة العر حل حل و   وراح 
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قول:    س عبد الناصـــر  ذا ... مضـــى الرئ نصـــل اآلن (وابتدأ التحلي ه
ســؤال أنفســنا .. هل معنى ذلك أننا ال نتحمل إلى نقطة هامة في هذه الم اشــفة 

ـــتعداد  أنني على اســـ ــدق ..  صــــ ــــة .. وأقول لكم  ســ عات هذه الن ة في ت ـــؤول مســـ
لها... ة    .)لتحمل المسئول

موقف الجماهير، وما يدور في    س عبد الناصر قد علم  ت ان الرئ وأدر
قفازه معلنا أنه ـــانها .. ورمى  ه على لســ ـــدرها وما تلو على اســـــتعداد لتحمل ( صــ

املها.. ة    .)المسئول

ــر واقفا فيها    ــــ ح عبد الناصــــ ـــــ ــ ــ أنما أصـ ة  ة وهي ــالة ره ــ ــ ــ وامتأل جو الصــ
ــــر  ــ ــ س عبد الناصــــ ـــامعون حين قال الرئ ــــ ــــ قامته ونبرته ووجم الســ يخاطب الناس 

ه..(صوت مرتجف :  عا أن تساعدوني عل م جم   )ولقد اتخذت قرارا أرد

س عبد واشــرأبت األعناق وتطاو    قول الرئ لت الرؤوس .. ماذا عســى أن 
ال  ــر طو ــ س عبد الناصــ ون هذا القرار.. وتنفس الرئ ــى أن  ــ ـــر.. ما عســ الناصـــ
س عبد الناصر عن  قا.. وانفتح فم الرئ ال وعم قا .. وتنفس الناس معه طو وعم
ل مواطن عري ... حين  اها في الوطن العري لتمس قلب  ـــظا ــ قنبلة تناثرت شـ

ــمي وأ دور  (قال :  ــ ــــ ــ ــب رســ ــ ــــ ــ ا عن أ منصــ لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائ
أ مواطن  ـــــفوف الجماهير أؤد واجبي معها  ــ ــ ـــي . وان أعود إلى صـ ــ ــ اســـ ــ ــ ــــ ســ

  .)آخر..
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ى    ع ..  ى الجم ل...  اح والعو ــ ــ اء والصــ ــهقات من ال وانفجرت شــــ
ـــــاالت ، الناقدون والحاقدون  ــ صــ ـــاخطون .. وانقلب الفندق  ــــ ى المفتونون والســ ه و

ال.. بر . ال تسمع فيها إال نواحا وعو ه إلى مناحة    وخدمه وموظف

س قوله    اء حين أعلن الرئ ال قي  (ثم أجهشــوا  لفت زميلي وصــد ولقد 
ل ما  س الجهورة.. وٕاني أضـــع  أن يتولى منصـــب رئ را محي الدين  وأخي ز

ه وفي خدمة الظروف الخطيرة التي يجتازها شعبنا..   .)عند تحت طل

عدد مآثر ثورة    ـــر  ــ س عبد الناصــ ــل الرئ ــــنين  23وواصـــــ يوليو خالل الســـ
افحة االستعمار ات ... في م ات الكهراء  ، الماض ناء السد العالي، ومد ش و

اال إلى الماضــــي  ، وموارد البترول ة .. ولكن أحدا لم يل  ـــتراك واإلنجازات االشـ
العمالق وا ع  لحاضـــر ؟ والمســـتقبل؟ والهزمة؟ فقد قفز الســـؤال الكبير أمام الجم

  وٕاسرائيل؟؟ و ... و .. ؟

حســـه المرهف   ــها  ، وأدرك عبد الناصـــر  ة قد مسـ أن ماليين األمة العر
م فؤادها حل إلى  ، الحزن في صـــم علن إليها قرار االســـتقالة . فراح  ان  حين 

قول  ، أعلى والى أعلى ســـت ســـاعة للحزن  (وهو  نه إ ، إن هذه ســـاعة للعمل ول
م ..  ة .. إن قلبي مع ــاعر فرد ــ ــــ ــ ــ ات أو مشـــ ة أنان س أل ا ول موقف للمثل العل
اء  ــ ــ نا وضـ عا أمال في قلو ن هللا معنا جم لها معي.. ول م  وأرد أن تكون قلو

..   )وهد
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ــــدة األخيرة لألمة    ـــ ــ ــ انت هذه المناشـ م ... وأرد أن تكون (و إن قلبي مع
لها معي .. م  اة.. ، مضي إلى األبد لمة وداع لرجل )قلو   وهو على قيد الح

ــاع،    ــحــب من راء المــذ ــــ ــ ــ لمتــه وانســــ ـــر من  ــــ ــــ ــ س عبــد النــاصـ انتهى الرئ
ع   وخنقه العبرات.. ، يتلجلج الكالم في صدره ، واستمعنا إلى المذ

ن ان يتنحى عبد الناصــر ..  م وصــاح الســامعون ..أبدا .. هذا مســتحيل .. ال 
قول األعداء .. هذا نصــر  اء إلى غضــب .. ماذا  جديد إلســرائيل .. وتحول ال

األمس ان أولئك الذين حملوا على عبد الناصـــر اليوم و أغضـــب الغاضـــبين  ، و
اكين !! ى ال   وأ

ـــاً    ــ عضـ ــهم  عضــــ ـــي  ـــرف األخوة الزائرون، يواســـ تواعدون على  ، وانصـــ و
س عبد  فعل الرئ ر ما  ـــــعدت إلى غرفتي وأنا أف ـــــ اللقاء ليتدبروا الموقف.. وصــــ

ام الســتة إلى القاعا ه األ عد اليوم.. لقد ألقت  وها هو اآلن يرقى إلى  ، لناصــر 
ــر  ــ ـــر وحده هو الذ رفع عبد الناصـــ ــ الذروة في دقائ معدودات ... وعبد الناصــ

ض إلى الذروة..   من الحض

قر    ــفت عن إحســـاس ع شـ ات حقا وصـــدقا ..  انت دقائ تارخ ولقد 
ـــــر .. وتجلى أكثر ــ ـــ ــ ــة ملكــه عبــد النــاصــ عــد هزمــة ، مـا تجلى في ظلمــات الن

  وتفلج العقول.. ، تصهر النفوس، وتذيب القلوب ، ساحقة

ة ... وأدرك إلى    ـــر هول الكارثة على األمة العر ــــ ــ ــ لقد أدرك عبد الناصـــ
ح  ص جانب ذلك أن اسمه قد ارت معذورا او مسئوال .. وأدرك فوق ذلك أنه س
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ـــــحراء ــ ــتمر في  ، النخلة في الصـــ ــــ ــته وزعامتهإذا اســــ ــــ واقفا على أنقاض  ، رئاســــ
  الكارثة..

طال من جديد   ـــر أراد أن يولد  ـــ ــ ــ ــ فأعلن القرار الذ  ، ولكن عبد الناصــ
ـــت األمة معها أنها فجعت  ــ ــ ــــ ــ ة.. أحســ ــج ــــ ــ ــ لمة وداع حزنة شــــ أعلنه .. وختمه 

  عد أن فجعت بوطنها .. ، قائدها

له   ر في هذا  ، وٕاذا بي  ، نت أف ــــرر ــــ ــ ــتل على سـ ـــــ ــ ـــمع وأنا مســ ــ ــ أســــ
ــرفة ..  ــ ــ ــ ــــ أنها في أذني . وخرجت إلى الشــ الهتافات والنداءات ترددها الجماهير 
ه  حر .. مقابل فندق الرفيرا الذ أنزل ف ـــارع على طوله في محاذاة ال ــ الشــــ وٕاذا 

الجماهير ـــر ، عج  س عبد الناصــ ـــور الرئ ــاعل وصــ ح  ، تحمل المشـــ ــ وهي تصـــ
س إال عبد الناصـــر .. ل س إال ملء الحناجر : ال رئ ســـق االســـتعمار .. ال رئ

  ناصر ..

ــوارع بيروت طيلة الليل   ح  ، واســـتمرت التظاهرات في شـ ــ والجماهير تصـ
ــر .. وامتدت إلى اليوم الثاني ــر .. ناصــــر نرد ناصــ ع أرجاء  ، ناصــ وعمت جم

ع أرجاء الوطن  ار مظاهرات مماثلة في جم ـــحف بيروت أخ ــ ــ ــ ــــ البالد، ونقلت صـ
  العري...

انت القاهرة   ــر والنشــــر و ــهد الحشــ ــعب تلك  ، أنها في مشــ فقد خرج الشــ
ــر يناشـــده العدول  عبد الناصـ ــوارع وهو يهتف  ادين والشـ ــاحات والم الليلة إلى السـ

ة إلى اليوم التالي .. ولم تهدأ ثائرة الشـــعب  ، عن قراره وامتدت المســـيرات الشـــعب
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ـــر ــ ــ ــــادات ، واألمة في الوطن ، في مصــ ـــ ــيد أنور الســ ــ ــ س  إال حينما وقف الســـ رئ
علن فيها أن  س عبد الناصــر  صــوت جماهير (مجلس األمة يتلو رســالة من الرئ

اني قى في م ة لي أمر ال يرد .. ولذلك فقد استقر رأيي على أن أ النس  ، شعبنا 
عا من  ن فيها جم ــعب حتى تنتهي الفترة التي نتم ـــع الذ يرده الشـــ وفي الموضــ

  .)ان نزل آثار العدوان ..

ذا عاد    ــــرين وه ادة،وعاد الماليين من المصـ ـــدة الق ـــر إلى ســ عبد الناصــ
ة اتهم العاد ــهم  ، والعرب إلى ح ـــــ ــــ ــ ــــانعهم ومتاجرهم ومدارسـ ــــ ــــ إلى منازلهم ومصـــ

ار وال نافخ نار.. املين .. من غير د عد أن خلت من أهلها يومين    ومعابدهم 

ادة  أســــره ع ولم تكن هذه الموجة العارمة التي اكتســــحت الوطن العري 
طل ـــد في الوحدة ، ل ا تتجســـ ادة ألهداف عل انت ع قتها  ولكنها في جوهرها وحق

ة   وتاجها بل تاجها، تحرر فلسطين . ، والحرة واالشتراك

اب هذه الموجة العارمة فقد    ــيروا في ر سـ فت الملوك والرؤســـاء أن  ولم 
س عبد الناصر يناشدونه العدول عن قراره واستئناف ال   مسيرة .أبرقوا إلى الرئ

راهيته للموت او    ــــر  ــ ــ س عبد الناصــ ره الرئ ــــل الذ  ــ ــ صــ حتى الملك ف
سعه اال أن يبرق وأن يناشد. ، أشد   لم 

ــــعب   ــ ــ ــــاء في مواكب الشـ ــــ ـــارك الملوك والرؤسـ ــ ذا شــــ ـــين او  ، وه ــــ مخلصــ
ارهين.. ، منافقين   محبين او 
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ـــــر    س عبد الناصـ ــخ في ذهن الجماهير قول الرئ ــ وم ذاك رســ قى (و ــأ ســــ
عا من أن نزل آثار العدوان...حتى نتم    )ن جم

لمة    انت  عا(و عا. )جم ان   .تعني الملوك والرؤساء جم يوم ذاك 
ــاء قــد اهتــدوا أخيرا ــ ــــ ــ ــ ــة الكبر .. ولكن..  ، الظن أن الملوك والرؤســــ عــد الن و

ام مصداقا لقوله تعالى . عد تلك األ   جاءت األعوام 

ذرهم في  ( ضلل هللا فال هاد له و عمهون ومن  انهم    .)طغ

م.   صدق هللا العظ
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سق شهيدا في بيت المقدس صل لم    الملك ف

  

ة    ـــرة واألردن ـــتة تدور رحاها على الجبهات المصــ ام الســ انت حرب األ
الكمال  ، والســـورة ام  ا على مد ســـتة أ اســـ ومجلس األمن يخوض صـــراعا ســـ

صـــل المجلس إلى قرار نهائي نافذ إال  حينما وصـــلت إســـرائيل إلى والتمام.. ولم 
ـــر وعلى مرتفعات الجوالن مع  رة : على ضـــــفاف القنال مع مصــ أهدافها العســـــ

  وعلى نهر األردن مع األردن. ، سورا

اب    ة مجلس األمن من  ـــرائيل وحر ــ ــ ــ ة إســـ ن هذا التواف بين حر ولم 
ــرار واإلعداد ، الصـــدفة ان قصـــدا وعمدا مع ســـب اإلصـ قول علماء  ، بل  ما 

  قانون الجنائي..ال

ة    ة مجلس األمن وحر ات المتحدة هي التي توائم بين حر انت الوال و
قا.. أتي التحرك في الحالين متوافقا متطا   إسرائيل .. حتى 

ــوفيتي   ـــ ان دور االتحاد الســــ ما  ة ، و انات  ، في المعر ــرا على ب ــ قاصـــــ
ـــــ ، التـأييـد والتنـديد ـــــ ــ ان يتجلى في اســ ـار عدوان فان دوره في مجلس األمن  تن

ة ة وتنفيذها المخططات االســتعمارة واإلمبرال وما  ، إســرائيل وأطماعها التوســع
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مثل  ح االتحاد الســـوفيتي مثله  ارات المألوفة المعروفة .. وأصـــ الى ذلك من الع
  الدول الصغر يتحدث بلهجة الغضب ولغة الحماسة!!

ام التي قضــــيتها في بيروت   الطيران العري إلى انتظارا لعودة  ، وفي األ
ورك عة تحرك مجلس األمن في نيو ــاغل متا ــ ـــغلي الشـ ان شــ ة،    ، األجواء العر

ة.   وتحرك إسرائيل على األرض العر

ــاء مجلس األمن يومــا فيومــا   ــأن ورك يوافيني  تبنــا في نيو ــان م او  ، و
ات التلفون والبرق ســاعة،  الرســائل مع هذه الطائرة او تلك ..  ، ســاعة  والواقع و

عض هذه التقارر قد وجدتها تنتظرني في بيروت يوم وصولي إليها.   أن 

ــداقا    ــ ــ ــــ ان مصـــــ اعثا على العجب العجاب .. و ان أول هذه التقارر  و
اح  ــ ـــتكى .. ذلك أنه في صــ قني واشـ ــ ى وســ للقول العامي المأثور : ضــــرني و

قول التقرر األول .. وقبل بدء العد ما   ، وان بنصف ساعةالخامس من حزران 
ملي على جدعون رفائيل  ان في تل ابيب،  ا اي ة اإلســرائيلي ا ان وزر الخارج
أن  مها إلى مجلس األمن  ة لتقد ــالة تلفون ورك رسـ مندوب إســـرائيل الدائم في نيو

ة تهاجم إســـرائيل( ة ، القوات المصـــرة البرة والجو ة مشـــت وأن القوات اإلســـرائيل
ـــاعة قدم الســــيد محمد عوض القوني مندوب ج.ع.و )معها لردها .. سـ  عد ذلك 

قول فيها  و إلى مجلس األمن  ــ ــرائيل ارتكبت عدوانا غادرًا مدبرا  (م. شــ إن إســ
ة المتحدة  )وهاجمت قطاع غزة وســـيناء ومطار القاهرة.. ، على الجمهورة العر

اسة!! قتنا في الحرب وفي الس   وأحزنني ان إسرائيل قد س
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س وانعقــــد مج ـــات وراء الكوال ــــاحثـ ــث الموقف ودارت م حــ لس األمن ل
ما  شجب العدوان اإلسرائيلي  صدر المجلس قرارا  ون العرب أن  وطالب المندو
ـــوفيتي بوقف إطالق النــار وعودة  ــ ــــ ــــ طــالــب ممثــل الهنــد ومعــه ممثــل االتحــاد السـ

ات ال ا والوال متحدة المتحارين إلى خطو ما قبل اندالع القتال .. ولكن برطان
  عارضتا في ذلك.. وانتهت تلك الجلسة من غير قرار..

ة    مثا ان ذلك  ــر(و ــ ــــ ــــ ان  )النور األخضــ ــرائيل  ــــ ــــ ــ من مجلس األمن إلســ
ل فرصــــة للنصــــر . ومن أعظم فرص النصــــر  ــتغل  تســــتمر في القتال.. وأن تســ
حر  ــرق ال ي في شـــ ـــطول األمير ـــرائيل ان األســ ات المتحدة إلســ أتها الوال التي ه

ا ض  ن جاهزا للتدخل إذا الحت بوادر النصر لمصر ..او إذا الحت بوادر األب
  الهزمة إلسرائيل!!

ورك   تبنا في نيو ـــتنتاج واردا في تقرر م ن هذا االسـ وال هو من  ، ولم 
ـــل  ــان رونالد بن مراســــ ــ ات المتحدة، ولكنه جاء على لســـ م للوال ض عدائي القد ف

ــب وهو على ظ)ديلي تلجراف(جرــــدة  تــ ــد  هر إحــــد حــــامالت الطــــائرات ، فقــ
قول  ة في اليوم الخامس من حزران  ي في حالة (األمر ـــطول األمر ــ إن األســــ

ــرب أ موقع في ، تأهب اليوم ــــ ــ انها أن تضـــ ة بإم ة أمر وٕان مائتي طائرة حر
ــ ... وٕان  ــ ض المتوســــ حر األب ـــر في ال ــ ــ لها من موقعها السـ ة  ــــاحة المعر ســــ

ســ حر  ة ت ع الســفن الحر عتمد على ما ذا جم الم االن، ولكن توقيت التدخل ســ
ا  ا وأمر اســـــة برطان ــ ــ ــد إســـــرائيل ... إن سـ ــ حرزون تقدمًا ضـ ـــرون  ان المصــ

ة إسرائيل تدمر..   .)تعتمد على مبدأ عدم الوقوف ورؤ
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انس مونتير  -حزران 5 –وفي اليوم نفســه  وســتشــن ســ  –تبت جردة 
ة تقول إن واشـــنطن قد أوضـــحت  ا لن تدخل الحرب  (إلســـرائيل األمر أن أمر

ــرائيل مهدداً  ــــ ــــ ح وجود إســ ـــــ ــ ــ ان إال إذا أصـــ ل  ـــــ ـــــ ات )أ شــ . وهذه إحد بديه
ام العرب جاهلون او متجاهلون!! ة .. ولكن ح اسة األمر   الس

ة ـــرائيل في المعر ــت إســ ذا مضـــ ــاملة  ، وه ح واضـــــحا أن حرا شـــ ــ وأصـــ
ة ـــرائيل والدول العر ــــ ــ ــ عاد مجلس األمن إلى االنعقاد في ف ، تدور رحاها بين إســـ

ـــوع  -حزران 6-اليوم التالي  ان الحوار يدور حول موضـ  )وقف إطالق النار(و
ما رفض ـــرائيل على عدوانها ...  ـــجب إسـ شـ ... ورفض المجلس أن  ، فق وفق

  وهذا األهم . أن يدعو إلى العودة إلى خطو ما قبل القتال.

ــ ــ غة قرار مجلس األمن قاصــ ـــــ ذا جاءت صـ ومات (رة على وه دعوة الح
ــا الحري  ــــ ــ ــ ة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف إطالق النار فورا وٕانهاء النشــ المعن

خطوة أولى .. افة صوره في المنطقة    .)233(قرار  )في 

ا األردن ومصر على هذا القرار عل مندو انا على علم من  ، ولم  فقد 
ة تســـير في صـــالح إســـرائيل .  ومتيهما أن المعر القبول المجرد لوقف ح ا  واكتف

ـــــيد محمد عوض القوني . في مجلس  ـــر السـ إطالق النار . ذلك أن مندوب مصـــ
ة في القاهرة  ة من وزارة الخارج ان قد تلقى في ذلك اليوم مخابرة تلفون األمن . 
ة ـــــه أن يواف على وقف إطالق النار ... وقد ذهل ومعه الوفود العر ــ ــ ــــ  ، تفوضــ

ـــلت هذه الم ــــ ــــ ــ ةحينما وصـ ــبهة في أن تكون المخابرة ، المة التلفون ــ ــــ ــ ــ وثارت الشــ
س عبد الناصر في القاهرة تب الرئ م ة مزورة ... واتصل السيد القوني  ، التلفون
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قول جازمًا:  س وهو  تب الرئ ــيد ســــامي شــــرف مدير م ــتمع إلى صــــوت الســ واســ
س مواف على وقف إطالق النــار... ــيــد الرئ ــ ــ ــ ــــ ــا )(أيوه.. الســ ــذا واف منــدو  وه

..   مصر واألردن على قرار مجلس األمن من غير تعقيب وال تعلي

أنه  ــورا اعتبرا القرار  ــ ــ ــ ي العراق وســــ امل (غير أن مندو ــالم  ــــ ــ ــ ــتســ ــــ ــــ اســ
ــرائيل إلى خطو الهدنة لعام  ، إلســــرائيل انســــحاب إســ ا  . ولم يجد )1949وطال

أنها ــــرائيل  ـــ قوله إال ان يجدد اتهاماته إلســ ـــــوفيتي ما  ــ ة  مندوب االتحاد الســ عمل
عة االستعمار. ة وصن   اإلمبرال

ــجم في  ــــ ـــرائيل ازاء هذا الموقف العري غير المنســ ــ ــــــة إلســـ والحت الفرصــ
ان من تل أبيب  ا اي ـــرائيلي أ ـــــ ــــ ومته (مجلس األمن . فأعلن الوزر اإلســ أن ح

ــال. قرار وقف القت ــدول  ترحــب  ــا على ال ل عتمــد  (إال أنــه حــذر من أن األمر 
ة...   .)العر

ذا ر ــتها وه اســـ ــ ة  -مرة أخر  –زت إســـــرائيل ســـ ـــة العر اســ على الســـــ
ة على السواء ..   المتنافرة في الوطن العري، وفي المحافل الدول

ـــاراة المزايـــدات في الوطن العري  وهـــذا مـــا جر فعال ... فقـــد بـــدأت م
قف؟؟ قف او ال    حول موضوع إطالق النار ... 

ة  ــم ة الرســــ ــ ــ ــــادر التونســ تونس ال تواف على قرار  أن(فقد أعلنت المصــ
ــــي له  ــــ س التونسـ ــرا على وقف القتال ...والرئ ــ ــــ ان القرار مقتصـ إطالق النار إذا 
ـــطرته إلى ترك الجامعة  ـــرائيل اضــ ــــدد الحرب مع إســ صـ قة ومعروفة  ــا مواقف ســـ
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ة بالغا عن مصدر مسئول  ة لعدة سنوات ... وأذاع راديو م ومة (العر أن الح
ة ال تواف على قرا ــعود ــ ة بوقف الســـ ــ ــ ـــدر الليلة الماضـــ ر مجلس األمن الذ صــــ

قاء  ســترد الشــعب الفلســطيني حقوقه المشــروعة في وطنه و إطالق النار قبل أن 
ـــطين ألهلها.. ــــ ة  )فلســ ش في ميدان المعر ان لها ج ة  ــعود ــ وتمنيت لو أن الســـــ

ـــعود ..  ــــ ــ ــ ما جاء في البالغ الســ ـــطين  ــ ــ ــ عازم على القتال حتى يتم تحرر فلســــ
ــــماعيل خير ولكن ال ما ــيد إســ ــ نع من الكالم ما دام نفثة في الهواء ... وأعلن الســ

قرار مجلس األمن بوقف القتـال وأن (هللا وزر الـدولـة العراقي أن بالده  ال تلتزم 
ستمر في موقفه الحازم تجاه إسرائيل ..   .)العراق س

ــــترك في  شــــ اته أن  ا ـــــرب د انت تضـــ ــتطع العراق . وهو الذ  ــــ ســ ولم 
ــة ــور واقفــا للعراق  ، المعر ــ ــ ـــ ــ ــ عــث السـ ــان ال إال أن يتخــذ هــذا الموقف . فقــد 

ـــــ  ـــــق خطواته .. وها قد أعلن راديو دمشــ ــــاد يتســ ــورا لن توقف (المرصـــ أن ســـــ
  !!)القتال وستواصل الحرب ضد إسرائيل

ت  ــمي من إذاعة الكو ــــ ـــــورا . أعلن ناط رســ ــ أن (ومثل العراق ومثل سـ
ــالقر  ـ ـــت قررت رفض االلتزام  ومـــة الكو ــذه مجلس األمن بوقف ح ار الـــذ اتخـ

ـــطين المحتلة وأن الرفض قد أبلغ  ـــــ ة في فلســ ات الحر قاف العمل إطالق النار وٕا
  .)إلى األمم المتحدة

ة وللمرة  ــرائيل في القتال .. وانعقد مجلس األمن للمرة الثان ـــتمرت إســ واسـ
ة اصدر قرارا ( ه 234الثان رة ما زالت مس() أعلن ف ات العس تمرة في ان العمل

ام  ة بوقف إطالق النار واالمتناع عن الق ومات المعن طالب الح المنطقة .. و
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خطوة أولى وذلك في تمام الســاعة  توقيت جرنتش من يوم  2أ نشــا حري 
ـــحاب إلى خطو ما قبل  ، )1967يونيو  7 ــ ــ ــ ــيئا عن االنســـ ــ ــــ ــ ر القرار شــ ولم يذ

شــوفة ان ذلك دعوة م المضــي في الحرب وف إلســر  ، أخر  ، القتال .. و ائيل 
  حتى تصل إلى الخطو التي تستهدفها.. ، الخطة المرسومة

را  ــ ــ ــــ ــام الموقف العري عســ ــــ ــ ان انفصــ ا اي ـــرائيلي ا ــ ــــ واغتنم الوزر اإلسـ
ان القتال  ا فأعلن من غير تحف  اس حذو العراق وسورا (وس ستمر إلى أن  س

  .)ارحذو األردن ومصر في الموافقة على وقف إطالق الن

ــــورة ة إلى الجبهة الســ ان أن انتقلت المعر ــرائيل  ، و عد أن فرغت إســــ
ة ل ثقلها في المعر ــرائيل  ــ ــ ة، وألقت إســ ـــفة الغر ــ ــ ـــــيناء والضـ ــ فقد تفرغ  ، من سـ

ــــرة  عد أن أنهى مهمته في الجبهتين المصـــ ـــورا  ــ ــرائيلي لســ ــــ ـــــالح الجو اإلسـ الســ
ة.   واألردن

ة في مرتفعات الجوالن  س المعر في اليوم الثامن من حزران وحمي وط
ــورا وحدها ــورة، ... ووقفت سـ ة أن تنجد القوات السـ  ، ولم تســـتطع القوات األردن

ة. ام األولى من المعر   ألنها دمرت في األ

ـــر ..  ــ األردن ومصــ ما لحقت  ـــتلح بها  ــ ــورا أن الهزمة ســ ــ ت ســـ وأدر
ـــع من ، فأعلنت موافقتها على وقف إطالق النار ــ ـــــهر حزران  وفي اليوم التاســ شــ

ــورا  ــــ ــ ان ســــ ــ ــــ تقديرا منها للظروف الراهنة أبلغت األمين العام (أعلن راديو دمشــ
ــا قررت قبول دعوة  مجلس األمن إلى وقف إطالق النــــــار.. ــ ولكن أنى  )أنهــ
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ـــــورة .. وف الخطة  ة الجبهة الســ ــف ـــ ــرائيل أن توقف القتال .. إنها ترد تصــ ــ إلســـ
  المرسومة..

ـــدر قراره (واجتمع مجلس األمن للمرة ال ــــ ــــ ــ ـد قراراتـه 235ثـالثــة وأصــ ) يؤ
قة ــا ــــ ــ ــ طالب  ، الســـــ رتير العام تقررا إلى (و ــ ــ ـــــ ــــ قدم السـ بوقف القتال فورا.. وأن 

ــاعتين من موافقة الطرفين على القرار.. ـــون ســــ ومرة أخر لم  )المجلس في غضـــ
ر قرار مجلس األمن شيئًا عن العودة إلى خطو ما قبل القتال!!   يذ

أ إسرائيل ب هذا القرار ولم تكن استكملت احتالل الجوالن فاستمرت ولم تع
جادل في مجلس األمن..  ، تقاتل في الميدان ح و ص واستمر المندوب السور 

ة طرة بيد القوات اإلسرائيل وأعلن راديو دمش سقوطها قبل  ، إلى أن سقطت القن
ضع ساعات!!   سقوطها ب

ــدر قراره ـــ ــ عة وأصـ بوقف إطالق () 236( واجتمع مجلس األمن للمرة الرا
ــــــاعة  ــــ ــ ــ ما هي في السـ الوقوف عند مراكزهم   16.30النار، والتزام المتحارين 

  .)بتوقيت جرنتش يوم العاشر من حزران

ورة ــاعة المذ ــ ة في تلك الســ ـــرائيل ــ انت القوات اإلسـ ور ، و من اليوم المذ
ة واالصـــطنا ع ة الطب ة ن قد احتلت الجوالن .. أعظم التحصـــينات االســـتراتيج ع

..   في الشرق األوس

ــرائيل لقرار مجلس األمن )وأذعنت( ـــــلت إلى  ، إســــ ـــرائيل قد وصـ ــ ألن إسـ
رة . من القتال إلى األردن   إلى الجوالن.. ، أهدافها العس
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ا أرادت ذلك )أذعنت(وٕاني أقول  ـــرائيل في ذلك اليوم.. ألن أمر ــــ ــ ــ  ، إســـ
ــ ـــرائيل أهدافها العســ لها .. وهذه تتف في ذلك اليوم فق .. فقد تحققت إلسـ رة 

ة اسة األمر   من غير رب.. ، مع أهداف الس

م  م العادل ... فقد خرج هذا الح ا في هذا الح ولســت أتجنى على أمر
مس  ــل جردة التا ــ ــــ ــ ــ س هيرت مراسـ تب لو بذاته من أروقة مجلس األمن .. فقد 

قول..  ـــنطن  ة في واشــ ـــنطن  (البرطان ـــيين في واشــ مقتنعون إن معظم الدبلوماســ
ان ذلك  ـــي .. و ــ ــ ــ ـــبوع الماضـ ــــ ـــــرائيل خالل األســـ ــ ــ ات المتحدة مع إسـ بتواطؤ الوال

س عندما بدأت واشـــنطن  ، واضـــحا في مجلس األمن الدولي وخاصـــة وراء الكوال
ــرائيل لقبول قرارات إطالق النار ــ ـــ ــ ــ ـــغ على إســـ ـــ ــــ ــ عد التأكد من  ، تضــ إنما فق 

ا لوقف ال ا قو قتال لم يبدأ حتى يوم الجمعة انتصار إسرائيل .. إن ضغطًا أمر
  .)12/6/1967( )حزران عندما اقتحمت إسرائيل األراضي السورة 9في 

ة.. ام الستة .. وتكشفت نتائج رهي ة األ ذا انتهت معر   وه

ان  ـــاعة و ـــت وثالثين ســ ــقو الجوالن في ســ ــ ة سـ ومن هذه النتائج الرهي
ة الموحدة أن الجوالن قادر على ادة العر ـــبوعين إلى  تقدير الق ـــمود لمدة أســ الصــ

ة ــله النجدات العر ــ ـــ رة  ، أن تصـ ــ ــ ــــيناته العســــ ة وتحصــــ ع ـــــبب مناعته الطب ســـ
وحشد فيها االتحاد السوفيتي  ، الضخمة التي أنف فيها الشعب السور الماليين

رة...   ل فنونه العس
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اه في فلســطين ع الم طرتها على منا  ، ومنها أن مرتفعات الجوالن لها ســ
ــافا إلى وهي ا ــــ ــــ ــ .. مضـ ـــ ــــ طل على مداخل دمشــ عي األخير الذ  لحاجز الطب

ة ع بير المراقبين الدوليين ، ثرواتها الطب ارل فون هورن  وقد قال فيها الجنرال 
قا  ساو منجما من الذهب(سا ل شبر من أراضى الجوالن    .)إن 

ة ، ومنها ـــفة الغر ــ ـــ ــ ــ ــقو الضـ ـــ ــــ ــ انت المنطل الكبير لتحرر  ، ســ التي 
ــ ــ ــرائيل الكبر للوثوب على األردن ، طينفلســ ــ حت تحت يد إســ ـــــ من إرد  ، وأصـ

ًا. ة جنو   شماال إلى العق

ــيناء ، ومنها ــ ــ ــــ ـــقو سـ ــ ــــ ا ، ســ ـــــ ــ ـــ ا واسـ ين  ، المعبر التارخي بين أفرق و
ار الشام.. ين مصر ود   المغرب العري والمشرق العري، و

طر على المالحة في خليج ا س ة..ومنها سقو شرم الشيخ الذ    لعق

رة  ، ومنها ، ومنها ــ ا العســ ســــرد المزا ـــيب  ـــل مصـ حتاج إلى فصـ مما 
ام الستة. ة التي حققتها إسرائيل في حرب األ   واالقتصاد

رة ا العســـ أتي في رأس المزا حت على مســـافة  ، و أن إســـرائيل قد أصـــ
ـــــ و  65و ، يلو متر من القـاهرة 200 ــ ــ ــــ يلو مترًا من  50يلو مترًا من دمشـ
  . عمان

رة هي في جانب العرب ــ ا العســ انت هذه المزا انت تل أبيب  ، و فقد 
انت  ة ... و ة األردن ة تحت رحمة  )مناط(على مرمى المدفع إســـرائيل الشـــمال
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لها على مد ثالث دقائ من ســالح الجو  انت إســرائيل  ة الســورة.. و المدفع
  من مطار العرش في سيناء .  ، المصر 

طوالت الجند المصــر في ســيناء وال بد من وقف ة خاشــعة مجيدة أمام 
ــور في الجوالن ــت على  ، والســـ ســـ ة... إن الهزمة ل ـــفة الغر واألردني في الضــ

اء امين . الشــــهداء منهم واألح طال الم ســــت الهزمة على  ، أكتاف هؤالء األ ول
ل الهزمة هي في عن  ـــلة . ولكن الهزمة  ــــ ــ ــ اســـ ة ال م أكتاف األمة العر الح

ل قدر ظروفه وقدراته ومواقعه...  اته وجمهوراته .  ملك ـــــر .  ـــ ــ ــ العري المعاصــ
ظلم رك أحدا .   وما 

م العري... قة سرة خطيرة تدين الح ين أوراقي . وث   و

ات في  ه ســير العمل فقد وضــع الفر عبد المنعم راض تقررا عرض ف
ار  ام الستة .. وجاءت في هذا التقرر ع ة قال فيها حرب األ إن خوض  (ة ملته
ـــب ـــير المســـ ـــي والتحضـــ ة مع العدو يلزم التنســـ ادة ، معر والذ حدث هو أن الق

حوالي  ة  انت قائمة بهذا العمل قد شلت أيديها قبل المعر ة الموحدة التي  العر
ن هناك تجهيز لمســرح  المعنى المفهوم ولم  ن هناك تنســي  ه لم  ســنة.. وعل

ل ــــــ شــ ات  ن  العمل ام لم  أ ة  لت قبل المعر ــ ــ ادة المتقدمة التي شــــ مقبول والق
ة ، بوسعها أن تفعل أكثر مما فعلت اسة العر بير للس التي جنت  ، وهذا خطأ 

ة قبل أن تجني عليها إسرائيل ة العر   .)على الجند
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ة عن  ــــف المعر ــــ شـــ ة بدأت تن ة العر ــــاة على الجند ــ ــ والى جانب المأســـ
ة جدي ةمآٍس إنسان حمله األخ سعيد  ، دة ..ووصلني أول تقرر من الضفة الغر

ة في القدس . ولسـت في حاجة أن  تب منظمة التحرر الفلسـطين أحد مراسـلي م
قاً (أقول إن  ــا اتب المنظمة )منظمة التحرر سـ ة م ، فقد احتلت القوات اإلســـرائيل

ــادرت الملفات واألوراق -القدس–في بيت حنينا  ــ ــ ــ ــــ ئم الحرب وهذه هي غنا، وصـــ
  التي وجدتها!!

ة شـــديد الســـاعدين ان ســـعيد قو البن شـــافا ، و ا  ولوال ذلك لما ، راضـــ
عد أن عانى ما عانى للخروج من  ـــالما ..  ــ ــــــل إلى بيروت ســـــ صــــ ــــتطاع أن  ــــ اســ

ة.   الضفة الغر

ــعيد من القدس في مواكب النازحين الذين هاموا على وجوههم  ـــ ــ ــــ ــ خرج سـ
ان . في طرقهم ال والود ب  عبر الج احة ور ــ ــ ــــ إلى عمان .. وقد عبر النهر ســ

ارة إلى عمان   ومنها إلى بيروت. ، ومنها إلى دمش ، أول س

ــاعات :  ــ ــة امتدت ثالث ســـ ــــ ـــعيد في جلسـ ي .. الملك  -قال ســــ ماذا أح
الم.. ولكن نفذت الذخيرة والمؤن  ه  ش األردني ما عل ـــين غدر بنا .. الج ــــ ــــ حسـ

ش العراق –والبنزن  ــور أن جنود الج ــ حثا تصــ انوا يدخلون البيوت في أرحا  ي 
ش ولكن من أين الســالح .. لقد  قاتل مع الج ان يرد أن  عن الخبز.. الشــعب 
ة،  ـــفة الغر ــ ــــ ــ قرب من ثمانين ألفا من النازحين من الضـــ ــل إلى عمان ما  ـــ ــــ ــ وصـــ
ـــروا معهم  ــــ حضــ ة .. لم  مات الالجئين .. هذه هي هجرتهم الثان والكثير من مخ

ـــيئًا... القوا ــ ــــ ان .. في القدس لم شـ ل م ة النهب في  ة بدأت عمل ـــرائيل ــــ ت اإلســـ
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ه  ـــين في بيت حنينا نه ــــ ــ ــ ــــر الملك حســ ــــ ــــ وا مخزنا وال دارا إال ونهبوها .. قصـ يتر
ات أمام القصــر ان  ، الجنود اإلســرائيليون . ورقصــت المجندات اإلســرائيل بينما 

شرون من زجاجات الخمور التي أخرجوها من الطاب ال سفلي من قصر الجنود 
  الملك.

  

ـــيوخ واألطفال لم  ــ ــ ــ ثير من الشــــ ــعيد يتكلم عن النازحين قال :  ــ ــ ـــــ وعاد ســ
قطعوا النهر فغرقوا  عوا أن  ـــتط ــــ ــــ ــ ام  –سـ ة في هذه األ اه النهر عال –انت م

ـــاعدة العجزة على قطع النهر  ــ ــ اب لمســ ـــــ أنا حملت طفلين وقطعت  –وتزاحم الشــــ
ــفتي النهر مثل أ حث الوالد عن ولده ، ام الحشــــرفيهم النهر . الناس عل ضــ  ، ي

ــــف ، واالم عن ابنتهـــا ــــ ــــ ــب .. قصــ ع في ذهول من الجوع والعطش والتعـ والجم
از  حت عائقا الجت ة ما يزال في آذانهم.. حتى الجســـور أصـــ الطائرات اإلســـرائيل

  النهر . لقد دمرت وتناثرت أجزاؤها في مجر النهر.

ـــعيد عن الكالم ـــ ــ ــــع يده على ج، وتوقف سـ ضـــــ ــتجمع وهو  ــــ ســـ من  بينه 
س  ة المصـائب وقعت مسـاء الخم -ليلة الجمعة  –ذاكرته ثم قال : ولكن مصـي

ة  -حزران 9 اء العر ة إلى األح ـــرائيل ــــ ــ ــ ـــاء جاءت القوات اإلســـ ـــ ــــ ــ ــ في ذلك المسـ
ى غـــادروا البيوت  ، المجـــاورة لحـــائ الم ـــان  ع  ـــانوا  –وأمرت الجم الرجـــال 

ــاء واألطفال إلى  –معتقلين  ــ ــ ــ اء خرج النســـ ــدقائهم إلى األح ــ ــ ــ منازل أقرائهم وأصـــ
ــاد... وعنـد  –األخر في المــدينــة  فتــت األك غــادرون بيوتهم  ــان منظرهم وهم 

دأت حفارات  ة ضــــخمة و هرائ ح  ـــاب ـــرائيل مصـ ـــبت إسـ  –البولدوزر –الليل نصـ
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ـــتمر العمل طيلة الليل إلى اليوم  ــ ى ... اســـ اء المجاورة لحائ الم في هدم األح
ا الثاني و  ه من منازل ومعابد وزوا ما ف امله  ة  الثالث .. هدموا حي المغار

ــع لأللوف من اليهود شــــوفة لتتســ ح ســــاحة م ادهم  ، واصــــ ــدوا فيها في أع حتشــ ل
ة..   الدين

وعاد إلى عمان  ، رو لي ســـعيد هذا وغير هذا مما ال يتســـع إال لكتاب
حــث هو بــدوره عن أهلــه ونون في عــداد النــاز  ، لي ونوا قــد  ، حينفقــد  إذا لم 

ا والشهداء.   سقطوا في النهر، في جملة من سق من الضحا

ار النزح والنازحين اء أخ االت األن ـــون من عناء ، وتناقلت و ــ ــ ــــ قاســ وما 
الء عـــث  ، و ع أرجـــاء الوطن العري التي ت ـــة في جم ـــات العر فهبـــت األرح

  ن..الغذاء والدواء والكساء إلى عمان إلغاثة الملهوفي

ــوفة  شــ نت أراه في الســــاحة الم ولســــت أنســــى ذلك المشــــهد الكرم الذ 
ر في رأس بيروت ـــــ ــ اس  ، مقابل الحمام العسـ اس فوق األك األك حين امتألت 

قاته، حتى  ل طوائفه وط ـــعب اللبناني  ــــ ــ ــ ة التي تبرع بها الشـــ من المواد الغذائ
ـــنادي الد ــــ ــــ ة من أحمال المؤن وصـ ـــاحة روابي عال ــــ ــــ حت السـ ـــــ ــ ــ اس أصـــ واء وأك

س.   المال

س  ـــا وارتفاعا ول ـــــ نت أر هذه الروابي تزداد طوال وعرضـــ ل يوم  وفي 
الغة في الوصـــف ــعيد الجماهير  ، هذا م ولكن هذه هي النجدة والمروءة على صـ

  ... وما أكرمها وما أعظمها..
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ــــــاة  رمها على حجمه في هذه المأســ ة ليبرز  ومات العر وجاء دور الح
ة ـــت مبلغ فأعلن  ، الرهي ــ ـــــ ــصــ ــــ ــــ ومة خصــ ت أن الح ألف دينار  150راديو الكو

اء وممرضـــين  ة تضـــم أط عثة طب ة لألردن .. وأرســـلت  ة وطب لشـــراء مواد غذائ
ــــعاف الجرحى ( ــ ـــاهمة في إســ ــــ ة 11/6/1967للمسـ وم ). ثم توالت التبرعات الح

عد.. ما  ة ف   والشعب

عودوا إل(وخطب الحســن الثاني ملك المغرب وناشــد العرب   )ى هللا..أن 
ـــدت  ـــ ــ ــ ــ ع الوزراء  )العودة إلى هللا (وتجســــ ـــدر أمرا إلى جم ــ ــــ ـــــ ــأن أعلن أنــه اصــ

ا العدوان  ـــحا ــــ ــ ــ ــــــعاف ضـــ ــ ــ أجر يوم واحد إلســــ ان يتبرعوا  وميين  والموظفين الح
  .)11/6/67اإلسرائيلي ..(

عثة  م على رأس  ــــل ــ ــيد المنجي ســ ـــ ـــيوفد الســـ ة أنه ســـــ س بورقي وأعلن الرئ
ــورا واألردن ( ة إلى سـ امه في 12/6/1967طب م أ ــل ) وقضـــى الســـيد المنجى سـ

ة على ح س بورقي ان الرئ قول : لقد  م الكارثة !! ، عمان ل   وها قد حلت 

أن  صــل نداء الشــعب الســعود  ل فرد حســب (وأصــدر الملك ف يتبرع 
.. ـــعود مبلغ مليون رال ســ اب التبرع   )طاقته لنجدة إخوانه في األردن.. وفتح 

)10-6-1967(.  

لمة و  ــعود  )مليون (قد تبدو  مة الرال الســــ عرفون ق ـــخمة للذين ال  ضـــ
ـــــل هو  صـــ ه جاللة الملك ف ن القول إن المبلغ الذ تبرع  م طا لذلك  ــ ــ ســــ ...وت
اع  ـــترليني .. على حين أن أحد رجال األعمال الليبيين  ــ ـــــ ــ ه إســ ثمانون ألف جن
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ـــترليني وتبرع ه إســـ ــــف مليون جن مبلغ نصــ ملكها  ـــعاف  العمارة التي  امله إلســـ
  .)12/6/72النازحين (

ة ــــتة  ، ومرة ثان ــــ ــ ــ سـ ـــــ نقول أن التاجر الليبي قد تبرع  ــ ــ ســــ من أجل الت
صل. ه جاللة الملك ف   أضعاف ما تبرع 

الغ التي تبرع بها اليهود  ولست أرد أن أقارن .. لست أرد أن اسرد الم
علم الملوك األ في أن  ل أرجاء العالم... و اء ومن تحتهم من إلسرائيل في  غن

ـــة  ـــ ــ ــ ــــ ورك قــد تبرعوا في جلســ ــاء اليهود في نيو األمراء األثرــاء أن عــددا من أغن
مبلغ  واحدة عقدوها في الخامس من حزران ..أ نعم في الخامس من حزران 
ات  عد ذلك بال حساب من الجال خمسة عشر مليون دوالر ... وتوالت التبرعات 

ع اصقاع الدن ة في جم   ا.اليهود

اء ( الة اليونايتد برس لألن ) التبرعات 1967حزران / /25فقد قدرت و
ـــهر حزران  ام األولى من شــــ ات المتحدة منذ األ ـــرائيل في الوال التي جمعت إلســــ

ورك وحدها  85حوالي  ة نيو ــيلة ما جمع في وال ــ ــــ ــ لغ حصـ  22مليون دوالر . و
ما تم جمع  ا خالل هذه المدة.. مليون دوالر أخر في أو  85مليون دوالر،  رو

الردج  ن في حفل أقامة في فندق  ارون روتشليد  تم اء إن ال الة األن وقالت و
ـــرائيل .. وٕان التبرعات  بلندن من جمع عشـــــرة ماليين دوالر من المســـــاعدات إلســ

نده قد بلغت  اء من الملوك واألمراء هذه  12في  مليون دوالر ..وقد ســمع األغن
اء التصرحات!!فانهالت  ، األن   منهم التبرعات ...ولكن 
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ـام  ـــي التي جـاءت في أعقـاب حرب األ ـــــ ــــ وفي غمرة الحـديـث عن المـآســ
ة  ات األردن ــف ــ ــــ ــــتشــــ ــ ــ ــ ـــتة، ارتفع أنين الجرحى من الجنود والمدنيين في المســ ــ ـــــ الســ
ة تنبئ  ات تبدو فيها مظاهر رهي اء العرب أن اإلصا والسورة، فقد تكشف لألط

سـتخدمتها إسـرائيل في الحرب ... وارتفعت األصـوات األسـلحة التي ا )قذارة(عن 
التحقي على الصعيدين العري والدولي.   تطالب 

اء العرب ومعهم إخوانهم وزمالؤهم الفلسطينيون فألفوا منهم ، ونش األط
ات في األردن وسورا ، وفدا متخصصا ا على  ، زار المستشف وأجر فحصا طب

بير من المصابين اء الذين مثلوا لبنان، طفاالرجاال وأ ، عدد   ، وحينما عاد األط
ات  ــف ــتشــ ــفت المســ ة قصــ ه ان الطائرات اإلســــرائيل ا أعلنوا ف عقدوا مؤتمرًا صــــحاف

الم المدافع الرشــاشــة ، قنابل النا ارات اإلســعاف  بيرا  ، وضــرت ســ وأن قســما 
ــ الم .. وأن المســـتشـــفى العسـ ســـبب قنابل النا انت  ر من جراحات المصـــابين 

امله أثناء الحرب ة إال طبيب  ، برام هللا قد دمر  ائه الثمان وأنه لم ينج من أط
تورا قد تعرضــا لهجمات  واحد .. وأن المســتشــفى الفرنســي ومســتشــفى اوجســت ف

القنابل المحرقة ..   العدو 

ــع  اء العرب على أوســ ـــر تقرر األط وقد عملت منظمة التحرر على نشــ
ن ــلون األجانب في ، ه بلغات متعددةوتولت ترجمت، نطاق مم ــ ــ ــ ــــ وانهمك المراســ

ــائعا ــ ــ ان جهدا ضــ ـــــحفهم ولكنه  ــ ــــه وٕابراقه إلى صـ ــ صــ ـــــحافة  ، تخل فلم توله الصـــ
ــاح ضــ ما هو واضــــح من غير إ ة أ اهتمام .. والســــبب  أن المصــــابين  ، الغر

سوا من اإلسرائيليين!! انوا من العرب ول الم    قنابل النا
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ــال ــوع قنــابــل النــا ــ ــ ــــ ــان موضــــ واحــدا من أخطــاء العرب الكثيرة التي ، مو
ــــــتــة ــــ ــ ــام الســ ــالم.. او أنهم ال  ، ارتكبوهــا في حرب األ ملكون قنــابــل النــا أنهم ال 
ستخدموها بدعو أن قوانين الحرب تحظر استخدامها  ، عرفونها ... او أنهم لم 

قوانين الحرب!!   .. والذين يخسرون الحرب هم الذين يلتزمون 

انت شـــواغلي  ام التي قضـــيتها وأنا تلك  ة خالل األ اســـ ــ ة والسـ اإلعالم
ــــجين في بيروت ــــ ــــ حث عن طائرة إلى القاهرة فال أجدها ..وطال انتظار  ، ســ أ

الطائرة إلى  في بيروت .. إلى ان اقترح علّي أحد األصــدقاء الخبراء، ان أســافر 
ارة . ــ ــ ــــ ــ ــ الســ ـــافر إلى القاهرة  ــــ ــ ــ .. أثينا ومنها إلى طرابلس ... ومن طرابلس أســــ

ــــرت طائرته في  انت قد ضـ س وزراء العراق  حي رئ رت أن الفر طاهر  وتذ
اح الخامس من حزران ولم يجد وسيلة ، مطار الماظة الحري في القاهرة في ص

ا ارة إلى ليب الســـ غداد إال أن يذهب  ومنها اســـتقل الطائرة إلى روما ، للعودة إلى 
ح رؤساء الع ذا أص ا فالعراق ...وه ان  ، رب يهرون من إسرائيلفتر عد أن 

  اليهود في الماضي يهرون أمام أوالدنا في الشوارع!!

قي الخبير، ســـافرت إلى أثينا في أول  الحل الذ اقترحه صـــد ورضـــيت 
نت أتصورها .. فلم أجد  السهولة التي  لة لم تحل في أثينا  طائرة ..ولكن المش

ان علي أن أنتظر ي ا ..و ومين آخرن حتى وجدت طائرة .. أخيرا طائرة إلى ليب
ع  ــــطرا في جم ــ ـــــ مضــ ــ ض المتوسـ حر األب ح الطيران بين دول ال ـــــ ــ .. فقد اصـ

  خطوطه..
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ـــرائيل في قلب الوطن  ــــ ــــ ــ ام العرب ما معنى وجود إسـ علم ح له ل وذلك 
عرفون  عرف الذين ال  او الذين ال يؤمنون أن إزالة إسرائيل الدولة  ، العري .. ول

ا..من الوطن ال ة العل م المصلحة العر   عري هو في صم

ـــــلت إلى مطار طرابلس ــ ــ ا محزونا .. الموظفون هو  ، ووصــــ رو ان م ف
ة ..  اراتي المتعددة إلى المملكة الليب ـــتقبلونني في ز ـــ ــــ ــ ســ انوا  الموظفون الذين 

ة تغمرهم.. ، ولكن وجوههم تبدلت غشاهم والكآ ماهم تغيرت .. الحزن    وس

ادة وقال لي ممثل ال ا ســ ســتقبلني : لقد ضــاعت فلســطين  ة وهو  خارج
فعلوا؟ س .. فماذا على العرب أن    الرئ

ه وأشـــجعه نت في حاجة إلى من يواســـيني ، وحاولت ان أواســـ  ، ولكني 
قوله تعالى :  ة فمما (ولم أجد ما قول إال أن أحتمي  ــي ــ ــ م من مصـــــ ــا ــــ ــ ــ وما أصـ

م   .)سبت أيد

ح .. هذا مم سبت أيدينا...قال : أ وهللا صح   ا 

  وسألت موظفي المطار : متى أجد طائرة إلى القاهرة ؟

  قالوا : الطيران متوقف بين طرابلس والقاهرة..

ع الحدود مع  ة المتحدة : جم ة الخطو العر ــــر ــــ ـــــ وقال لي موظف شـ
ــــر مقفلــة في وجــه الطيران المــدني ــ ــ ــ ونحن ننتظر األوامر .. ننتظر عودة ، مصــــ

  مين.الطيران خالل هذين اليو 
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قي األمر على هذا الحال ؟..   قلت : وٕاذا 

ارة مرحة..   قال : ندبر س

ـــا من الجدار إلى الجدار ــ ــ ــ  ، وذهبنا إلى الفندق في طرابلس فوجدته غاصــ
؟؟!! يف جر ما جر سألونني ..  لهم هرعوا    الفلسطينيين والليبين، 

ما  ، وانهالت على األســـئلة، وجلســـت في الصـــالة محشـــورا بين الزائرن
ـــئلة  ــ انت األســــ ــف ماطر .. و ــــ ال في يوم عاصـــ ــــخور من أعلي الج ــ ــ تنهال الصـ

سرة ة ومزمجرة تارة،وحزنة من عضها .. ، غاص   تارة أخر .. وهذا 

ــون مليوناً  ــــ ـــرق العري خمســـــ ــ ــ يف انهزمتم أمام  ، أنتم العرب في المشــــ ف
ة ؟ ات الصهيون   العصا

ــًا .. ــفحات وجيوشــ ات وطائرات ومصــ ا ــرائيل  أنتم تملكون د أكثر من إســ
م الهزمة؟. يف حلت    ف

ع ؟ عون الصمود ستة أساب ام.. إال تستط سرتم في ستة أ يف ان   و

س من العار أن توافقوا على قرار مجلس األمن بوقف إطالق النار؟  أل

ـــتعدين للحرب وواثقين من  ، ولماذا قمتم بهذه المغامرة ــ ــــ إذا لم تكونوا مســ
  النصر؟
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س من طرقة الستئ يف؟.أل   ناف القتال ؟ ومتى ؟ و

ـــــئلة التي قذفوها في وجهي ــد  ، انت هذه األســ ان األخوة الليبيون أشـــــ و
  قوة وعنفا في طرحها .. من األخوة الفلسطينيين.

تي نت التمس األعذار  ، وأعترف أني لم أكن موفقا في أجو ذلك اني 
ــر في هزائمه الثالث ــ ــــ ــــ م العري المعاصــ ، وعام 1956، وعام 1948عام  ، للح

ام العرب1967 ـــعوب ، ، فان الواقع الذ ما له من دافع ان ح ــــ ــــ هم  ، ال الشـــ
ما بينهم قدر متفاوت ف ة الكاملة  ســارات  ، الذين يتحملون المســئول عن هذه االن

ة  ــ ــ ــــ ــ اسـ ــ ــ ــــ ــ عدها من اندحارات سـ ـــتة وما جاء  ــ ــــ ام الســ المتالحقة وآخرها حرب األ
ة!!   ودبلوماس

عض الشي او  ، ء حينما قلت لهم: إذا سقطت طائرةولقد بردت ثائرتهم 
اخرة الكم إذا حلت هزمة  ، غرقت  اب .. فما  ــ ــ حث األســـــ تتألف لجنة تحقي ل
األمة س من الواجب أن تتألف  ، بر  ـــعب(أل ــ مة شــ ــاق إليها الثالثة  )مح ــ ســـ

ـــتعد ان أكون  ــ ـــبتهم عن الهزمة .. وأنا مســ ــ ـــاء لمحاســ ــ ــر من الملوك والرؤســ ــ عشـــ
ع    عشر..المتهم الرا

ز  لها تتر ــون آراءهم في معالجة الموقف. و ــــ عرضــــ ثم آخذ المجتمعون 
على ضــرورة اســتئناف القتال في أقرب فرصــة .. خالل شــهر واحد، خالل ثالثة 

ر خالل عام واحد!! ، اشهر   خالل ستة اشهر .. ولكن أحدًا لم يذ
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ــــوع إلى دور الجماهير ــــ ــــ ع أن تفعل على  ، وانتقل الموضــ ـــتط ــ ـــــ ماذا تســــ
ة .. وقالوا ..وفعلوا ما قالوا...الصعي   د الشعبي لمساندة المعر

ــة على دول  ــــاد ــ ــ ــ ــــ ــات االقتصــ ــا بــدأنــا في تنفيــذ العقو قــالوا: نحن في ليب
ة  –العدوان  ا الغر ا وألمان رطان ا و ــــائعهم –أمر ــ ضــ وتجارنا أوقفوا  ، قاطعنا 

ـــــ ــ ــ نا أوصـــ ة التي  ة واإلنجليزة واأللمان ــــائع األمر ــ ــ ــ ضــ ات ال ينا عليها قبل طل
ــارف  –العدوان  ــ ــــ ــترليني والدوالر من البنوك والمصـ ــ ــــدتنا من اإلســـــ ــ ـــــحبنا أرصـــ ســــ

ة  ــــــارف الوطن ــــ ة وأودعناها في المصــ العمال امتنعوا عن تفرغ البواخر  –األجنب
ة  ة والبرطان ــجاير األمر ــ ــــ ــ ــ ة .. لقد امتنعنا عن تدخين الســ ة والبرطان األمر

  ...و...و...

هم علب السجاير  ، لتدخينوعند الكالم عن ا سحب الحاضرون من جيو
الفعل ة .. ، ليثبتوا القول  ة والبرطان   أنهم بدأوا في مقاطعة المنتوجات األمر

يجب على (هو البترول  ، ثم ختموا حديثهم عن السالح الحاسم الفاصل
فعل فعلينا ان نغمر رأســــه في بر  ام العرب أن يوقفوا البترول.. ومن لم  اميل الح

  .)البترول..

ــــرف اإلخوان إلى  ــــ ــــ ـــك الختام فقد انصــ ــــ ــــ ان الحديث عن البترول مســــ و
ــــتقبل وفودًا ووفودًا من الزائرن الليبيين  ــــ ــ ــ ـــــالة اســ ــ ــ ــــ قيت في الصـ ـــئونهم ... و ــ ــــ شـــــ
ذلك في الوطن  ان  ـــب أنه  ــ ــــ ــ ــطينيين . والحديث هو الحديث ... وأحســ ـــ ــــ ــ والفلســ
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ــها واحدة، و  ــ سـ ــــره فالعرب أمة واحدة وأحاســـــ أسـ ام الملمات العري  ـــة في أ خاصــ
ات.   والن

وأتحدث وأسمع .. ولم ، أستقبل وأودع ، وقضيت يومين على هذا الحال
ة المتحدة ووجهه  تتوقف هذه االجتماعات إال يوم جاءني مندوب الخطو العر
ــــتقلع  ــلت اليوم طائرة من القاهرة. وســ ــ ـــرورًا وهمس في أذني قائًال : وصــ ــ طفح سـ

انا ..وقد حجزت لك، عد ساعتين   م م

ـــارعت إلى غرفتي ــــ ــــعدت ، وســ ابي وأوراقي .. والى المطار..وصـــــ والى ث
أني أرد أن أختزل الزمن للوصول إلى القاهرة..   سلم الطائرة في خطى سرعة 

ة )انتينوف(انت الطائرة من نوع  ـــــ ــ طيئة ، الروســ ـــغيرة و ــــ وقد زاد  ، صــ
ــانــت مــأمورة  طئهــا أنهــا  ـــي -مــا قــال الكــابتن –من  ــــ ــــ ــ ر على ارتفــاع ــأن تسـ

ــفهـا من  ، منخفض ــ ــ ــ ــــ وأن تتجنـب مواقع معينـة .. وٕاال .. وٕاال فـان المـدافع تقصــ
  األرض..

ـــلت ــــ ــــ عد أن نجونا من الخطأ  ، وحمدت هللا اني وصــ أخيرا، إلى القاهرة 
أ أرض تموت. ، والصواب   خطأ الرادار وصواب المدافع .. وما تدر نفس 

عـــد هـــذه الرحلـــة  ، البيـــتـــانـــت مفـــاجـــأة مـــذهلـــة ألهلي وأنـــا أعود إلى 
ة ــين ، العات ــو أني ســــافرت إلى عمان مع الملك حســ وهم ال يدرون من أمر ســ

.. ار عدها انقطعت أخ   .. و
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ما  ان البيت في مثل حاله  حث عن ضـــائع ..  من ي أجلت نظر في البيت، 
ــيئا قد  ــ انه .. ولكن شــــ انها واألثاث في م ة في م ت ـــبوعين .. الم ــ ته قبل أســـ تر

  ير .. ورحت أسال .. ما الذ تغير؟؟تغ

ـــمت  ــــ ــــ ة رســـ الذ تغير هو نحن.. أهلي وأنا.. لقد تغيرت وجوهنا.. الن
آبتها على مالمحنا ووجوهنا ترهقها ذلة ..وأنا أدعو هللا أن ال تكون في األخرة 

صارهم ترهقهم ذلة(حال الذين    .)خاشعة أ

ًا حقا نت متع .. مجهدا في روحي أكثر مني  ، ولقد  ــد ــــ ا في جســ متع
ة غيرت مجر التارخ في  ، ففي خالل هذين األسبوعين وقعت على رؤوسنا ن

  ومن يدر إلى متى!!، وطننا

نت أرد أن أغمض  تبي وأنا ال أرد أن أقرأ وال أكتب ..  وجلست في م
ـــرح.. ولكني وجدت في برد ثالثة مظارف مختومة  ، عيني ــ ــــ ــــ ت وأسـ ـــــ ــ ــ ــــ وأسـ

ـــمع األحمر .. األ ــــ ــــ ة المتحدة والثاني من الشـــ ــــة الجمهورة العر ـــــ ــ ــ ول من رئاسـ
ة  ــفارة األردن ا  –الســـ تو لها م انت المظارف  ة و ـــعود والثالث من الســـــفارة الســ

ه  ســـرت الشـــمع  ، .. ولم أســـتطع أن أتمالك نفســـي)ســـر جدا وعاجل جداً (عل ف
  األحمر وفتحت المظارف..

س عب حتو رســـالة من الرئ د الناصـــر مؤرخة في ان المظروف األول 
ة.. 1967حزران  6   موجهة إلى الملوك والرؤساء.. في اليوم الثاني من المعر
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ــالة ــــ ــــ ــ راتي أن ألخص هذه الرســـ ان بود وأنا اكتب مذ أو اقتطف  ، و
اراتها ... ولكن أحسست من أعماق ضمير أن هذه الرسالة ال تلخص ، منها ع

س شيئًا واترك شيئًا آخر ..إنها رسالة متكاملة ال تقبل التجزئة  ومن الظلم أن أقت
ا  ة –.. وما هو أهم من ذلك فإنها تمثل موقفا تارخ  -في اليوم الثاني للمعر

س  وال بد للمواطن العري الصــاعد والوافد  أن يتأمل ذلك الموقف في رســالة الرئ
لماته .. وفي اقتراحاته..   عبد الناصر وفي 

  وهذه هي الرسالة:

   ةرئاسة الجمهور 

  1967يونيو  6القاهرة في 

ة مخلصة ... ة عر   تح

ات الموقف وتطوراته تتطلب ــ ــ أن يتجلى اآلن  ، في تقدير  ، إن مقتضـــــ
ون له  موقف عري موحد، قاطع وحاسم،وفي رأيي أن مثل هذا الموقف سوف 

نا وقواتنا المسلحة اليوم. ة المقدسة التي تخوضها شعو   أثره الكبير على المعر

صدر تعبيرا عن موقف عري موحد:وٕاني أ ان  غة المرفقة لب   قترح الص

س هناك بديل عن  - 1 ة يجدون اآلن أنه ل ـــاء الدول العر ـــــ ــــ إن ملوك ورؤســ
قو االستعمار.   وقفة موحدة  وحازمة ضد العدوان اإلسرائيلي المدعم 
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ــــــرائيل لم تكن  - 2 ــــ أن إســـ ة مقتنعون تمتما  ــــاء الدول العر ـــ ــ ــ إن ملوك ورؤســ
ع اإلقد ز ومستمر تستط ر مر غير عون عس ه  ام على ما أقدمت عل

ـــا وغيرهـــا من الـــدول  رطـــان ـــة و ــات المتحـــدة األمر ـ من جـــانـــب الوال
  الضالعة معها.

ه على هذه  - 3 صممون ف ة في الوقت الذ  إن ملوك ورؤساء الدول العر
دون أن هذا الموقف ال  ــرائيلي يؤ ــ ــ ــ ــــ ـــــد العدوان اإلســ ــــ ــ ــ الوقفة الحازمة ضـ

ــتعمارة تتحق فعال غير اتخاذ الموقف نفســــه ازاء القو االســ يته الكاملة 
غير تقـــدير عملي وٕايجـــابي لموقف القو التي  ـــة التي تـــدعمـــه و األجنب
ع ان تنظر إلى األمور بنظرة  شـــجبت العدوان او التي أثبتت أنها تســـتط

ة مستقلة.   موضوع
ة - 4 ون أل ة مصـــممون على أنه لن  دولة  إن ملوك ورؤســـاء الدول العر

ـــــرائيلي موقع قــدم في أ وطن من  ــــ من الــدول المــدعمــة للعــدوان اإلســـــ
ـــحح موقفها  ة في أ مجال من المجاالت ما لم تصـــــ أوطان الدول العر

  فورا!.
ارة لشعوب األمة  - 5 عتبرون أن الوقفة الج ة  إن ملوك ورؤساء الدول العر

ة. ة خالفات عر ا والى األبد أ ة قد أذابت نهائ   العر
أن نظاما عاما جديدا يجب إن م - 6 ة مقتنعون  ـــاء الدول العر ــ ــ ــــ لوك ورؤســ

ـــير التي تأكدت  ــ له قائما على وحدة المصـــ ـــأ في الوطن العري  ــ أن ينشـــ
عد  رون أن ينعقد مؤتمر قمة عري في أقرب فرصة  في ميدان القتال و
ـــــع إطار النظام المقترح قائما على  ــ ــيرة لوضـ ــــ ة المصــ انتهاء هذه المعر
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ـــــ ــ ــ ــــ ار الذات وعلى أماني التعاون الصـ ادل وعلى إن ادق وعلى الثقة المت
عد أ فرد وفوق أ منصب. ة والخالدة  اق ة ال   الشعوب العر

بيرا  - 7 عرفون أنهم يواجهون موقفا  ة وهم  ـــاء الدول العر ــ ــ إن ملوك ورؤســــ
ات  ان ل اإلم ة و ع الموارد العر علنون أن جم ـــخمة  ــــ ــــ ة ضــ ـــئول ــ ــ ــ ومســــ

لها ــــص  ــــوف تخصــــ ــير دون قيود او  والطاقات ســــ ــ ــ ة المصــ لخدمة معر
ة العداء وســـهلت  عتبرون أن القو التي ناصـــبت األمة العر حدود وهم 

فه.   للعدوان اإلسرائيلي يجب أن تتحمل تكال
قررون اآلن - 8 ة  ولكي تكون وجهة نظرهم ، إن ملوك ورؤســـاء الدول العر

ع األطراف ــــحة أمام جم ــ ــ ــــ ـــين ملك األردن ، واضـ ــــ ــ ــ  أن يتوجه الملك حســ
اته إلى  ــؤول ــ ه مســـ ــــمح له  ــــرع وقت تســـ ــ عا وفي أسـ ــمهم جم ــ اســـ متحدثا 
س هوار  ــة وأن يتوجــه الرئ ــات المتحــدة األمر س الوال مقــابلــة مع رئ
ومة  س الح ــــــرع وقت إلى مقابلة مع رئ عا وفي أسـ ــــــمهم جم اسـ بومدين 

ة ن أن تترتب على اسـتمرار  -السـوفيت م لشـرح الظروف والعواقب التي 
ــاعفات ذلك على العدوان ا ــ ـــتعمارة ومضــ القو االســـ ـــرائيلي المدعم  إلســـ

له.   السالم العالمي 
ــعوب  - 9 ل الشـ النداء إلى  ة يتوجهون اآلن  ــاء الدول العر إن ملوك ورؤسـ

ــــواتهم  ــ ـــــالم قائم على العدل أن يرفعوا أصــ ســـ قة والمؤمنة  ـــد ــــ الحرة والصـ
ـــــل  اسـ قدموا للجهد العري ال ـــــرة الح العري وأن  ة لنصـ ل ما في عال

  طاقتهم من عون.
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ــفرائهم في  - 10 ة قد أصـــدروا أوامرهم إلى سـ إن ملوك ورؤســـاء الدول العر
ومات المعتمدين لديها وأن  ــاء الدول او الح طلبوا مقابلة رؤسـ ان  ــم  العواصـ
طلبون  ة وهم ال  عاد المعر قة الموقف وأ حق ة واحدة  لمة عر ينقلوا إليهم 

ـــدق أن إلى أحد أن يختار بينهم  ــــ ــــ صــــ عتقدون  ين أ طرف آخر ولكنهم  و
ة وقواعدها  طرة األجنب ـــــ ــ ــ ـــ ين السـ ار بين الحرة و ار المطروح هو اخت االخت

ة .  العدوان

ع   التوق

  جمال عبد الناصر      

ـــــالة    ـــر هذه الرسـ ــ س عبد الناصـ ــالح  ، قينا ، تب الرئ ــ عد أن تحطم ســ
ح ، الجو المصـــر وتدمرت المطارات المصـــرة ــ ــرة تحت وأصـ ت القوات المصـ

  رحمة سالح الجو اإلسرائيلي..

ــاء   ــــ ــ ـــالة من الملوك والرؤسـ ــ ــر في هذه الرســــ ــ ــــ أن  ، وقد طالب عبد الناصـ
ون لدول العدوان أ موقع  ا .. وأن ال  رطان ا و يتخذوا موقفا موحدًا ازاء أمر
ـــحح موقفها فورًا..  ــ ــ قدم في الوطن العري في أ مجال من المجاالت ما لم تصــ
ة من غير قيود وال حدود  ة للمعر انات العر ع الموارد واإلم ــــص جم وأن تخصــ

ات المتحدة س الوال ا لمقابلة رئ ــــين إلى أمر ــ س ، .. وأن يتوجه الملك حســـ والرئ
ـــــرح األخطار الناجمة عن  ــــ ــ ة لشـ ـــوفيت ــ ــــ ومة الســـ س الح هوار بومدين لمقابلة رئ

  العدوان اإلسرائيلي .
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عد ذلك    ـــالة  ــ ـــــ فأعلن  ، لتغر المترددين وتطمئن الخائفينوجاءت الرســـــ
الم قاطع  س في  ا والى األبد..وأنه  (الرئ ة قد ذابت نهائ ة خالفات عر أن أ

ـــــع نظام عام جديد للتعاون  ــ ــ ة لوضـــــ عد المعر يتعين أن ينعقد مؤتمر قمة عري 
ة ... ادلة بين الدول العر   )الصادق والثقة المت

قيــت في    ــالــة  ــ ــ ــــ ــــ ، فلم يرد ولكن هــذه الرســ ر خزائن الملوك، للعبرة والــذ
ــــف  الرعد القاصــــ ـــرعة  ــ ــ ــاء ... وجاءت الكارثة سـ ــ عليها أحد من الملوك والرؤســــ

ون قد نسيها التارخ ..   ..وأخشى أن 

ــاء قد هبوا التخاذ هذا الموقف ــ لتغير  ، أو مثله ، ولو أن الملوك والرؤســ
ات المتحد انت بيد الوال ة  ة فان المعر ـــير المعر ــــ ات المتحدة  ، ةســـ وعن الوال

  في أيدينا..

ة في اليوم  ـــتجابوا لوقفة المعر ــ ــــ ــاء قد اســ ــ ــ ــ أجل .. لو أن الملوك والرؤســـ
ع من حزران .   السا

ــرائيل ما تزال حول القدس لم تدخلها انت إســــ ع  ــا وفي  ، وفي اليوم الســــ
عيدا عن مرتفعات الجوالن لم تصل إليها..، وس سيناء لم تخترقها   و

ــــحونة وفارغة .. ولكن من  ــــ ــ ــ ــاء مشــ ــ ـــ ــ ــ ــ انت قلوب الملوك والرؤسـ أين .. 
مان. عضها فارغ من اإل غضاء . و الح وال   عضها مشحون 
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س عبد الناصــر قد تعهد في راســلته  عضــهم أن الرئ ال  أن تذوب (ولم ي
ـــا والى األبـــد ـــة نهـــائ قول )الخالفـــات العر ـــالـــه أن  ن أحـــد يخطر في  . ولم 

س عبد الناصر مث ام...الرئ   ل هذا الكالم في يوم من األ

حتو رسالة من الملك حسين إلى الملوك  ان  أما المظروف الثاني فقد 
ـــاء . بتارخ  ــ ــقو القدس .. 8/6/1976والرؤســ عد ســـــ تبت  ـــك في أنها  . وال شــــ

لها فان الجوهر فيها قليل، والكالم اإلنشـــائي فيها  ــها  سـ ولســـت في حاجة أن اقت
ثير.   ثير 

عد المقدمات قول المل ـــين  ــ ام قليلة  (ك حســــ إن جولتنا التي بدأت منذ أ
ون في  عيــدة .. وٕاننــا نعــاهــد هللا أن ن ــة و عهــا جوالت وجوالت. قر ــوف تت ــ ــــ ــــ ســ
افة وجوهها  ة من  ـــــ حث القضــ ة.. وال بد لنا من لقاء عاجل ل ة إلى النها المعر

ة  ة مد حاجتنا في األردن إلى إنشـــاء شـــ ة .. لقد أثبتت المعر مطارات وشـــ
.. وسنبني قواتنا على أمثل وجه وفي أقرب وقت..   .)دفاع جو

ة الدفاع الجو  (قرأت رسالة الملك حسين عن   )إنشاء المطارات وش
ت .. وضحك معي القدر والتارخ !!   وضح

ــحك التارخ ـــادق األمين ، ضــــ ة  ، الن التارخ الصـــ ادة العر علم أن الق
ــها الفر  ـــماء لتقنع الملك الموحدة وعلى رأســـ األرض والســ ــتنجدت   عامر، قد اســـ

ودفعت له الماليين من الجنيهات ...  ، حسين بإنشاء المطارات وشراء الطائرات
  فأبى واستكبر...
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قول العرب األوائل في  ما  ان ثالثة األثافي  أما المظروف الثالث ... ف
ة ــل م ، الجزرة العر صــ ـــالة من الملك ف حتو رسـ ان   12/6/1967ؤرخة فقد 

ـــرفين  ــ ــ ــــفه حامي الحرمين الشــــ ــ ــ ــ ـــاء الدول  (أهاب فيها بوصـ ــ ــــ ع ملوك ورؤســ بجم
ة وٕانقاذ  ـــطين العر ــ ـــارعوا لتحرر فلســ ــ ســ ا أن  قة المؤمنة  ـــد ــ ة والصــ ـــالم اإلســــ

ة..   )األماكن المقدسة فيها من براثن الصهيون

ادرة للدعو  ــل قد أخذ أخيرا بزمام الم ــ ــ صـ ة إلى وقد حمدت هللا أن الملك ف
ان أميرا وولي عهد  ام  ــل أ ــــ ـــــ صــــ ما للملك ف قا قد ـــد ـــ ــــ ــــ نت صـ الجهاد ... فقد 

ــده ، المملكة نت دائما أناشـــ ــم  ، و ـــعود أن يجعال من موســـ ـــد أخاه الملك ســ وأناشــ
ة فلسطين .. ال  ع طاقات العالم اإلسالمي لمساندة قض الحج مؤتمر جهاد لتجم

ع ال ة قاصرا فق على توس ون دور السعود وتوفير الماء... الحج  ، طرأن 
ار اإلســالم بير للذود عن حمى اإلســالم ود ة ، مجمع إســالمي  ل م س تحو ول

اب الراحة!! فين تتوافر فيهما أس فين لط   والمدينة إلى فندقين نظ

الدعوة إلى الجهاد صل  وم قرأت رسالة الملك ف حملني حسن الظن  ، و
ــمي ـــ ــ ــ ــ قظت في ضـ ــت ــ ــ ــــ ة قد اســ ة الدين ادرة ...  ، رهأن الحم أخذ زمام الم وها هو 

ه ــــــع أبوا ــــ ــ طال يدخل التارخ من أوســ ش  ، ودعوت هللا أن يجعل منه  ع ال أن 
ه التارخ بين المغمورن.. طو موت ملكا،    ملكا و

انت تغمره موجة رائعة  ــالمي  ــ ــ ــــ ــ ان الوقت مالئما ... فان العالم اإلســ و
ــــجد األ ــــق المسـ عد أن سـ ةمن التطلع إلى الجهاد  ـــى بيد القوات اإلســـــرائيل ، قصــ



  

-387-  

ــــاهد التهتك والخالعة على أيد أولئك الذين أعطوا  ــ ــ ــاحاته مشـــ ــــ ــــ ـــــت في سـ ــ ــ وفشــ
  الحضارة العصرة أكبر قدر من التهتك والخالعة ..

ان الوقت مالئما ــفينة  ، أجل،  ـــ ــــ ــ ــ ة مع السـ ـــالم ــــ ــــ ــ انت الراح اإلسـ فقد 
الوقائع واألحداث.. ة .. وقد امتألت أوراقي    العر

ــرة آالف ففي ال ــ ـــــ ــــ قرب من عشـ ـــادس من حزران تظــاهر مــا  ــ ـــــ ــ ــ يوم الســ
قاتلوا إلى جانب  ــالح ل ـــــ التطوع وحمل الســ ــتاني في مدينة الهور مطالبين  ـــــ اكســ
ـــتان  اكســــ ــير محمد أيوب أن  ــ ــ ــتاني المشـ ــــ اكسـ س ال إخوانهم العرب .. وأعلن الرئ
تها ضـــد إســـرائيل .. وســـارت المظاهرات ة في معر د الدول العر  مســـتعدة أن تؤ
ة المجلس  ت ي وم تب المعلومات األمر اب أمام م ــ ــ في روالبند وتجمهر الشــــ

  الثقافي البرطاني فاقتحموها وحطموا النوافذ واألبواب.

ــالة إلى الدول  ــ ــ ــير أيوب برســـ ــــ ــ عث المشـ ع من حزران  ـــا ــ ــ وفي اليوم الســ
قول فيها ال ة  ملء الحرة في أن تطلبوا منا ما تحتاجون (عر ــعروا   أرجو أن تشــ

ة ضد إسرائيل ه من مساعدات في المعر   .)إل

عث المشير أيوب خان رسالة إلى العقيد هوار  وفي الثامن من حزران 
م العون الفعلي في  ـــد ــ ـــا تقـ ــ عرض فيهـ س مجلس الثورة الجزائر  ــــدين رئ بومــ

ة ضــــد إســــرائيل م الرجال ، المعر عرض تقد ة  عث برســــالة أخر إلى الســــعود و
  العري. والسالح لدعم الجهد
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ضع قواته  وفي السادس من حزران أعلن مجلس الوزراء الصومالي أنه 
ــوماليين  اتب تطوع الصـــ ة .. وتقرر فتح م ـــرف الدول العر رة تحت تصــ العســـــ

ة ضد إسرائيل.   لالنضمام إلى المعر

ــترك  ــخمة في الصـــومال اشـ وفي التاســـع من حزران قامت مظاهرات ضـ
ـــــ ــ ــ ــــ ــاعــــات شـ علنون فيهــــا األلوف وعقــــدوا اجتمــ ــة  ــ ــدول العر ــــة وأبرقوا إلى الــ عب

  استعدادهم للقتال..

ا تأييده للدول  ـــــ ـــــ ــ ســ ة إندون ع من حزران أعلن وزر خارج ـــا ــــ ــــ وفي الســــ
ــالح  ســــي رغبتهم في التطوع وحمل الســ ــرة آالف حاج إندون ة .. وأعلن عشــ العر

ـــوارع  –لتحرر المســـــجد األقصـــــى  مظاهرات في شــ ــــار آالف من األفغانيين  وسـ
ــة. وأعلنت جمهورة ابو  ــ ل وأعلنوا رغبتهم في التطوع دفاعا عن األماكن المقدســــ

ـــراعها  ة في صــ ا تأييدا للدول العر ة مع أمر ا قطع عالقاتها الدبلوماســـــ مورتان
  مع إسرائيل.

ا  س جمهورة غين وتور رئ ــ ـــ ــــ ـــيد سـ ــ ــــ وفي الثامن من حزران أعلن السـ
تها  ة في معر ــرائيلتضــــــامن بالده مع الدول العر ــ ة ، مع إســ ة العر ــ ــ وأن القضــ

ة .. ووقع  ــعوب األفرق ــ ن عزلها عن أماني الشــ م ة ال  ــــد اإلمبرال ًا  27ضــ نائ
ة .. وأعلن  سـي مع الدول العر ه تضـامن الشـعب اإلندون انا أعلنوا ف ا ب سـ إندون

ار المقدســة ما  ، المئات من مســلمي ســنغافورة اســتعدادهم للتطوع دفاعا عن الد
  لجنة الهالل األحمر في سنغافورة حملة التبرعات للمجاهدين في فلسطين. بدأت
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ونج  وفي الثاني عشر من حزران تجمع مئات من المسلمين في هونج 
ــجد  علنون اســــتعدادهم لتحرر المســ ة المتحدة وهم  ة الجمهورة العر أمام قنصــــل

قول التقرر... )والدموع تمأل عيونهم (األقصى    ما 

ــر من حزرانوفي ال ـــــادس عشـــــ ــمة  ، ســ ــ ــلمون في مانيال عاصــ ــ قام المســـ
ــرائيلي ســـــار فيها حوالي ثالثة آالف  ــ ــد العدوان اإلسـ ــ ـــخمة ضـ الفلبين بتظاهرة ضــ
علنون اســــتعدادهم للقتال إلى جانب إخوانهم  ة و حملون الالفتات الوطن ــخص  شــ

  العرب..

ان  مالئما و.. و... وغيرها من األحداث والوقائع التي تثبت أن الوقت 
حث عن الشخص المالئم..   . ولكنه ي

ــجاع..  ــــ ي .. وشـــ ــل .. فهو ذ ــــ صـــ ـــخص المالئم هو الملك ف ـــ ان الشـــ و
الدفاع عن ثالث  ـــرفين . ومن أجدر منه  ــ ــ ـــــ ح الحرمين الشــ يده مفات وعنيد . و

  الحرمين وأولى القبلتين ؟؟

ســــــق  ان يدعو هللا دائما أن  ه القليلة. و صــــــل .في خط ثم ان الملك ف
ان ذلك قبل ان تســــق بيت المقدس. فها قد حل زمن شــــهي دا في بيت المقدس و

ـــهيدا في بيت المقدس ..  ســـــق شــ ــــل ان  صـ منع الملك ف الفداء والوفاء... ومن 
ة وصحت العزمة..   إن أبواب الشهادة مفتوحة لكل مؤمن . إذا صدقت الن
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ابي ه وشــــــ ا ــ ــ صــــــل في شــ نت أحب الملك ف نا أنا وجيلي من ، و  يوم 
نا نراه  ة .. و ة نتحل حوله وتتحدث عن الوحدة العر ة العر القضــ المشــتغلين 

  أمال ومثًال..

ولكن األمل قد خاب، والمثل قد تضاءل مع السنين .. فلقد عرفناه أكثر 
حها إال التجارب.. ، التجرة والممارسة والرجال صنادي مقفلة   وما مفات

ــالته لّي األمل وانتصــــب المثل .. وعاد إلّي عاد إ ، غير أني وأنا اقرأ رســ
طل وهو المنقذ.. صل هو ال ون ف م ودعوت هللا أن    الحب القد

صــل فقد  ، ولكن .. ضــاعت فرصــة العمر وفرصــة التارخ أمام الملك ف
ــهيدا في بيت المقدس ، الدعوة والنداء )الجهاد(اكتفى من  ــ ــق شـــ ـــ ســ ولن  ، ولم 

ق ، سق قضي  عيدا عن وأغلب الظن أنه س ة عمره في الكالم عن الجهاد .. 
ل نفس ذائقة الموت..   الجهاد.. وسيالقي أجله على فراشه . يرحمه هللا .. و

ون همه األوحد ــل أن  ـــ صـــ ذا اختار الملك ف ة  ، وه ـــعود ــــ أن تظل السـ
ظل ملكا عليها ، مملكة عد ، وأن  ــــعود ظهرا  ــــلل الملك في البيت الســ وأن يتســ

أس م ، ظهر.. حت من وال  ســـق بيت المقدس في يد إســـرائيل .وقد أصـــ ن أن 
ة والمدينة قاب قوسين او أدنى.   م

تبي أمعن النظر في رسالة  لها وأنا جالس في م غمرتني هذه الخواطر 
ـــل  ــ ــ ــــ صــ ـــرفين(الملك ف ــ ــ ــــ س  )حامي الحرمين الشــ وقد فاته أن هذا اللقب الكرم ل

فى. ة الحاج وعمارة المسجد الحرام .. و   سقا
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م  إن ــه المح تــا قول في  ــة الحــاج وعمــارة (هللا تعــالى  ـــقــا ــ ــــ ــ ــ أجعلتم سـ
ســـتوون عند  ا واليوم اآلخر وجاهد في ســـبيل هللا ال  من آمن  المســـجد الحرام 

  )هللا وهللا ال يهد القوم الظالمين 

م                 صدق هللا العظ


