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  انتصر الواحد على ثالثة عشر

  
  قضيت النصف الثاني من شهر حزران مع برد الملوك والرؤساء.  
رم   ـــاء  ــ ــ ــ ــــ منظمـــة التحرر ـــان من تقـــاليـــد الملوك والرؤســــ ز العترافهم 

ــلون إلّي خطبهم  ــ ــ ــ ــــ ـــانوا يرســ عـــد حـــدود التـــأييـــد "، أنهم  وتـــأييـــدهم لهـــا إلى  " أ
ما بينهم .. ةوتصرحاتهم ورسائلهم السر ادلونها ف   التي يت

ًا للخطب والتصرحات    ح حرب حزران مجاًال خص اً أن تص ع ان طب و
حددون فيها مواقفهم وم واقعهم، دون أن تكون لهم مواقف أو والرسائل السرة، 

  مواقع !!.
ــر.. بل    ــ ــ ــ ــــ ًا في التارخ العري المعاصــ ولم تكن حرب حزران حدثا عاد

ــــرائيــل أثنــاء العــدوان الثالثي لعــام  ــ ــ ــــ حرب إســ ، حين زحفــت 1956إنهــا لم تكن 
أن شيئًا ما  إسرائيل على سيناء وقطاع غزة واحتلتها ثالثة أشهر، ثم انسحبت و

  ان ...
ــ   ـــارًا هــادرًا هــبَّ على الوطن العري ب ــ ــ ــــ ــ ــ ل إن هــذه الحرب لم تكن إعصـ

ن وهدأ، وصفا الج ام، ثم س ضعة أ عتها ونظامها... ول اة إلى طب   وعادت الح
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ة  ة رهي رة عطفة تارخ ــ ــ ة والعســ ــ ــ اســ ــ ـــ آثارها السـ انت حرب حزران 
ع أن تهز  ـــتط ـــــ ة ترزح تحت أثقالها، إلى أن تســ ــــــتظل األمة العر افها أكتعن ســــ

ــر ما بين خائب، وخائر،  ــ ــ ـــ ــ ــ م العري المعاصـ ثيرًا من األحمال وأولها هذا الح
  وخائن ...

س األمر  وال يخلو هذا القول العادل من اســـتثناءات قليلة ضـــئيلة ... ول
  في حاجة إلى تصنيف وتفصيل، فاألمة تعرف الصادقين من الكاذبين...

ــاء،  ــ ــــ ـــــ ــان اهتمــامي ببرــد الملوك والرؤســ أقرأه وأتــأملــه، وأحــدد ومن هنــا 
ة، برد الحرب... له برد المعر ان  ة، فقد  انه في المعر   م

جدر  تبي برد آخر ينتظرني و ان في م ــاء،  ــــ ــ ومع برد الملوك والرؤســ
اتب منظمة التحرر في الوطن  ـــعب .. إنها تقارر م ــ ــ ـــ ه برد الشــ ـــم ــ ـــــ بي أن أســ

ة ...   العري، تتحدث عن موقف الشعب أثناء المعر
قرأ وأ التارخ  خذت أقرأ برد الملوك والرؤساء، وأقرأ برد الشعب .. فإذا 
  معي ... 

ة : ة اآلت ان أول ما قرأت .. البرق   و
ــة  ــة العر س الجمهور ـــر رئ ــــ ــ ـــ س جمــال عبــد النــاصــ " فخــامــة األخ الرئ

  القاهرة. –المتحدة 
ــير  ــ ــ ــــ ة المصــــ ع قواتنا وطاقتنا في هذه المعر م بجم ة إننا نقف إلى جان

ة، وقد دخلت  ة الحاسمة في تارخ األمة العر ل التأييد في هذه المعر م  د ونؤ
حانه  ــ ــ ـــائلين المولى سـ ات، ســ قاتها العر ــــق قواتنا إلى األردن لتعمل إلى جانب شـ

عًا بنصره". دنا جم   وتعالى أن يؤ
  عــالتوقي
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ص   لـف
  
  

ــ ــالتحـ ـ ـــة .. و ـــة في اليوم األول للمعر ــارخ هـــذه البرق ـــان تـ ديـــد في و
  الخامس من حزران ...

ع  ع نشــــراتها، وتذ ة في جم ة، تعيد نص البرق ــعود وانطلقت اإلذاعة الســ
ة تؤ ائل الجزرة العر ات من ق د عد ذلك أن الديوان الملكي تلقى مئات البرق

ائل للزحف في جهاد افيها " الخطوات التي  تخذها جاللة الملك وتعلن تطوع الق
  سطين..".إسالمي لتحرر فل

ـــعب  ــــ ــــ ــ ـــــة، فإن الشـ ــ ــ ــــ ـــادقة وأمينة ومخلصــ ـــــ ــــ ات صـــ انت هذه البرق ولقد 
فتد  حت له الظروف أن  ، يود لو أت ة األخر ــعوب العر ــــ ــــ الشــــ  ، ـــعود ــ ــــ الســـــ

المهج واألرواح. ة  ة العر   القض
ــعود  ــ ــعب الســـ ــــ ة، والشـ ة وتلب ـــتجا انت في الواقع، اســــ ات هذه،  والبرق

ة، يردد دائمًا " ل ك ..".الشعوب اإلسالم ك  اللهم لب   ب
ـــــل في اليوم الخامس من حزران،  صــ ة لنداء وجهه ف انت تلب أجل ... 
حتمل الكالم الكثير .. وقال الملك  ة ال  ان هذا النداء موجزًا فإن نداء المعر و

صل في ندائه...   ف
ا  أبناء الشعب العري السعود ..."   "  

ــه منــذ أمــد نــا نتطلع إل ــا إخواني أبنــاء  لقــد آن الوقــت الــذ  عيــد .. ف
ــ ين عناصــ ة الفاصــــلة بيننا و ــتعدوا للمعر ، اســ الشــــر  رالشــــعب العري الســــعود

ة،  م في المعر ون أمام ة  .. وٕاننا ســن التي فرضــتها قو االســتعمار والصــهيون
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ة  ان األمة العر ع ما يهدد  عة في جم م دائماً  في الطل وأثبتوا للعالم أجمع أن
."..  

ان هنالك ان ذل ة .. و صل في اليوم األول من المعر الم الملك ف ك 
  الم آخر في اليوم الثاني ..

بير في الراض احتفاء  ــعبي  م مهرجان شـــ ـــادس من حزران أق ففي الســ
ا وفرنسا  رطان ا و لة استغرقت شهرًا، في أمر صل من زارة طو عودة الملك ف

ًا ف صل خطا ا .. وألقى الملك ف لج ًا أن و ع ان طب ي المهرجان الشعبي ... و
ــرائيلي  ـــــ ة فقال في جملة ما قال:  " إن مجرد وجود الوجود اإلســ يتكلم عن المعر
ــــف  ة هو أكبر اعتداء وظلم عرفه التارخ .. وٕاننا اليوم صــ ــــي العر على األراضــ
ـــبيل  ـــالح في ســـ لنا حملة ســـ س وال مرؤوس، بل  ة، ال رئ واحد وجنود في المعر

عرفوه هللا وف ة واالســـتعمار درســـًا لم  ي ســـبيل الوطن ... يجب أن نلقن الصـــهيون
أ  ســاعد أعداءنا ومن يناصــرهم  ل قوة ضــد من  ... وٕاننا ســنتخذ اإلجراءات 
نوع من المساعدات ... فإلى الجهاد أيها المواطنون، إلى الجهاد أيها الموطنون، 

جب علينا اليوم أن ا أمة محمد .. و ــان، نثبته  إلى الجهاد  ـــــ اللســ نثبت ما نقوله 
ة إخواتي التي  م رغ ــــرفني أن أنقل إل شـ اح .. وٕانه ل التظاهر والصـــــ العمل ال 
ونوا في مقدمة الصــفوف المقاتلة على الحدود وٕاني أعدهم  أن  تقدموا بها إليَّ  

ة ستحق ...". أن هذه الرغ م    وأعد
ـــ ع م  ـــألفـــاظـــه، العظ عـــد هـــذا الخطـــاب الكبير  ـــة و اراتـــه، أذاع راديو م

ـــعود وزر الدفاع والطيران  ــ ــ ــ ــلطان عبد العزز  آل ســـ ــــ ــ ــ ًا آخر من األمير ســ خطا
ــعود موجهًا إلى الق ــ ــ ه :السـ ــلحة قال ف ــ ــ ة المسـ ـــــعود " إن القائد األعلى  وات الســ



  

-10-  

م ســـوف تعيدون فلســـطين إلى  ومة والشـــعب الســـعود  واثقون ومؤمنون أن والح
  أهلها العرب ..".

ان ل اإلرادة  ولقد  هذه الكلمات ســحرها في نفوس الجماهير، ولو اقترنت 
  والعزمة لتحول السحر إلى نصر ...

م في  ون أمام ـــن ــــ ــــل  " أننا ســــ ــــ ــ صـ علن الملك ف ــــيئًا قليًال أن  ــ ــ س شـــ ول
ا أمة محمد ...  وأن أخواني  ــالح .. وٕالى الجهاد  لنا حملة ســ ة .. وأننا  المعر

م  ة ...".سيتقدمون الصفوف، وأني أعاهد   أن تتحق هذه الرغ
ملك  ــــعة .. إنه  ــــ ــ قة ناصـ ـــل قادر أن يجعل هذا الكالم حق ــــ ــ صــ والملك ف
ـــــاعر العالم  ــــ ــ ــ ه مشـ ـــالح والبترول .. وفوق ذلك فإنه بين يد ــــ ــــ الرجال والمال والســـ

  اإلسالمي، بوصفه حامي الحرمين الشرفين.
اح الخامس من  ـــــ ــ ــ ــــل طار إلى بيت المقدس في صـ ــــ صــ ولو أن الملك ف

ــــى يدعوهم إلى الجهاد حزران ـــجد األقصـــ ـــلمين من المســــ ، وخاطب العرب والمســــ
ــــل دعا إلى الجهاد وقعد .. واختار  ــــ ــ ــ صـــ تارخ .. ولكن الملك ف لتغير مجر ال

طال!! طًال .. وما أكثر الملوك وما أقل األ ون ملكًا ال    لنفسه أن 
علن  أن قواته ســتشــترك  صــل يدعو إلى الجهاد، و ان  الملك ف وحينما 
عقلي وجوارحي في  نت أنا  ــادس من حزران ...  ة في الخامس والســـ في المعر
ـة في  ـة والعراق ـات القوات األردن ع تحر ـة، في عمـان أتـا ـات األردن غرفـة العلم
ت من  ــتر ة قد اشـــــ ـــعود ة منذ بدايتها إلى نهايتها، ولم أعلم أن القوات الســــ المعر

عيد  ... والذ أعرفه أن القوات  طة وعلى الحدود قرب أو  قيت مرا ة  ـــعود السـ
اسل، بل لألمة  ش السعود  ال ان من دواعي الشرف للج ة وانتهى .. و األردن
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ة، لو أنه اخترق الحدود  وساهم في القتا ة في حاجة  لالعر انت المعر .. فقد 
  إلى جند واحد، وٕالى طلقة واحدة ...

ـــها على التار ـــى واقعة مثيرة تفرض نفســ ــت أنســ ــم ولســـ خ ... ذلك أن قســـ
ســجل للفر عبد المنعم  ان  ة  في عمان  ادة المشــتر اســتماع اإلذاعات في الق
ان من جملة  ة .. و ة عن المعر ة واألجنب ل ما تقوله اإلذاعات  العر راض 
ة   ــــعود ـــ ــ ــ قول : " إن القوات الســـ ة  ـــــتماع خبر عن إذاعة م ــ ــ ــــ ما نقله جهاز االسـ

ت مع القوات  ــتر ــــ ـــــ ة اشـــ بر في القدس وٕان والعراق ة  في احتالل جبل الم األردن
ســـالح الجو الســـعود اشـــترك مع ســـالح الجو العراقي وســـالح الجو األردني في 

  ضرب المنطقة المحتلة ...". 
ـــاح  " هو نحن  ما تعلمناش  ــــ ــــ قرأ الفر عبد المنعم راض الخبر، وصــ

زة ح – 1948أ درس من حرب فلســـطين عام  ة متمر تى اليوم القوات الســـعود
، نحن  ـــعود ــ ــــ ــ ــ بر ... والطيران السـ في تبوك، من أين جــاءت لتحتــل جبــل الم

ة..". ة ... إنه ال يزال في مطارات السعود ون معنا في المعر   نتمنى أن 
ورحت أهد الفر عبد المنعم راض وأقول له:" على مهلك .. يجب 

ة ..".   أن تروض نفسك على التصرحات العر
بر فقال الفر ر ـــــق جبل الم ــــ ــ ــ اض: " ما الفائدة من الكذب  .. لقد سـ

ة  ـــعود ــاعات .. والقوات الســـ أرع ســــ ة  عد أن احتلته القوات األردن ــرائيل  بيد إســــ
ام!!". ام وأ   عيدة عنا  مسيرة أ

، حرب أطلقتهـــا  ــدأت حرب أخر ــت حرب حزران حتى بـ ــا أن انتهـ ومـ
القاهرة وتأخذ عليها  ة، تندد  ــعود ــ ــ ــ ـــ ــ رة اإلذاعة  السـ ــ ــ ــــ ــ ــ ثيرًا من األخطاء العســ

ة، في الثامن  لغت الحملة ذروتها حين أعلنت جردة الندوة الســعود ة، و اســ والســ
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ة أثناء زارته ال  ـــل أخطر الدول العر ــ ــ صــــ ــــرن من حزران " أن الملك ف ــــ ــ والعشـ
ام بهجوم على البلدان  ــرائيل تنو الق ــ ــ أن إســـ ـــي  ــ ــ ار الماضــ ـــــهر أ ــ ا في شــ ألورو

ة المجاورة  ع الدول العر ـــل قد نقل هذا التحذير إلى جم ـــ ــ ــ ــــ صـ لها، وأن الملك ف
ــ ســ رو ـــطة ممثليها في لندن و ة بواسـ ا، وأن  لالعر رطان ا و أثناء زارتها لبلج

ورتين أن على الدول  ـــمتين المذ ــ ــفراء العرب في العاصــــ ــ ــ ـــل أبلغ الســـ ــــ صــ الملك ف
حقق ن العرب من أن  ـــرائيل ليتم ــ ـــ الهجوم على إســ ة أن تبدأ  ـــــرًا، أو العر وا نصـــــ

ة...".    على األقل حتى ال يتحول الموقف إلى ن
عد يوم إلى أن جاء  ــاعد يومًا  ــ ــــ ة تتصــ ـــعود ــــ ــتمرت الحملة الســـ ــ ــــ  23واســ

نت في جامعة  القاهرة  ر الخامســـة عشـــرة للثورة المصـــرة .. و يوليو، يوم الذ
ًا  ــــر خطا ــــ س جمال عبد الناصـ ة ... وألقى الرئ ـــــ ســــ ـــة الرئ ــ أجلس على  المنصــــ

عدما م ة وقال:  "  ــعود ــ ــ ــ ــــ ه على الحملة السـ ة ... رد ف ًا عن ظروف الن ــه ــــ ــ ــ ســـ
ة  ... الجرايد واإلذاعة  ة السعود سة بيجوا بنتقدونا في المملكة العر حصلت الن
ـاألول  وهو قـاعـد هنـاك  ـه مـاهجمتش  ـل يوم تنتقـدنـا ... جرايـد الملـك بتقول ل

يلو متر .. طي ــة آالف  ـــ ــــ عد خمسـ ـــل عمل الراض  على  ــ ــــ صـ ب وهو الملك ف
."... ر ة ... وال عس عتهم أثناء المعر ر  ام عس ه؟    آ

ــتراحة  ـــالة االســ ه، وجلســــنا في صـ س عبد الناصــــر من خطا وانتهى الرئ
نت في  ا أخ أحمد  س عبد الناصــر قائًال : دانت  عض الوقت .. وســألني الرئ

ة ت في المعر ة اشتر ة .. هل السعود   ؟؟ عمان أثناء المعر
  قلت : نعم ...

ة؟ ت في المعر   قال : إزا اشتر
ة ؟ ت في المعر س عبد الناصر وقال : إزا اشتر   ودهش الرئ
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ة  ـــــعود ــ ــ ــعود والقوات الســ ــ ــــ رت أن الطيران الســـ قلت : إذاعة الراض ذ
ـــــاعات بيد  عد أرع سـ بر  ــق جبل الم ــ بر .. وســ ت في احتالل جبل الم ـــتر ــ اشـ

عد أن احتلته القوا بر" احتجاجًا إســرائيل  بر "  ان جبل الم ة  ...، و ت األردن
  على إذاعة الراض !!

تير غير  ح ... ناس  ــح ــر قائًال : ده صـــــ ــ س عبد الناصـــ ــحك الرئ ــ ــ وضـ
اإلذاعة.. ة حاروا    السعود

ـــــوة متالزمة مع  ـــــوة .. فإن القســـــ ــ ــ ه من قسـ ما ف وٕاني أرو هذا الحادث 
ة ضـخم ة هائلة ... على الصـعيدين العري القدرة ... إن قدرات المملكة السـعود

ة والبترول ــ ــ اســـ ــ ــ ة والســـ ــى الطاقات الروح ــ ـــالمي ... وال ننســـ التي تملكها  ةواإلســــ
ة، لو  ن أن تلعب  دورًا خطيرًا في المعر م ة، والتي  ـــعود ــ ــــ ــــ ة السـ المملكة العر

ة...   أنها توضع تحت تصرف المعر
ة ... خ ــــل من المعر ــــ ــ ــ صـــ ان هذا هو موقف الملك ف ة رنانة، وٕاذا  ط

وجهاد في اإلذاعة ... فإن موقف الشعب السعود أعظم وأكرم ... حقًا وصدقًا 
...  

ه  ما وعده مل اتب التطوع مفتوحة أمامه  لم يجد الشــعب الســعود  م
ما طلبوا ... ولم يجهز  ة  صــل يتقدمون المعر .. ولم يجد األمراء أخوة الملك ف

ـــالح . الســ ــالح  ل ما القادرون على حمل الســـ ــعود بذل  ــ ــعب السـ .. ولكن الشـــ
ة  ـــعود ــهر حزران حطت طائرة نقل سـ ع .. ففي الواحد والعشــــرن  من شــ ـــتط سـ

ــة  المتنوعــة  349في مطــار عمــان تحمــل "  س واألغــذ بيرًا  من المال " طردًا 
  السعوديون ألسر الشهداء في األردن...".  ن تبرع بها الموطنو 
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ة اد الســعود انت هذه إحد األ ام الســوداء...  و ضــاء في تلك األ الب
ــــة  ــ ــ ــ متها " مليون ورع مليون دوالر مائة وخمســـــ ة ق ـــعب ـــ ــ ــــ وقد لحقتها تبرعات شــ

ة ...". عين  قطعة من الحلي الذهب   وس
ــخاء الحجاز حتى  ــ ــــ الكرم النجد والســــ ة  ــــعود ــــ ــ ثم توالت التبرعات الســ

. متها في منتصف حزران  ستة وأرعين مليون رال سعود   بلغت ق
ر غيره ...   ما أعظم الشعب وما أكرم الشعب .. وال أذ

  
ان من  ًا وملكًا ... و ـــع ة  شــ ــعود ــ ان ذلك هو حصـــــيلة برد مع السـ
ة،  ة دولة بترول ــعود الســـ ت  .. وهي  ة أن أنتقل إلى برد الكو المصـــــادفة الغر

ة  ... وماذا وجدت في البرد ... اتها بداءة يدو   ومثلها، بدأت ح
ه: "  سم الخامفي اليو  ت مرســـــوما جاء ف ــدر أمير الكو من حزران أصـــ

ة،  ات الصـــهيون اح اليوم مع العصـــا ة منذ صـــ ت تعتبر في حرب دفاع إن الكو
ة .." اناته لخوض المعر ل إم ضع  ت    وٕان الكو

ــــة طارئة أقر فيها  ــ تي في جلسـ وعلى أثر ذلك، اجتمع مجلس األمة الكو
ما أقر اإل  ، ـــــوم األمير ة األخر التي اتخذها مجلس المرســـ ــتثنائ ــ جراءات االســــ

ت  ر العام في الكو ــ ــ ـــع الحاكم العسـ الوزراء .. وتنفيذًا لهذه اإلجراءات فقد وضــ
ة  ات  النف  العاملة في البالد تحت الرقا ــــر ة في شــــ ـــــلك ع المحطات الالســـ جم

...  
اتها ال  ــؤول ــ ــــ ــ ــ ت تواجه مســ هذا ظهر في اليوم األول للحرب، أن الكو و

ــتور، ولها قوانين.. دو  ــــ ــتورة  لها مجلس أمة، ولها دســ ــ دولة دســــ ة، بل  لة بدو
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م في مجموعه ال يزال في يد األســـــرة  ــيئًا واحدًا، وهو أن الح ــ ــتثنينا شـ هذا إذا اســـ
ة .. ة السعود   الواحدة .. شأنها في ذلك شأن المملكة العر

ـــــاطيل ــ ــ ع من أن أســــ ـــادس من حزران، وعلى أثر ما أذ ـــ ــــ  وفي اليوم الســـ
تي وقف  ـــرائيلي، قرر مجلس الوزراء الكو ــ ــ ـــند العدوان اإلســــ ـــ ــــ ا تسـ رطان ا و أمر

ا.. رطان ات المتحدة و ل من الوال تي إلى    تصدير النف الكو
ــــرة  ـــــة ســــ تي في جلســـ ع من حزران واف مجلس األمة الكو ـــا ــــ وفي السـ
تي لدعم المجهود  و ــة وعشــــرن مليون دينار  ص مبلغ خمســ ــ طارئة على تخصــ

ة.الح   ري للدولة العر
ش   تــائــب من الج ــت  عــث الكو ـــعيــد المجهود الحري فقــد  ــــ ـــــ وعلى صــ
ة ... وقد سق منهم عدد من  تي إلى الجبهة المصرة للمساهمة في المعر الكو

  الشهداء في الميدان، تجسيدًا  لوحدة النضال العري.
ت بتظاهر  ــوارع الكو ــــ ــــ ــعبي رائعًا .. فقد ازدحمت شـ ــ ــــ ــ ان الجهد الشـ ات و

ة، وتهافت  المواطنون على  الســالح لالشــتراك في المعر ة ضــخمة تطالب  شــعب
ل المجهود الحري ... ووقف  ة لتمو ـــخ ــ ــ ــ ــــ الغ سـ م الدم، وتبرعوا  مراكز التبرع 
ة المتحدة  وســورا ولبنان والمملكة  المئات أمام ســفارات األردن والجمهورة العر

ة تطالبهم قبول تطوعهم  ـــعود ة الســـ ة، وقرر التجار العر للقتال في ميدان المعر
ـــات   ـــســـــ ما بدأت المؤســـــ املة،  ة مقاطعة  ة والبرطان ـــائع األمر ــ ضـــ مقاطعة ال
ة ...  ة واألمير التجارة ورجال األعمال سحب ودائعهم من المصارف البرطان
لها إلى  لت  ــ ــــ ــــ ــ ة أرســ ة وأدو بيرة، ومواد غذائ ة  وجمع المواطنون تبرعات مال

ـــين، األردن  اء والممرضـــ ـــم عددًا من األط ة تضـــ ـــح عثة صـــ ــافرت  ــ ــورة، وســ وســــ
ة إلسعاف الجرحى في األردن وسورا. بيرة من األدو ة  م   ومعها 
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ــــًا  ــعو ــ ــــ ـــــ ـــا شـ ـــاتهـ ـ ولم تتخلف إمــــارات الخليج العري عن النهوض بواج
ع من  ــتط ــ ــ ــــ ما تســــ امًا، وهي  ما تزال رازحة تحت النفوذ األجنبي، فقامت  وح

ات النضال ة  واج العري ... ففي دبي، على سبيل المثال، أرسل المواطنون برق
ة من إمارة  از األراضــي الســعود اجت طلبون فيها الســماح لهم  صــل  إلى الملك ف
ـــــوارع  ــ ـــخمة في الشــ ــ ــ ـــــول إلى جبهات القتال ... وقامت تظاهرات  ضــ ــ دبي للوصــ

ــرائيل، واتجه ــ ـــاندة إسـ ي البرطاني  في مســ ارًا للتواطؤ األمر ـــتن المتظاهرون  اســ
ه.   إلى مبنى البنك البرطاني وأشعلوا النار ف

ات النف العامة  وفي أبو ظبي، أمر حاكمها الشيخ زايد بن سلطان شر
ات المتحدة ... ا والوال   في بالده عدم تحميل ناقالت النف المتوجهة إلى برطان

حرن  فة حاكم ال ســــى بن ســــلمان آل خل ــدر الشــــيخ ع حرن أصــ وفي ال
ات شحن ناقالت البترول .أم ع عمل حرن بوقف جم ة نف ال   رًا إلى شر

  وتناولت برد لبنان...
الواجب اللبناني ...  ام  ـــعب في الق ــ ومة والشـــ ـــافرت الح ـــ وفي لبنان تضــ

رة، وٕان  مولبنان على الدوا ة والعس اس ل قدراته الس ة  ة الفلسطين يؤد للقض
ملك منها إال القليل .. وذ الدول ان ال  ـــغيرة،  ون دولة صـ ه أنه رضــــي أن  ن

ة الصغيرة الكثيرة !!   العر
س الجمهورة السيد شارل حلو أن  "  ففي الخامس من حزران، أعلن رئ
ــير  ــ ــهيوني يتوقف عليها مصـ ــــد العدوان الصـــ ــها  العرب ضـ ة التي يخوضـــ المعر

س الوزارة خ رامي رئ ــيد  ة .. وأذاع الســـيد رشـ ه : لبنان  والبالد العر ا قال ف طا
ة لبنان " ... واجتمع مجلس النواب في  ة هي معر "  نحن نعتبر أن هذه المعر
ـــي  ة لتنسـ ــتثنائ ات اســ ومة صــــالح اإلجماع إعطاء الح جلســــة طارئة قرر فيها 
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مــا في ذلــك دخول قوات  ــة   ــة  والعر رــة بين القوات اللبنــان ـــــ ــ ــ ـــ ــات العســ العمل
ة  .. ة إلى األراضــي اللبنان ه "  عر ش اللبناني بالغًا دعت ف ادة الج وأذاعت ق

عهم  ــماءهم من أجل تطو ــ ــــ ــجلوا  اســـ ــــ ــ ســـ مين في لبنان  أن  ــطينيين " المق ــ ــ ـــ الفلســ
ة ... ة واللبنان ة بين الطائرات اإلسرائيل ة التحرر"، ووقعت مناوشات جو   لمعر

ًا  ا ــ ــ ــال العري، شــ ــ ــاندة النضــ ـــعب في لبنان جهدًا في مســــ ولم يدخر الشـــ
اء الروح وطال ة وٕاذ ة  واألدو ـــاء ورجاال، في جمع اإلعانات واألغذ ــــ ــ ــ ًا، ونســــ

ة ...   الوطن
ــــاء  ـــهدت بيروت اجتماعًا طارئًا لرؤســــ ــ ــــهر حزران شـــ وفي الثامن من شــــ
ه مقررات هامة "  ة اتخذوا ف ـــناعة والزراعة في البلدان العر ــــ ــ ــ غرفة التجارة والصــ

ـــتعمار  ــ ـــ ــ ــد االسـ ــ ــ ــ ة ضـــ ة العر ـــاد ــــ البترو فتح الجبهة االقتصــــ ما يختص   ل... ف
." ة األخر   والتعامل المالي ، والنقل وسائر الجوانب االقتصاد

ــماعيل األزهر  س إسـ ــودان وجه الرئ وتناولت برد الســـودان .. وفي السـ
ون نموذجًا  صـح أن  ًا  إلى الشـعب  السـوداني،  في الخامس من حزران خطا

ه إيج ـــاء ... وخير ما ف ــــ ـــه الكامل ما لخطاب  الملوك والرؤسـ ــــ ازه، وقال في نصـ
ــرائيلي على الوطن  ــــ ــ ـــ ــ ان العري  الثائر أثر الهجوم اإلسـ يلي : " لقد انفجر البر
ة الكبر  ــــؤول ــ المســ ـــم  ــ ــ ــال العرب تتسـ ــ دأت بذلك مرحلة جديدة في نضــــ العري و
ــانـه  ــل عري .. إنهــا الزحف المقــدس نحو العــدو وتمز  الملقــاة على عــات 

ًا..."وسح وجوده والقضاء ع ه قضاء ثورًا وأبد   ل
ة "  ســــ ة التأســــ ــودان الجمع س وزراء الســ وابلغ محمد أحمد  محجوب رئ

ـــــرائيل، وأن القوا ــــــودان قد أعلن الحرب على إســـ ة  تأن الســ ــودان ــــ ـــلحة  الســ ــ المســـ
ة  ة " .. وقامت مظاهرات شعب ستتجه إلى الجبهة المصرة لالشتراك في المعر
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ة في شـــوارع العاصـــمة تندد  س الغاز صـــاخ العدوان اإلســـرائيلي، واســـتخدم البول
ات المتحد   .ةالمسيل للدموع حين توجه  المتظاهرون نحو سفارة الوال

ل  ــــوداني تحو ــ ــ ـــــادس من حزران قرر مجلس الوزراء الســـ ــــ وفي اليوم الســ
ما قرر  ــــرة  سـ ــو ة إلى البنوك الســـ ة المودعة في البنوك البرطان ــدته المال أرصـــ

ة اتحاد العمال السود اني االمتناع عن شحن أو تفرغ أ سفينة أو طائرة برطان
ة في موانئ ومطارات السودان.   أو أمر

ع من حزران أغلقت الســلطات المســؤولة مطار الخرطوم  في  وفي الســا
ــا التحلي في األجواء  ــ ـــــة وحظرت عليهـ ــــان ـــة والبرطـ ــ ـــه الطـــــائرات األمر وجــ

ة .   السودان
تائب من الج ش الســوداني قد وصــلت إلى الجبهة المصــرة والواقع أن 

ة  قدم للمعر ًا أن  ــع ومة وشـ ســـتطع الســـودان ح ة ... ولم  ت في المعر ــتر واشـ
ه في الجنوب وأزمة  ة، ومتاع ــع ــ ــــ ــــ ة الصــ ـــاد ـــــ ــــ أكثر مما قدم في ظروفه االقتصـــ

!! ا عطشي والماء يجر   العطش .. و
ان المشـــير عبد هللا ال من، فقرأت ب ســـالل " بإعالن ووصـــلت إلى برد ال

ـــرائيل ... ومع هذا فلم  من في حرب مع غير إسـ ان ال ــرائيل " و الحرب على إســ
ـــعب  اتب للتطوع .. وحث شــ علن فتح م ـــالل إال أن  ـــع المشـــــير عبد هللا الســ ســ
ــنعــاء على مهــاجمــة القوات  ــ ــ ــ ــــ ــة من راديو صــ ــ ــ ــ ــــ الجنوب العري في إذاعـة خـاصـــ

ة حيثما وجدت.   والمنشآت البرطان
عــد ــا هي  ثم انتقلــت  ــانــت ليب ــمــال األفرقي ف ــ ــــ ــ ــ ذل إلى برــد مع الشــ

ومــة ... فمــا من قرار  قود الح ــعــب هو الــذ  ــ ــ ــــ ــان الشــــ ــا  األولى ... وفي ليب
ـــعب هو الدافع والحافز، ففي الخامس من  ــ ــ ــــ ان الشـــ ة إال و ومة الليب اتخذته الح
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ان المتظاهرون  ا، و ــــخمة المدن والقر في ليب ــــ ــــ حزران اجتاحت تظاهرات ضــ
ـــــتعدادهم لخوض يهت ــ ــ علنون عن اســ ة، و ــهيون ــــ ــ ـــتعمار والصـــ ـــــ ــقو االســـ ــ ــــ ســـ فون 

ــمـائهم في  ــ ـــ ــ ــ ــ ـة، وتجمهر ألوف المواطنين أمـام مراكز المحـافظـات لقيـد أسـ المعر
ـدأت وحـداته  ش الليبي و ـــفوف الج ــ ــــ ــــ ــــجـل المتطوعين ... وعم الحمـاس صـ ــ ــــ ــ ســ
ــة  ــة العر نغــاز في طرقهــا إلى الجمهور ـــتعــداد للتحرك من طرابلس و ـــ ــ ــ ــاالســــ

  متحدة.ال
ة تحت ضــغ الشــعب قد أرســلت في الخامس من  ومة الليب انت الح و
اسمنا  د لفخامتكم  س جمال عبد الناصر تقول فيها : " نؤ ة إلى الرئ حزران برق
ة  م في خوض معر ـــــامد إلى جان ـــعب الليبي موقفنا الصـــ ــ ــ طولة والشـ ــــم ال ــ اســ و

مات ـــدرت التعل ــــ ــــ ــرف والتحرر والعودة وقد صـــ ــ ـــــ ــــ طولة والشـ إلى قواتنا بدخول  ال
ــادق  د تأييدنا الصـ م ورهن إشـــارتكم نؤ ــع تحت تصـــرف ة وأن توضـ الجبهة األمام
فرضــه علينا  ل ما  ة  انات لمســاعدتكم والتضــح افة اإلم واســتعدادنا لتســخير 
ـة فعًال في اتجـاه القتـال "  ـت القوات الليب الواجـب القومي المقـدس .. " وقـد تحر

ة " ثم عا عد أن توقف القتال!!الجبهة األمام   دت إلى قواعدها 
اب  وفي الثامن من حزران اشتدت المظاهرات في طرابلس وتعرض الش
لغ عــدد  ــة، و ــانوا في طرقهم إلى القــاعــدة األمر يين الــذين  لعــديــد من األمر
ة .. واحتل عدد  رات تدرب ــ ـــ ــتة آالف انخر ألفان منهم في معســ ــــ المتطوعين سـ

ة الليبيين ة في روما، ورفعوا الالفتات على نوافذها  من الطل ــفارة الليب ــ ــ ـــ ــ ــ دار السـ
ومتكم وتخــاذلهــا في  ــات المتحــدة، محتجين على ح ــالوال ـــرفــاتهــا، منــددين  ــ ــ ــ ــــ وشـ
ارس بدعوة  ة الليبيين في  ما أبرق االتحاد العام للطل ــال العري ...  ــ ــ ــ ــــ النضـــ
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ــات المتحــدة " وٕاال فــإنهم ــاتخــاذ موقف حــازم إزاء الوال ومــة  ينفــذون قراراتهم  الح
ل أنحاء العالم" . ة في    بإحراق السفارات  الليب

وفي اليوم التاسع من شهر حزران تظاهر أكثر من عشرة آالف شخص 
ـــات  ـ ـــاثرت طل ــاني، وتكـ ي البرطــ في طرابلس احتجــــاجــــًا على  التواطؤ األمر

تب منظمة التحرر، وغادر الفوج األول من المتطوعين  اللي  نبييالتطوع على م
ه ليبي  ـــــلت حملة التبرعات إلى مليوني  جن ًا .. ووصــ ــــر طبي ة عشـــ ومعهم ثمان

ــة ف ن ... وامتنع العمــال الليبيو  ــة والبرطــان مينــائي  يعن تفرع البواخر األمر
نغاز ...   طرابلس و

ة من الطرائف..  ان برد تونس طرفًا ... وال تخلو المعر   و
ًا!!.. في تونس تحرك الشعب أوًال، وتحر  س القائد المجاهد ثان   ك الرئ

ار العدوان اإلسرائيلي بين  ففي الخامس من حزران، وما أن انتشرت أخ
صـــفوف الشـــعب حتى انطلقت التظاهرات تمأل شـــوارع العاصـــمة، وفصـــد األالف 
ــذ  ـــة فـــاقتحموهمـــا وحطموا األثـــاث والنوافـ ــة والبرطـــان ـ ـــارتين األمر ـــــف ــ ــ ــــ إلى السـ

أنها في ساحة حرب.واألبواب، ومزقوا األو  دت العاصمة    راق، و
ة فلم  س بورقي ارها إلى الرئ ل تفاصــيلها وأخ ة الشــعب  ووصــلت غضــ
ا  ه الشعب، فخطب في الخامس من حزران خطا ما يناد  سعه إال أن يناد 
عض  عضــهم ل ان  مثله لما اســتطاعوا ولو  أتوا  ثورًا لو شــاء الفلســطينيون أن 

  ظهيرًا ..
ــــي  ـــــ قة في عام ونســــ ــا ــــ ــ ــ ة دعوته الســـ س بورقي ــلح مع  1965الرئ ــ ــــ ــ للصـــ

األمر الواقع ـــرائيل، وعدم جدو الحرب والقبول  ــــ ه: " اليوم   )1(إســ فقال في خطا
                                                           

مة مع الملوك والرؤساء.من ا ،أحمد الشقير  )1(  لقمة إلى الهز
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وقد جد الجد وأخذ الكفاح طوره الجد من أجل الح والعدل والســــلم تقف تونس 
قاتها من أجل تحرر فلسطين التي اغتصبت أر  ومة في صف شق ًا وح ضها شع

ة  ــتجا ــتعداد لالســ ة االســ ش من اآلن على أه ــعنا الج ـــرد أبناؤها ... وقد وضــ وشـ
الرجال أو العتاد  ان األمر يتعل  ــواء  ــدر إلينا من إخواننا العرب سـ صـ لكل ما 

ـــــائيي ــ ــ س  نأو األخصـــــ ذا انقلب الرئ ة ... ". وه ــــاهمة فعالة في المعر ــ ـــــ مســـ  ..
ة على آرائه وعلى فلسفته، بل على ال أسرها !!بورقي ة    بورقيب

ــك  ــ ـــــ ــــ ة" فأمسـ ة خطوة  أخر على طر " المعر س بورقي ــار الرئ ــ ــ ــ ـــ ــ وسـ
ومة  ـــم تونس ح اسـ س عبد الناصــــر معرًا عن تأييده،  التلفون وتحدث إلى الرئ
ــــي على أتم  ــــ ـــ ــ ش التونسـ ة المتحدة، " وأن الج ًا، لموقف الجمهورة العر ــع ـــ ــ ــ ــــ وشـ

ة إلى جانب الدول ا قة ".االستعداد  لخوض المعر ة الشق   لعر
س  ش التونسي في شوارع العاصمة، ليثبت الرئ وسارت وحدات من الج
ة ... وابتهجت  الجماهير ونثروا الزهور على  ة أنه جاد في خوض المعر بورقي
ة  ت الوحدة التونســ الغة من الســـرور والحماســـة، وتحر الجنود وســـ  مظاهرات 

  في اتجاه الحدود ...
ـــع   ــدر مجلس األمن قراره بوقف وفي اليوم التاســـ ــ ــــهر حزران أصــ من شــ

ة  س بورقي ة من الحدود .. وأعلن الرئ ــ ــ ـــــ ــــ إطالق النار ... فعادت القوات التونسـ
  موافقته على وقف إطالق النار، قبل أن يبدأ بإطالق النار ...

ــــي  ان الكالم التونسـ ـــي، أما في الخارج، فقد  ان هذا في الوطن التونســ
ــعب  ــــ ات الشـــ ة االبن، مخالفًا لرغ ـــي المجاهد ... فقد أعلن الحبيب بورقي ـــــ التونسـ

ة  ـــك وزر الخارج عد اجتماعه مع دين راسـ ا،  ة في أمر ة التونســــ وزر الخارج
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ـــعــب في تونس وأن  ــ ــ ــــ ــ عتــذر عن التظــاهرات التي قــام بهــا الشـ ــة، أنــه "  األمر
رة ليلقوا جزاءهم.... مة العس قدمون إلى المح   المشاغبين س

ان برد الرأس!! و   المغرب مثل برد تونس ... حذوك الرأس 
ــعب المغري  وجر  في المغرب ما جر في تونس ... فما أن علم الشــ
ــار  ـــ ــ ــ ، إلى التظاهرات وســ ــعب في المدن  والقر ــ ــ ــ ة حتى تناد الشـــ اء المعر أن
ــــاهمة في الحرب،  التطوع والمســـ طالبون  ومة  ن الح آالف  المواطنين إلى دواو

ة  دأت حر ة، وامتنع العمال عن تفرغ و ة والبرطان ـــائع األمر ضــــ المقاطعة لل
القمح  انت محملة  ـــاء، رغمًا عن أنها  ــ ــ ضـــ ة في ميناء الدار الب البواخر األمر

طون الشعب ...   إلى المغرب .. إلى 
أن  ـــن الثاني وأمر  ــ ــعبي، تحرك الملك الحســـ ــــ وفي غمرة هذا التحرك الشــ

ــة...  ــًا تتحرك القوات المغر ـــــم ـــــ نــا أعلنــا رســــ فجمعهــا وخطــب فيهــا قــائًال ... " 
أننا مســــتعدون ألن نذهب ونحارب ونقاتل بجانب إخواننا العرب، وها هو  موقفنا 
ة  هذا اليوم قد وصـــل، وها هي الســـاعة قد حانت، وها هي أفواج من قواتنا الملك

قاتها ال ــتتوجه اليوم إلى بالد الشــــرق األوســــ لتقف بجانب شــــق ـــلحة ســ قوات المسـ
ة".   المسلحة العر

ـــدر  ــ " حتى أصــــ ـــــ ــ ــرق األوســ ــــ ــ ة تتحرك إلى " الشـ ولم تكد القوات المغر
ـة إلى ثكنـاتها،  مجلس األمن قراره بوقف إطالق النـار ... فعـادت القوات المغر

فى هللا المؤمنين القتال ..   و
قي من البرد الجزائر ... ان آخر ما    و
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ــام العرب ف ــ ــاعس ح عوض عن تقــ ــــه  ــإذا  ــــا والمغرب فــ ي تونس وليب
سـجل  صـفحة مشـرفة في تارخ النضـال العري، وليثبت أن الثورة الجزائرة ما  ل

  تزال منطلقة  إلى تحقي أهداف جديدة في الوطن العري.
اح الخامس من حزران،  ــعب الجزائر على إذاعته في صــــ ق الشــ ـــت اسـ

ما ف ار الهجوم اإلسرائيلي على مصر ... و ة وهي تنقل أخ علت الجماهير العر
ــون  لســ ة تناد " و ــاخ ــعب الجزائر في مظاهرات صــ ل أقطارها، هبَّ الشــ في 
ة  ة األمر ــــــفاح" واقتحم المتظاهرون المراكز الثقاف ــــ ــون ســــ ــــ ــ ـــ ــ ـــفاح"، " جونسـ ــ ــ ـــ ــ ســ
ن  ن يتم ــة، فحطموا األبواب والنوافــذ وفرقوا  األثــاث واألوراق، ولم  والبرطــان

طرة على ال س من الس الغة ...البول ة  صعو   موقف إال 
س الجزائر العقيــد هوار بومــدين، ال في اليوم األول،  ولم يخطــب الرئ
ًا في الخامس من  ل ما فعله أنه اتصل تلفون ة، و وال في اليوم الثاني من المعر
ًا في  ــع ـــًا وشــــ شـــ ومة وج دًا وقوف الجزائر ح س عبد الناصــــــر، مؤ الرئ حزران 

دأ الت ة ... و   نفيذ...المعر
ــة من طراز ميج  ــة وأرعون مقــاتلــة جزائر ــانــت ثمــان في اليوم الخــامس 
ة،  ــحراء الغر ــ ــ ــــ ا والصــــ ة فوق تونس ... وليب ـــــ طرقها في األجواء العر ــ ــ ــــ تشـ

طها في الميدا ة المتحدة...نووصلت إلى مها   ، على أرض الجمهورة العر
ات ا ا،  ةلمتحدوفي اليوم السادس أوقفت الجزائر النف عن الوال رطان و

ــراف الدولة ... ووجه راديو  ــ ة تحت إشـــ ات النف األجنب ـــر ــ ع شــ ـــعت  جم ووضــــ
ا ..  رطان ا و ة أن تقطع النف عن أمر ــــعود ــــ ــ ا والســـ ـــــدة إلى ليب ــــ الجزائر مناشــــ
ة الجزائر إلى  ــــــندوق الحرب " داع ــــ ــ ة عن افتتاح  "صــ ومة الجزائر وأعلنت الح

  التبرع...
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ع أقلعت ـــا ـــ ــــ ــــ ة جزائرة من طراز ميج  وفي اليوم السـ ـــــراب جو ــــ ــ ــ  21أسـ
ع  ومة الجزائرة حظرًا فورًا على جم ـــت الح ــ ــ ــ ة .. وفرضـ ـــتراك في المعر ــ ــــ لالشـ
ا .. واســتمرت الجزائر في إرســال قواتها  رطان ات المتحدة و الصــادرات إلى الوال
ت فيها منذ وصــــولها إلى  ــتر ة .. واشــ ة والبرة إلى ميدان المعر ـــلحة الجو المسـ

طة حين ت قيت القوات الجزائرة مرا ة .. و وقف إطالق النار في الجبهات العر
عد أن توقف القتال ...   في الجبهة المصرة تنتظر استئناف القتال .. 

ـــة، يتنازعني عامالن  ــ ــ ــ ــــ ضــ غ ة منها وال اره، الحبي فرغت من البرد وأخ
امها اينان .. عامل اإلعجاب بهذه األمة، وعامل النقمة على ح   ... مت

ان يدور في الوطن العري من  ـــغرة لما  ــــ ــ ــ ـــــورة مصــ ــ ــ ان برد صــــ لقد 
الخير والشر، من اإلقدام واإلحجام، من الجود والشح، من اإلخالص واللؤم، من 
عرف من أصــحاب الفضــائل، ومن الغارقون  الســمو والدنو ... والمواطن العري 

  في الرذائل...
ـــؤال الـذ ــ ــ ــ ــــ ـًا ... وثـار السـ ـت البرـد جـان ـام وتر تجـدد مع األ  يتجـدد و

  واألعوام .. سألت نفسي : ما هو سبب الهزمة الكبر التي حلت بنا ...
ر  ـــــ ــ ــ ــــي والعسـ ــــ اســ ــ ــ ـــــ ــي .. وتنوعت ... السـ ــ ــــ ات في نفســ تعددت اإلجا

.   واالجتماعي واالقتصاد
ي والموقف  ــــع الــدولي، ومعــه األمر ــ ــ ــــ ــات: الوضــ ودخــل في هــذه اإلجــا

  السوفيتي...
عدت أن ت ات مجتمعة أو منفردة هي الســــبب ولكني اســــت كون هذه اإلجا

ة المشــــتتة، المبددة،  اب، عند هو الكثرة العر اب وأم األســــ األول .. أبو األســــ
  المترهلة .. ورحت أحصي وأقارن ....
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ة أكثر من الشعب " الشعب اإلسرائيلي" بخمسين مرة ...   األمة العر
ش اإلسرائيلي  ة أكثر من الج ع مرات ...الجيوش العر   س

ة بخمس مرات ...  ة أكثر من الطائرات اإلسرائيل   الطائرات العر
ة  ات اإلسرائيل ا ة أكثر من المصفحات والد ات العر ا المصفحات والد

  ست مرات ...
ة أكثر من الصوارخ اإلسرائيل   عشر مرات ... ةوالصوارخ العر

حرة أكثر من الصوارخ اإلسرائيل عشر مرات ...والقوات ال   ة 
ألف مرة ....   البترول العري أكثر من البترول اإلسرائيلي 

ام اإلسرائيلي بثالث عشرة مرة !! ام العرب أكثر من الح   والح
ـــالغـــة التي  ـــاب الم ــبن المواطن العري أن هـــذه األرقـــام من  ــ ــ ــ ــــ حســ وال 

حة، فليرجع إليها من شــــاء في  ـــح ات تصــــنعها آالم الهزمة .. إنها أرقام صـ تا
. ة األخر ة، والمراجع العلم ة البرطان   معهد الدراسات االستراتيج
تنزة .... ثرة مبددة مترهلة ، وٕاسرائيل قلة موحدة م   نحن 

بب الكارثة ...  ــ ــــ ـــــ ــ إنها هذه الكثرة، التي نزهو بها ونعجب بها، وهي سـ
ثرتنا الغارقة في نتن التجزئة وعفن االنفصــال، ولو إن ثرتنا  فالكارثة تكمن في 

ادتنا واحدة ... لما وقعت الهزمة الكبر .. بل لجاء  ــنا واحدة، وق واحدة وجيوشــــ
  الفتح األنور، والنصر المؤزر ...

عين جنسا من األمم.... م س   لقد انتصرت إسرائيل ألنها دولة واحدة تح
م أمة واحدة ... سرنا ألننا ثالث عشرة دولة تح   ولقد ان

ذا انتصر الواحد، ألن ذا انهزم الثالثة عشر ...وه   ه واحد أحد .. وه
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ــــرنا الكثرة،  ــ ــ ــــ ة لم تنصــ لقد أعجبتنا هذه " الكثرة " فلماء جاء يوم المعر
ام الرسوم الكرم ... ما جر في غزوة ُحنين، في أ   تمامًا 

ان ذلك مصـــداقًا لقوله تعالى  " ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم و

  ". مبا رحبت ثم وليتم مدبرين ضاألرشيئًا وضاقت عليكم 

م    صدق هللا العظ

  
  
  
  
  

  

و   ارـأسرار وأخب..من موس
  

....أن ما    ام الستة حتى بدأت حرب أخر   انتهت حرب األ
ان ميدانها الوطن    ــوفيتي ... و ــ ــ ــــ انت هذه الحرب على االتحاد الســــ و

ــة، األ ميون والمثقفون العري على امتــداده، والمحــارون فيهــا هم الجمــاهير العر
...  
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ــدينون    ــام العرب يــ ــ ــان ح ــ ــذ  ــــه وفي الوقــــت الــ ــــا  ف رطــــان ــــا و أمر
ًا  لمســــاندتهما ــوفيتي، تحمله جان انت جموع الشــــعب تدين االتحاد الســ إســــرائيل، 

ة ... األمة العر ة في الهزمة الكبر التي حلت    بيرًا من المسؤول
اتب منظمة التحر وها أنا أ   ــــتعرض تقارر م ة في الوطن ســ ــطين ــ ر الفلســ

عث بها  ان ي ة التي  ــــبوع ــ ــــرة " األســـ ذلك التقارر " الســـــ ـــتعرض  ــ ــ العري، وأســ
االتحاد السوفيتي ... قة  ة لها صالت وث   السفراء العرب إلى عاصمة عر

التسـاؤالت عن موقفه منذ أن بدأت    بدأت الحملة على االتحاد السـوفيتي 
ار، إلى أ ــهر أ ـــ ـــــ انت األزمة في أوائل شـــ ن وقعت الحرب في أوائل حزران... و

  التساؤالت ...
ا  -  ــاعدت برطان ما ســ ة  ـــوفيتي  الدولة العر ســــاعد االتحاد السـ لماذا لم 

ا إسرائيل؟..   وأمر
ـــــ  -  ض المتوسـ حر األب ة في ال ة واألمر ــاطيل البرطان انت األســــ إذا 

فعل األســـطول الســـوفيتي م ثل ذلك... قد ســـاندت إســـرائيل ... فلماذا لم 
ة ؟..   لدعم القوات العر

ــحب قوات  -  ــــ ـــــر، في ســـ ـــوفيتي تأييده لموقف مصــــ ــــ لماذا أعلن االتحاد الســ
ــيئــًا حينمــا وقعــت  ـــ ــ ــ ــ فعــل شـــ ــة، ولم  ــة وٕاغالق خليج العق الطوار الــدول

 الحرب؟..

الضغ على مصر، حتى إلى ليلة الخامس  -  لماذا قام االتحاد السوفيتي 
ــ ال ــ ــــ ــ ــ ــأن تعمـــــل على ضــ ـــ ـــة من حزران،  ــادئــ ـــ نفس وأن ال تكون ال

 العدوان؟..
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انت تدور على ألسنة الجماهير في البيوت  هذه التساؤالت وغيرها 
ون المواطن  ، والشوارع، وحتى في الطائرة والقطار ... حينما  والمقاهي، والنواد

  العري على سفر، في نزهة، أو عمل...
ان ال   اب التجني، فقد  مواطن العري طيلة ولم تكن هذه التســاؤالت من 

ار  –هذا الشــــهر  ة األزمة، إلى  –آ ع نشــــا االتحاد الســــوفيتي منذ بدا وهو يتا
ة الهزمة...   نها

ــــرحــات قــادة  ــــ ــ ــ ــابتهــاج وتقــدير إلى تصــ ــــتمع  ــــ ــ ــ ســ ــان المواطن العري 
ل  أو رب... حتمل  أ تأو   السوفيت، بتأييد الموقف العري تأييدًا مطلقًا، ال 

ان المواطن ال س و ستمع إلى ما تردده إذاعة  القاهرة من أن الرئ عري 
اح ... ومرة  جمال عبد الناصر استقبل السفير السوفيتي في المساء،  وفي الص
ـــئوم  ــ ـــــ ــــف الليــل في ذلــك اليوم المشــــ ــــ ــــ عــد منتصــ ــل يوم في ذروة  األزمــة ... و

  المحموم!!
ــتمع إلى  ــــ ــ ـــ ــ سـ ـــذلـــك، يتنفس أمال وعزمـــا وهو  ـــان المواطن العري،  و
ض  حر األب ـــوفيتي في ال ــ ــــ ــــطول الســــ ــــ ــ اء تتحدث عن تنقالت  األســـ االت األن و
ـــي  ــ ــ ــــود إلى مضـ ــ حر األســ ة من ال ــوفيت ــ ـــ ة السـ ــــفن الحر ــ ، وعبور الســ ــ ــ المتوســــ
ة، محملة  ــفينة حر ـــ ــ ــ ــ ــــرن، ثالثين، أرعين  ســ ــــ ــ ــ ح عددها عشـ ـــــ ــ ــ الدردنيل، وأصــــ

الصوارخ ...    الطائرات، مزودة 
مة الكبر ومعها الخي ...  فقد  خاب أمل األمة وجاءت الهز ة الكبر

بر على االتحاد  ــاؤالت إلى  حملة  ــــ ــــ ــوفيتي وتحولت التسـ ــ ـــــ االتحاد الســ ة  العر
ا  ا وألمان رطان ا و قليل من الحملة على " دول العدوان " أمر السوفيتي .. أقل 

ل حال ... ة، على  انت حملة قاس ة .. ولكنها    الغر
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ــانوا ال ــــتغرون موقف " دول العــدوان " فــإن  بــل إن عــامــة النــاس  ــ ــ ــ ســــ
ـــوفيت ـــ ــ ــ ة معروف، ولكن العجيب أن يتخذ االتحاد الســ ، وهو يعداءها لألمة العر

ان تعليل  ذا  ة ... وه ـــــداقة دافئة متحر اردًا جامدًا ... والصــ ، موقفًا  ـــدي ــ الصــ
  الجماهير...

ــا " للروس " مثـــل  عــــدائهــ ــة  ــ عض األجهزة العر ـــك أن  ــ ــ ــــ ـــــ ــا من شـ ومــ
ة،  ــعود ة الســـ ــــوفيتي، ولكن الجماهير العر ـــد االتحاد السـ انت تغذ الحملة ضــ

ل  ائها من موقف االتحاد الســوفيتي،  انت تعبر عن اســت ة"  في الدول " التقدم
ة ... راءة ... ومن غير  إثارة وال دعا   صدق و

ــــات  ـــســــ ــــ المؤسـ الروس و اء، إلى تحرش  ــت ــ ــ وتحولت  حملة التنديد واالســ
ة في عدد من  ــوفيت ــ ار الســـ ــتن اســـــ ة ... فقد قامت مظاهرات تجاهر  الدول العر

ــوفيت لإله ا الســ ــوفيتي، وتعرض الرعا ما تعرض أجانب موقف االتحاد الســ انة، 
ــلطات األمن ر من  ـــ ــــ ـــت ســ ــــ ـــــوفييت ... وقضــــ ــ ــ أنهم من الســ ، ظنًا  ا دول أخر عا

اها ... ة ورعا ة السفارات السوفيت ة في حما امًا عصي ة أ   الوطن
في أن نعلم، أن وال أرــد أن  ثيرة .. و ــرد الوقــائع والتوارخ فهي  ــــ ــ ــ ـــ أسـ

ا، في أقصـــى جنوب المغرب األقصـــى، قد شـــهدت عاصـــمتها،  دولة مثل مورتان
ة،  ــوفيت ــ ــفارة الســــ ــــ انت تحاول اقتحام الســ ة  ـــــ ــ ــخة غاضـ ــــ ــوا مظاهرة ضــ ــ نواكشــــ
ــــورًا  ة، وصــــ حملون الالفتات الوطن ا، وهم  ـــــ ـــــقو روســـ ســـ والمتظاهرون يهتفون 

س عبد الناصر ... (بيرة    ).11/6/1967للرئ
انت  ة في الوطن العري ... بل إنها  ع ــاعر طب ــ ــــ ــ انت هذه المشــ ولقد 
ـــل مقـــدمـــاتهــا  ـــانـــت الهزمـــة  ـــة انطلقـــت من غر تحرض وال إثـــاره ... و عفو

  ونتائجها هي الحافز األول واألخير...



  

-30-  

ع أن نج ــتط ــــ ــ ــ ة محتاجة إلى دليل، فإننا نســــ انت هذه العفو ده في وٕاذا 
ات " والقفشــــات " التي انطلقت على أفواه المصــــرين وقد  الســــيل المتدف من الن
ة تردد هذه الفقشــات  اء الشــعب اتهم .. وما زالت األح ضــح عبروا عن أوجاعهم 

  إلى يومنا هذا !!
انت تغمرها موجة من  ــتعمارة  ومما غذ هذه الحملة أن الدوائر  االســ

ار إســرائيل  " األســطور " ... فقد اعتبرته نصــرًا لها الفرح األكبر تمجيدًا النتصــ
انس مونيتر "  رنتش ســـــ ـــل جردة  "  ــوفيتي، حتى أن مراســ وهزمة لالتحاد الســـ
س  ــــتة: " إن الرئ ــ ــ ام الســـــ ــالة مطولة عن حرب األ ــ ــــ ـــنطون قال في رســـــ ــ ـــــ في واشـــ
، فقد حيل دون انتشار  اسي من أزمة الشرق األوس ح الس جونسون قد خرج الرا

ا الح ة أمر ـــرائيل ري ـــ ــ ــ ــ ـــرت إســ ــــ ـــــ ة وانتصــ رب، ولم تقع مجابهة بين الدول النوو
الذل والهوان.." (   ).10/6/1967انتصارًا رائعًا، وأصيب االتحاد السوفيتي 

ــــورا والعراق بوجه خاص، أن  ــــ ــــ ـــر وســ ــ ــ ــــ ة، مصـــ ان على الدول العر و
ة ت شــيد تزحزح هذا الكابوس عن صــدر االتحاد الســوفيتي، فبدأت الصــحف العر

ة إلى  ـــد أنظار الجماهير العر قة، وتشــ ــا ــرح مواقفه الســـ ـــوفيتي، وتشـــ االتحاد الســ
ر  دالمجهو  ــ ــ ــعيدين العســـــ ــ ــ ـــــوفيتي على الصـــ ــ قدمه االتحاد الســ ــ ـــ الكبير الذ ســــ

اسي ...   والس
ـــفت  ــ ــ شـ عد أن  ــــوفييت إلى حدته  ار الجماهير لموقف الســــ ــتن ـــــ وعاد اسـ

ـــرًا على الخ ا ــ ــــ اشــ ــــاال م ــ ــ اء أن اتصـــ االت األن ض و ـــاخن، بين البيت األب ـــــ لســـ
عد ساعات قالئل  س جونسون وقادة االتحاد السوفيتي  والكرملين، قد تم بين الرئ
، وأن الجانبين قد اتفقا على حصـــر  النزاع  من نشـــوب القتال في الشـــرق األوســـ
ــام أن  عــد ثالثــة أ ــاء  ــاالت األن ن .. ثم مــا أعلنتــه و ــي نطــاق مم ــ ــ ــــ ــ في أضــ
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اشـــر للمرة عد وقف إطالق النار الذ أصـــدره مجلس  االتصـــال الم ة قد تم  الثان
  األمن في التاسع من حزران.

ــدها في  ــــ ــــ ــ ان أشــ ة، و وعادت المظاهرات من جديد في عدة أقطار عر
ــوفيتي، مما دعا  ر موقف االتحاد السـ ة تســـتن ــعب الجزائر حيث قامت مســـيرات شـ

اطات أمن مشددة لحما ومة الجزائرة إلى اتخاذ احت ة، ولم الح ة السفارة الروس
ع في  ان أذ ــــدار ب ــ ــــ س الجزائر العقيد هوار بومدين مندوحة عن إصــــ يجد الرئ
ة إلى " اتخاذ موقف حاســم، والى تحمل  ه الدول الشــيوع الراديو والتلفزون دعا ف

اتها أمام العالم العري " (   ).10/6/1967مسئول
ن له ار آخر ... لم  ة خ ن للدول العر ــداقة االتحاد ولم  ا بدُّ في صــ

ــميت "  ــــ ــ ــ انت قد ســــ ، وٕان  بر ة هزمة  األمة العر ـــوفيتي ... فقد نزلت  ــ ـــــ الســــ
ــالح،  ، في الســ شــــين المصــــر والســــور الج ـــائر فادحة  ســــة "، وألحقت خسـ الن

ارن ال تقل خطرا عن خسارة الطائرات ...   والمعدات، والرجال ... وخسارة الط
ن أمام االتحاد ا ـــعب ذلك لم  ًا، وحتى أمام الشـــ ًا وعر ـــــوفيتي، دول لسـ

م  ، واســتئناف تقد شــين المصــر والســور الســوفيتي، إال أن يلتزم بإعادة بناء الج
اسي للقاهرة ودمش ...   العون االقتصاد والس

ن  العناو صورة خاصة، تنشر  ة، وجردة األهرام  وأخذت الصحف العر
ة النقل الجو  ـــلحة المختلفة األلوان عن حر ــ ــ ــــ حرة التي تحمل مختلف األســـ ة وال

ضـــعة  ة مقبلة، مقبلة ..  إلى مصـــر وســـورا ... وتوحي بين الســـطور أن المعر
ضعة أشهر على األكثر .. وأن الفضل في ذلك  يرجع إلى االتحاد  ع، أو  أساب

  السوفيتي ...
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ه  انًا تناول ف ــورة ب ــ س الدولة الســـ ـــي رئ ــ تور نور الدين االتاســ وأذاع الد
ة  ـــوفيتي خالل المعر ــتة، وأثنى على موقف االتحاد الســـ ام الســــ ظروف حرب األ

  ).13/5/1967مع إسرائيل (
ه االتهام  و، ولكن بتوج ــ حة دفاعًا عن موســ ــ و الصــ وخرجت من موســــ
راكوف .. "  ان : بيالييف و ــوفيت ان الســ ــحف تب الصــ ة، فقد  إلى الجهات العر

رة تر  ــر العســـ ســـة مصـ اب ن ــ جع إلى أن القوات المصـــرة فيها عدد أن أهم أسـ
ة  قة األرستقراط ة هي معقل الط بير من طراز رجال األعمال .. وأن القوة الجو
ة ... "  ــــالح المحبب ألبناء العائالت الغن ــ ــ ــــ ــــر هو السـ ـــــ ... وأن الطيران المصــــ

)30/6/1967.(  
اءها  ـــت ــــ ـــــ ثيرة في الوطن العرب تبد اســ ــوات  ــــ ــ ــ ومع هذا فقد ظلت أصــــ

ة في لموقف اال ــ سـ ــ ة التأسـ تحاد الســـوفيتي ... ومن ذلك أن أحد أعضـــاء الجمع
و  قطع العالقات مع االتحاد الســوفيتي معلنًا  " أن موقف موســ الســودان طالب 

س أقل خطرًا بنتا ــرائيل ل ــــ ــ ــ ا أثناء الحرب بين العرب وٕاســــ ئجه من موقف برطان
ا "    ).13/6/1967(وأمر

ــة قــد هــالهــا أن تهزم على ولكن مــا هو أهم من التنــديــد، أن األ مــة العر
ـــاعقة، وهبت الجماهير تطالب  ــ ــ ــ ــــ ــورة المروعة في حرب خاطفة صــ ــ ــ ــــ تلك الصــــ

  استئناف القتال ... ولكن ...
ــها،  ــــ ـــتأنف القتال وقد تحطم أكبر جيوشـ ــ ة أن تســ ولكن، أنَّى للدول العر
، في سيناء وفقد معظم معداته، مضافًا إلى عشرن ألف شهيد،  ش المصر الج

ـــحاب .. وهذه  نئتاما ــ اقون أثناء االنســـ ــقطوا أثناء القتال، وال ــــ ـــون منهم ســ وخمســـــ
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ـــحبون أكثر تعرضــــــًا  اة ... والمنســـ ـــرعة الحرب : المقاتلون أكثر حظًا في الح شـــ
  للموت ...

ــال تلفوني بين القاهرة  ــــ ــ ــ و، وتم اتصــــ ــ ـــ ــــ ــــ ان ال بد أن ُتقرع أبواب موسـ و
ـــــورة مفاجئة،  الر  صــــ ـــافر  على أثره و ــــ س الجزائر هوار بومدين والجزائر، ســ ئ

رة عاجلة إلى  ـــــ ــ م معاونات عســ ـــوفييت، لمطالبتهم بتقد ــ الزعماء الســــ لالجتماع 
  ).11/6/1967مصر وسورا .(

ـــيرة امتدت نهارن  ــ و في زارة قصــــ ــ ــ ــــ س بومدين إلى موسـ ـــــل الرئ ووصــــ
قه  ــــيد عبد العزز بوتفل ــــ ــــ وليلة، ثم عاد إلى الجزائر ... وجاء وزر خارجيته الســ

س الجزائر إلى  ـــر على مـــا دار بين الرئ ــــ ـــ ــ س عبـــد النـــاصــ طلع الرئ القـــاهرة ل
  ).14/6/1967والزعماء السوفييت (

، وأنا أزوره في الســفارة الجزائرة في القاهرة، أن  وحدثني الوزر الجزائر
اء  التي تعم الوطن  ــاعر االســــت مشــ ــوفييت  ــف القادة الســ اشــ س بومدين قد  الرئ

و ... ة تفرض أن تكون  العري إزاء موســ ة الروســ وأن مصــلحة الصــداقة العر
ة ... وأن القادة السـوفييت قد التزموا  ًا في تأييدها للدول العر و أكثر تصـل موسـ
ة إلعادة بناء   ـــلحة المطلو ع األسـ ــورا جم ــر وســ قدموا لمصــ أن  ــورة قاطعة  صــ

ان  صورة حازمة على إزالة آثار العدوان ... و شيهما، وللعمل  على المستقبل ج
شف صدق هذا االلتزام ... وهذا الكالم !!   وحده أن 

ة على المصالح  والواقع أن االتحاد السوفيتي قد أدرك آثار الهزمة العر
ًا من  ة أنه يتحمل جان ــ ... وأدرك معها منذ البدا ــ ـــرق األوسـ ة في الشــ ــوفيت الســـ

ة، في هذه الهزمة ...   المسئول
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ـــهر حزر  ــــ ــ ــ ة تخترق ففي الثامن من شـ ـــرائيل ــ ــ ــ انت القوات اإلســـ ان، حين 
ه ثماني دول  ت ف ـــتر ــ و اشـ ـــــ ــر في موسـ ــ ـــورة، عقد اجتماع قمة ســ ــ الجبهة السـ
ا، وقد تقرر في هذا االجتماع  ـــالف ــــ ــ ة ومنهم يوغوسـ ــــرق ــــ ا الشــ ة في أورو ــــيوع ــ ــ شــ
طائرات ميج من نوع جديد،  ض  مصــر وســورا عن خســائرهما في الطيران  تعو

ــال ا .. وهذا ما نقله إليَّ الســــفير الســــوفيتي في القاهرة ترســــل عن طر يوغوســ ف
...  

ــفراء العرب في  ــ ـــــ ــــ ما جاء في تقرر أحد السـ ولكن ما هو أهم من ذلك، 
ر في االجتماع أن  و وزر الدفاع الســـــوفيتي ذ و، " أن المارشـــــال جرشـــــ موســـــ

ا متأثرًا بتقارر مغل ي الذ توفي في شــهر آذار  وطة ســلفه، المارشــال ماينوفســ
عن ميزان القو في الشـــرق األوســـ بين إســـرائيل والعرب، وأن ذلك  حمله على 
ـــــالها إلى الدول  ـــ ــ ــ تحديد نوع معين وعدد معين من الطائرات التي واف على إرســـ
ــيف التقرر  ــ ــــ ــ ضـــ ة ...". و اب الهزمة العر ــ ــ ـــــ ان من أســــ ة ... وأن ذلك  العر

اب إلقاء ا ون من "  ــبيل العري أن هذا الكالم قد  ــــ ــــ عة على الموتى في ســــ لت
اء ...".   الدفاع عن األح

ــك اليوم ( ـــداث التي أحزنــــت المواطن العري في ذلــ ـــان من األحـ ـ  9و
ــــرائيل،  ة مع إســ ــوفيتي قد قرر قطع عالقاته الدبلوماســــــ ــ حزران ) أن االتحاد الســ
ــرائيل  ــ ـــفير إسـ ـــلمت إلى ســ ة ســ ــوفيت ــ ة السـ الة تاس أن وزارة الخارج فقد أذاعت و

رة ت ة تجاهلت قرار مجلس األمن وال تزال مذ ـــــرائيل ـــــ قول فيها : " إن القوات اإلســ
اتجاه دمشــــ .. وٕان االتحاد  ـــل تقدمها  ـــورة وتواصـ ـــتولي على األراضــــي السـ تسـ
ــد  ــ ات ضـــ ـــالم عقو ــ ة للســ ـــــتراك مع الدول األخر المح االشــ ــيتخذ  ــ ــوفيتي ســـ الســـــ

النظر إلى اســت ة تعلن أنه  ومة الســوفيت مرار عدوان إســرائيل إســرائيل .. وٕان الح
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ــدا ــة   نعلى البل ــ ــ ــــ ــ ــ قطع العالقــات  الــدبلومــاســ ــإنهــا اتخــذت قرارًا  ــة ... ف العر
عت في هذا القرار دو  ة...  لبإسرائيل.." وت ا الشرق   أورو

ــلت  ــرائيل قد وصــ ه تمامًا أن إســ ان هذا الحدث محزنا ... لقد بدا ف لقد 
قاطعها االتحاد الســو  ة دولة تســتح فيها أن  ة مرت ا الشــرق فيتي ومعه دول أورو

ـــوف  ان في عهد خروشـ ما  عد  ان محزنًا حقًا ألن االتحاد الســــوفيتي لم  ... و
ــًا في التهــديــد والوعيــد، لحمــل  ــر، قــادرًا أو راغ ــ ــــ ـــــ ــام العــدوان الثالثي على مصـ أ

الجالء عن األراضي المصرة ... التالي إسرائيل  ا، لتحمل    أمر
ة مع إســــــرائيل لم يثر اهتمام الرأ العام ولكن قطع العالقات الدبل وماســــــ

ــون ماء وجهه  ــ ــ ــــوفيتي أن يتخذ خطوة ما تصــ ان على االتحاد الســــ العري ... و
ة، بل أمام شعوب االتحاد السوفيتي بذاتها...   أمام األمة العر

ــببين  عدة لســـ ـــت ــى أن تكون هذه الخطوة .. الحرب ... وهذه مســ وما عســـ
ـــوفيتي ال ي ة غير قادرة عليها، وال ألن االتحاد الســ رغب فيها .. وألن الدول العر

ان تعليل االتحاد  ذا  ــــرة محطمة ... وه ســ األمس م مســــــتعدة لها، وقد خرجت 
ان موقفه!! ذا    السوفيتي .. وه

ــوفيتي إال األمم المتحدة فهي الملهاة  ــــ ــ ــ ة ولم يب أمام االتحاد الســــ الدول
ـــغل الرأ عث  الكبر التي تشــــ ة العام ... و و وزر خارج ـــيد أندره جروم ـــ السـ

قترح فيها  االتحاد السوفيتي رسالة إلى السيد يوثانت األمين العام لألمم المتحدة  
ــــرق  ــــ ـــع في الشـ ــ حث الوضــــ ة العامة لألمم المتحدة ل ـــة طارئة للجمع ــــ " عقد جلســ
ــحة قرارات مجلس األمن بوقف  ــ ــورة فاضـ ــ صـ ـــرائيل تتحد  ــ ... وألن إســ ــ األوسـ

ة إطالق النار . ـــي الجمهورة العر ـــ ــــ ــــتولت على مناط أخر من أراضـــ ــــ . واســـــ
ة تر من الضرور أن تنظر  ومة السوفيت المتحدة واألردن وسورا ... وٕان الح
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ة  ــف ــ ـــأ، وٕان تواف على قرار يؤد إلى تصــ ــع الذ نشـــ ــ ة العامة في الوضــ الجمع
ة إلى ما وراء خطو اله ـــــرائيل ــ ــ ــــ ـــــحب القوات اإلسـ ـــ ــ ــ دنة " نتائج العدوان، وأن تنســ

)12/6/1967(  
ــًا لالجتماع الطار الذ  ـــ عًا خاصــ عطي طا ـــوفيتي أن  وأراد الوزر الســــ
ــم  ــــ ضــ ة العامة  ــــوفيتي إلى الجمع ــ ــالته " أن الوفد الســ ر في ختام رســــــ قترحه فذ
س  ــــارة أن الرئ ــ ــ ـــ ــ انت هذه اإلشـ ــوفيتي .." و ــ ـــــ ــــ ار رجال الدولة في االتحاد السـ

  وسيجين سيرأس الوفد السوفيتي ...
ة، حتى ولو وو  ــ ــ اســـــ ــ ــ ن أكثر من تظاهرة ســـــ ــــح أن هذا الطلب لم  ـــ اضــ

ـــــبوع واحد وهو  أســ ـــوفيتي قبل ذلك  ــل االتحاد الســــ ــ ــ ة،فقد فشـ النها النجاح  أقترن 
ة  ــار جهده في مجلس األمن الســـتصـــدار قرار يدعو القوات اإلســـرائيل يبذل قصـ

  للعودة إلى خطو الهدنة ... 
ـــك، يرجع إ ــ ـــل، من غير شـــ ان ذلك الفشـــــ ا في تأييد و ة أمر ـــال ــ لى صـــ

ة  ادة الثالث ــــوفيتي في تأييد العرب... ذلك أن الق ــــ ــــرائيل، ورخاوة االتحاد الســ ـــــ إسـ
ـــوفيتي  ــيجين  –الجديدة في االتحاد الســ وســـ قد اختطت  –بودجورني، برجنيف، 

ــاس المالينة، بدًال من  ات المتحدة تقوم على أســ ــة جديدة مع الوال اســ ــ ــها ســ لنفســ
اسة المخاشنة ا ان على رأس س يتا خروشوف، حين  س ن عها الرئ ان يت لتي 

م...   الح
ًا عن  ان غائ ــوف  ة أن خروشـــ ـــطين ة الفلســ ــ ــ ــــوء ح القضـ ان من سـ و
ة في حرب حزران ... وعادت  إلى ذاكرة الجماهير  ــوفيت ــ ــة الســ ــ اســ مســــــرح الســــــ

ة أثناء العدوان الثالثي على مص ة تهديداته المرع ذر حين أن 1956عام  رالعر
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ة عن  ة ستقصف شوارع لندن، إذا لم تنسحب الدول المعتد أن الصوارخ الروس
  األراضي المصرة...

عقـــد الـــدورة الطـــارئـــة إلى الـــدول  ـــوفيتي  ـــ ــ ــ ـــاالقتراح الســــ وأبرق يوثـــانـــت 
ات المتحدة وٕاسرائيل. عارض االقتراح إال الوال   األعضاء ... فلم 

ون موعد الدورة الطارئة في الي ع عشـــر من حزران وتقرر أن  ــا وم السـ
ت  ة في الكو الذات هو موعد اجتماع عري لوزراء الخارج ان هذا اليوم  ... و
ــاعهـــا " إلزالـــة آثـــار  ـ ــة التي يجـــب ات ــــرائيلي، والخطـ ــــ ــــ حـــث في العـــدوان اإلســ لل

عد الهزمة... ة    العدوان..." وهو الشعار الجديد لألمة العر
ًال أمام هذا ا ــت أرد أن أقف طو الجتماع العري، فقد تحدثت عنه ولســـــ

ة لم  ة الدول العر تابي " حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء"، ووزراء خارج في 
عدها إلى األمم  عطوا لذلك االجتماع أكثر من نصـف يوم ونصـف ليلة، هرولوا 

وا في الدورة الطارئة ... شتر   المتحدة ... ل
ة أول لقاء عر  ان اجتماع وزراء الخارج عد الكارثة، وقد ساده جو و ي 

ة ". اسة اإليجاب ان شعار هذا االجتماع " الس   الهزمة بدًال عن العزمة ... و
ســــًا لوف م رئ ان المنجي ســــل ة،  دو اســــة اإليجاب ــ التونســــي هو قطب الســ

ة أن  أن على الدول العر ــرحها في االجتماع،  ــ ــــ ــــ ما شـ ـــــفته هذه  ــ ــ ـــ وتتلخص فلسـ
والتصــــد إلســــرائيل ... وأن تخاطب العالم  نســــطيتتجنب الحديث عن تحرر فل

عاونه في  ان  ــلمي .. و ــ ش الســ اد التعا ة، وم ة الســــــلم ـــو منط التســـ الدولي 
ا ة واألردن وليب و المغرب والسعود   ...*هذا االتجاه مندو

                                                           
 قبل ثورة العقيد معمر القذافي. *
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ة ينظر  ة الفلســطين ه في معالجة القضــ شــرح أســلو ان المنجي، وهو  و
ستدرجني إلى الم من  رمي قفازه في وجهي.إلّي    ارزة ... و

الكالم وقلت :   ولم أتخلف عن التحد فاستأذنت 
ة لألمم المتحدة في هذا اليوم  -  ة العموم لقد افتتحت الدورة الطارئة للجمع

التحديد؟.   فماذا تأمل منها .. هل تشرح لنا  
ة  حث قضــ طة ... ونحن في هذه المرحلة ال ن ســ ة واضــحة و قال : القضــ

ة  فلسطين ... نحصر األمر في العدوان اإلسرائيلي على أراضي ثالث دول عر
ــاء في األمم المتحدة .. لقد وقع عليها عدوا ــ ــ ـــ ـــيها ...  نهي أعضـ ــ ــــ واحتلت أراضـ

ــوع ...  ـــرح في هذا الموضــــ نطالب األمم المتحدة بإزالة العدوان ... والميثاق صـــ
قلب أوراق ميثاق األمم المتحدة، وهو  م  ـــــل قرأ هذه المادة، وتلك وأخذ المنجي ســ

  الفقرة ...
نت  ما لو  ة  ســـاطة ...أنت تعالج القضـــ قلت : هل تظن أن األمر بهذه ال
تترافع أمام إحد المحاكم في تونس، وتطالب المعتد بإخالء أرض جاره التي 
لنــا نعرف األمم المتحــدة جيــدًا ... وال أتوقع لهــذا االجتمــاع  اعتــد عليهــا ... 

ــالحنا فلن تذعن إســـرائيل ... ومع الطار أ نجا ح ... وٕاذا صـــدر أ قرار لصـ
..( 237/67حزران) قرارًا رقمه  14هذا فقد أصدر مجلس األمن أول من أمس (

ـــالمة وخير وأمن  ــرائيل إلى تأمين ســ ومة إســـ وأخذت أقرأ من أوراقي)، يدعو " ح
ــــهيل عودة ا ة، وتســـ ات الحر ـــرحًا للعلم ــ انت مســ ان المناط التي  ــ ــ ان ســـ ـــــ لســ

ـــــتأنفت  ــ ــ ــــ ة..." . واسـ ات الحر ـــوب العمل ــــ ــــ ــ الذين هروا من هذه المناط منذ نشـ
قًا صدرت عن  ع أن نضم هذا القرار إلى عشرن قرارًا سا حديثي قائًال : ونستط

عد الجئ واحد ... عودة الالجئين، ولم    األمم المتحدة 
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  قال : وماذا تقترح إذن ؟.
ـــديد الجتماع  ة العرب ... فإني أالح قلت : مع احترامي الشــ وزراء الخارج

ــور االجتماع الطار ... قد جئتم  ــ ورك لحضــــ ــفر إلى نيو ــ ــ م جاهزة للســ أن حقائ
ـــافروا منها إلى األمم المتحدة ... لقد  ــ ــ ــ ت لتكون " محطة ترانزت " لتســـ إلى الكو

قى عقولنا في الوطن ... جب أن ت ورك ... و حت عقولكم في نيو   أص
حسم هذا الحوار  وأراد السيد محمد س وزراء السودان أن  أحمد محجوب رئ

التحديد ...   فقال : وما هو اقتراحك 
ه خطة  ـــبوعا واحدًا ندرس ف ـــ ــــ ــــتمر اجتماعنا هذا أســــ ــــ ــ ـــ سـ قلت : اقتراحي أن 
عدها إلى األمم المتحدة حتى  شاملة للتصد للعدوان اإلسرائيلي ... ثم تذهبون 

م ذا  ز القوة ... ولكن ــو إلقـــاء تخطبوا من مر ــــ ــــ ــ ــة ســ هبون اآلن من غير خطـ
  الخطب في األمم المتحدة ...

ظهر أن  ح ... ولكن  ــح ــــ ــوداني : وهللا، هذا الكالم صــــ ــــ س الســــ فأجاب الرئ
حوا عازمين على السفر..   الوزراء أص

ــــتأنف اجتماعنا في  ـــــ ــــ ــ ن أن تســ م وتدخل السـيد عبد الخال حسـونة وقال : 
ورك ...    نيو

رت  وقال وزرا المغرب وليب ا ... اجتماع األمم المتحدة مهم جدًا... وقد ذ
س وزراء االتحاد السوفيتي قد وصل إلى  وسيجين رئ س الكسي  اء أن الرئ األن
ضم خمسين  بير  ورك لالشتراك في مناقشات الدورة الطارئة على رأس وفد  نيو

  عضوًا ...
ــة العر  ـــــة ... وانتهى اجتمــاع وزراء الخــارج ــــ ــ ــ ـاب المنــاقشــ ب دون أن وأقفــل 

حث في إزالة آثار العدوان ...  عيناقشـوا الموضـو  الذ اجتمعوا من أجله، وهو ال
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ورك ليتعاقب المهزومون على منبر األمم المتحدة  ـــفر إلى نيو ــ ــــارعوا إلى الســ ــ وسـ
ة !! ة، ورؤوسهم عال   وألسنتهم داو

ـــة  ـــانـــت تقـــل وزراء الخـــارج ـــات " هرولتهم " أن الطـــائرة التي  ـــان من آ و
ــلطــات العر  ـــــ ــــ ــة ألنهــا لم تبلغ الســـ ب أجبرت على الهبو في أحــد مطــارات تر

ـــماح له  ــــ ة، وطلب قائد الطائرة الســ األجواء التر ــتحل  ــ ــ أنها ســـ قًا  ــ ــ ــــ ة مسـ التر
ون حال المغلوب على األرض وفي الجو!! ذلك  ان ذلك ... و   اإلقالع ف

ــدد ( ــا المحـ ـــة في موعـــدهـ حمـــت ) وازد17/6/1967وانعقـــدت الـــدورة الطـــارئ
ــــاء  ــــ ــــ ــ بير من رؤســ ــان بينهم عــدد  ـــاء الوفود، و ــــ ـــــ قــاعــات األمم المتحــدة برؤســــ
ة العرب، ال تجمعهم  ذلك وصل وزراء الخارج ة ... و ومات ووزراء الخارج الح

اها ...   إال الطائرة الواحدة إ
تور  ان الد ما  وســـيجين على رأس الوفد الســـوفيتي،  ســـي  ان الســـيد ال و

ـــي رئ ــ ــور ... والملك نور الدين االتاســ ــــ ـــور على رأس الوفد السـ ـــ س الدولة السـ
اســـم  سحســـين على رأ ة  عرضـــا القضـــ ورك ل الوفد األردني، فقد وصـــال إلى نيو

ة األمم المتحدة!! ا ألول مرة تحت ق ة وقد التق   األمة العر
ة لعقد دورتها الطارئة،  ة العامة تفرغ من إجراءاتها التمهيد ولم تكد الجمع

س أو وزر أو حتى أطلقت  ة " قبل أن يخطب أ رئ اســــ ــ ــرائيل " قنبلتها الســ إســ
ان من              تل ابيب، وهو  ا اب ــفير ... فقد أعلن الوزر اإلســــرائيلي ا ســ

ورك، لمراســـل جردة جروســـالم اإلســـرائيل ب الطائرة إلى نيو : " أن إســـرائيل  ةير
مة حتى لو صوتت الج ة العامة ضد إسرائيل لن تعود إلى خطو الهدنة القد مع

ـــوتًا ... وأن الدول الكبر قد أخطرت بهذا الموقف  ــ ـــــ ــ ــــرن صــ ـــــ ــــ مائة وأحد وعشـ
)"..17/6/1967.(  
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عيدًا عن الموقف الدولي ... ذلك أن األمم  ن هذا الموقف اإلســرائيلي  ولم 
اح أن يتفرجوا  ــ ــ ه للسـ ــمح ف ــ ــاء، وُسـ المتحدة إنما هو ملهى نهار للدول األعضـــ

قة  عند إلقاء ة وحدها هي التي ال تدرك هذه الحق الخطب ... ولكن الدول العر
ًاَ◌ جادًاَ◌ ومسئوًال !!   إدار

ان  ــــتها ... و ــــ ــــ ـــــرائيلي بدأت األمم المتحدة مناقشــ ــــ وتحت هذا اإلنذار اإلســـــ
ـــاعة، فاتهم  ة ســ ـــتغرق إلقاؤه قرا ًا اســ ـــوفيتي أول المتحدثين، فقرأ خطا س الســ الرئ

العدوان، " وأن  ـــرائيل  ـــل احتاللها لألراضـــــي  ةالقوات اإلســـــرائيلإســ ال تزال تواصــ
ة ... وأنه إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة إلزالة آثار العدوان فإن الحرب قد  العر
ة لحظة ... وأن إســـرائيل هي المســـئولة وحدها عن الصـــراع األخير،  تتجدد في أ

ـــرار ال ــ ض عن األضـ ة فورًا ، والتعو ـــرائيل ـــحب القوات اإلســـ ســـ تي لحقت وطالب 
ع الممتلكات والموجودات التي استولت عليها  مصر وسورا واألردن، وٕاعادة جم
ع إســـرائيل على العدوان  ا بتشـــج رطان ات المتحدة و وســـيجين الوال ... ثم اتهم 
ـــترتد هذه  ــــ ـــــل، وســـ ــيرها الفشـــــ ــ ـــ ــ ون مصـ ــ ــ ــــ ... وأن أ محاولة لتثبيت العدوان ســ

ــعبها على المد  ــرائيل وشـ ــد إسـ ل ... وٕان االتحاد الســـوفيتي المحاوالت ضـ الطو
االحتالل اإلسرائيلي...". عترف  ن أن  م   ال 

ه حتى تصد له الوزر اإلسرائيلي  س السوفيتي من خطا وما أن فرغ  الرئ
ه  انت عل األمور إلى ما  ـــوفيتي وأعلن أن العودة  ــ ان، فهاجم االتحاد الســـــ ا اي ا

المرة   ...قبل الخامس من حزران، غير مقبولة 
ـــدوب  ـــد برج، والمنـ ـ ، جو ي اليهود ـــدوب األمر ـــان " المنـ عـ ـــا ــه " التـ عــ وت

ومتيهما .... وسيجين إلى ح را االتهام الذ وجهه    البرطاني، فأن
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س جونسون مناقشات األمم المتحدة، ولكنه اختار، في اليوم  حضر الرئ ولم 
ًا العر  وســيجين، أن يتحدث في واشــنطن داع ه  ب وٕاســرائيل نفســه الذ خطب ف

لة الشــرق الوســ " بتعقل وٕايجاد ســالم مســتقر، وأكد أن العودة  إلى معالجة مشــ
ل عالجًا للســالم وٕانما  شــ ع من حزران ال  ان ســائدًا في الرا إلى الوضــع الذ 

ــلو  ــ ـــــ ل دافعًا جديدًا لتجدد القتال .. وأن أطراف النزاع يجب أن يتوصــــ ــ ــ ــــ ــ ــ إلى  اشـ
أنفسهم ... " . لة  ة المش الحرف!!تسو الم إسرائيل الحرف   ..  

ـــيجين  وســ ــــي  سـ ــمًا على خطاب ال ــ الم جونســـــون ردًا حاسـ ان  ذا فقد  وه
ان له اذنان  ــــرائيل، ومن  امل إلسـ ما أنه تأييد  ومن غير منبر األمم المتحدة، 

ع !! ش حر حتى  شرب من ال سمع، ول   في األمم المتحدة، فل
س بين ا و الوزر ودارت المحــادثــات وراء الكوال ـــوفيتي وغروم ــــ ــــ ــ لوزر السـ

ادل  ي والروســـــي لت ــان األمر ســـ ي راســـــك ... وتم االتفاق إن يجتمع الرئ األمر
  الرأ ...

عثه  بير عن هذا االجتماع المقترح في تقرره الذ  وتســـاءل مســـئول عري 
قة لالتحاد السوفيتي ... ". ة صد   إلى عاصمة عر

ــ ــ ـــــ وســـ ان خطاب  ة االعتدال واالتزان، ثم ألم " ولَم ال ... فقد  يجين في غا
العدوان .. أو  اد  ون ال أن ال  س عبد الناصـــر  ينجح في الضـــغ على الرئ
قضــي  ما  ســاهم في حصــر  النزاع العري اإلســرائيلي في نطاقه المحلي ..  لْم 

ي السوفيتي ...".   الوفاق األمر
ــوفيتي في ي والســ ســــين األمر ـــبورو"، ولم يرشــــح  وتم اللقاء بين الرئ " جالسـ

ان الناط  ــت رســ ه جورج  ــو ما صــــرح  الكثير إلى الصــــحف عن هذا اللقاء ســ
ــرائيل  ـــــ ض من " أن الطرفين متفقان على أن إســــ ـــان البيت األب ــ ــــ ـــحفي بلســ ــــ الصــــ
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ادال وجهات النظر حول النزاع  ــــين ت ســــ قى، وأن الرئ جب أن ت دولة، و موجودة 
  ).24/6/1967العري اإلسرائيلي .. ".(

ل ما قالته  ي والسوفيتي و سين األمر ثم جاء اللقاء الثاني واألخير بين الرئ
لة الفيتنام والمعاهدة  شــأن الشــرق األوســ ومشــ احثا  ة إنهما ت الصــحف األمر
ة .. وأنه ال يتوقع أن تحرز المحادثات  ـــلحة النوو ــار األســــ ــ ــ المقترحة لحظر انتشـ

صدد الشرق األوس .(   ).25/6/1967أ نجاح 
ًا في مقر األمم المتحدة، ردد  وسيجين مؤتمرًا صحف س السوفيتي  وعقد الرئ

شــأن انســحاب القوات اإلســرائيل ه الذ ألقاه في األمم المتحدة  ه فحو خطا  ةف
ي جونســـــون  يمن األراضـــــ س األمر ة المحتلة .. " وأن محادثاته مع الرئ العر

ـــــوفيت ــ ــ ــــ ما لن تؤثر على عالقات االتحاد السـ ة ... ". و ة مع الدول العر ي الطي
انات التي أدلى بها  ومته فإن الب ـــئول العري الكبير إلى ح ــ ــ ـــ جاء في تقرر المسـ
الخطاب الذ ألقاه على  انت فاترة  ــحفي "  ــ ــيجين في مؤتمره الصــ وســــ س  الرئ
س  ـة، وقد عاد الرئ ـــحـافة العـالم ــــ ــ ـــ مـا أنه لم يثر اهتمـام الصــ ـة العـامة،  الجمع

ـــعر أحد في األمم المتحدة أنهم في الســــــوفي شـــ ما جاء دون أن  و  تي إلى موســــــ
  دورة طارئة ...".

ــــاء  ــــ ــــ عدد من رؤسـ ورك  ــيجين أثناء وجوده في نيو ــ ــ ــ وســـــ س  وقد اجتمع الرئ
تور  الد تور نور الدين االتاسي، و س السور الد الرئ ة، فقد التقى  الوفود العر

س الجمهورة العر س وزراء الســـــودان محمود فوز مســـــاعد رئ رئ ة المتحدة، و
ًال عن  موقف االتحاد الســــوفيتي  الســــيد محمد أحمد محجوب، وتحدث إليهم طو

س جونسون. الرئ   وعن اتصاالته 
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ه " ...  قول ف ومته،  ووصــل تقرر آخر من المســئول العري الكبير إلى ح
ـــيجين مرتين قبل محاد وســـ ـــي  ســـ ـــيد ال ـــوفيتي الســـ س الســـ الرئ ثاته مع اجتمعت 

ه في األمم  عدها، وال يخرج ما قاله لي عما قاله في خطا ـــون و ــ ــــ ــــ س جونسـ الرئ
ات المتحدة ... لقد أكد موقف التأييد  لمتحدة ... وال عما نعرفه عن موقف الوال
ين  ــرة بيننا و ــ اشـــ ـــات الم ـــر على المفاوضــــ ات المتحدة تصــــ ما أكد أن الوال لنا، 

ة  ة سلم س إسرائيل، والوصول إلى تسو معاهدة سالم .. أما خطاب الرئ تنتهي 
انوا يتوقعون  ًا في نفوس األعضاء، و ًا ولم يترك أثرًا قو ان عاد وسيجين فقد 
ة  ــــال ـــوفيتي وهو الذ اقترح انعقاد الدورة الطارئة موقفًا أكثر صــ من االتحاد الســـ

اعاته العامة فقال: " يجب أن نســت وســيجين عن انط س  مر ... ولقد ســألت الرئ
س أمامنا في الوقت الحاضـــر إال  ات المتحدة، وأنه ل الضـــغ الدولي على الوال

ل أو آخر   ــ ــ ـــــ شــ ـــرائيل  ــــ ـــات مع إســــ ــ ــ ــ األمم المتحدة ومجلس األمن، وأن المفاوضــ
ن اليوم فغدا  ة متف عليها، أمر ال مفر منه إن لم  ــلم ة ســ ـــو ـــول إلى تسـ للوصـ

ة من  ن أن يجازف في حرب نوو م لة الشرق األوس .. وأن أحدا ال  أجل مش
دها ولكن مع تجنب االصطدام  ... وأنتم تعلمون أن هذا هو موقفنا في فيتنام، نؤ
ـــــدقاء، أما موقف األعداء فهو معروف ال  ــــ ــــ العالمي ... ". هذا هو موقف األصــ
اســــته فهو يتحدث  ــون ال يخفي شــــيئًا من ســــ س جونســ ــاح، والرئ ضــ حتاج إلى إ

ه ومؤتمراته ا ــــراحة في خط عد هللا، إال االعتماد صـــــ ة .. ولم يب لنا،  ـــحف ــ لصــــ
  على النفس والعمل العري الموحد ...".

  
ـــــورة التي  ــــ د من جديد الصــ ة ليؤ ــمة العر ــــ ــ ولقد جاء هذا التقرر إلى العاصـــ
ـــت  ــــ ــــ ــ نت أتخيلها عما يجر في األمم المتحدة في هذه الدورة الطارئة، فقد عشـ
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، وما أطيب األ لة من عمر ـــنين طو ــ ــــ ــــ ه فيها سـ مم المتحدة للذين يردون الترف
ع في العام!! ضعة أساب   ل

ة في الحزب  اد ـــر ق ــ عجب عناصـ ـــيجين لم  ــ وسـ س  ذلك فإن خطاب الرئ و
ومته، وهو  ـــفير عري إلى ح ـــــله ســـ ـــف تقرر أرسـ شـــ ــــوفيتي، فقد  ـــيوعي الســ الشـــ
ــم  ــ اســـ انا  ــــدرنا ب قول: " لقد أصـــ ة،  ـــوفيت ــا الســــ األوســـــ قة  عالقته الوث معروف 

ـــــوفيتي على تأييده جم ــ ــ ه االتحاد الســ ر ف ــ ــ ـــــ و نشــ ـــــ ــ ــ ة في موســ عثات العر ع ال
رها لنا، ولكنها  ــ ــ ة  عن شــــ ـــوفيت ــ ة الســـ ــيتنا، وقد أعرت دوائر وزارة الخارج ـــــ لقضـ
ـــيوعي،  ــــ ـــا الحزب الشـــــ ــ ــ ــ ــود أوســـ ــ ــ ــــ ســ ظهر أن التململ  ، و انًا أقو انت ترد ب

س  ســـــة ... وحينما عاد الرئ ـــبب الن ســ ـــيين،  اســ رين وســـــ ــ ــيجين من وعســـ وســـ
ــــون، وعلمت أنه جرت  ـــــ ــــ س لندن جونسـ احثاته مع الرئ ورك قدم تقرًا عن م نيو
ادة في  ــعف الق ــاء ضــ مناقشــــة حادة حول هذا التقرر، فقد انتقد عدد من األعضــ
ــــاب أن هذه الحملة  رت لكم في تقرر الســ نت ذ ــي و ــ اســ معالجة الموقف الســــــ

ــــقور بدأت منذ مدة، وأن القائمين بها وهم الذين أ ــــ صـــ ـــًا  ــ ــــ عرفون همســ حوا  ــــــ صـــــ
ان من  ـــد تأييدا للعرب ... و ــــ ــوفييتي أشـــــ ـــ ــ ــ ون االتحاد الســـ الحرب، يردون أن 
ـــيف أمين لجنة الحزب  قوال بجورتشــ نتائج هذا الخالف أن الســـــيد             ن
عد إقصــاء غيره من الذين  ه، وال نســت و قد أقصــي عن منصــ الشــيوعي في موســ

اره ...".   حملون مثل أف
ة في مناقشـــــات األمم و  ــطين تب منظمة التحرر الفلســـ جاءتني التقارر من م

ـــروعات  ــــمن خطب الوفود ومشـــــ ــ ـــــات التي تتضــ ـــــر الجلســـ المتحدة، ومعها محاضـــ
ــ  ـــرق األوســــ ــ لة الشـ ـــــ ــــارحين موقفهم من مشـ ــــاء الوفود شــ القرارات. وخطب رؤســ

الم ـــماعه من التغني  ــــ نت ألفت ســـ ـــرائيلي، وقرأت ما  ــ ــ ــ ، والنزاع العري اإلسـ اد
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ار العدوان، والحفا  ــتن ــ ادة، واســـ ـــــ ــوص ميثاق األمم المتحدة، واحترام الســ ــــ ونصـ
ارات التي  اغات والع ـــــ ة وهيبتها، وغير ذلك من الصــ رامة المنظمة العالم على 

اطل على السوا الح وال ة،  ة دول ل قض   ...ءررها الوفود في 
قة للدفاع عن الموقف العري، منه ـــد ــــ ة، ولقد انبرت دول صـــ ــالم ــــ ــ ا دول إســ

ان  اعها  ات المتحدة وأنصــارها وات ة، ولكن ســلطان الوال ة وأورو ة إفرق وآســيو
  على الدوام إلى جانب إسرائيل من غير خفاء ...

فتر عن مهاجمة  ان ال  ان  ومما ســاعد  على ذلك إن الوزر اإلســرائيلي إي
ـــوفيتي حتى يبدو أمام الرأ العام أنه جدير  ــــ عطف  " العالم الحر " االتحاد الســـ

ة " في الشــــرق األوســــ ... وهو " هدف " االتحاد  ـــيوع فهو الذ يتصــــد " للشـ
ـــر على  ــــ ــــ ـــــوفيتي في المنطقة ... وما هو أهم من ذلك فإنه هو الذ انتصـــ ــ ـــ ــ الســ
حمي مصالح " العالم الحر "  ع أن  ستط االتحاد السوفيتي ... وهو وحده الذ 

ــ ... وهو وحده  ــ ع أن " يؤدب " أ حاكم عري يرفع في الشـــــرق األوسـ ــتط ــ سـ
  رأسه !!

د هذه المعاني في أذهان الرأ العام، منها  ة لتؤ ات دول ــرح ــ ــ وقد وقعت مســ
ـــحب وزر  ــ ــي انســ ــ ــ سـ ه الرئ ان يلقي خطا ـــرائيلي اي ــ : أنه عندما بدأ الوزر  اإلســ

ــوفيت ــ ــــ ــ ـــ ة السـ ة...  يالخارج ــــرق ــــ ــــ ا الشــ و دول أورو و ومعه مندو اندره جروم
)20/6/1967.(  

ــرح العــدوان  ـــ ــــ ــ ــ عــد أن شـ ــــي أول المتكلمين العرب، و ــــ ـــــ س االتــاسـ ــان الرئ و
ــــــالم  اال  لنداءات الســـ ـــرائيلي قال : " يجب على األمم المتحدة أن ال تلقي  ــــ اإلســ
ع الروتين  حــت جزءًا ال يتجزأ من طــا ـــــ ــ ــ ــــ ع النفــاق والتي أصـ طــا ـــم  ــــ ــــ ــ التي تتسـ

ة دفعت ثمن احترامها ــــرائيلي ... إن األمة العر ــــ ــــ للرأ العام العالمي من  اإلســ
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ـــتيالء المعتدين على جزء من الوطن العري  دماء أبنائها ودمار مدنها وقراها واســ
...  إن إســـرائيل لم تكن قد احتلت أ نقطة من األراضـــي الســـورة عندما قبلت 
مناورات معتمدة  ــرائيلي اقترن  ــ ــورا قرار وقف إطالق النار .. إن الغزو اإلســــ ــــ ســ

ا حيث قام بها المندو ي  والبرطاني في مجلس األمن لتأخير أعماله  ن األمر
ــتعمار  ــ ــــ ــ ة االســـ ــورة .. وٕان غا ــ ـــــ ـــرائيل الحتالل أراض ســــ ــ ــــ ـــح المجال إلســــ ــــ فســــــ
فــاح العــالم  ــادة العرب .. إن الكفــاح العري جزء ال يتجزأ من  ــة إ ــهيون ــــ ــ ــ والصــــ

ة واالستعمار ...".(    ).20/6/1967الثالث ضد اإلمبرال
تور ف ــد ــال : إن وتكلم الــ ــ ــــة المتحــــدة فق ــة العر ــ س وفــــد الجمهور وز رئ

ــــة ،وغير مقبولــــة .. إن  ـــة وغير عــــادل ــــة للموقف غير نزهـ ـــالجــــة األمر المعـ
ة وقفت إلى جانب إســـرائيل .. إن  إســـرائيل قامت  ة والبرطان األســـاطيل األمر
ــرون  ــ ـــئولون مصـــ ان مســــ ينما  حث األمر و ان مجلس األمن ي العدوان حينما 

صـــلون إلى واشـــنطن ... إن إســـرائيل ارتكبت فظائع  ال تصـــدق .. وقصـــفت ســـ
مون على  ت جنودا جرحى ومدنيين يه الم ... المدن والقر ... وتر قنابل النا
دوننا  ان العالم يؤ وجوههم دون طعام أو ماء في صــحراء ســيناء ... إن أكثر ســ

ة قد  .. عندما فجرت إسرائيل الشر في الخامس من حزران لم تكن  الدول العر
ة ... (   ).21/6/1967أتمت خطتها الدفاع

س وزراء الســودان الســيد محمد أحمد محجوب فقال  وفي اليوم نفســه تكلم رئ
ام  ــائها بتهمة الق ــ ــــ ــ ــ م على أحد أعضــ ــدار ح ــ ــ ــ ـــ ــ ة العامة منعقدة إلصـ : إن الجمع

ــرائيل لقيت تأييدًا ما ــ م ... إن إســـ ـــم ــ ـــرار وتصــ ــ ـــاب إصــ ــ ًا عدوان طائش عن ســ د
ا اللتان تحاوالن تبرر العدوان  ا وأمير ة وخاصـــة برطان ًا من الدول الغر ومعنو
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ــروطه، ونحن ال نطالب  ــــ ملي شـ أن  ــــماح للمعتد  س من العدل الســـ ... وأنه ل
ة، وال نقبل  أقل من ذلك...   أكثر من انسحاب  القوات اإلسرائيل

من، ة ال ـــالم وزر خارج ــيد عبد العزز ســ ــيد أحمد بالفرح  وخطب الســـ والســـ
ة  اجة جي وزر خارج تور عدنان ال ـــــي لملك المغرب، والد ـــــ ـــــخصــــ ــ ــ ــــ الممثل الشـ
اح األحمد  ــــــ ــــ ــ ـــيخ صــ ــ ــ ــ ــــ ة لبنان، والشـ م وزر خارج تور جورج ح العراق، والد

اح، ووزر خارج ــ ــ ــــ ــ ــ ا،  ةالصــ ة ليب ــتي وزر خارج ــــ ـــــ شـــ تور أحمد ال تونس، والد
ة تونس، ه االبن وزر خارج قة وزر  والحبيب بورقي ـــيد عبد العزز بوتفل ــــ ــ ــ والســـ

ــدال، إلى  ــانـــت  خطبهم تتـــأرجح من العنف إلى االعتـ ـ ـــة الجزائر ... و خـــارج
التوسل، وٕالى التهالك ... ولكن المغلوب في الميدان، ال ينفعه في األمم المتحدة 

فًا!! فًا أو عن ان لط الم مهما    أ 
ان في عداد ال س لنا أن ننسى أن الملك حسين  اء، فقال : إن الغزاة ول خط

ة،  ثيرًا من المدن والقر الفلســــطين الم، وهدموا  ـــتعملوا قنابل النا ــرائيليين اسـ اإلســ
ـــرائي ــ ة قرار  لوٕان إســـ ـــن ن ـــ حســ العدوان. وٕان األردن أطاع فورًا و هي التي بدأت 

التمتع بثمار عدوانه  مجلس األمن بوقف إطالق النار ... وٕان الســـماح للمعتد 
   أخالقي ...هو عمل ال

يل  ـــقاف و ــيد عمر الســ ــــة قد جاءت مع خطاب الســـ سـ ــــادفة التع ولكن المصـ
الغ القوة والعنف إن  اق خطاب  ــ ــ ة فقد قال في ســـ ــــعود ة الســـ  600وزارة الخارج

ــهيونيين ... وٕان الخطوة األولى  مليون مســــلم لن يخضــــعوا لســــلطة المعتدين الصــ
ار إســــرائيل على االن ما أمام األمم المتحدة هي إج ســــحاب من المناط المحتلة 

قومون  مة ... وٕاذا لم تفعل إســرائيل ذلك فإن المســلمين ســ فيها مدينة القدس القد
  حرب مقدسة ...
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ــم  ضـ ســـة حقًا ... ففي ذلك اليوم أصـــدرت إســـرائيل قرار  ــادفة تع انت مصـ
ـــرائيل ... ال  ــــ ــمة الموحدة إلســ ــ ــ مة إلى القدس الجديدة وأعلنتها العاصـــ القدس القد

ا اتخلى عنهت ان يوما آخر من أ ـــل  مأبدًا ... و فضــ ــلمين،  الهوان للعرب وللمســـ
ام العرب والمسلمين ...   ح

ــفعة أخر للوفو  ــ ــ تها الذليلة في  دوجاءت صـ انت تخوض معر ة التي  العر
ــروعات القرارات  ــــ ـــــأن مشـ شــ ـــده  ــ ان الحوار جارًا على أشــ األمم المتحدة، فبينما 

ة المتحدة، جاء التحد من التي تدعو إلى انسحاب إسر  ائيل من األراضي العر
بير وأعلن أن  ــعبي  ان في تل ابيب، فقد خطب في اجتماع شـ الجنرال موشـــى د
طرة حتى  ــــرائيل " لن تتزحزح من المناط المحتلة الواقعة بين القنطرة والقن ـــ ــــ ــ إسـ
ــرائيل  ــ ـــــ س وزراء إســـ ه بن غورون رئ ـــلم دائمة ". وأعق ــــ يوقع العرب معاهدات ســـــ

ان الصدارة في ا ون له م لساب فقال " إن إعادة بناء القدس الموحدة يجب أن 
ان مائ ـــــ ـــــ ـــرائيل أن تقوم بإســ ــ ــــ ــ جب على إسـ ألف يهود حول  ةالجهد القومي، و

مة.."   القدس  القد
مة على األمم المتحدة ولتقرر ما  ذا أقحمت إســرائيل موضــوع القدس القد وه

ــــتاني فق اكسـ ــــاء !! وتطوع الوفد ال ــــرائيل " إلى إلغاء تشـ ـــروع قرار يدعو إسـ دم مشــ
مة على حاله...". قاء الوضع في القدس القد   اإلجراءات التي اتخذتها وٕا

ت على  ـــو ــــ ــــ ــ ـــــة العامة، وجاء دور التصـ ــــ ــــ وانتهت األمم المتحدة من المناقشــ
س الدورة الطارئة، مندوب أفغانســـــتان،  دأ رئ ــروعات القرارات المعروضـــــة، و مشـــ

ــروعات عرض القرارات واحدً  ـــر ســــــقو المشــــ ســـ ـــوت من صـــ علن  عد واحد، ثم   
عد واحد ...   واحد 
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ــــوفيتي أوًال: وهو يدعو  ـــروع الســ ــرائيل   -1عرض المشـــ إلى إدانة أعمال إســــ
ة ... طاء إلى ما وراء  -2 ،العدوان دون إ ــحب قواتها فورًا و ســ ــرائيل  ة إســ مطال

ـــا -3 ،خطو الهدنة ضـــــات عن الخســ ــــرائيل بدفع تعو ة إسـ ئر الناتجة عن مطال
محو آثار العدوان  -4،عدوانها  ـــدة مجلس األمن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة  ــ ــ مناشـ

. حز المشروع على األكثرة الالزمة ... وسق   .. ولم 
طلب  ــروع األلماني : وهو  ــ ـــــ ــرائيلي  -1ثم عرض المشــ ـــــ إدانة العدوان اإلســــ

ا رطان ا و مســـاعدة أمر ــحاب القوات اإلســـرا -2 ،الذ تم  دون انسـ ة فورًا و ئيل
طاء  ضــات عن الخســائر الناتجة عن العدوان -3، إ ة إســرائيل بدفع تعو  ،مطال

ــفن  -4 ــ ــ ــماح لســـ ــ ــ ــماح أو عدم الســـ ــ ـــ ة المتحدة في الســ تأييد ح الجمهورة العر
ــروع على  ــ ــ حز المشـــ ـــي تيران ... ولم  ــــ س ومضــ ــو ــــ قناة الســـ المرور  ـــرائيل  ــــ إســ

. ة ... وسق   األكثرة المطلو
از وهو يدعو وعرض الم إســـرائيل إلى   -1شـــروع المقدم من دول عدم االنح

ـــــــل  ـــا قب ــا وراء مواقع مــــ ــ ـــــا فورًا إلى مـــ ــــب قواتهــ ــ ـــحـ ـــ ــــ   ، 1967حزران  5ســــ
ــاعدته في تنفيذ ذلك واالتصــــال  -2 رتير العام بتعيين ممثل له لمســ ة الســــ مطال

ــة ع نواحي الموقف في  -3 ،ــاالطراف المعن حــث جم ــة مجلس األمن ب مطــال
حز المشــروع األكثرة  المنط ع المشــاكل ... ولم  ة لحل جم قة وٕايجاد طرق ســلم

.   الالزمة ... وسق
ة الذ ا الالتين ــرائيل  -1 وعرض  المشـــروع المقدم من دول أمر يدعو إسـ

ـــــة للنزاع األخير ـــة نتيجــ ـــاط المحتلــــ ـــ ع المنـ ــــا من جم ــ ــب قواتهـ ــ ــــحـــ ــ ــ ــــ   ،إلى ســ
ـــلمي دعوة األطراف المتنازعة إلى إنهاء حالة الح  -2 ــــ ش ســـ  -3رب وٕاقامة تعا

ة  اه الدول ة حرة المرور في الم ة مجلس األمن بتنفيذ الفقرة األولى وحما مطال
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لة الالجئين ــ ــ م دولي في مدينة القدس  -4 ،وٕايجاد حل لمشـ حث إقامة نظام ح
حز المشــــروع األكثرة الالزمة  ـــرن .. ولم  ة والعشـ ة العامة الثان في دورة الجمع

.   ... وسق
  

ع التقارر التي وردت من  لها، وقد قرأت جم ــــروعات  ــــ ــقطت هذه المشـــــ ــــ ــــ ســـ
ــاب  ــ ــ ــــ ــ ـــ ــة المتحــدة، تبين األسـ ــة في الجمهورــة العر ورك إلى وزارة الخــارج نيو
اب وجيهة من  ــ ــ لها أســـ ة التي أدت إلى هذه الهزمة ... و ــ ــ اســـ ـــــ ة  والســ القانون

اب، أن الهزمة في الوطن العري  ــك.. ولكن ســــبب األســــ ن معها غير شــ م ال 
ة في األمم المتحدة هي للمنتصـــرن، ولو   انتصـــار في األمم المتحدة .. فإن الغل

انوا على ح ... اطل، والهزمة للمهزومين ولو    انوا على 
مة  ـــيرة ... وأنا ال أفرق بين القد ــــ ــــ ة القدس ... القدس األســـ ـــــ ــ ــ ــــ قيت قضـ و

ــــتاني وهو يدع ــــ ــــ اكســ ــروع القرار ال ـــ ــ ــ ــــ ار  -1و والجديدة ... وعرض مشـ إلى اعت
ودعوة إســـرائيل  -2،اإلجراءات التي اتخذتها إســـرائيل  في القدس  غير مشـــروعة

ع اإلجراءات المتخذة واالمتناع عن اتخا ــأنه  ذإلى إلغاء جم ــ ــ ـــ ــ ــ أ عمل  من شــ
ــع القدس  م تقرر عن  تنفيذ القرار  -3، تغيير وضــ رتير العام تقد ـــدة الســــ مناشـ

ة العامة ومجلس األمن   ".. إلى الجمع
أكثرة تســعة وتســعين صــوتًا .. وقد امتنعت  ونجح هذا المشــروع المتواضــع 
ت ... ولتفعل  األمم المتحدة  ت ...وقاطعت إســـرائيل التصـــو ا عن التصـــو أمر
ان ذلك لســان حال  ما تشــاء ونحن في القدس، ومن شــاء أن يخرجنا فليتفضــل. 

  إسرائيل...
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اكســـتان مرة وهذا ما جر فعًال .. لم تذعن إســـرائيل  للقرار  .. فتطوع وفد ال
ـــه مجلس األمن في  ـــروع قرار واف عل ــ ــــ ــ ـــة، وقـــدم مشـــ   -1" 1967-7-14ثـــان

ور ــــرائيل للقرار المذ ر عدم تنفيذ إســ ـــتن ـــرائيل إلى إلغاء  -2 ،ســـ تكرار دعوة إســـ
ــع القدس  ــ ــأنه تغيير وضـ ع اإلجراءات المتخذة واالمتناع عن أ عمل من شـــ جم

  يل ......" ولم تذعن إسرائ
  

شأن مدينة القدس رقم  1968وجاء عام  فأصدر مجلس األمن ثالثة قرارات 
  ، .. ولم تذعن إسرائيل ...252، 251، 250

ــأن القدس : 1969وجاء عام  ــ ــ شــ ــــدر مجلس األمن قرارن  ، 267رقم  فأصــــ
  ولم تذعن إسرائيل... 271

ام العرب والمســلمين نائحة صــائحة على القد .. . سوانطلقت تصــرحات ح
عث بها المل ة  ــــالة ملك ان من بينها رســــ ا،  كو ا ـــة ال ـــ ـــن الثاني إلى قداســ ــــ الحسـ

  -تبت في أسلوب الخلفاء الراشدين جاء فيها قوله :
ا  ا ة إلى حضــرة صــاحب القداســة ال " من الحســن الثاني ملك المملكة المغر

  بولس السادس ...
اكم إلى سبي رضاه، وأرشدنا وٕا ه و ح   ل الح الذ ارتضاه...وفقكم هللا لما 

م اليوم هــذا  الخطــاب المعبر عن الود  ــعــدنــا أن نوجــه إل ــ ـــــ ــــ سـ عــد فــإنــه ل و
عثــًا  لعــادات  مــة، و ـــالت القــد ــــ ــ ــ ــتطــاب، تجــديــدا للصـــ ــ ــ ــ ـــــ الخــالص، والتقــدير المسـ

م ــتحســـــنة قو قكم ةمســـ ة، ومن ســـــ ــالطين المملكة المغر ، جر عليها أجدادنا ســـ
ة لفت ة، وداع ابو ــي ال ــ ـــ رســ ــــتكم إلى خطورة العمل الذ  إلى اقتعاد  ــ نظر قداســـ
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المناط  ـــة  ـــرف من إلحاقهم المدينة المقدســ القدس الشــ ـــرائيليون  ه اإلســ أقدم عل
طرون عليها  من أرض فلسطين.. س   التي 

ــــرف في مختلف  ـــــ ــــ القدس الشـ قة التي جمعت،  مة الوث ونظرًا للروا المح
ــيد  ــ ـــ ــ ــ ــ م السـ ـــــور أهل الملتين، ارتأينا أن نوفد إل ــــ ــ ــ علي بن جلون وزرنا في العصـ

ة الح  لهم عن تقديرنا للجهود التي تبذلونها لقض عبر  اتنا، و م تح العدل ليبلغ
عرب لكم عن رغبتنا في أن تســتعمل قداســتكم نفوذها الروحي وســلطتها  والســلم و

مة في العالم إلعادة الح إلى أهله، وٕارجا ة  عالعظ ة، والدين اســـ ــ األوضـــاع السـ
ـــرف ه من قبل العدوان القدس الشـــ انت عل ـــة إلى ما  ــــائر األماكن المقدســـ ، وســ

  اإلسرائيلي.. " إلى آخر الرسالة .
ــترحام  ــ االسـ اب، مليئة  ـــة ال ذا تمخض " الجهاد " عن رســـــالة  إلى قداســ وه
الكلمة وحدها ... وأنا  الكلمة، و ذا انجدوا المســجد األقصــى   واالســتعطاف، وه

قولون إال أعني ملوك العرب والمســـلمين .. لمة تخرج من أفواههم أن  برت   " .
ا"    .ذ
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  وـرار أخر من موسـأس
  

س وزراء  وسيجين رئ سي  ع عشر من حزران وصل السيد ال في السا
ـــــترك في اجتماعات الدورة الطارئة لألمم  ــ ـــ ــ شــ ورك ل ـــوفيتي إلى نيو ــــ ـــــ االتحاد الســ

  المتحدة...
س الدولة و  قوال بودجورني رئ في العشــــرن من حزران وصــــل الســــيد ن

ـــيد جما ــــ الســ ـــوفيتي إلى القاهرة لالجتماع  ــــ س الجمهورة  لالســ ــر رئ ــ ــ ــ عبد الناصـ
ة المتحدة .   العر
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ان لالتحاد الســوفيتي من وراء هاتين المرحلتين هدف واحد : اســترداد  و
ار، على الصعيدي   الدولي والعري. ناالعت

ــرًا  ذلك أن ـــــ التالي، نصــ ـــرائيل، و ــــ ـــرًا إلســ ــ ــ انت نصــ ــتة  ــــ ام الســـ حرب األ
ات المتحد التالي هزمة ةللوال ة، و انت  إلى جانب ذلك هزمة لألمة العر ، و

  لالتحاد السوفيتي.
حمـــل األمم المتحـــدة على  ورك ل ــيجين إلى نيو ــــ ـــ ــ ــ وسـ ومن هنـــا انطل 

ة عن األراضي الع ة المحتلة ... وأنطل إصدار قرار بإجالء القوات اإلسرائيل ر
ــوفيتي لن يدخر جهدًا  ــ ة، أن االتحاد الســ د لألمة العر بودجورني إلى القاهرة ليؤ
ه قبل الخامس من  انت عل ـــاع إلى ما  ــــ ــ ــ في إزالة آثار العدوان، وٕاعادة األوضــــ
ـــعب  ــــ ــــ ــ ـــب، بل أمام شـ ــ ــــ ــ ــ ار، ال أمام العالم فحســ ون رد االعت هذا  حزران .. و

  ه ... االتحاد السوفيتي نفس
بير  ر  وقد حرص بودجورني في ســـفره إلى القاهرة أن يرافقه وفد عســـ
ش الســوفيتي، وذلك ليوحي إلى الرأ  ان الج س أر يرأســه المارشــال زخاروف رئ
ورك، فإن  ة في نيو اســـ ــ العام، العري والدولي، أنه إذا ما فشـــلت المســـاعي  السـ

ة قادرة على حسم ال رة السوفيت ة.المساندة العس   موقف في ميدان المعر
ة  ان بود جورني يرد أن يهد  من نقمة الجماهير العر ذلك، فقد  و
د  ؤ ة و على االتحاد الســـــوفيتي، وأن يتخذ من القاهرة منبرًا ليخاطب األمة العر
ــــي  اســـ ــــــ ــاد والســ ر واالقتصــــــ ـــــ م العون العســـ ـــوفيتي بتقد لها التزام االتحاد الســـــ

ة المتحد   ة ..للجمهورة العر
ــة التي تمأل أرجــاء الوطن العري تــدور حول  حــة الــداو ــ ــ ـــــ ــــ ــانــت الصـ و

ة ال تكاد تصدق أنها هزم انت األمة العر ، وأن الهزمة تاستئناف القتال، فقد 
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ــاحقة ماحق ة ةســـــ ــرها، ومعها أرض عر ـــ أســ ـــــطين  ـــرائيل احتلت فلســ ... وأن  إســــ
ة، تزد مساحتها ثالث مرات عن مساحة فلس   طين.لثالث دول عر

ة على  م األمة العر ــم ــ ــــ ــــد تصــ ــــ ــر أن يجســ ــــ ــ س عبد الناصــ وقد أراد الرئ
ـــتئنا ــــدت له أجهزة  فاســــ ــخمًا حشـــ ــ ــ اًال ضـ ــتق ــــ س بود جورني اسـ القتال، فاعد للرئ

ل طاقاته ال  حين ترد، وفنون  االدولة  ـــتق ــ ومهارتها... والقاهرة تجيد فنون االسـ
  اإلهمال حين تشاء...

س بود جورني  أرض المطار، فاندلعت الهتافات من وحطت طائرة الرئ
ة  ــــداقة العر ــ الصـ س بود جورني " و "  الرئ ــــرفات، ترحب "  أرض المطار والشـــ
ــتعمار  ــ االســــ ألوانها المختلفة وهي تندد "  ة" وتماوجت الالفتات الكبيرة  ــوفيت ــ الســــ

ــتراكي وعلى رأســـه االتحاد الســـوفيتي "  ياألمر ر االشـ " وتحيي "  دول المعســـ
ذلك  فقد وتدعو إل ة ..، و ــ ــ ــــ ــ اللغة الروســ توب  لها م ـــــتئناف القتال .. و ـــــ ى اســ

اللهجة المصرة... ة.. ولكن  اللغة الروس عض الهتافات    انت 
س بود جورني، وهو ما يزال في أرض المطار، أن يبدأ حديثًا  وأراد الرئ

ــورون أننا جئنا إلى هن ـــ ــــ ــــ ـــتعمارين يتصـ ــ ـــــ ادل اإلى العالم فقال: إن االســــ  لكي نت
ــــوف نثبت لهم معًا أننا نعن ــــداقة بيننا، ولكننا ســ ة عن الصــ ما  يأحاديث اجتماع

  هو أكثر من الحديث"...
نـت إلى جوار الفر علي عـامر القـائـ ـة الموحـدة  دو ـادة العر العـام للق

س بود جورني : فقال :  ال الرئ ل الستق   ونحن نقف في الصف الطو
الم طيب جدًا ونرجو أن يترجم إ ة .هذا    لى خطة عمل

ة في نظرك أالن ؟   قلت : وما هي الخطة العمل
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قال : مصـــر وســـورا والعراق ال ينقصـــها إال الطيران ... ولكن يجب أن 
قدم هذا النوع من الطائرات  ـــوفيتي لم  ـــــ ــ ــ ، االتحاد الســ عيدة المد تكون طائرات 

  قبل العدوان...
س بود جورني جميلة ... ولكني أ ارة الرئ شــعر أنها تنطو قلت : إن ع

.. ثير من التحف   على 
ــوفيتي في  ــ ــــ ــ ــ ون موقف االتحــاد الســ ح .. . ونرجو أن  ـــح ـــ ــــ قــال : صــــ

  االجتماعات المقبلة أقو من هذا الكالم .
ــد  ـــ ــال عب س جمـــ ــــار مع الرئ س بودجورني من أرض المطـ وخرج الرئ

ال ، وحرارة اللقاء ودفء العنا عد مراســم االســتق ا قالناصــر  رة ... واخترقت  ســ
حر  أمواج ال ة، ومن حولها الجماهير  ادين إلى قصر الق سين الشوارع والم الرئ

االستعمار والمستعمرن. استئناف القتال ... وتندد  لها تناد    المتالطمة، 
ادين من حوله، وهي تهتف  انت الجموع تغطي الم ة  ــر الق ــــ ــــ وعند قصــ

ــة التي لفــ موجــة الحر الاله ــالي  ت القــاهرة في ذلــك اليوم مــائجــة هــائجــة، ال ت
عاد مع ذلك اليوم الالهب.   أنها على م

ــة دخول الفــاتحين، وهو في  ــــر الق ــــ ــ ــ س بود جورني إلى قصــ ودخــل الرئ
ال  م هذا الشعب على استئناف القتال ... وقد أثاره هذا االستق عجب  من تصم

س عالرائ قي الرئ و غير حزران في القاهرة، فقد  ـــــ ــ ــ بود ، ولكن حزران في موســــ
عيد  ة غير  ــر الق ــ ان ما قاله في قصــ جورني ملتزما جانب التحف في حديثه، و

ـــاعر الناس وحماســــتهم على طو   لعما قاله في أرض المطار، فقد أعلن :أن مشـ
ــاهرة  نني الظروف يومــــًا من أن أعود إلى القــ الطر قــــد بهرتني وأرجو أن تم
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ـــــر .. ولكننا اآلن  نحتاج ــــ ــعب المصـــ ــ ــ ــ ل وقتنا للعمل على  فالتقي بجموع الشــــ
ا خط المتآمرن..".   إح

ة لم  س بود جورني في المطار وفي قصر الق وعلى هذا فإن حديث الرئ
ر  ــه  ذ ن ف ـــيء ... ولم  ــ ــ ــ ــــ شـ ــه التزام  ن ف يخرج عن الحــديــث العــاد ولم 

  العدوان، ولم يتعهد بتأييد الموقف العري. رإلسرائيل، ولم يتعرض إلزالة آثا
ان االتحاد االشـتراكي وأنا إلى وقد  انقسـم ة، الوزراء وأر نا في قصـر الق

س بود جورني متحف حقًا .. ولكنه ضرور  نفرقي الم الرئ قول إن  .. واحد، 
ــــرة .. والمهم في االجتماعات المقفلة أن يتم االتفاق على  ـــ ــ ــ في المرحلة الحاضـــ

ة من إزالة آثار العدوا ين القوات العر   ن .تدابير فعالة لتم
ــة أكثر من  ــ س بود جورني متحفظـ ــــات الرئ لمـ ــال فر آخر، إن  ــ وقـ
نت أنا  من  ـــتقبل ... و ــ ـــا، وال على األمل  في المسـ عث على الرضـــ الالزم،وال ت

صداقتي لالتحاد السوفيتي لعدة سنين. هذا الفر   ... رغمًا  عن أني معروف 
ـــــل ال ــــ ــــ صــ د  س بود وقد تعزز هذا الرأ في هذا اليوم ذاته .. فلم  رئ

زة  للحزب الشيوعي  الة تاس إن اللجنة المر جورني إلى القاهرة حتى أذاعت و
ــرائيل  ـــــ اإلجماع إدانة إســـــ ه أنها " أقرت  انًا أعلنت ف ــــدرت ب ــــ ـــوفيتي قد أصــــ ــــ ــ الســـ
ة األمم المتحدة بإصـــدار قرار يدعو إســـرائيل إلى االنســـحاب من  العدوان ومطال

أن  ة المحتلة .." و ـــي العر ـــر في نطاق األمم األراضـ حصـ له يجب أن  األمر 
  المتحدة..

ة بين الجانبين العري والســـوفيتي  في مســـاء  دأت االجتماعات الرســـم و
، اســتمرت حتى منتصــف  ر ة ال منشــ س عبد الناصــر  ذلك اليوم في بيت الرئ

  الليل .. 
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ة في  ة العر ـــــ القضـــ ــتغلين  ــ ـــنا تلك الليلة، أنا وغير من المشــــ ــ ــ وقد عشـ
ار المحادثات، ولنتعرف على موقف القاهر  ـــم أخ اح، لنتنســـ ـــــ ة، تترقب طلوع الصـ

ان قبل العدوان  ون أكثر وضــــوحًا مما  عد العدوان .. لعله  االتحاد الســــوفيتي 
...  

ان  التأييد .. و انات  ولقد صدرت في الماضي عن االتحاد السوفيتي ب
ض المتوس حر األب   ...األسطول السوفيتي يتضاعف عدده في ال

الضغ على القاهرة " الضغ لض النفس "  وساهم االتحاد السوفيتي 
دأت الحرب وانتهت وحان الوقت ليجدد االتحا ــــوفيتي موقفه وخاصـــــة أننا  دو السـ

عد منصــف  ةال ننســى أن ســفير االتحاد في القاهر  س عبد الناصــر  ق الرئ قد أ
ــتعجلة من الرئ 27 – 26ليل ( ـــ ـــــالة مســ ار ) ليبلغه رســ الرجاء أ ـــيجين  ــ وســ س 

يد الشدي ر ضد إسرائيل  دالحار والتو أ عمل عس ام  ض النفس وعدم الق
س الوزراء  ول رئ في أش وسيجين قد أبلغت إلى ل س  وأن رسالة مماثلة من الرئ

  اإلسرائيلي عن طر السفير السوفيتي في تل ابيب، في الليلة نفسها ..
س نـــا نتوقع من الرئ ون أكثر حزمـــًا في  ولهـــذا فقـــد  بود جورني أن 

ان ير أن  هذا الحذر  ـــــنا  ــ ــ ــ عضـــ اء .. ولكن  االت األن اراته التي تناقلتها و ع
ما قال الفر عبد المنعم  المًا "،  أجد وأنفع ... " فنحن نرد سالحا وال نرد 
س بودجورني إلى غرفة  عد أن دخل الرئ ة ...  راض .. ونحن نغادر قصر الق

  ستراحة.اال
وا في  وقمت بزارة خاطفة إلى عدد من أعضاء الوفد العري الذ اشتر
اعاتهم  ـــــيلة انط انت حصـ دأت تتأكد مخاوفي، فقد  ة، و ــ ــ احثات الليلة الماضــ م
ــــرح ما يجر في األمم المتحدة في دورتها الطارئة  ــ ــ ــ س بود جورني قد شـــ أن الرئ
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ا ــــيجين ومطالبته  ــ ــــ وســــ س  ــرد جهود الرئ ــــ ــ ــ ــــهب في ســــ ـــ ــ ــ ـــحاب القوات وأســـ ــ ــ ــ ــــ نسـ
ة، من خســـائر ... ةاإلســـرائيل الدول العر ض عما لح  ،وٕادانة إســـرائيل، والتعو

الموافقة على هذا  ــــدر األمم المتحدة قرارًا  ــ ــ س بود جورني يؤمل أن تصــــ وأن الرئ
س  عبــد  ــتمع إلى مطــالــب الرئ ــــ ــــ س  بود جورني وقــد اســــ المطلــب .. وأن الرئ

رة لمصر ة إلى الحزب في  الناصر بدعم القدرة العس وسورا، سينقل هذه الرغ
ة تامة، انتظارًا لما تقرره األمم المتحدة. عنا و ليدرسها،    موس

احثات، أما في اليوم  ــيلة الموقف في اليوم األول من الم انت تلك حصـ
س  الرئ س بودجورني  ــل الرئ ــ ــــ ــ الثاني فقد انجلى الموقف أكثر فأكثر .. فقد اتصـ

عرب عن  ه، عبد الناصر   رغبته في لقاء عاجل قبل موعد االجتماع المتف عل
س عبد الناص س بود جورني للرئ س  رألنه تلقى " رسالة عاجلة من الرئ أن الرئ

د  حث معه أزمة الشــــرق األوســــ وليؤ ــون لي س جونســ الرئ ــيجين ســــيجتمع  وســ
ــــالح الدول  ـــدور قرار من األمم المتحدة لصـــ ــ ــوفيتي على صــ ــ ــرار االتحاد الســـ ــ إصـــ

ة. الع   ر
ــوفيتي في  ــ ــيء في جهود االتحاد الســــ ـــ عض الشـــ ـــاعدت اآلمال  وقد تصـــــ
ضع ساعات،حتى عند المتفائلين من  عد  األمم المتحدة ...ولكنها عادت وخبت 
ورك على  ة الموقف في نيو اء العالم االت األن ــفت و ــ ــ ــــ شـ الوفد العري ... فقد 

قته.   حق
ــــيجين وج ــ ــ وســ اء أن االجتماع بين  رت األن ـــتمر فقد ذ ــ ــون قد اســـــ ــ ــ ونســــ

ة االجتماع "  عد نها ــحفيين  قوال للصـ ســـين قد اجتمعا ل ــاعات، وأن الرئ خمس سـ
ادلنا خالل  ل منا على اآلخر .. وت ــة ليتعرف  ــ ــ ــــ لقد أتاح لنا اجتماعنا هذا فرصـ
ة..  منع انتشـــار األســـلحة النوو االجتماع اآلراء حول عدد من المســـائل المتعلقة 
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ــول إلى ــــ ة  وقد اتفقنا أن الوصــ ة أمر في غا ـــلحة النوو ــ ــار األســـ ــ ــ منع انتشــ اتفاق 
العالقات الثنائ ادلنا الرأ  ة اآلن، وت   بيننا..". ةاألهم

س  ر الرئ ـــــ ـــيجين قال : أشــــ وســــــ س  اء أن الرئ االت األن ــــافت و ــــ وأضـ
ــــون على ترتي ــــ ــ ــ اجتماعنا في مدينة على هذا القدر من الجمال ... وقد  بجونســ

س جونسو  ن أننا حشدنا عددًا ضخمًا من المسائل إلى حد لم فهمتم مما قال الرئ
عهــ ون قــادرن على التعرض لهــا جم ن معــه أن ن اليوم ،ولهــذا قررنــا أن  اتتم

فه إلى ما قال س لد ما أضــ انه   هنجتمع يوم األحد، ول س جونســون فأن ب الرئ
م جدًا ..". غ على نحو سل   قد ص

ــدل على اجتمــاعــات ــــ ــ ــ ــــ ــاء لتســ عبــد  –بود جورني  وقــد جــاءت هــذه األن
ة ومن  ــحف ـــ اء الصــ ــحًا من األن ــ ات واضـــ ة  األمل ،فقد  ــتارا من خي ـــر ســـــ ــ الناصــ
ورك  وسيجين يتصرف في نيو س  ة الواردة على القاهرة، أن الرئ التقارر الرسم

ـــيهم تحت االحتالل...   أن أصـــــدقاءه العرب لم يخســـــروا الحرب، ولم تقع أراضــ و
عر  عترف " فقد ذهب إلى األمم المتحدة ل ه  ة العدوان اإلســرائيلي، فإذا  ض قضــ

س جونسون الستضافته  ر الرئ ش أننا حشدنا  عددًا ضخمًا من المسائل " وأنه 
ــــرق  ــــ ة الشــــ ــ ــ ـــــ أن قضـــ " في تلك المدينة الرائعة الجمال"؟؟ وغير ذلك مما يوحي 
ــى على  ــ ــــ ن قد مضـ ــــيجين همه األوحد، ولم  ــــ وسـ س  ـــــ لم تكن عند الرئ ــ الوســ

التمام والكمال...حرب حزران  ام    إال عشرة أ
ــر في القاهرة، قبل الظهر،  ــ ــ ـــ ــ ــ وتوالت اجتماعات بود جورني عبد الناصـ
ة اللتقي  نت أرتردد على القصر الجمهور في الق عد الظهر ، وفي الليل ، و و
عدها ..  ـــاء الوفد العري قبيل االجتماعات و ــ ــــ ــر وأعضــــ ــ ـــ ــ ــ س عبد الناصــ مع الرئ

ة تزداد ــاعر الخي ــ انت مشـ س بود جورني  و ان الرئ اد االجتماعات .. فقد  ازد
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، وأن الضغ   ة للشرق األوس ة سلم حث عن تسو يتحدث دومًا عن السالم، وال
ـــة على  ــا ــــرائيـــل في النهـ ــــ ــــ فيـــل لحمـــل إســ ـــا واألمم المتحـــدة  الـــدولي على أمر
ه  ير" ف ن " التف م ة وأن االلتجاء إلى القمة  ــــي العر ــ ــ ــ ـــحاب من األراضــ ـــــ االنســــ

ة.ح ة والدبلوماس اس ل الجهود الس   ينما تفشل 
قرأون  ة وهم  ولســــت أنســــى قهقهات أعضــــاء الوفد العري في قصــــر الق
ــــوت  ــ ــ صـــ قرأ   ــون، راح أحدهم  ــ ــ ــيجين وجونســـــ ــ ــ ــ وســـ ار االجتماع الثاني بين  أخ
وســـيجين أســـرع  س  ارة الرئ اء وهي تقول " عندما وصـــلت ســـ ضـــاحك نشـــرة اإلن

ــــون وزوج س جونسـ ــــيجين وابنته لودميال إليها لرئ وسـ س  ــتقبلوا الرئ ته وابنته واســـ
ارة .. ثم  ــــورة تذ ــــ ــ ــ ع إلى المنزل حيث التقطت لهم صــ ورحبوا بهما ودخل الجم
ــتر أفرل هرمان الخبير  ــ ــ ــــ ــان  غرفة االجتماع ودخل معهما المســــ ـــ ــــ ــ ــ سـ دخل الرئ

ــاء الوفدي ــاعة .. ثم دخل أعضـــ ــؤون الفيتنام لمدة رع ســـ ــ ـــتمر االجتماع  نشـ واســ
ـــخمًا من خم ــ ــ حثا عددا ضـــ أنهما  ــون في نهايتها  ــــ ــ ــــرح جونســ ــــ ــاعات، صــ ــــ س ســــ

ما أعلن  ـــتقبل ...  ــ المســ ـــال  ــ ظال على اتصــ ــيل، واتفقا أن  ــ التفصـــ الت  ــ ــ المشـــ
ما فعال في اجتماعهما  ة  وســيجين أنهما تناوال عددًا من المســائل الدول س  الرئ

ـــتعراض حالة ا ـــ ــــ ـــة الســــ ـــــ ــــ لعالقات األول، وأن هذه االجتماعات قد أتاحت الفرصــ
ارزة" .. إلى آخر ما أوردته  ة ومقارنة المواقف إزاء المشاكل ال ة السوفيت األمر

اء.. االت األن   و
ومع قهقهات  الوفد العري انطلقت القفشات، وهذه مهارة مصرة فردة، 
ورك على متن  غادر نيو وســـيجين ســـ س  قول : " إن الرئ قرأون خبرا آخر  وهم 

ــالح الج ــ ـــــ ــــ اجرا وهي من أبرز معالم طائرة من سـ ـــالالت ن ــــ ــ ــ ي، إلى شـــ و األمر
ا..." احة في أمر   الس
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ــــفى جوًا من البرود احثا ةهذا وغير هذا، قد أضـ  –بود جورني  تعلى م
أن بر  ة ثالجة  ــر الق ح قصـ و في  هعبد الناصـــر، حتى أصـــ قطعة من موســـ

ال انت تفور  ــــر  ــــ ــعب في مصــ ــ ــــ ام الجليد ... على حين إن جماهير الشــ ان أ غل
  والثوران...

أكل  ان  قة ... فقد   عرف الحق ن  ـــعب ... إنه لم  ين هو الشــ ومســـــ
انت تر مصير األمة  لها  ة،وهذه  شرب مما تقدمه الصحافة واإلذاعة العر و

ور  وسيجين إلى نيو ة برحلة    ، ومجيء  بود جورني إلى القاهرة !!كالعر
ــة  لهفــة على ا س بود وممــا زاد الجمــاهير العر ــارة الرئ ــار، أن ز ألخ

س  ــادلهــا الرئ ــة يت ــم ــ ــــ ــــ ــانــت المرة الوحيــدة التي لم تل فيهــا خطــب رســ جورني 
س عبد الناصر،  ة لم يخطب الرئ س المضيف .. ففي هذه المناس الضيف والرئ

س بود جورني.   ولم يخطب الرئ
ة، وهو صـدي  ة الروسـ ك نائب وزر الخارج وسـألت السـيد جاكوب مال

م سان في هذه االجتماعات...قد   ، لماذا لم يخطب الرئ
س بيننا  ــــدقاء ورفاق، ل ــــ س بودجورني ..ونحن أصـــ ة الرئ قال : هذه رغ
ر واالقتصـــاد قلت: حتى  لفة وال داعي للخطب. المهم أننا نقدم العون العســـ
ــادلون الخطــب حينمــا يجتمعون لعرض آرائهم  ــة يت ـــيوع ــــ ـــــ الرفــاق في الــدول الشــ

  وأهدافهم..
س بود  ك على  هذه المالحظة .. والواقع أن الرئ عقب جاكوب مال ولم 

ان ال يرد الخطب .. ألن الخطب تحدد الهداف وتحدد االلتزامات ..  جورني  
س عبد الناصر أن يواف  قنع الرئ س بود جورني من أجله أن  ل ما جاء الرئ و

ــ ــرق األوســـ لة الشـــ ــ ــ ة لمشـ ة الســـــلم ـــو ـــاكتًا، على التســ ــوع  ولو ســ ... وأن موضـــ
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ــة  يجــب أن  ــتئنــاف القتــال أمر غير وارد .. وأن إعــادة بنــاء القوات العر ـــ ــ ــ ــــ اسـ
  .. ال غير .. ةستهدف تعزز القدرة الدفاع

احثات عبد الناصــر  ذا انتهت م بودجورني على غير نتيجة وجاء  –وه
تب في البالغ ة ..وماذا ن ـــم ــ ــ ـــ ــ ه الزارات الرســ ـــــؤال التقليد الذ تنتهي  ــ ـــ ــ  الســ
القتال،  ة، وهي تهتف  ــــر الق ــ ــ ة خارج قصـــــ ـــترك .. ماذا نقول لألمة العر ــ ــ ــ المشــــ

  والشيء إال القتال ؟؟
ه معاني  ــترك تبرز ف صـــــدر بالغًا مشـــ ـــوفيتي أن  ـــر الوفد الســ وهنا، أصــ

ة . ة العر ة، وتوطيد دعائم الصداقة السوفيت ة السلم   السالم، والتسو
ان المش شير الب اللجوء مع هذه المعاني، وأصر الوفد العري أن  ترك، 

اللجوء إلى القوة في حالة فشل األمم  ة بإزالة آثار العدوان،  إلى ح الدول العر
  المتحدة .

ـــوفيتي، يروحون  ــــ ــ ــ ـــاء الوفدين العري والســ ــــ ــــ وطال األخذ والرد بين أعضــ
غة أو  قترحون هذه الصــــ أوراقهم وأقالمهم، وهم   عض  عضــــهم ال غدون على  و

  تلك.
قي  الوفــد العري على موقفــه .. وأخيرًا تم االتفــاق بين الجــانبين على و

قول : " .. تمت  ــــحفي ل ــــ ان الصــــ ـــــدر الب ــــ ــ ــترك ... وصـ ــ ــــ ان مشــــ ــــدر ب ــ ــ ــ صــ أن 
ة بين البلدين ...  ــداقة التقليد ــ ــترك والصـــ ــــ االجتماعات بروح التفاهم األخو المشـ

ان اإلجراءات الالزمة إلزالة آثار العدوان ... وٕان ز  حث الجان س بود و ارة الرئ
ر عالقات الصداقة  والتعاون الشامل  م وتطو جورني سوف تسهم في زادة تدع
ة المتحدة واالتحاد السوفيتي وفي  بين الدولتين في صالح شعبي الجمهورة العر

  صالح السالم واألمن لكل شعوب العالم...".
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ه التزام وا س  ــــًا، مبهمًا، ل ـــحفي، غامضـ ان الصــ ذا صـــــدر الب ضـــــح وه
ه  ـــوفيتي، وال إشـــــارة حتى الحتمال صـــــدام مســـــلح.. بل برزت ف على االتحاد الســ

!! حثا فق حثا " اإلجراءات الالزمة...    معاني السالم .. وأن الجانبين " 
ان من  س الجمهورة، و ـــبر أحد نواب رئ ــ ــ ــ ـــيد علي صــــ ــــ ــــ وقال لي الســ

ـــًا نافع . ضـــــ احثات، " إن الغموض أ طين في هذه الم ــ ــ ــاء النشــــ ــــ .. رما األعضــ
عتقــد أن هـذا الغموض يخفي  ـات المتحــدة ...، والرأ العــام العري  تخــاف الوال

ة إلى هذا الحد. ست غب ات المتحدة ل   وراءه الخير ... قلت: الوال
ا ... أما المواطن العري فإنه إن  ــيجين في أمر ــ وســ ــــبرت غور  وقد ســ

عرف غدًا .. وٕان غدًا لناظره قرب . ــ عرف اليوم، فســ .. وهذا  ما قاله العرب لم 
عيد ...   منذ عهد 

ـــعب  ــ ــ ـــيئًا، وودعه الشــ س بود جورني دون أن تحق شــــــ وانتهت زارة الرئ
ان الصحفي،  قف األمر عند الب اه ... ولم  اها، والهتاف إ الحماسة إ المصر 
ــد من الجو موقفــه الــذ أكــده على األرض،  س بود جورني أن يؤ فقــد أراد الرئ

عــث من الطــائ قول فيهــا: " إن عالقــة ف ـــر  ــ ــــ ــ ــ س عبــد النــاصـ ــة إلى الرئ رة ببرق
ة المتحدة  ــوفيتي والجمهورة العر ــــ ـــــ ــداقة والتعاون الكبير بين االتحاد الســـ ــ ــ ــ ــــ الصــ
ــرق  ـــتتب في الشـــ ــالم مســ ـــلحة ســـ ـــعبينا ولمصــ ــتزداد تطورا لمصـــــلحة بلدينا  وشــ ســـ

أسره ..".   األوس 
احثات في قصر الق ان واضحًا للذين عاشوا جو الم س بود و ة أن الرئ

أسر  ستتب في الشرق األوس  د على السالم ل عني ذلك إسرائيل  هجورني يؤ " و
ضًا.   أ
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ــــداقة مع االتحاد  ـــيدا بروح الصــ ــــر في برقيته مشـــ س عبد الناصــ ورد الرئ
ة في  " الســـالم القائم على العدل " ... والعدل  ه الرغ دًا من جان الســـوفيتي ومؤ

سان ما يردان  من األلفا والمعاني !!هو بيت القصيد . وهنا است   خدم الرئ
ــــل  ــــ ان توقيتًا متعمدًا، أن مراســـ ـــادفة ، بل إنه  ــ ــــ اب المصــ ن من  ولم 

ــ ــ احثات عبد الناصـــ تب يوم انتهاء م ة في القاهرة، قد  ــوفيت ــ ــ  -رجردة برافدا السـ
ــر  ة الهزمة تقع على عات مصــ أن مســــئول ح صــــرح  ه تلم بود جورني مقاًال ف

ن من وحده ء الذمة، فقد جاء في ذلك المقال " لم  ا، وأن االتحاد السوفيتي بر
مثــل هــذه  ــرائيــل بهجومهــا  ـــــ ــــ ــة المتحــدة أن تقوم إســـ ــة العر المتوقع في الجمهور

اب األخر للفشــ ر المصــر  لالســرعة .. وســنترك للمؤرخين تحليل األســ العســ
ـــة ـــادة الجو ـــه إهمـــال الق ــاك دورا مهمـــا لع ــه أن .. ولكن هنـ ــان من نتيجتـ ـ ، و

حر  ـــتو منخفض من ال ــ ــــ ــ ــ نت من التحلي على مسـ ة تم ــرائيل ـــــ ــــ ــ الطائرات اإلسـ
ان من نتيجة هذه الهجمات  ض التوســــ   وقصــــف المطارات المصــــرة، و األب

ــر قد دمر على األرض ..   ( ــ ـــالح الجو المصــ ــ ) وقد أغفل 24/6/1967أن سـ
ـــــ النفس ا ـــة ضــ اســــ ـــــ ــــل البرافدا أو تغافل، أن ســ ــ ــغطها" االتحاد مراسـ ــ لتي " ضـــ

اب هذه الهزمة ...  انت أحد أس س عبد الناصر    السوفيتي على الرئ
) 1967-7-1وانقضى شهر حزران ودخل شهر  تموز ... وفي أوله (

بير  س بود جورني ومعه عدد  ة في مطار دمشــ تقل الرئ طت طائرة ســوفيت ه
اسيي رين والس مطار دمش ما  يف      ، وجر        نمن المستشارن العس

ــين  ســـــ ات بين الرئ ات والتمن ادل التح ــبوع، من ت جر في مطار القاهرة قبل أســـــ
ود جورني.   االتاسي و
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ـــــ خطب  ــــر الجمهور بدمشــ مت في القصـــ ــاء التي أق ــ ة العشـــ وفي مأد
دًا توثي  ـــــوفيتي مؤ ــ ــ الوفد الســ ه " رحب فيها  ـــع ــ ــ ـــ شـ ة "  ـــــي خط ــــ س األتاســ الرئ

ــد ــــعب العري على عالقات األخوة والصـــ م الشـ ـــم اقة مع االتحاد الســـــوفيتي وتصــ
ـــتعمار ... ــهيوني واالســ ــمود في وجه العدوان الصـــ س بود جورني  الصـــ ورد الرئ

ة  معرًا عن ة السوفيت ر عالقاته الصداقة العر ة لتطو ومة السوفيت استعداد الح
قًا للسالم..".   تحق

ة في اليو  احثات السورة السوفيت ة وأستؤنفت الم م التالي تحت مظلة  رح
س بود  ة وتشيد بزارة الرئ ة السوفيت من الصحف السورة تمتدح الصداقة العر
عض المعالم  ان يرد زارة  س بود جورني "  اه إلى أن الرئ جورني، وتلفت االنت
، ولكنه ألغى هذا البرنامج في أخر لحظة، واتجه إلى القصر  ة في دمش التارخ

احثات نظرًا لخطورة الموقف".الجمهور الس   تئناف الم
فارق  احثات القاهرة،   ه م ــ على ما انتهت إل ــ ــــ ــ ــ احثات دمشــ وانتهت م
ان  ـــترك بدًال من الب ــ ان مشــ ـــــدور ب ــورا قد وافقت على  صــ ــــ واحد ... وهو أن سـ

  الصحفي الذ صدر في القاهرة.
ا ــف الب ضــ ن في الجوهر ... فلم  ل ولم  ان في الشــــ ن ولكن الفارق 

ان الصــحفي المصــر .. فقد أعلن أن " الجانبين  المشــترك الســور شــيئًا إلى الب
ــا األوضـــاع التي نشـــأت نتيجة لعدوان إســـرائيل،  ــتعرضـ الســـور والســـوفيتي قد اسـ
ة آثار العدوان والمســــاهمة في إقرار الســــالم". ولم  ــف ة لتصــ حثا الخطوات العمل و

ل ما فعله  ان التزام .. و ــا ن في هذا الب ــ ــ ــتعرضـ ــــ حثا " " واسـ ان أنهما "  الجان
!!"  
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س بودجورني رجال الدولة  الســورة وهو  وفي مطار دمشــ صــافح الرئ
س  م " وامتطى طائرته وأرســل من الجو إلى الرئ ة " الســالم عل العر قول لهم 

قول فيها" إن اجتماعاتن ة  ــــي برق ـــــداق ااالتاســـ ــتدعم روا الصــ ــ والتعاون بين  ةســـ
وسورا لصالح شعبينا ولصالح إقرار السالم في الشرق الوس  يوفيتاالتحاد الس

ـــــالم ... وال  يد الســـ ما جر في القاهرة .. تو ة،  وفي العالم  أجمع" ... مرة ثان
ضًا..   إسرائيل أ

س العراقي  الرئ غداد واجتمع  س بود جورني إلى  ومن دمشـــ طار الرئ
س عبد الناصــــر عبد الرحمن عارف، وجر بينهما من الحديث م ا جر مع الرئ

ان المشـــترك الذ صـــدر عن  ضـــًا ... وهو أن الب فارق واحد!! أ واألتاســـي ... 
احثات  ــترك الذ صـــدر عن م ان المشـ ان أكثر جفافا، من الب غداد،  احثات  م
ة ...  ارات التقليد عض الع ان المشـــترك في دمشـــ ... فقد أحتو  القاهرة، والب

ــالم وا ــــ عرفون المجاملة من أجل الســ ألمن  في العالم .. فإن إخواننا العراقيين ال 
اهتهم !! عتهم ال ن ة ... وتلك طب   وال األعراف  الدبلوماس

ة  ـــــ ــ ــ اء الروســـ الة األن ـــــاء من  –تاس  –وترك األمر لو ــــ أن تقول ما تشـــ
حثا عن عدوان إســـــرائيل على  ـــوفيتي والعراقي  ــين الســ ســـ جانبها، فأذاعت أن الرئ

ـادال الرأ في توطيـد عالقـات العرب، و  ــتكفـل محو آثـاره، وت ــ ــــ ــــ الخطوات التي ســ
انت مفيدة ومتسمة بتفاهم تام. س بود جورني    البلدين وأن زادة الرئ

ع من شــهر يوليو  غداد في اليوم الرا س بود جورني ل  –انتهت زارة الرئ
ة فاشلة للدورة الطارئة التي دعا إليها اال  يتحاد السوفيتوهو اليوم الذ سجل نها

  للنظر في أزمة الشرق األوس !!
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ان فشـــًال لالتحاد الســـوفيتي  ة ...  ان هذا الفشـــل متوقعًا منذ البدا وقد 
ات المتحدة ... ان انتصارًا إلسرائيل  وللوال ما  ة،    والدول العر

ة  ع الفرقاء العرب وغير العرب تعل على النها حات جم ــــــ ــــ ــ وتعالت صـ
  مم المتحدة..التي وصلت إليها األ

ـــوداني محمد أحمد محجوب وهو ما  يزال في أروقة  ــ ــــ س الســـــ فقال الرئ
ــًا  رون جــد ف ــة و األمم المتحــدة " إن العرب قــد خــاب أملهم في المنظمــة الــدول
حفل أحد في العالم لهذا التهديد، ألنهم  بإعادة النظر في موقفهم منها .." ولم 

  .ألفوا أمثاله منذ رع قرن من الزمان ..
وخطب ليونيد برجنيف األمين العام للحزب الشيوعي فقال : إن العدوان 
ات التحرك الوطني  ا لطمس حر ا وأمر ـــرائيلي على العرب دعمته برطان ــــ اإلســ
ة  ة قد قوت العالقات العر عض الدول العر س بود جورني ل ... وأن زارة الرئ

ل خاص أهم ــ ــ ــــ ــ شــ ون اآلن  ة، وأن العرب يدر ـــوفيت ــــ طهم  مع الســـــ ة تمتين روا
عل ر الشيوعي ... " وترك للمستقبل أن    .معلى هذا الكال المعس

ول إلى وزر خارجيته  ــ ــ في أشـــ س وزرائها ل ــــل رئ ــرائيل فقد أرســـ ــــ أما إسـ
ــاءه وفده على " جهودهم  الموفقة في تحقي  ـــ ره هو وأعضـــ ــ ــ شــــ ان، يهنئه و ااي ا

م ..".   النصر العظ
م " انفر  ــــــر العظ ان " النصـ ة و ــي العر ــــ ـــرائيل .. فاألراضـ ــ بيرًا إلســ اجًا 

  المحتلة ستظل محتلة...
ــرائيلي في اليوم الثاني أنه  "  ــ ــ احة اإلســـ ــ ــ ــــ ول وزر السـ ه  ــ ــ ــــ علن موشـ و
ة، وٕالى سيناء، وٕالى مرتفعات الجوالن،  ة إلى الضفة الغر اح سينظم رحالت س

ــور على نهر األردن ــ ــــتبني الجسـ ـــرائيل  سـ ـــيخ .. وأن إســ ـــرم الشــ ــتقوم  وٕالى شــ ــ وسـ



  

-71-  

ــتخدامه ـــ ة بجوار القدس الســ م مطار قلند ة .. "  بترم احة الدول ـــــ في أغراض الســ
)5-7-1967 .(  

ــ ــ ــــ اســ ــ ــ ــــ التي حلت في األمم  ةوهاج الرأ العام العري لهذه الهزمة الســ
ن بينهما إال شـــبر واحد  رة في الوطن العري ولم  ــ عد الهزمة العسـ المتحدة، 

...  
عرفون األمم ــدأوا  والـــــذين ال  ـــ ــدة وقعوا في حيرة مـــــذهلـــــة ... و المتحـــ

  يتساءلون ...
العدوان، واألمم المتحدة ال تدينها، لماذا ...  -  ــرائيل، هي التي بدأت  ــ ــ ــــ إســ

يف وٕالى متى ..؟  و

ــحاب من  -  ــــ ــ ــ االنســــ ن الواجب مطالبتها  انت ال ترد إدانتها، ألم  وٕاذا 
ة المحتلة.؟   األراضي العر

يف تجيز  الدول الثالثة المعتد عليها -  ـــاء في األمم المتحدة، ف ـــــ ــــ أعضـــ
ة ؟؟  األمم المتحدة احتالل األراضي العر

ــرائيل  -  ـــ ــــ ــحاب إسـ ــ ــ ــ ـــارها أن يرطوا  انســ ــــ ات المتحدة وأنصـــ لماذا ترد الوال
ت االتحاد السوفيتي على هذه الحالة؟؟ س يف  ة. و ة الفلسطين  القض

انت محور الحديث بين الجماهير العر ــئلة وغيرها  ــــ ــ ــ ة، وهي هذه األســـ
ـــا  ـــًا ونقمـــة على األمم المتحـــدة  وعلى  دول العـــدوان أمر ــ ــ ــــ ــ ــ تتـــأجج غضــ

ا... رطان   و
ــــــنين .  أ ألفت أمثاله على مر الســ ة الجماهير وهي تقرأ ن ــ ــ وازدادت غضــــ
ورك عقدوا اجتماعا هاما  ة في نيو ة الدول العر أ إن " وزراء خارج قول  الن و
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ــ ــ ــــ عد أن فشــ غي عمله  حث ما ين ــرائيل مغلقًا ل ــ ــ ة إســــ لت األمم المتحدة في مطال
ة المحتلة..." (   ).1967 -7-4االنسحاب من األراضي العر

ل أرجاء الوطن العري تدعو إلى اســتئناف  حات من  وتضــاعفت الصــ
ـــــوفيتي يجب أن  ــ عة للوقت ... وأن االتحاد الســ ـــــ ــ القتال، وأن األمم المتحدة مضــ

ينها من ة لتم حه للجيوش العر ــــــل ــــ ـــــاعف تســــ ــــ قوة  ضـــــ ة  تحرر األرض العر
السالح ... وهل يرد االتحاد السوفيتي دليًال أخر .. ها قد فشلت األمم المتحدة 

ة.   ولم يب إال االنصراف إلى المعر
ح الحديث عن األمم المتحدة ثقيًال على أســــماع الجماهير، ولم  وقد أصــــ

ــيجين إلى اإلذاعة ــ وسـ س  ـــرحات التي أدلى بها الرئ التصــ ال  ة حين  ت الفرنســـــ
جب  ة و ــالت  الدول ع المعضـــ األمم المتحدة وعليها أن تحل جم قال " إننا نث 
ـــوفيتي  ــــ ــ ــ ـــرائيل، وأن االتحاد السـ ــــ ــــ على األمم المتحدة عاجًال أو أجًال أن تدين إسـ
ع الخطوات الالزمة في مجلس األمن إلدانة إسرائيل وسحب قواتها "  سيتخذ جم

)9-7-1967.(  
ان يدور  ــنتها .. الحرب هذا ما  ــ ــ ــــ ة وعلى ألسـ ـــدور الجماهير العر ــ ــــ في صــ

  الحرب .. وال شيء إال الحرب.
عًا، من اليوم التاسع( تموز) إلى اليوم  دأ التحرك العري متالحقًا متتا و
ات ...وها أنا  االجتماعات ... على أعلى المستو ل يوم مليئًا  ان  العشرن، و

اتي " يومًا يومًا ... ش يوم   أن
حمــل معــه في ففي ا س الجزائر هوار بومــدين  ـــــع، تحرك الرئ ــ ــ ـــ لتــاســ

ة جديدة.. ووصــل  ل تجارب الثورة الجزائرة ليجعلها أســاســًا لخطة عر طائرته 
ــالجمــاهير وهي تهتف " الثــأر، الثــأر"  إلى القــاهرة ... ليجــد المطــار وقــد أزدحم 
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ة و  ــــر الق ـــوفة إلى قصـــ شــــ ارة م ــ ــ ـــر في ســـ ــ س عبد الناصــ خرج مع الرئ الجموع و
حة واحدة... القتال  ح صــ المحتشــدة في الشــوارع والشــرفات وعلى األســطح  تصــ

ا بومدين.   ا جمال، القتال 
ة ..  س الجزائر بومدين عند المســاء في صــالة قصــر الق الرئ واجتمعت 

  فقال لي :
ان رأي -  نت أخشاه .. لقد  ة ..  يهذا الذ  ة أن تستمر المعر منذ البدا

نا وأن ال نواف  على قرار مجلس األمن ... بوقف إطالق النار .. إذا 
البنادق ..إن القوا اتنا،فعلينا أن نقاتل  ا الجزائرة  تقد فقدنا طائراتنا، ود

غيرها .. يجب أن   لموجودة اآلن في الميدان .. نحن مستعدون أن نرس
ة .. وٕان  نضع خطة جديدة الستئناف القتال .. نحن أمام ظروف تارخ

ة وحدها هي التي تنقذنا من مضاعفات الهزمة التي حلت بنا.الم  عر

ـــور  ــ ش الســ ـــر وتحطمت معداته .. والج ــ ش المصــ قلت: لقد تحطم الج
ش العراقي، قفلت راجعة إلى  ــتثناء الج ــــ ــــ اســــ  ، ة األخر ذلك .. والقوات العر

ا.. عد أن توقف إطالق النار .. وأعني تونس والمغرب وليب   ثكناتها 
ع أن نفتح ميدان المعر قال : ح .. ولكننا نســـتط من جديد  ةل هذا صـــح

ـــع خطة جديدة، وقد جئت إلى  القاهرة ألحدث  ــــ ع القتال ..وأن نضـ ــــتط ــ ... ونســ
ار هذه...  أف س عبد الناصر    الرئ

س بومدين حديثه متسائًال: وأنتم الشعب الفلسطيني، ماهو  واستطرد الرئ
م؟   دور

ل  قلت : إذا وضــعتم الخطة، ضــع  ة خطة .. فإن شــعبنا مســتعد أن  أ
م ...  شترك مع ش التحرر الفلسطيني حاضر ألن  ة.. إن ج طاقاته في المعر
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اطنا إلى الضفة  ة  .. ونحن قادرون أن نرسل عددًا من ض ذلك القوات الفدائ و
ة وقطاع غزة ليبدأوا إعداد الشعب للمقاومة، والتصد لالحتالل اإلسرائيلي  الغر

  ن الداخل .. وانتهى الحديث بيننا انتظارًا للخطة.م
لة  س الجزائر بومدين ليًال في جلســــة طو الرئ س عبد الناصــــر  والتقى الرئ

انت جلسة عمل. أنها  س بومدين في اليوم التالي    ... وصفها لي الرئ
لة في األمم  عد رحلة طو ــين القاهرة  ـــل الملك حســــ ــ ـــر، وصـ ــ وفي اليوم العاشـ

ر في خطاب له الليلة المتحدة وع ما ذ ة، قام خاللها  ـــم الغر ــ ــ ــــ دد من العواصـــ
الرأ  ــوت أمتنا فوق المنبر الدولي .. وأجر اتصـــاالت  ة، " بإعالء صـ ــ الماضـ
ــة  ــة نــدر أن انتبهنــا إلى أهم ــــطــة أجهزة إعالم ــ ـــ ــ ــ ــه بواسـ ــل بلــد حــل ف العــام في 

ــوا معر ــ ــ ــــ ـــتقاللها، وأن العرب قد خاضـ ــ ـــــ ـــتعدوا لها .. وأن ةاسـ ــــ ســــ ه يجب عقد لم 
اشـــفة الصـــرحة .." إلى آخر هذه التعابير  اجتماع عري على مســـتو القمة للم
أن غيرهم  ام العرب عن " األخطاء التي ارتكبت " و طلقها ح ئة " التي  " البر

  هم الذين ارتكبوا األخطاء...
ــــين إلى عما ــ ـــر، عاد الملك  حســ ــــ س نوفي اليوم الحاد عشـ ــافر الرئ ــــ ، وســ

ـــــرًا على أحد، فقد أعلن على الجماهير إلى د  الجزائر  ، ولم تعد مهمته ســــ ــــــ مشـــ
جب أن  ــ " أنه ال بد من الحرب و ــ افة في دمشـــ ــ ــ ـــر الضـــ ــ ــــدة خارج قصــ المحتشـــ

سة إلى قوة  جارفة تدفعنا في طر النصر...".   تتحول الن
ـــــف عد ســـ ــــــه، و ــل عبد  روفي اليوم نفســ ــ س بومدين، وصــــ ــين والرئ ـــ الملك حســـ

ـــاء .. وقد  س عبد الناصــــر في المسـ ًا من االجتماع .. لخص الرئ ـــرت جان حضـ
قترح إعداد خطة الستئناف  رالناص س بومدين   خالله الموقف الدولي، وأن الرئ

س العراقي  س االتاسي .. وعقب الرئ القتال .. وأنه ذهب إلى دمش إلقناع الرئ



  

-75-  

القتال عث السور  ، فعال على ذلك قائًال : " المهم أن ينجح بومدين في إقناع ال
  ال قوًال ..".

ة،  ة الســوفيت ك نائب وزر الخارج وفي اليوم نفســه وصــل الســيد جاكوب مال
اق  ام، وسأتحدث عنها في س في زارة، أعلن أنها تمتد يومين، فاستمرت تسعة أ

  الكالم ...
عد أن قضــى  س بومدين من زارة دمشـــ  وفي اليوم الثاني عشـــر، عاد الرئ

د " فيها يوما واحدًا اجت ــــترك يؤ ــ ـــــدر بالغ مشــ ــورين، وصـــ ــــ القادة الســ مع خالله 
  مواصلة النضال حتى النصر".

تور االتاســي إلى القاهر  س الســور الد  ةوفي اليوم الثالث عشــر، وصــل الرئ
حت مؤلفة من الجمهورة  ـــــ ــ ــغرة " التي أصـ ــ ــ ة المصــ ـــمام إلى" القمة العر ــــ لالنضـ

ــورا والعراق ..  ــــ ة المتحدة  والجزائر وســ ـــوا العر ــ وعقد بينهم اجتماع مطول درســـ
ـــــل  ـــــ ــر، واصــ ــ ــــ ع عشــــ ــعيدين العري والدولي. وفي الرا ــ ــ ـــــ خالله الموقف على الصـ

ت وفودهم معهم في هذه االجتماعات ...   الرؤساء األرعة اجتماعاتهم، واشتر
فة تدور  اكات العن انت االشت ة،  انت المناقشات دائرة في قصر الق وحين 

ادئة بإطالق بين القوات الع لعلى القنا ـــرائيل هي ال ــ انت إسـ ة،و ـــرائيل ة واإلســـ ر
سمع الرؤساء األرعة وهم يتناقشون في مؤتمر القمة.. وقد أصدرت  النار، حتى 

ادة العامة للقوا رة، عن معارك يوم واحد.. تالق ة أرعة بالغات عس   العر
ـــرة ف ــــ ــــرت المواقع المصـــ ــــ ة ضــ ــرائيل ــ ــ ــ ي البالغ األول، أعلن أن القوات اإلســ

ة..   القنطرة والفردان واإلسماعيل
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س في  ــو ــــ ـــــ والبالغ الثاني، أعلن أن العدو حاول إنزال قارب آلي في قناة السـ
ادل إطالق النار  ــغيرة، وجر ت ــ ــــ ــ ــ عض قوارب مطا صــ ذلك  منطقة القنطرة،و

  شدة...
ات ومدافع الهاون  ا ة والد والبالغ الثالث، أعلن أن العدو فتح نيران المدفع

س.على المو  ة  في السو   اقع العر
ع، أعلن أن العد ة  ووالبالغ الرا س ومنطقة الزت ـــو ــ ــ ــ طائراته على الســـ أغار 

ــــاعة الثامنة  ــ عد الظهر حتى الســ ـــــاعة الواحدة  ة من الســـ ة متتال أرع غارات جو
  ).14/7/1967مساء ..(

س إسماعيل األزهر إلى القاهرة وانضم  وفي اليوم الخامس عشر وصل الرئ
ًا .. وانفرد  تجتماعاإلى ا ـــــ ــ ـــغيرة خماســ ــــ ح اجتماع القمة الصــ ـــــ ــ ـــــاء، فأصــ ــ الرؤســ

ضعوا الخطة... االجتماع وحدهم، ليتعرفوا الموقف، و   الرؤساء الخمسة 
احثو  ـــة يت ـــاء الخمســ ان الرؤســ اكات مرة  ن وحين  ـــت ــون، وقعت االشــ ــ تناقشـ و

ــــة بالغات عن  ــ ــ ـــدرت خمســ ــــ ــــــدفة، أنه صـــ ، لليوم الثاني، ومن غرائب الصــــ أخر
ــأن الم س واحــد .. وقــد تميزت هــذه البالغــات  عــارك الــدائرة، بالغ واحــد لكــل رئ

ــد ادرة وتصــــ ــالح الجو العري قد أخذ زمام الم ــ ــرب  ســ ــ ة فضــ ــرائيل للقوات اإلســــ
  مواقع العدو وأنزل بها خسائر فادحة.

ة معهم  ما تمت لي لقاءات ثنائ ًا من هذه االجتماعات،  ــرت جان ولقد حضــــ
ان محورها يدور حو  ة وتعبئة الطاقات و ــتعداد للمعر ــ ــ ــ ـــتئناف القتال واالسـ ــــ ل اســ

ـــــده ..  ــــات على أشـ ة في الميدان. وحدث في تلك الفترة حادثان وجو الناقشــ العر
ــك  ــ ـــــ ــــ أحــدهمــا عري، واآلخر دولي .. والبــد لي وللمواطن العري من وقفــة لنمســ

  أنفاسنا، ونفتح عقولنا، ونتأمل...
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ـــأن ــ شــ ــــل  صـــ ـــخ البترو  الحدث األول، أثاره الملك ف ــ ــتئناف ضــ ــ لكل من  لاســـ
ع من شـــهر تموز ... ففي  د لهذا الموضـــوع منذ الســـا ا .. وقد مهَّ رطان ا و أمر

ــل من إذاعـة جـدة أنـه " يجـب على الـدو  ــــ ــــ ــــ صـ ة  لذلـك اليوم أعلن الملـك ف العر
ـــحن البترول إلى برطان ةالبترول ه أن  اأن تســـــتأنف شــ ا، ألنه لم يثبت لد وأمر

ـــعوديين  هاتين الدولتي ــــرائيل على العدوان ..  وأن المواطنين الســ ـــاعدتا إسـ ن قد ســ
طالبونه بإعادة  النظر في موضوع وقف البترول حرصًا على اقتصاد البالد .. 

ــين قد أدلى   ة لمطالب المواطنين .. وأن الملك حســ ـــتجا ع إال االسـ ســــتط وأنه ال 
ا أكد في ا وأورو ـــرحات متعددة أثناء زارته ألمر ــ ــ ا لم بتصـ ا وأمر ها أن برطان

ـــهد شــــاهد  ة  .. ". وشـ ـــرائيلي على الدول العر ـــلع في العدوان اإلسـ ن لهما ضـ
  من أهله وأهلهم !!

ـــمعها  ــ ــ ســــ ة التي ال  ـــعود ــــ ــ والتق راديو لندن هذا الحديث، فأنجد اإلذاعة الســ
ـــحار  ــــ ـــــ ة رمل في صــ ل ح ـــــاءلت   ــــ ل أرجاء العالم .. وتســـــ أحد، فأذاعه في 

قوم على الجزرة الع م ملكي آخر،  ، وأ ح ـــعود ــ ــــ ــ م الســـ ان الح ة، ومتى  ر
ستجيب لمطالبهم ؟؟   مشيئة المواطنين و

صل الفرصة، فرصة اجتماع الرؤساء الخمسة في القاهرة،  وقد اغتنم الملك ف
ة إلى الحدي عن البترول مرة أخر فقالت " يجب إعادة النظر  ثفعادت إذاعة م

جب ال ـــوع البترول،و ــًا على  دعودة إلى تزوفي موضـــ ـــ البترول حرصـ افة الدول 
ة..."   اقتصاد البالد العر

ـــهر واحد  عد شـــ ـــل  صـــ ان هذا هو الحدث العري الذ آثاره جاللة الملك ف
ــاء الخمســــة.. وفي  ـــرائيلي .. ومتى؟.. في وقت  اجتماع الرؤســ من العدوان اإلسـ
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ـــغ بدورها عل ــ ــ ــــ ا، لتضـــ ــغ على أمر ــــ ــ ــ ـــ ــرائيل  أكثر األوقات حاجة للضـ ــــ ــــ ى إســــ
ة المحتلة..   لالنسحاب من األراضي العر

ــــة  ــارج ــــك نــــائــــب وزر الخــ ــال ــاني، فهو مجيء جــــاكوب مــ ــدث الثــ ــا الحــ أمــ
 .. ة أزمة الشرق األوس ة لتسو حمل إلى القاهرة مقترحات سوفيت ة،    السوفيت

س عبد الناصـــر عدة مرات، واجتمع  الرئ وقد اجتمع الدبلوماســـي  الســـوفيتي 
عضها في الرؤساء ا ة، و عضها في السفارة السوفيت ألرعة، واجتمع بي مرات، 

ة ..  انت المقترحات السوفيت ة، وماذا    قصر الق
ــوفيتي في األمور  ـــــ ــــي الســـ ــ ــ ــها الدبلوماســ ــ ــــ ما عرضــ تتلخص هذه االقتراحات 

ة:   اآلت
دولة معترف بها في األمم المتحدة، أمر واقع ال مجال  -أوالً  ـــــرائيل  ــــ إن إســــ
اره.   إلن

ًا ث ادة على أراضيه –ان   واألمن لشعبها... اإن من ح إسرائيل الس
ــــتمرت منذ عام  –ثالثًا  ـــرائيل التي اســ ة وٕاســـ إن حالة الحرب بين الدول العر

ع الفرقاء المعنيين. 1947 اتفاق جم   يجب أن تزول، 
عــًا  ـــرائيــ –را ــــ ــــ ــ ـة لـدولـة إسـ ـاالتفــاق مع الـدول  لإنـه يجــب تعيين حـدود نهــائ

ة.   العر
ــًا  س  –خامســ ـــو إن إســــرائيل يجب أن تمارس ح المرور البر في قناة السـ

ة.   وفي خليج العق
ــًا  ــادســـ حث في  –ســـ ضـــــهم، يجب أن ت ة الالجئين، عودتهم أو تعو إن قضـــــ

ع الفرقاء المعنيي ه جم شترك ف   .نمؤتمر دولي 
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عًا  ـــا إن التفاهم حول األمور المختلف عليها بين الفرقين، يجب أن يتم  –ســ
احثات عن طر وس دولي يختاره مجلس األمن.   م

ن  –ثــامنــًا  ــا أمر مم ــا ــــ ـــــ ــــ ــات المتحــدة حول هــذه القضـ إن التفــاهم مع الوال
ه .   ومرغوب ف

الغًا في أنها صـــوتت في الدورة  دإن الوفو  –تاســـعًا  ة قد أخطأت خطأ  العر
ة، فإنه مشروع جيد ..   الطارئة ضد مشروع الدول الالتين

ات المتحدة مســـتعدان لبذل جهود جديد إ –عاشـــرًا  ن االتحاد الســـوفيتي والوال
اد اآلنفة  ــــدار قرار من األمم المتحدة في إطار الم ـــــتصـــــ ــ في األمم المتحدة الســ

ر.   الذ
وفي خالل عرض هذه آلراء، أضاف الدبلوماسي السوفيتي أن رؤساء الدول 

ـــة في اجتمـــاعهم الـــذ عقـــد أخيرًا (  ـــيوع ــــ ـــــ على  اتفقو ) قـــد ا1967-7-12الشــ
، ومن أجل  ــ ــ ـــرق األوسـ ة من أجل إعادة الســـــلم للشــ ـــائل المناســـــ ــــتخدام الوســ اسـ

ة... ة والدول العر   التعاون والتنسي االقتصاد بين الدول الشيوع
من الرؤســـاء الخمســـة،  هولم يجد الدبلوماســـي الســـوفيتي موافقة على مقترحات

ة..  ــــطين ًا لمنظمة التحرر الفلســ ــ ــ ـــفي رئســ و وهو وال مني بوصـــ ــ ــ وعاد إلى موســ
قول لي قبل سفره : لعلي الدبلوماسي الوحيد في العالم الذ قابل خمسة رؤساء 
ع أن  حث معهم في مهمة أستط عني المنظمة) أل سًا من غير دولة (  دول، ورئ

  أسميها " المهمة المستحيلة".
ــ ة للقضـ ــتحيلة فعًال .. إن هذه المقترحات فيها تصـــف ة قلت : إنها مهمة مسـ
ــطيني أن يواف ــ ــعب الفلســ ة ومن الشــــ يف ترد من الدول  العر ة.. ف ــــطين  الفلســ

  عليها .. 
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  قال : جروا .. ولو مرة واحدة ..
قلت : وما الفائدة من التجرة .. لقد أصدرت األمم المتحدة عشرات القرارات 
ــأن  شــ ــأن عودة الالجئين،  شــ ة ولم ينفذ واحد منها ,,,  ــطين ة الفلســ شــــأن القضــــ

ــــــأن النازحي ــ شـ ـــــرائيلي األخير..  نالقدس .. وأخيرًا  عد العدوان اإلســــ الذين نزحوا 
قيت حبرًا على ورق..   لها 

قدم  و ل قول شـــيئًا .. وعاد إلى موســـ ســـتطع الدبلوماســـي الســـوفيتي أن  ولم 
  السوفييت تقررًا عن " المهمة المستحيلة " ... ةإلى القاد

احثات الرؤســاء الخمســة،  لمتهم على عقد مؤتمر قمة في وانتهت م واتفقت 
ه : "أكد الرؤســاء  انا جاء ف ة الشــاملة، وأصــدروا ب الخرطوم لوضــع الخطة العر

ـــخمة وقدرات ــ ـــعب العري الضـــ ات الشـــــ ان فيلة  هثقتهم المطلقة في أن إم الخالقة 
ـــرفة  والعادلة..  ــ ــ ــة إلى منطل  جيد نحو األهداف الشـ ــ ــ أن تحيل  هذه االنتكاســ

ـــاء  العرب على اتخاذ اإلجراءات الفعالة الكفيلة بإزالة  آثار وقد ات ــ ــــ ــ ــ ف الرؤســ
ما أجمع الرؤساء على  العدوان  االستعمار الصهيوني على الوطن العري .. 

ـــو  ــ ــ ة مع الدول األخر على ضـ ـــعوب العر ــ ــ ــــرورة تحديد  عالقة الدول والشـ ــ  ءضــ
ه .. واقترح ال ة عل ـــماعيل األزهر موقفها تجاه العدوان واآلثار المترت ــــ ــ ــــيد إسـ ــــ ســ

ة العرب في الخرطوم  ادة السوداني عقد اجتماع لوزراء الخارج س مجلس الس رئ
ــاء على هذ ــ ــ ة هذا  هوواف الرؤســـ ــــر وزراء الخارج حضـــــ الدعوة، ووافقوا على أن 

  االجتماع في وقت قرب ...
ا ــــطور الب ان أمور  ن، أما ما بينهذه هي ســ انت في هذا الب ـــطور فقد  ــ السـ

  ان فيها: أخر 
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حــددوا  –أوًال  ــة األخر يجــب أن  ـــــل ومعــه الــدول البترول ــــ ــ ــ صـــ إن الملــك ف
ا " على ضو  ا وأمر   موقفهما من العدوان اإلسرائيلي".  ءعالقتهم ببرطان

ًا  ة أن تضــ –ثان ع الدول العر ة، وأن  عإن على جم افة قدراتها في المعر
ة وف ما تجمع عل ة في مؤتمر الخرطوم.تتم تعبئة الطاقات العر   ه الدول العر

ست بديال  –ثالثًا  ة ل ة والدبلوماس اس إن األمم المتحدة ومعها المساعي الس
ة.   عن المعر

عًا  ارة الواردة  في  –را ذلك الع مها  ـــوفيتي تح إن الصــــداقة مع االتحاد السـ
ـــــ ــ ــ ــــ ة تحدد عالقتها مع الدول األخر على ضـ ان، وهي أن " الدول العر وء الب

  ..".يموقفها من العدوان اإلسرائيل
ــًا  ســــي –خامســ ـــدا  نوٕان الرئ و،ليناشـ ســــافران إلى موســــ ــ العراقي والجزائر ســ

ادر  ة وحزمًا، و ة أن يتخذ موقفًا أشـــد صـــال اســـم األمة العر االتحاد الســـوفيتي 
ــتئناف  ــ ــ ة من اســ ن الدول العر م ـــاد الذ  ــ ر واالقتصـــ ــ ــ م العون العســــ إلى تقد

  .".القتال .
وقد تم فعًال تنفيذ البند األخير .. فقد انتهى الرؤســـاء الخمســـة من اجتماعهم 
و .. بينما عاد الرؤساء  سان  العراقي والجزائر طائرة  إلى موس .. واستقل الرئ

  . ماآلخرون إلى بالده
و قصيرة جدًا، ولعلها أقصر زارة  سين العريين إلى موس انت زارة  الرئ و

ة في تار  ــم ، منها رســ انت يومًا واحدًا فق ة .. فقد  ة الســــوفيت خ العالقات العر
احثات مع قادة السوفييت .. صدر في نهايتها  أكثر من أثنتي عشرة ساعة في م
ومدين وقادة  ـــين  عارف و ــ ــــ ســ ه: " إن المحادثات  بين الرئ ــمي جاء ف ـــ ــ ــ ان رســ ب

ان تامًا بينهم على ــــوفيتي أظهرت أن االتفاق  ــ ــ ــ ة آثار  االتحاد الســــ ــف ــ ــــ ــــ أن تصــ
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العدوان اإلســرائيلي هي أهم شــر إلعادة الســالم إلى الشــرق األوســ .. وقد أبلغ 
ـــــي  ـــــوفيتي  ما دار في االجتماع الخماســـــ ــ ــ ان زعماء االتحاد السـ ــــان العر ـــ ــ سـ الرئ
رجنيف بدورهما ما دار في اجتماعات  ـــيجين و ــــ وســـ ـــيدان  ــ ــــ العري .. وأبلغ السـ

ة الذ انعقد في بو  ست في الدول الشيوع   ".1967يوليو  12دا
اســ ارات الســ لة في فهم الع أن أســتنتج  ةولم أشــأ أن أســمح لممارســتي الطو

ــان  ــ ــــ ــ ـــ ســ ــمي، فما هو إّال يوم واحد إال وعاد الرئ ـــ ــــ ــــ ان الرسـ ما فهمته في هذا الب
ال في المطار. ة رأسًا، من غير استق و إلى قصر الق ان من موس   العر

ـــين العريين ــ ســ ـــوفييت واجتمعت مع الرئ ــ ين قادة الســ را ما دار بينهما و ، وذ
ـــرور  الضــ ـــوفييت  عا إقناع قادة الســ ـــتط ســ ــتئنا ة... وعادا دون أن  ــ  فالملحة السـ

س العراقي في ختام الحديث: ال  ما قال الرئ ـــوفيتي،  ــ ــ ــ ــــ القتال ..وأن االتحاد السـ
ة، ولكن ة ســلم ن الوصــول إلى تســو م  يزال يؤمل خيرًا في األمم المتحدة، وأنه 

ة واســعة .. وأن على الدو  اســ حتاج إلى صــبر، وٕالى جهود  ســ  ةالعر لاألمر 
قتصر الجهد العري عل أروقة  ع دول العالم وأن ال  اتصاالت مع جم أن تقوم 

  األمم المتحدة ....
ـــائح  دهذا ما عا ــــ ــــ ان إلى القاهرة ... مجموعة من النصــ ــــــان العر ــــ ســـ ه الرئ

ن أن تقدم م مة،  ة الق ـــــ اسـ ـــخمًا من الســــــ ــدًا ضـــ ــ ة دولة أخر ال تملك حشــ ها أ
ــم  ــ ـــلحة متقدمة تحســـ ــ س لديها أســ ـــــ .. ول ض المتوســ حر األب ـــاطيل في ال األســــ

ام الستة.. ة .. وفي أقل من األ   مصير المعر
قته حين قال إن  ان  العري الســوفييتي على حق ذا تأكدت أني فهمت الب وه

ـــــتئناف ــ ــ ــــ ن على اسـ ما قا االتفاق ببين الجانبين، لم  ان، على أ لالقتال،  نالب
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ــ .. وهذه  ة آثار العدوان هي أهم شـــر إلعادة الســـالم إلى الشـــرق األوسـ تصـــف
ان!! ما تكذ أ آالء ر ان، ف ة  وال تحتاج إلى ب   بديه

ـــــر للثورة ( ــــ ر  العيد الخامس عشــ ام وجاءت ذ يوليو)  –تموز  23ومرت أ
ــــر أول خطاب ل س جمال عبد الناصـــــ ه فألقى الرئ ـــتعرض ف ــ ـــــة، اســــ ــ ســ عد الن ه 

ســات  التفصــيل، والظروف والمال ة  عة األمر اب الهزمة شــارحًا دور الخد أســ
ة " ليبرتي "  اخرة التجســس األمر يز على دور  ة، مع التر قت  المعر التي ســ

ة " خطًا "!!   التي ضرتها الطائرات اإلسرائيل
ــــلــت اجت ــ ــ ــــ مــاعــات في القــاهرة .. ثم انتقــل إلى الموقف العري فقــال:" حصــ

عــث لي أنــه جــا  س بومــدين  ــة أبــدًا، الرئ قــة هــذه لم تكن اجتمــاعــات مرت الحق
عث رســالة وقال أنه  ح ... واســتقبلنا بومدين ..الملك حســين برضــه  القاهرة الصــ
ــــه األخ عبد الرحمن  ــ ــ ــ ــهًال، وجه .. برضـــ ــ ــ ــــ حب يجي القاهرة .. قلنا له أهًال وســـ

عدين جاء عارف وماعرفتش أنه حيوصـــــل ا ــاعة. و ســـ لقاهرة إال قبل ما يوصـــــل 
ــــودان، وعلى هذا انعقد  س األزهر من الســــ ـــورا، والرئ ــ ــي من ســـ ــ س االتاســــ الرئ

ه على إزال   آثار العدوان .." ةاالجتماع بدون تدبير واتكلمنا ف
ســين عارف  ســمعون شــيئًا عن رحلة  الرئ وهنا أرهف الكثيرون آذانهم لعلهم 

و   ومدين إلى موســـــ ــــر قفز عن و س عبد الناصـ لمة عابرة ... ولكن الرئ ولو 
ان  ــوفيتي  ــ ــ ان على ح في ذلك فاالتحاد السـ ـــــارة .. و ــوع من غير إشــ ــــ الموضـ
ــاد  ــ ــ ــــ ــــ ــ ـــالعون االقتصـ ـــة المتحـــدة   ـــة العر الـــدولـــة الوحيـــدة التي تمـــد الجمهور

. ر   والعس
حجب هذا المؤتمر  إم ه قائًال : وهل  س عبد الناصـــر خطا ع الرئ ة وتا ان

ل  ــعب العري في  ــ ــ ام على رأ الشــــ قول ال يجب أن ينزل الح عمل عري .. 
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ه عري .. وأنا  ل جن ة و ة عر ل بندق ــــتدعي تعبئة  ة تســ بلد عري .. والمعر
اته ..  ل واحد قدام مســـــئول ـــع  ــــان نضــ قول أن أحنا الزم نروح مؤتمر قمة علشـ

ســــا ســــاهم واللي نحن مســــتعدين نروح مؤتمر القمة واللي عايز  ة  هم  في المعر
ة ..وجرايد  أ للمعر ـــاهمش .. ولكن النهارده إحنا للي بنع ســ ـــاهم م ســ مش عايز 
عد  عثوا لواء  ن  م عًا  ــيء إال أنها تنتقدنا .. ط أ شــ ــل ال تشــــارك  صــ الملك ف

قاف النار إلى األردن. عد إ   انتهاء المعارك و
عد ذلك مطمئناً  ــــر  س عبد الناصـــ ـــتطرد الرئ ـــ ة واسـ ـــعود ــ ة الســ  المملكة العر

ـــد أ بلــد عري  .. إحنــا منغيرش النظــام  ــــ ــ ــ ــنــا ضـــــ ــــ ــــ وأخواتهــا فقــال :" إحنــا لســــ
االجتماعي في أ بلد عري .. وٕاحنا مش ضد نفوذ أ بلد عري .. ولكن نرد 
س جمهورة السودان مؤتمر  قي .. وحينما أقترح رئ أل بلد عري أصيل .. حق

  ضمانات نجاح لمؤتمرات القمة..".القمة وافقنا، ولكن نرد 
ــر لمؤتمر  ــ ــ س عبد الناصـــ ــورة التي أرادها الرئ ــ ــــ تلك هي المالمح العامة للصـ

  القمة الذ سينعقد في الخرطوم..
عـد ذلـك، في انتظـار مؤتمر القمـة   ـة أرعين عـامـًا،  قيـت الجمـاهير العر و

  في الخرطوم وهي تتساءل  .. 
مؤتمرات  -  ون مؤتمر الخرطوم  ــ ــ ــــ ــ ــ القمة الثالثة التي انعقدت قبل هل سـ

 الهزمة، قرارات من غير تنفيذ؟.

ة ؟ -  ة في المعر ل طاقات األمة العر ضع  مؤتمر الخرطوم   هل س

رة  -  ة شاملة، عس هل  ستنبث عن مؤتمر الخرطوم خطة عر
ة إلزالة آثار العدوان؟؟ ة واقتصاد اس  وس

ة ؟ -  سالح فعال في المعر ستخدم البترول   وهل  
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د غاب عنا وهل .. وهل .. وغير ذلك من التساؤالت والتساؤالت ... وق - 
ه الكرم .. تا  قول هللا تعالى في 

م". اء أن ُتبَد لكم تسؤ أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أش  "  
م   صدق هللا العظ
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  ..رارـث األسـحدي                         

ين عبد الناصر     بيني و
   

ــر لثورة   ــ ـــ ــ ــ ــ ، هو العيد 1967يوليو (تموز)  23ان العيد الخامس عشـ
ـــا ــ ــ ــ انتكاســ ـــارات الثورة  ــــ ــ ة .. وامتزجت انتصــ عد الن ـــنترك  تاألول  ــ ــــ ة، وســ الن

عــد هــدوء  م أيهمــا أرجح .. ومعــالم الرجحــان ال تتجلى إال  ح للتــارخ وحــده أن 
  العواصف والعواطف...

ـــة  نت في ذلك اليوم أجلس على المنصــــ ة في جامعة القاهرة،  و ـــــ ســ الرئ
ه، ينتقل من  قلب أوراقه بين يد ــــر، وهو  س عبد الناصـــ ـــتمع إلى خطاب الرئ أســــ

صره في الحاضرن من شرفة إلى شرفة . دير    موضوع إلى موضوع .. و
ز  ه، فّر ــــفحة األخيرة من خطا ــر إلى الصـــ ــ س عبد الناصـــ ـــــل الرئ ووصــ

 ، أنه يرد أن يخاطبني وحد ، و   وقال :صره عليَّ
ســـة هو المحافظة على حقو  شـــعب  ق " إن الطر الوحيد أمامنا رغم الن
ــطين، ولن تتخلى عن حقوق شـــعب فلســـطين .. هذا أســـاس القضـــ .. وال   ةفلسـ

ــطين ..  ســـة ورغم احتالل ســـيناء أن تتخلى عن حقوق شـــعب فلسـ ن رغم الن م
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ــوف تلتفت إلى هذه الفترة وتقو  ـــ ــ ــ ــــ اًال قادمة سـ انت تلك من  : لوٕاني أث أن أج
اء ألمانتها  انوا األوف ة و انوا على مستو المسئول أقسى فترات نضالهم،ولكنهم 

اته .." ر م ورحمة هللا و   .. وفقكم هللا والسالم عل
ــر  ءانت هذه الكلمات هي آخر ما جا ــ ــــ ــــ س عبد الناصــ في خطاب الرئ

س عبد الن ســـر .. وانصـــرف الرئ ر ذلك اليوم المنتصـــر  المن اصـــر إلى في ذ
ــالم  ــ ــ ــ ه ووزرائه للســ ه مع نوا ـــتراحة في جامعة القاهرة، ودخلت عل ــ ــ ــ ــالة االسـ ــ ــ صــــ

ة:   والتح
م، ختامه مسك ...   وقلت : الخطاب عظ

ش إال عن فلسطين ...   قال :  هو ماعج
له موف ، خاصة عن فلسطين ..    قلت : الخطاب 

ـــين إلى  عمان  ــ ــ ــــافرت مع الملك حسـ ــفتك من يوم  ما ســــ ــــ قال :أنا ما شــ
  )..30/5/1967طائرته (

ارة بودجورني .. واجتماعات  ة أثناء ز ـــر الق ــــ ــ ــ قلت : اجتمعنا في قصـــ
ة ..    القمة الخماس

رة .. تعال عند إلى  ــوفك  ــ ة ... أشـــ ـــــ قال :ال، هذه اجتماعات عرضــ
  البيت ..

ــة  24وفي اليوم التـــالي ( ــ ــ ــــ ــ ــ تبي إلى منشــ تموز: يوليو) خرجـــت من م
س ع .. وٕالى منزل الرئ ر ــــاعة عن ال ــف ســ س نصــــ ـــر .. وتأخر الرئ بد الناصـــ

در لي  موعده  ..  وحســـبت أني مخطئ في الموعد، أو أن ســـاعته مخطئة .. و
ــــحة  ــ ــ ــــ رتارة، ألتأكد من صـ ـــــ ــ ــ اتب الســــ اتب المجاورة، وهي م أن أخرج إلى الم
س عبد الناصــر يدخل الصــالة، وتدخل يداه وســاقاه  قبله ..  الرئ الموعد .. وٕاذا 
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قول ..  نــت وهو  ــة الجــديــدة،  ــك .. قبــل قليــل جــاءتني الميزان أنــا تــأخرت عل
ة... ة تقشف، استعدادًا للمعر   أدرسها، نحن اآلن نعد ميزان

ي لي ... من األول .. ومن يوم ســافرت مع الملك حســين  ثم قال : أح
...  

ــفر  ــ ان من أمر سـ زد ما  ــاعة و ــــر على ســـ س عبد الناصـ ت للرئ ورو
ـــين، وما ج ــقو مع الملك حسـ ة، وعن ســ ينه من أحاديث حول المعر ر بيني و

يروت ـــــ و ــ ــفر إلى دمشـ ا  –وأثينا  -القدس، ثم ســــــ والقاهرة إلى  –وطرابلس ليب
راتي..  تها في مذ ما رو لة ..    آخر تفاصيل الرحلة الطو

س عند  ة، هنا ... ل وقلت : ولكني أرد أن أســــمع عن ظروف المعر
  في الصحف.من المعلومات إال ما قرأته 

ة  ــــدق ما وقع، المعر ال، ال أكاد أصــ الخ الحلم،  ه  ـــــ ة أشـ قال : المعر
ادة   عد أن دمر العدو سالحنا الجو ومطاراتنا  .. الق انحسمت في اليوم األول، 
ة واقعة ال محالة،  نت أقدر أن المعر ــــديد .. أنا  اك شـ رة وقعت في ارت ــ العســـ

نو، وأ ـــتقع في الخامس من يو ــــ ــــتكون موجهة على وأنها سـ ـــــرة األولى ســــ ن الضـــ
رة لم  ــ ادة العســ رة بنفســــي، ولكن الق ادة العســــ ، وأنا حذرت الق ســــالحنا الجو
املها وعلى رأســها  رة  ادتنا العســ الجد الكافي .. تصــور أن ق تأخذ الموضــوع 
ــالح الجو، قد غادروا مطار القاهرة  ــير عامر، ومعه الفر صـــــدقي قائد ســـ المشـــ

ـــ  إلى سيناء ــ ـــ اح الخامس من يونيو قبل العدوان اإلسرائيلي بـ دقائ في  5في ص
ن من االتصال  رة فلم تتم طائرة خاصة، وفي طرقها مرت على مطاراتنا العس
طائرة المشـير ليخبرها أن  ان يتصـل  عضـها  انت تحت اللهب، و عضـها  بها، 

ــير إلى  ـــف من قبل العدو .. وعادت طائرة المشـــ القاهرة دون مطارهم تحت القصــ
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رة أن  ادة العســـــ ت الق الهم .. حينئذ أدر ــتق أن تجد مطارًا واحدًا  قادرا على اســـ
ــير في مطار القاهرة  ـــ طت طائرة المشـــــ ـــامل علينا، وقد ه ــ ــ العدو قد قام بهجوم شـــ
ــادة ــان الق ــــدقي وأر ــــ ــــ ــ ــــير عــامر والفر محمود صــ ــــ ــــ  الــدولي، ونزل منهــا  المشــ

ضع عد أن غادروها ب رة، و ة وجعلوها دق العس ائ ضرتها الطائرات اإلسرائيل
  ومة نار ...

بتنا  مســك أنفاســه وقال ... إن ن س عبد الناصــر حديثه وهو  ع الرئ وتا
ظنون أني أنا الحاكم  عض الناس  ــــنين  ..  ــ ــ ــ هي نتيجة أخطاء متراكمة منذ ســــ
ــل األخطــاء .. أنــا ال  ــان يجــب عليَّ أن أتجنــب  ــه  ــأمر هللا في القــاهرة، وأن
ه  قوم بواج ل موظف ألطمئن على أنه  ــا و ــ ــ ــــ ل ضــ نني أن أكون بجوار  م
ل  طرًا على  ــت مســــ ، أنا لســ ثيرة غير على أكمل وجه.. البلد فيها مراكز قو 
م  ان أعز عليَّ من إخواتي، ومع هذا  م عامر  ـــيء .. المرحوم عبد الح ـــــ ــــ شــ

ــو خالفاتن ـــ ــ قى نتجادل إلىالفجر حتى نســ نا نختلف، ون م  ما بيننا  .. هو و ا ف
ما أردها،  ل األمور  تم االتفاق .. لم تكن  ة و ـــو ــــ ة وأنا أتنازل شــ ــو ــــ يتنازل شـــ
ان ال االســتغناء عنها،  وال  اإلم ن  ثيرة في البلد تتصــارع، ولم  ان في قو 
ة  ع... الخالصـــة أنه يوم جاءت المعر نت أعمل ما اســـتط الكامل،  اصـــالحها 

  .انت هذه أوضاعنا...
س عبد الناصر في حديثه قائًال :    ومضى الرئ

شنا بدون غطاء جو  ح ج أوالدنا  –عد ثالثة ساعات من العدوان أص
قي  من ســالحنا الجو قام  قاتلوا قتاال شــجاعًا في اليوم األول والثاني .. والذ 
اتنا  ا ـــفحاتنا ود ــــ ــــ ــ ـــائر فادحة .. مصـ ــــ ــــ ه خســــ غارات انتحارة علىالعدو  وأنزل 

ــت ــ ــ انت من  خاضـــ ه في عدة مواقع، ولكنها  ة مع العدو وتغلبت عل معارك رهي
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ن  ـــحابنا لم  ـــحاب، وانســـ بيرة أثناء االنســـ ـــائر  ـــرنا خســـ غير غطاء جو .. خســـ
 هقررنا االنسحاب من سيناء وأنا أعلنت 1956منتظمًا . ففي العدوان الثالثي عام 

ارثة .. ولكن ه شنا في  قع ج ذلك تجنبنا أن  ان االنسحاب بنفسي، و ذه المرة 
ا   ا وصــف الضــ ادة لم ترتب األمور .. أوالدنا العســاكر والضــ ارثة، ألن الق
ار، نحن اآلن نسرح العشرات من  ا الك لتنا في الض طال، ولكن مش مقاتلون أ
ش  ار، وسنقدم المسئولين إلى المحاكمة .. نحن اآلن  نعيد بناء الج ا الك الض

ـــفر .. خســــرن قل عن عشــــرن  نا ثمانييمن الصـ في المائة من أســــلحتنا، وما ال 
ــحاب،  ة االنســـ ان معظمهم في أثناء عمل ـــير وجرح ومفقود.. و ــهيد وأســ ــ ألف شـ
ضع مئات، ولكن الذين  انوا  ة أثناء االلتحام مع العدو  الذين فقدناهم في المعر

ا ءفقدناهم أثنا ـــرائيلي  ــ ــ ـــ ــ ـــحاب يتجاوزون األلوف، الطيران اإلســ ــــ ــــ ــ ن يتعقب االنسـ
عوا  ســــتط ا، ولم  ثيرون ماتوا عطشــــا وتع ان في الصــــحراء، و ل م جنودنا في 

اة.   الوصول إلى منطقة القنال وهم على قيد الح
م عن مسألة هامة، هي  س عبد الناصر : أرد أن أستوضح وقلت للرئ
رة  ــ الخطة العسـ ــألة تتعل  ان ... هذه المسـ ل م ة في  حديث الجماهير العر

ش .. أ قوم الج ــان يجـــب أن  ـ ــه  رين يرددون أنـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــددًا من العســ نـــا أعرف عـ
قدرون أن تكون  الهجوم على إســـــرائيل ... إنهم  رة،  ادرة العســـــ الم ــــر  المصـ
ر أن المارشال  ة إلى هزمة ... وأنا أذ النتيجة أقل سوءًا حتى لو انتهت  المعر

ة ناصـــــر  م رة في أكاد ان قد عقد ندوة عســـــ ار)  15( في مونتغمر  مايو (أ
رين في مصـــر، وحضـــر معهم ثالثة 1967 ار العســـ ) وقد حضـــر هذه الندوة 

ـــــؤال في هذه الندوة عن  ــ ــ ـــطيني، وقد طرح السـ ــ ــــ ش التحرر الفلسـ ا ج ــ ــ ــــ من ضــ
ش  ــال مونتغمر قد حذر الج ــ ــــ ــ ـــرائيل  ... وأن المارشــ ــــ احتماالت الحرب مع إســـــ
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ة في ســــيناء، و  حارب حرًا دفاع ـــر من أن  ه المصـ ثيرة تأييدا لرأ ًا  ا ر أســــ ذ
عشرن يومًا ... ة    .. والمهم أن مونتغمر قال هذا الكالم قبل المعر

امل عن ندوة  س عبد الناصـــر وقال : لقد وصـــلني تقرر  وقاطعني الرئ
ًا في اليوم  ـــفو ــــال مونتغمر ... الفر عبد المنعم راض حدثني عنها شــ المارشـ

المارشــــال مونتغمر في جلســــة خاصــــة حتى نفســــه... وأنا طلبت منه أن  يلتقي 
قوم على أســـاس خطة  الم المارشـــال مونتغمر  ه أوضـــاعنا ... إن  عرض عل
ـــفة الحرب في  ــ ـــاع تفرض علينا خطة الدفاع .. فالســـــ ـــ ــ ة ... ولكننا لنا أوضــ مثال
ــر لم يهجم  تســـاءلون، لماذا، عبد الناصـ حوا اآلن  يتشـــدقون و العالم العري أصـــ

ـان .. النـا ــر  ــ ــ ــ ــــ ـان يرـد الهجوم وعبـد النـاصــ م عـامر  قولون إن عبـد الح س 
قــة أنــه في  ــالمرة ... الحق ــان اجتمــاع  22مخــالفــًا ... الواقع غير هــذا  مــايو 

ة  نا جالسين هنا في هذه الحجرة .. قلت للجنة التنفيذ ة في بيتي،  اللجنة التنفيذ
ا إن احتماالت الحرب  ما  50العل عد عقدنا اجتماعًا آخر وقلت: في المائة، وف

رة  80إن احتماالت الحرب  ــ ــ ة  والعســـ ـــــ اســ ـــــ في المائة .. وفي اجتماعاتنا الســ
الهجوم ... وفي هذه  ة أن عملنا دفاعي، وأننا لن نقوم  ــــحًا من البدا ــ ــ ــ ان واضــــ
نت  شأن الهجوم على إسرائيل، و االجتماعات لم يتكلم المشير عامر وال خالفه 

ــح ، أ بيرة، وأول  دائمًا أوضـ عرضـــنا لمخاطر   عمل هجومي على إســـرائيل ســـ
ـــــحة في هذا  ــ ــ ــ ا واضـــ ـــرحات أمر ــــ ـــــ ا، وتصــ هذه المخاطر هو أن تهاجمنا أمر
ــــد من ورائها أن نردع  ة نقصــ ة دفاع لها هي عمل انت عمليتنا  ــــوع .. و الموضــ
ح  ة شـــهر يونيو أصـــ أ عدوان على ســـورا ... وفي بدا إســـرائيل حتى ال تقوم 

رة  2مال الحرب مئة في المئة .. وفي يوم احت ــ ــ ــــ ــ ــ ادة العسـ يونيو ذهبت إلى الق
رين إن  إســرائيل ســتوقع ضــرتها علينا في خالل  ع المســئولين العســ وقلت لجم
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ســـاعة  ... بل إني توقعت أن تكون الضـــرة األولى في يوم  72ســـاعة إلى  24
5 . التحديد على سالحنا الجو   يونيو 

ن مم ة ...قلت : ألم  اق القوات ال   نًا االستمرار في القتال .. حتى 
ش  قيت ثابتة .. لو أن الج نًا لو أن الجبهة السورة  ان هذا مم قال : 
قاتل  ش السور لم  ن أن نستمر في القتال الج م السور استمر في القتال، ال 

ة .. ة وأرضـــ ان نشـــاطه قاصـــرًا على مناوشـــات جو ة ..  ة المعر ان في بدا  .
ل ثقله على جبهة ســيناء .. ولما خلَّص علينا خلَّص على ســورا  العدو واضــعًا 
ش  ن الج م ان  ــورا ..  ــــرائيل هي التي حارت ســـ ــورا لم تحارب ... إسـ .. ســـ
مة، أنا  ـــينات الجوالن عظ ــ ــبوعين .. تحصــ ــ ـــمد في الجوالن أســـ ــ صــ ــور أن  ـــ الســ

ة، إنها ل ع ـــانتها الطب ــ ـــــافة إلى حصــ اإلضــ ـــحراء أعرفها،  ــ ـــيناء صــ ــت مثل ســــ ــ ــ سـ
ة  ـــورا، ولما دخلنا المعر ة من أجل ســـ ـــًال قمنا بهذه العمل ــوفة .. نحن أصـــ ــ شــ م
ــة يونيو  ــ ــــ ــي يوم خمســ ــــ تور االتاســــ الد ــلت  ــ ــ ــ حاروا، أنا اتصــ عثيون لم  إخواننا ال
الهجوم على إســــرائيل، ســــهل الحولة  ــور  ش الســ ــدته أن يبدأ الج التلفون، وناشــ

ـــفد تحت رح فا ومنطقة طبرا وصـــ ــــافي البترول في ح .. مصــ ـــور ش الســـ مة الج
عثيين ما أرادوا  ة المنال على سالح الجو السور .. ولكن إخواننا ال ست صع ل
لة  ـــــ طل .. لكن المشــ ــو  ـــعب الســـــ ــ طل .. الشــ ــور  ش الســـــ حاروا .. الج أن 

عثيون.   ال
ـــي في القاهرة منذ  تور األتاســـ ـــور برئاســــــة الد ان الوفد الســـ قلت : لقد 

اب؟ضع ام، ألم تسألوه عن األس   ة أ
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ل الذ قالوه أنهم  ات..  س الوقت وقت عتاب وال تحديد مسئول قال : ل
ـــاملــة، وأنهــا مثــل المعــارك  ــ ــ ــ ــــ ــة شـــ ظنوا أنهــا معر ــة، وأنهم لم  فوجئوا في المعر

قة..   المحدودة  السا
ذلك فإني أعرف الوضع الدولي  قلت : أنا أعرف الوضع العري جيدًا و

ات المتحدة وحلفاؤها .. يهمني جيدا وخ ــــة الموقف العدائي الذ وقفته الوال ــ ــ ــ اصــ
  أن أعرف موقف االتحاد السوفيتي.

ــــاب ..  ـــــ الحسـ ـــوفيتي .. نحن أولى  ــ ــــ ــب االتحاد السـ ــ ــ قال : ولماذا نحاســــ
ن  عدها لمن  ة وأثناءها و ـــوفيتي قبل المعر ــــ ــ ــ ح أن موقف االتحاد الســـ ــح ــــ ــــ ــ صــ

ــن ــ ـــ ــ ــ ــ ن موقفًا حسـ ان الموقف المطلوب .. لم  عثيين  ًا .. ولكن موقف إخواننا ال
تنــا  ــة معر حــاروا معنــا .. المعر ثير .. نحن ال نتوقع من الروس أن  أخطر 

  نحن العرب، ونحن الذين يجب أن نحارب ..
ة  ــــهر مايو ووقعنا اتفاق ــ ــــ ــين إلى القاهرة في آخر شــ ــ ــ ـــ لما جاء الملك حســـ

ًا  ل الدفاع المشـترك مع األردن ..  أنا اتصـلت تلفون س األتاسـي وأخبرته  الرئ
ـــة، وأن  ــين ..وأخبرتهم أننـــا مقبلون على معر ــــ ــــ ــ ين الملـــك حســ مـــا جر بيننـــا و
فرض علينا أن نتفاهم مع الملك حسين وأنت عارف الموضوع من أوله  الموقف 
عثيين  ـــي فاترًا .. ثم علمت أن إخواننا  ال ــ ــ ــ ــــ س األتاسـ ان حديث الرئ آلخره .. و

ـــور عن اجت عوا عدة صـــ ـــين وأنت  –ماعنا في القاهرة ط تبوا  –أنا والملك حســـ و
ومة،  اتب الحزب ودوائر الح ـــــورنا " العمالء الثالثة"، ووزعوها على م ــ تحت صـ
ة .ثم إنه  ـــــحبوها إال عند انتهاء المعر ســـ ـــور معلقة عندهم ولم  قيت هذه الصـــــ و

ــان يردد ف ــة)  ـــــور ــ ــ ـــ ــة الســ م مــاخوس ( وزر الخــارج تور إبراه ي بلغني أن الــد
ة .. أنهم جروا رجلي إلى المعر عد الهزمة  قوله ..    أحاديثه 
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قًا إلى  ــيجارته عم ــــ ــ ــــحب سـ ســـــ ــــر حديثه، وهو  س عبد الناصـــــ ع الرئ وتا
ة مصر وحدها  ..  هصدر  ة عبد الناصر وال معر ست معر ة ل .. قائالً : المعر

ـــت الهزمة علينا وحدنا، إنها ه ســ ــر .. فل ــ ســـــرت مصـ ــرت، وان ســـ زمة إذا أنا ان
ــــر عبد  ســـ ــر وان ــ ــــــرت مصـــ سـ ــ إذا ان ــ عثيون في دمشـــ ـــتفيد ال ســــ العرب، وماذا 
عث في  ة إلى النصـــر، أنا أعرف أن ال قودوا األمة العر ــلوا و الناصـــر،  فليتفضـ
ــاحة أمامهم مفتوحة،  ـــلوا، الســ ة ، فليتفضـ ادة األمة العر ــ يرد أن يتولى ق دمشــ

ـــــرت أ ســــ ة أمامهم جاهزة اآلن .. لقد ان ـــــلوا المعر ـــر فليتفضــــ ــــ ـــرت مصــ ــــ ســ نا وان
قودوا وأنا أمشــي وراءهم، وأضــع نفســي تحت تصــرفهم، وٕاذا انتصــروا فســأضــع  و

  أكاليل الغار بيد في رقابهم ...
عث فقال: أنا أعلنت  ـــر يتحدث عن حزب ال س عبد الناصــ ـــى الرئ ومضــ
ســة التي حلت بنا  .. والواقع ة للن النســ املة  ة   عدة مرات إني أتحمل المســئول
ان  عث هو الذ  ن حزب ال ، ألم  ة الكبر ــئول ــــ ــ ــ عث يتحمل المســــ أن حزب ال
ــتعمرات  ــــ ن هو الذ يتعرض للمســ ـــــرائيل في منطقة الحولة .. ألم  ــ يتحرش بإسـ
اب  ــ ــ ــــ ـــة الشـ ــ ــ ــتغل حماســ ــ ــــ ن هو الذ اسـ ــتمرار، ألم  ــ ــــ اسـ ة على الحدود  اليهود

ــ ــ ـــــتكمل اســــ ة قبل أن نســـ ـــهم  على أعمال فدائ حرضـــــ ان  ـــطيني و ــ  اتعداداتنالفلســـ
ـــورا ولكني لم  ــــ عث في ســـ ل جهد ألتفاهم مع حزب ال رة، لقد فعلت  ـــــ ــ ــ العسـ
ل  ـــورا حاولت  ــ ـــــال مع ســــ عد االنفصــــ ـــــر،  أنجح، إنهم يردون رأس عبد الناصــــ
ــرائيل  ــ ـــدت إســ ــ عد أن حشـ ــهر مايو،  عث .. في شــــ جهد أن أتفاهم مع حزب ال

عر  ــورة أنا أرســــلت الفر فوز  ــالحنا قواتها على الجبهة الســ ًا من ســ ــرا ض أســ
ادة  انوا موافقين ولكن الق ــورون  ـــ ــ رون الســ ـــــ ــ ــورا،  العســ ــ الجو لتتواجد في ســـــ
ــورا أثناء  ــــ ة موجودة في ســـ عض قواتنا الجو انت  ة لم تواف .. لو  ــــــ اســـ ـــــ ــ الســ
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ان  عث  ة .. ولكن حزب ال ـــير المعر ــ ــ ننا أن نغير ســ ـــــرائيلي  ألم العدوان اإلســــ
  حدة، أكثر من خوفهم من إسرائيل...خايف منا، خايف من عودة الو 

ـــر حديثه قائًال : وأنا تخليت عن الوحدة من  ــ ــــ ــــ س عبد الناصـ ع الرئ وتا
ع القو   ين في سورا، جم عث  .. حتى أني أغضبت الوحدو أجل التفاهم مع ال
عث، اعتبروا إني  ــرت مع حزب ال انت زعالنة مني ألني ســـ ــورا  ة في ســـ الوطن

ة اح الخامس من  خذلتهم وتخليت عن قض انت النتيجة أنه في ص الوحدة .. و
رة لترســل إلى  تب مذ ة في دمشــ  م ماخوس في وزارة الخارج ان إبراه يونيو 

ـــورة ف ــ ـــــ ــفارات الســـ ــــ ــ ــ ة، وأن  يالســـ عث هو الذ فجر المعر أن حزب ال الخارج 
عود في ذلك  إلى حز  ة تسير نحو النصر، وأن الفضل  عث .. وفي  بالمعر ال

ــــتة  ــــالحنا، عدل ماخوس عن ســـ ــ ـــير في صـ ــ ة ال تســ عد أن ظهرت المعر نو،  يو
ــبب الهزمة،وأني  ــ ــــ ــــ ـــر هو ســ ـــ ــــ ــ أن عبد الناصــ رة أخر  تب  مذ رة، وراح  المذ
ــور من الجبهة وأن تنســـحب  ش السـ ســـحبوا الج عث وقرروا أن  ورطت حزب ال
انت حجتهم في ذلك أنه يجب الحفا على  ــ إلى حمص، و ــ ومة من دمشــ الح

ـــتردادها،  لكن إذا  منظا ن اســ م م، وأن العدو اإلســـــرائيلي إذا احتل األرض  الح
ومة إلى  ن إعادته .. وهذا ما جر فعًال .. فقد انســحبت الح م ســق النظام ال 

رون.. ش، ولم يب في دمش إال القادة العس   حمص وانسحب الج
مرارة وعيناه الواســعتا س عبد الناصــر يتحدث  ًا تشــعا نان الرئ ن غضــ

ــــف فنجان القهوة الذ طال  ــــة برشــ ه فرصــ ت بزمام الكالم ألعط ــ ــ وحزنًا،  فأمســ
ش التحرر الفلسطيني  عض الشيء، وأخذت أتحدث عن ج هدأ روعه  انتظاره و

ــارة ف ــ ـــت معارك ضــــ ــ ــ ة خاضـ ــــطين ــ يف أن القوات الفلســ وجه  يفي قطاع غزة و
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ا وا بدتها خســائر فادحة في الضــ ة و يف أن القوات اإلســرائيل ألفراد والعتاد، و
ة ثالث مرات، وأخرجت ثالث مرات.   خانيونس قد دخلتها القوات إسرائيل

ش  واســترســلت في هذه الحديث، وقاطعني قائًال .. ليت اآلخرن مثل ج
ش  طولة ج ــطيني، أنا جاءتني تقارر عن  ــعب الفلســـــ ــ ــ ـــطيني والشـ ــ التحرر الفلســ

ا الفلســطينيين قد انســحبوا التحرر في قطاع غزة .. وعلمت أن عددًا م ن الضــ
ا المصرين. عاملوهم مثل الض   مع زمالئهم المصرين، وأنا أصدرت أن 

يف أحوال المنظمة في الظروف الحاضـــرة  وهنا ســـألني عبد الناصـــر: و
...  

ــة .. في قطــاع غزة  ــة عــال ش على روح معنو ــعــب والج ــ ـــ ــــ ــ قلــت : الشـ
ـــتعدون للمقاومة  ة األهالي مســـ ــــفة الغر نت  أرد أن والضــ ــلحة .. وأنا ما  ــ المســ

أس  عثيين، فال  الحديث عن متاعبي ولكن ما دمت تكلمت عن ال ك  أزد متاع
س عد الن ك خبرا مثيرًا للذهول .. لقد قررنا في المنظمة   أأن نبد ةمن أن أنقل إل

ة  ــرائيلي في داخل البالد، وقد أفرزنا ثمان ــ ــــد االحتالل اإلســــ ــ ــلحة ضــ ــــ مقاومة مســ
ــا ش التحرر معشــــر ضــ ة وقطاع غزة لنرســــلهم  نطًا من ج ــفة الغر أبناء الضــ

ــ لإلى داخــ ـــاء خال ــ ــ ـــ ــ ــ هم، ليبــدأوا إنشـ  االبالد، إلى مـدنهم وقراهم، عنــد أهلهم وذو
اطنا إلى  ات .. وســافر ضــ حرب العصــا ام  مدرة على الســالح، وتشــرع في الق

ـــــ ة..دمشــ ـــفة الغر ـــافروا منها إلى عمان، ومنها إلى الضــــ ــ ســ ـــــ ، ل . وفي دمشــ
ام، وأجر معهم اللواء  اطنا،وأودعوا سجن المزة لثالثة أ ضت السلطة على ض ق
اطنا في  قًا واســــعًا، وتردد ضــــ ، تحق ــور ش الســ ان الج س أر داني رئ ــو أحمد ســ
ــهيًال إلطالق  ــ ــــ ــ ـــ مهمتهم وتسـ قــة، لكنهم، اعتزازًا  روا لــه الحق ــاد األمر أن يــذ

ـــفوا ل ــ ــ ــ شـ ــــراحهم،  ــ قة مهمت هســــ داني إال أن عن حق ـــو ــــ ان من اللواء ســـ هم، وما 
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قول  بوا الطائرة إلى القاهرة، وهو  ، ور ــ ــ ع إلى مطار دمشــ اقتادهم في اليوم الرا
ة  اطنا الثمان عثكم، ما لكم طر من هنا" ووصل ض لهم " قولوا  للشقير الذ 
انوا ـــــوها علي  ــــ ة، ولوال أن الذين قصـ ا ـــر إلى القاهرة، يروون لي هذه الح ــ ــ  عشـــ

ـــــ ــ ــ ة عشــ قول العرب... ومع هذا فإن رثمان ما  ـــغاث أحالم،  ــــ ، لظننت أنها أضــــ
ان في الخطو   ــتة آالف، قد  ــ بلغ ســــ ـــورا، و ــ ــطيني في ســـ ـــــ ش التحرر الفلسـ ج
ش التحرر في ســورا، وســورا ال  ة .. نحن ندفع رواتب ج ة أثناء المعر األمام

ش التحرر ا   لفلسطيني.تدفع التزاماتها إلى المنظمة، وال إلى ج
ة في الوقت الحاضر ...   وقال : وما هي أحوالكم المال

يف  ـــة متخلفـــة عن التزامـــاتهـــا .. وال نـــدر  قلـــت : معظم الـــدول العر
ش التحرر الفلسطيني .. قاء ج ع االستمرار في است   نستط

ش  م . وأنت تعلم أننا نع فنا مع ـــم رغ ــ ــ ة لنا ..نحن نتقاســـ ــ ــ ــــ النســ قال : 
ــع ة صــ فوز أن  يدفع مخصــــصــــات  ة، وســــأصــــدر األمر إلى الفرظروفًا مال

فرجها هللا  ..  ش التحرر الموجود عندنا من ميزانيتنا .. إلى أن    ج
ش التحرر في  ــــائر ج انت خســـ م  ــر : و ــ ــ س عبد الناصـ ــــألني الرئ ــ وسـ

  الجبهة السورة.
صلني العدد الكامل حتى اآلن.   قلت : لم 

ش ا ــائر الج ـــرن قال : وهل تعلم أن خســ انت عشـ ة  ـــور في المعر لسـ
ا الذين  ــحا ًا .. وهذا العدد أقل من الضــــ ـــرن جند ـــة وعشـــ طًا، ومائة وخمســـ ــا ضــــ

ه !! ة عل س أمين حاف لما قامت محاولة انقالب    سقطوا  أمام بيت الرئ
ــ أهم من الحفا على الجبه ــ انقالب في دمشـــ ام  ظهر أن الق  ةقلت : 

  عن الوطن ..  السورة، وأغلى ثمنًا من الدفاع



  

-98-  

  
سوا وحدهم مصدر الشر في الوطن العري .. مصيبتنا  عثيون ل قال : ال

ة، وفي الحسن، وفي الحسين.. ضًا في أبو رقي   أ
ـــأنهم .. قال :  ــــ شــ قلت : أنا أعرف هؤالء الثالثة .. ولكن هل من جديد 
صل .. قال الملك حسين أن  الحسن الثاني يهاجمنا في مجالسه .. مثل الملك ف

الهجوم.  اد  اننا لكان ال ان  هو م الهجوم، وأنه لو  خطأنا األكبر أننا لم نبدأ 
منعه من الهجوم. لكن هو قبل  ـــــل يهجم، من  تفضـ اننا و حل م ـــل  طيب يتفضـــ
ـــاد اليهود .. اليهود في المغرب  أن يتكلم فليخلص المغرب من النفوذ االقتصـ

ــــاد في المغرب. الح ــتولون على زمام االقتصــــ ـــ ض على مســـ ـــن الثاني ألقى الق ــ ــ سـ
ام حرب يونيو   مظاهرات وٕاضـراب أ اب ألنهم قاموا  مئات الطالب والعمال والشـ
ـــدي األمين العام التحاد العمال في المغرب بتهمة  ــ ــ ــــ ... واعتقل محجوب بن صــ
ـــلطة .. أما  ــ ــــ ــ عتبر إهانة للســ ـــــلطة . هل التحرك الوطني في المغرب  ــــ ــ إهانة الســ

ـــين ملك األردن فلم ت ــ ــــ ــــ ا الحسـ ا إال وأعلن فيها أن أمر ا وأمر رك بلدًا في أورو
ــين  ــــ ــ ـــــرائيلي .. مع أن الملك حسـ ــ ــــــلع في العدوان اإلســ ن لهما ضـــ ا لم  رطان و

ــــــل بي يوم  ــ ــ ــــ طــائرة تهــاجم الجبهــة  400يونيو عنــد الفجر  وقــال لي أن  7اتصــ
ــة  ــــــح لهــا أن هــذه الطــائرات أمر ــ ــ ــة، وأن أجهزة الرادار في األردن اتضــــ األردن
ذلك  عدما انتهت الحرب .. و ه بدأ يتكلم علينا  ة .. والحبيب بور رقي رطان و
ــــــة يونيو هم اآلن في  ــــ مظاهرات يوم خمســــ اب في تونس الذ قاموا  ــ ــ ــــ ــ ــ فإن الشــ
ة من أمثال  يف نرجو خيرًا لألمة العر رة ..  نتظرون محاكمة عس السجون،و

  هؤالء الناس .. 
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ــح  كقلت : بل إن المل ــــ ـــين قد فضــــ ــــ ــه، فقد أعلن  في حســـ ــ ــ ـــه بنفســــ ــ ــ نفســـ
ع  ـــطرًا لتوق ــ ان مضـــ أنه  ات المتحدة،  ة التي عقدها في الوال ـــحف ــ مؤتمراته الصـــ

ة ( ـــترك مع الجمهورة العر ــ ــ ــ ة الدفاع المشــــ ار   30اتفاق ) والدخول في 1967أ
ــــود المنطقة آنذاك ..  انت تســـ ار نظرًا للظروف التي  ن له خ الحرب، وأنه لم 

ل حال، هؤال حضرون مؤتمر القمة المقبل ..على    ء الذين س
ــــلتني تقارر عن  ــ ــ ــ قول الناس عن مؤتمر القمة، وصــــ قال : أنا أعلم ما 
ــور مؤتمر القمة  ــ ـــر يواف على حضـ يف عبد الناصــ ة، أنه  ـــر والبالد العر مصــ

ـــنة  ـــ ــــ ــ ، وأن هذا 1966في الخرطوم مع أنه هو الذ قاطع مؤتمرات القمة في ســ
رامتي  ــــوع يؤثر في  ع أمام الموضــ ـــع الجم أنا وافقت على مؤتمر الخرطوم ألضـــ

ذلك إذا قيل  حث .. وال يهمني  ســت موضــوع  ة ل رامتي الشــخصــ اتهم  مســؤول
ـــماتة وال  ــ ــماتة. أنا ال يهمني ال الشــ ــ ــ ون محل شـ ــ ــ ـــور مؤتمر القمة ســـ ــ أن حضــ
ة يتفضـــل ..  ســـاهم في المعر الكرامة . وال أنا ذاهب ألحرج أحدًا .. اللي عاوز 

ه..والل ه لشع   ي مش عاوز تترك حسا
ة .. ما هو موقف أصدقائنا الروس ..   وعدت السؤال مرة ثان

ــاعدوننا .  ــــ ســـ ــداقة .. الروس  ــ ة  ال يوجد فيها صـــــ قال : العالقات الدول
قدمون لنا  لهم مصـــالح في المنطقة .. ونحن لنا مصـــلحة في مســـاعدتهم . أنهم 

ــتغن ــــ رة .. نحن ال نســـــ ــ ــ ـــــ ة وعســ ـــاد ــــ ي عن الروس في الظروف معاونات اقتصــــ
عد أمامنا ال أن نمد أيدينا  امًال .. ولم  ا فرضت علينا حصارًا  الحاضرة . أمر

  .سإلى الرو 
ة وأثناءها.. ان موقفهم قبل المعر   قلت : وماذا 
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ا تقدم  ـــرائيل .. أمر ــ ــ ا إســـ ــاعد أمر ــــ ما تســــ ـــــاعدوننا  ــــ سـ عًا ال  قال :ط
ا تقدم لن ا إلســـرائيل بدون حســـاب  .. وروســـ عد ألف حســـاب وحســـاب .. أمر ا 

ا ال تردنا أن ننتصر على إسرائيل ..  أ ثمن .. وروس ترد أن تهزمنا إسرائيل 
ام جمهورات  ـــوفيتي يتطلع إلى ق ــــالح متوازنة .. االتحاد الســــ ة مصـــ ة عمل العمل
ل قوتنا، ال نرد استبدال استعمار  ة في الوطن العري، ونحن نقاوم ذلك  شيوع

ــــت ـــوع .. اسـ ــمت مع خروشـــــوف حول هذا الموضــ ر أني تخاصـــ عمار .. أنت تذ
ــيوعي في المنطقة .. وأعلنا دائمًا أن صــــادقتنا  ـــا شــ ام نشـ نحن ال نواف على ق
ة  ــتر ـــالح المشــــ ادل والمصـــ ـــاس االحترام المت مع االتحاد الســــــوفيتي تقوم على أســـ

  وعدم التدخل .
ة) ما  هو موقف االتحاد السوفيتي قلت : ( وأنا أعود إلى السؤال مرة ثان

عدها؟. ة و   قبل المعر
حــارون من أجلنــا، وال  ــل أن الروس ال  ــــ ــ ـــ ــ ــ قــال : أنــا عــارف من األصـ
ــرائيل  قاء إسـ ان من أجلنا، وأن مصـــلحتهم هي  صـــطدموا مع األمر يردون أن 
ظل النزاع مســـتمرًا في الشـــرق األوســـ ،ونظل محتاجين لالتحاد الســـوفيتي  حتى 

ــك  ـــــ ـــرت علينا وعلى الروس في هذه الحرب .. .. لكن ال شــ ــــ ا قد انتصــ أن أمر
القتال ..  ـــغطوا علينا وأن ال نبدأ  ــــ ـــــ ضــ ان خدعوا الروس ،وقالوا لهم أن  األمر
وحصــل هذه فعًال .. الســفير الســوفيتي  أبلغني رســالة من قادة االتحاد الســوفيتي 

ا ستض ما أن أمر ادئين بإطالق النار،  ون ال غ على إسرائيل يلحون أن ال ن
ــبت في  يونيو مســـاء جاءني الســـفير الســـوفيتي وقال لي إن االتحاد  3.. يوم السـ

ــرائيل لن تكون  ــ ــ أن األزمة في طرقها إلى الهدوء، وٕان إســ قين  ـــوفيتي على  ــ الســـ
ان عندنا يوثانت، ســلمني  أنه قبل أســبوع، لما  الهجوم .. هذا مع العلم  ادئة  ال



  

-101-  

ه من الرئ ـــــلت إل ــ ة وصــ أن برق طلب أن يبلغني  ـــون وهو في القاهرة  ــ س جونســــ
عتبر عدوانًا  ة  ـــرائيل ــــ ــــ ــ ة في وجه المالحة اإلسـ ا تر أن إغالق خليج العق أمر
ا لم  ــها .. ولكن ظهر اآلن أن أمر ــ ــرائيل ومن حقها أن تدافع عن نفســـ ــ على إســـ
ــرب  ـــرائيل على ضــــ ــ ا وٕاسـ ان هنالك تواطؤ بين أمر ـــــرائيل ..  ــغ على إسـ ــ تضــ

ة انوا أشـــطر  القوم ان  ــتها وانتصـــرت .. األمر اسـ ا حققت ســـ ة ... أمر العر
ونا  ة إلى الروس .. ولكن الروس تر من الروس .. أنا ال أرد أن أنسب سوء الن
ــــاعد اليهود  ة " ليبرتي " تســـ ـــس األمر ــ اخرة التجســ انت  ة ..  وحدنا في المعر

ـــلت ع ــ ل المعلومات التي حصــ ــرائيل  ــ ا قدمت إلســـ ليها عن طر األقمار وأمر
قدم لنا أ  فعل شيئًا، وال  ان في شواطئنا ال  ة .. واألسطول الروسي  الصناع
أن الروس غير موجودين في  ة و رة، وانتهت المعر ـــــ ــ ــ خدمة، ولو مظاهرة عســ
ان الرادار  ان بإم ــواطئنا و ــــ ـــــ ــي في شـ ــــ ـــــ ــطول الروسـ ـــ ــ ــ ان األســـ المنطقة ... لقد 

ة الســ فعل الســوفيتي في الســفن الحر مة، ولكنه لم  قدم لنا معاونات ق ة أن  وفيت
و في  ـــــ ة) حينما ذهب إلى موســ ــمس بدران ( وزر الحر .. هذا مع العلم أن شـــــ

قدموها لنا، أخبره  25 ن أن  م ــاعدات التي  ــــ حث مع الروس مد المســـ مايو لي
و  ــيجين، أن موســـــ وســـ رجنيف و قادة االتحاد الســـــوفيتي الثالثة، بود جورني  و

ة ثالثة.تؤ    د القاهرة من غير تحف ولو أد ذلك إلى احتمال نشوب حرب عالم
ا طائرات  ان أن ترســل روســ اإلم ن  ة ؟ ألم  قلت : واألســلحة الســوفيت

ام الستة ؟   مقاتلة أثناء حرب األ
ســت  ة .. ل انت عندنا هي أســلحة دفاع ة التي  قال : األســلحة الســوفيت

ان أع ة، األمر طوا إسرائيل أسلحة أحسن من السالح الذ قدمته أسلحة هجوم
ملكون أسلحة متفوقة. ا لنا، مع أن الروس    روس
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ـــتة يونيو طلبت  اراتنا ومطاراتنا في خمســــــة وســـ ــــرب العدو ط وحينما ضــ
ــــل إلينا طائرات مقاتلة بدًال من الطائرات التي  ــ ــ ـــــ ــوفيتي أن يرسـ ــ ـــ ــ ــ من االتحاد الســـ

ة،  ــل المعر ع أن نواصـ عد فقدناها حتى نســـتط ، و اد ــوفيت في  وتردد قادة السـ
ا .. وقد  ـــالف ــــ ــ ة عن طر يوغسـ ــــر أن تمر الطائرات المطلو ــــ شــ إلحاح، وافقوا 

س تيتو فواف على ذلك، ولكن االتحاد الســــوفيت الرئ ـــلت  ة أن  ياتصـ أبد خشــــ
انت عن طر  ة حتى ولو  ــــوفيت ــــ ــــ ي للطائرات الســ ــطول األمر ــ ــ ــــ يتعرض األســــ

ا، واقترحوا أ ـــالف ـــ ـــلوها إلينا عن طر  الجزائر، ووافقنا على ذلك، يوغوســ ــ ــ ن يرسـ
ة  8يوم  ذا انتهت المعر ع .. وه ـــاب ــعة أســـ ــ ضــ حتاج إلى  يونيو قالوا أن األمر 

ة ... الطائرات المطلو مدنا االتحاد السوفيتي    دون أن 
ام  ر تلك األ ـــتذ ــ سـ ـــر يده على جبينه، وهو  ــ س عبد الناصـ ــع الرئ ووضــــ

ة .. وقال : ول ــــيره ... ففي الرهي ــــ ــــ قد وقع حادث آخر، وال أزال في حيرة من تفسـ
مدافع  ة محملة  انت وصلت إلى شواطئنا سفينة سوفيت اليوم السادس من يونيو 
ندرة عادت إدراجها  عد أن اقترت من شواطئ اإلس نا طلبناها قبل العدوان، و

ــفها . ة قد تقصـ حجة أن الطائرات اإلســـرائيل . مع أننا لو دون أن تفرغ شـــحنتها، 
ام في مواقعنا  ــعة أ ــ ضـ ــمود  اننا الصـــ ـــلحة في وقتها لكان بإم ــتلمنا هذه األســ ــ اسـ

ة في سيناء.. س   الرئ
  قلت : واألسلحة التي تصلكم اآلن؟."

شــنا وتدمر  قال : نحن اآلن محتاجون لكل شــيء، أل شــيء، تحطم ج
ا  ــ ــ ه روســــ ــــالحنا.. نحن نبدأ من جديد .. ولذلك فنحن نقبل ما تعط ــ عد ســ لنا، و

ة طيران .. الطيران هو  ة معر طيران متفوق .. المعر ــــنطالب  ــ ــ ــــ هذه المرحلة ســ
قدموا ال أجود طائراتهم،  ـــــنطالب الروس أن  ة .. وســــ ــير المعر ــ ــ قرر مصـــ الذ 
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انت  ــــرائيل .. قبل حرب يونيو  عيدين اآلن عن إســــ حنا  ــ ــ ـــــًا أننا أصــــ ـــــوصـــ ــ خصـ
رة ف ــ ــ ة من األهداف العســـ ـــيناء قر ــرائيل .. أما اآلن فإن مطاراتنا في ســــ ــ ــ ي إسـ

  الوضع قد تغير، هذا ما نؤمله من الروس في المرحلة الحاضرة ..
ة تالحقنا أن  ــعود ــ ــ ــر قائًال : واإلذاعة الســ ــ ــ س عبد الناصــ ــتطرد الرئ ـــــ واسـ
ــتعد أن أتخلى عن الروس، ولكن من  ــ ـــداقتنا مع الروس .. أنا مســ تتخلى عن صـــ

ة .. هل الم ــــلحة، حتى الدفاع ــ ــ األســ عرفني على أين نأتي  ــل يرد أن  ــــ صــــ لك ف
نا  في  أهداف االتحاد الســوفيتي .. نحن نعرف االتحاد الســوفيتي جيدًا .. نحن 

ــنة  ة ســ ار عن مناقشــــات األمم  1948المعر انت تصــــلنا األخ في فلســــطين ، و
ان بدافع عن  ة  ة الروســــ و وزر الخارج ــى أن جروم المتحدة ...  وأنا ال أنســ

انت إسرائيل مثال أمر ا تسند إسرائيل ..  انت روس ا وأشد، في مجلس األمن 
ًا  قي الموقف الروســي عدائ ة من النقب .. و تعارض في خروج القوات اإلســرائيل
ان  ــــــينات ... هذه األمور وغيرها نعرفها ح المعرفة .. أين  ــ ــ إلى أوائل الخمســــ

ه في ا و في خط ان جروم ــــرن في الفالوجة، و ــــ ــ نا محاصــ ـــــل لما  ــ ــ صـــ ألمم ف
لها... ساند إسرائيل علينا .. أنت عارف هذه األمور    المتحدة 

ان  ــالته المنشــــودة ..  أنه وجد ضــ س عبد الناصــــر يتحدث و ان الرئ و
ــترح ولو  ســ حدثه عن همومه،  ليخرجها من صــــدره، حتى  حث عن شــــخص  ي
ســًا ... ورم ون هذا الشــخص ملكًا، وال رئ ان يرد أن ال  ا عض الشــيء .. و

ــطيني ... الجئ  ـــخص ... فلســ نت أنا ذلك الشـ ـــرًا ... ف ون مصـ ال يرده أن 
ل عمره... ة    ...غير مسئول ... عاش القض

ـــيء فأردت أن  ــ ـــــ عض الشــ ـــــر  ــــ ــ س عبد الناصـ وأردت أن أخفف عن الرئ
ة أخر في الموضوع، لعل فيها شيئًا  من العزاء والرجاء ...   أنتقل إلى ناح
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ـان فقلـت : ومـا هو موقف الر  س الجزائر بومـدين، لقـد الحظـت أنـه  ئ
ة... عد انتهاء اجتماع القمة الخماس   فاترًا 

د  ــــتئناف القتال .. وأنا أر ــ ــ ــ س الجزائر بومدين يرد منا اســــ قال : الرئ
رة ..  ع ذلك قبل أن نســـتكمل اســـتعداداتنا العســـ اســـتئناف القتال ولكن ال أســـتط

ــــر الحرب اآلن ولو  ــــ اشـ ات، ونحن بومدين يرد أن ن ـــا ــ على طرقة حرب العصــــ
بيرة، وعندنا أعداء في  ة  ــــاد ـــاكل اقتصـــ ة، عندنا مشــــ ــــتعدين لهذه العمل غير مســـ
م الوطني  ــقا الح ـــ ــ ا ترد إسـ ا تترص بنا الدوائر ... أمر الداخل، وعندنا أمر
ــــًال في  ــــ ــ عارض أصــ ان  ــر.. ثم أن بومدين  ــ ــــ ــ ة، ابتداء من مصــ في البالد العر

ــــتمر في الحرب حتى ولو  دخلوقف إطالق النار ان يرد أن نســ ــــرائيل  ت..  إســ
ة في الوطن  ه يجعل المعر غداد ألن ذلك في رأ ـــــ وٕالى  ــ إلى القاهرة وٕالى دمشــ

له...   العري 
نا لو أن  ان مم ـــر قائًال : والواقع أن هذا  س عبد الناصــ ــــتطرد الرئ واسـ

ــ ــ ــــ انت منظمة على الصــ ة  نًا لو أن األمة العر ان مم ـــــعبي، وأنا هذا  ــ ــ عيد الشـ
ل  ــة الجمهورة وأن أكرس  ــ ــ ـــــ ـــتقيل من رئاسـ ــ ــــ عد إزالة آثار العدوان أن أســـ ر  أف
ون قـــادرن على  ـــة، ون ـــــتراكي حتى ننظم الجمـــاهير العر ــ ــ وقتي لالتحـــاد االشـــــ
ون قادرن على االســتفادة من طاقات  ة ،ون االســتفادة من طاقات الشــعوب العر

ة .. هذا هو جوهر ال ين األخ بومدين...الشعوب العر   خالف بيني و
ك في الموضوع؟ س عبد الناصر : وأنت ما هو رأ   وهنا سألني الرئ

الكما على ح ..   قلت : 
 ، ون على ح النــا على ح .. ال بــد واحــد  يف،  قــال : (مقهقهــًا) 

اطل..   واآلخر على ال
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ش  نت في الج رة... أنت  ــــــ ـــة عســـ ــ ــ مثل مدرســ م  ل واحد من قلت : 
ــات .. ولــذلــك النظــام ـــا ــ ــــ ــ ــ ش العصـــ ش التحرر، في ج ــان في ج ي، وابومــدين 

ــال  ات .. أنت ترد أن تقود النضـ ــا ير عصـ ير ابومدين تف يرك نظامي، وتف فتف
قود النضــال وهو ضــا في خنادق الشــعب  ان  ومدين  س دولة ... و وأنت رئ

 ..  
ـــل ما هو موقفه؟  صـ ك الملك ف ــاح ــر : وصــ س عبد الناصــ ـــألني الرئ وسـ

ون موقفه في مؤتمر القمة ...   وماذا تتوقع أن 
ـــل  صــ قًا ... الملك ف ـــا ح، ولكن ســ ـــح قي صــ ـــد ـــل صــ صــ قلت:  الملك ف
ــر فإنه  ـــور مؤتمر القمة .. وٕاذا حضــــ عتذر عن حضـــ عد أن  ـــت عنيد جدًا، وال أســـ

من، إنه يرد أوًال " إزالة العدوا لة ال ــ ــ ـــر  على حل مشـ صــ " عن   نســـــ ــــر المصـ
ف من ، قبل أن  ة..ال   ر في إزالة " آثار العدوان اإلسرائيلي" على  البالد العر

فعل  ـــوفيتي .. وماذا ســــــ وعدت مرة ثالثة أســــــأل  عن موقف االتحاد الســـ
  االتحاد السوفيتي من أجل إزالة آثار العدوان...

ل جهوده في الوقت الحاضر على األمم  ز  قال : االتحاد السوفيتي ير
س بود جورني ان عندنا في القاهرة في األســـبوع الماضـــي  المتحدة، والرئ حينما 

ــيواصـــلون  ــي داخل األمم المتحدة وخارجها ... وأنهم سـ اسـ رّز على  العمل الســـ
ة  ـــو ـــرائيل للوصـــــول إلى التســ ضـــــغ على إســ ـــون ل س جونســ ـــغ على الرئ الضــ

ة ...   السلم
ادتك  في هذه المحاولة...   قلت : وما هو رأ س
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ع الطرقين ـــنا ونجرب طرقة األمم المتحدة  قال : نحن نت شـــــ .. نقو ج
ــام  عـــد العـــدوان الثالثي عـ ـــة األمم المتحـــدة في إجالء  1956..  ــت تجر نجحـ
  إسرائيل عن سيناء وقطاع غزة

  قلت : الظروف تغيرت .. اليوم اليوجد إيزنهاور والخروشوف .. 
ان الناس في مصــر  ل حال ال ضــرر من  التجرة .. وٕان  قال :على 

نت في حديث مع ابني متحمســــ ارحة  القوة ... ال ين .. يردون إخراج إســــرائيل 
ـــون، إنهم ال يردون إخراج  اب متحمســ ــ ــ ــوع ... خالد والشـ خالد حول هذا الموضـــ
ــــل العار ونخرجهم  ــ ــ ـــرائيل عن طر األمم المتحدة، ولكنهم يردون أن نغســـــ ــــ ــ ــ إســ

  القوة..
س عبد  الناصر في هذا وطالت الجلسة، وأحسست أني أثقلت على الرئ

ا ــرنا إلى ال ــراف وسـ االنصـ س عبد  بالحديث، فنهضـــت أســـتأذن  الخارجي والرئ
سألني :    الناصر 

الم خالد؟ ك في  ه رأ   أ
؟   قلت : هل ترد الح

ه الح ؟   قل : نعم .. أ
  قلت : أنا مع خالد ولست مع أبو خالد ...

له واحد له واحد .. معي ومع خالد  ًا وقال :    ..  فقهقه ضاح
س عبد  ين الرئ تبي ألدون ما دار بيني و وانصرفت إلى منزلي، وٕالى م
ـــوع وال  ـــــ ــــق منه موضـ ــــ سـ امًال،  فال  اتي  ــــر من حديث، وأدونه في يوم ــــ الناصـ

س ... سق منه ملك أو رئ   معنى، وال 
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قرأون هذا الحديث،  ــ ــ ام العرب ســ ـــب أن ح ــامًال وأحســـ ان حديثًا شــــ لقد 
ون ..  ضح عجبون أو    وهم 

ه الكرم : تا قول في    وهللا تعالى 

  " أفمن هذا احلديث تعجبون، وتضحكون والتبكون ".

م   صدق هللا العظ
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  ..دوانـل جئتم إلزالة العـه

ر ـة منظمـأم إلزال     ة التحر
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ام الستة في حزران ا   ة األ نهزم الملوك والرؤساء الهزمة الكبر في معر
عد األخر ..  1967يونيو) عام  ( ة واحدة  اس عد ذلك  الهزائم الس .. وتوالت  

ة. عد ح ة  حة المفروطة، حين تتساق ح المس   تمامًا 
ة أن مجلس األمن قد قرر وقف القتال، دون  اس انت أولى الهزائم الس و

ة إلى خطو ما قبل القتال..( قرر عودة القوات اإلسرائيل   .) 9/6/1967أن 
 ، ــر عامًا من عمر ــــ ـــة عشـــ ـــ ة خمســـ ـــيت في األمم المتحدة قرا ــ ــ ولقد قضــ
ـــــي في أورقتها وأنام  ـــــ ل جوارحي،  حتى لم يب عليَّ إال أن أمد فراشــــ أعطيتها 
قة  واحدة  ـــا ا التي عالجتها األمم المتحدة، ســـ ــا ع القضــــ ــهد في جم فيها، ولم أشــــ

ــال عودة إلى خطو مــا قررت فيهــا األمم المتحــدة وقف إطالق النــار إال وقرنتــه 
  قبل القتال .. 

قة الوحي ــا ذا فقد جاءت حرب حزران هي الســ ــتثناء األوحد دوه ة، واالســ
  وراء ...ال... وقف القتال من غير عودة إلى 

ه  ــــل الذرع الذ انتهت إل ــ ة ذلك الفشـــ ة الثان ــ ـــ اســــ ــ ــ انت الهزمة الســـــ و
ــوفيتي الدورة الطارئة لألمم المتحدة التي انعقدت بناء على اقتر  ـــــ ــــ ــ اح االتحاد السـ

ــروعات  19( ــــ ــ ــ ـــ ع مشـ ة العامة جم ــت الجمع ــ ــ ــــ انت النتيجة أن رفضـــــ حزران) و
ـــتمرت  ة ... واســ ــرائيل ــحاب القوات اإلســـ ـــان انســـ شــ ـــت عليها  القرارات التي ُعرضــ
ة المحتلة ... وِلَم ال .. فاألمم المتحدة،  ة تحتل األراضـــي العر القوات اإلســـرائيل

  سرائيل : أخرجي من األراضي المحتلة...من حيث النتيجة، لم تقل إل
ة  اس ة على الصعيد الدولي، جاءت الهزائم الس اس عد هذه الهزائم الس و

  على الصعيد العري.
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ًا، ولو هزًال، للهزائم  ــب ــ ــ ــــ عدم أن يجد ســ اب ال  ــ ــ ـــــ احث عن األســـ وٕان ال
ًا للهزائم ا ع أن نجد سب ة على الصعيد الدولي .. ولكننا ال نستط اس ة الس اس لس

ـــــاء جــديرون بهــذه  ــ ــــ ــ التي منينــا بهــا في الوطن العري ... إال أن الملوك والرؤســـ
سواء ...   الهزائم على الصعيدين الدولي والعري سواء 

ـــأنمـــا   ــاءبون،  ـــة يتثـ ـــعيـــد العري، فقـــد وقفوا أمـــام الن ــ ــ ــــ أمـــا على الصـــ
أنما الك ة، و ست أرضًا عر ة التي احتلتها إسرائيل ل ة األراضي العر رامة العر

س بذ  مونها ل ح أنما مصـــير األمة التي  مة .. و ســـت بذات ق التي أهدرت ل
  موضوع !!.

ــــاقين،  ــ ــ توف اليدين، معقود الســـ ـــمته م ــ ــ ل حاكم عري في عاصــــ قي  و
ـــحافة، يخادع الجماهير  ــ ــان الصــ ــ ــ ــان اإلذاعة، ولسـ ــ ـــانين : لســـ ولكن مطلوق اللســــ

ــ ــبب وســ ة إلى مئة ســ اب الن رد أســــ ة، و ة العر قة األزل حجب الحق بب، حتى 
  إنه هو السبب !!

ـــف، فإن  ــــ م عادل ومنصـــ ـــك، ولكنه ح ــــ م قاس، من غير شـــ وهذا هو ح
ة الجرمة .. مقسوة الح ة المجرم وماه   متوازة مع هو

فِ  ــبب األكبر في الهزمة، وأن  ولم  ــ ـــــ انوا الســـ ــــاء  ــــ أن الملوك والرؤســــ
ة في أعناقهم .. ولكنهم ــئول عد أن  تفاوت درجات المسـ عد أن وقعت وتمت .. و

فعل المجرمون  ما  الفرار .. تمامًا  ــًا، الذوا  ــ ــــ ــــ ــــتكون عبرة ودرســـ ــــ ــــ أعلنوا أنها ســ
فرون. قترفون الجرمة ثم    العاديون، 

رون في طمس  ف ــــورهم،  ـــاء إلى مخابئهم، إلى قصـــ ـــ وفرَّ الملوك والرؤسـ
ون ملهاة للجماهير، يخدر  عار جديد  ــ ــــ ــــ مة، بإطالق شــــ عزها معالم الجر ها و

سليها...    و
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ان  عد الهزمة .. و ــعار الجديد " إزالة آثار العدوان"  ومن هنا جاء الشــــ
تدمير إسرائيل وتحرر فلسطين هو الشعار الساب الذ أعلنه الملوك والرؤساء، 
ضـــاء  ندرة والدار الب قبل الهزمة، في مؤتمرات القمة الثالثة، في القاهرة واإلســـ

...  
ان ال ما  ــعار الجديد أعبث و ــ ــــاب عبثًا ولهوًا، فقد جاء الشــــ ـــعار الســــ ـــ شــ

  لهوًا، وألهى عبثا .. وأخذت األحداث تتكلم .. 
ــة لم يجتمعوا إال في  ــة الــدول العر وأول هــذه األحــداث أن وزراء خــارج

ـــاد ــــ ام  من  سالســـ ـــرة أ ــ ــ عد عشـــ ت ... أ  ـــر من حزران (يونيو) في الكو ــ ــ ــ عشـ
ان من ح األمة ا ـــرائيالعدوان .. و ــــ ــ ــ ة بإســ و ة المن م العري أن للعر الح ، و

  تتساءل :
ام؟ -  ة طيلة هذه األ فعل وزراء الدول العر ان    مادا 
ة فور العدوان ؟ -  ة الدول العر  ولماذا لم يجتمع وزراء خارج

سؤال  ة أن تقذف  ولكن ما هو أهم من ذلك .. فإن من ح الجماهير العر
ـــاء : ــــ ــ نتم تفعلون أثناء العدوان؟... ولماذا لم  أكبر في وجه الملوك والرؤسـ ماذا 

  تجتمعوا فور العدوان؟؟.
ــعــة  ــ ــ ـــــ ضـــ ــت قــد انعقــد ل ــة في الكو ومع هــذا فــإن اجتمــاع وزراء الخــارج

ًا ضجرت  ساعات، ورك  ليخطبوا خط عدها طائرة واحدة إلى نيو ب الوزراء  ور
ـــقوف األمم المتحدة وجدرانها، منذ أن خطب على منب ــ ــ ــ ــــ رها نور من أمثالها سـ

ـــل بن عبد العزز، في عام  ــ ــ صــ ـــمعون، وف ــ ــ ميل شــ ، و ــعيد، وفارس الخور ــ الســـــ
قيت الراح!! 1948 ل ذلك أدراج الراح، و   مهددين ومنذرن .. وذهب 
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ـــماعها إلى  ة وأســ صـــــار الجماهير العر شـــــدون أ وظل الملوك والرؤســـــاء 
ورك ال ــتتم في نيو ــــ ــــ ــ ـــأنمـــا إزالـــة آثـــار العـــدوان، ســ  في الوطن األمم المتحـــدة، 

  العري...
ــل ذرع ( ــ ــــ ــ ـــ ــ تموز) ولم يتحرك  –يوليو  4وانتهــت الــدورة الطــارئــة إلى فشـ

ة عن  مخادعة األمة العر ــغولون  ــ ــ ــ ـــ ـــاء من مخادعهم، وهم مشـــ ــــ ــ ـــ الملوك والرؤســ
  بلواها، لتنسى أنهم هم بلواها.. وما بلواها  إال هم..

ة (  ــ  –ليو يو  12وحصــــل اجتماع واحد فق .. هو اجتماع القمة الخماســ
أنه " تم من غير ترتيب ..". فقد حضـــــره  ــــر  س عبد الناصـ ـــفه الرئ تموز) ووصــ
ومدين واألزهر وعارف ... وتخلله ملك واحد  الرؤساء عبد الناصر واالتاسي و

  هو الحسين بن طالل...
ـــي، أنه قرر الدعوة إلى  ــــ فعله هذا االجتماع الخماســـ ـــتطاع أن  ــ ــــ ل ما اسـ و

ة اجتماع قمة أكبر، في الخرطوم ة الدول العر قه اجتماع وزراء خارج ـــــ ــ ــ ــــ سـ  ،
دأت االجتماعات   ..للدرس والتنسي والتمهيد ... و

ة في الخرطوم في  ة الدول العر آب (أغسطس) ..  1اجتمع وزراء خارج
(أغسطس)  –آب  15واجتمع مؤتمر وزراء المال واالقتصاد والبترول العرب في 

ــة الــ غــداد ... ثم عــاد وزراء خــارج ــة لالجتمــاع في الخرطوم في في  دول العر
ـــــاء في الخرطوم في  –آب  26 ــ ــــ ــطس، واجتمع مؤتمر الملوك والرؤسـ ــــ ــــ  12أغســ
  (أغسطس). -آب

فرض عليهم الواجـــب  ـــان  ـــاء الـــذين  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــك أن الملوك والرؤســ ومعنى ذل
ة أن يجتمعوا  يوم  ــــــامة الن ــــ ـــخامة الهزمة وجسـ ــ ـــ ــ الوطني، أو تفرض عليهم ضـ

عد انتهاء ال ـــــة وثمانيين يومًا العدوان أو  عد خمســ ــرة، لم يجتعوا إال  ــ اشـــ عدوان م
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ة .. وما أرخص الوطن العري على  ــفة الغر ـــيناء والجوالن والضـــ من احتالل ســ
ه ورؤسائه..    ملو

ع أن  ــتط ــ ــ ـــ ــ ــ ة هذه .. ما جدواها ... وماذا تسـ واجتماعات وزراء الخارج
ــــيئاً  ملكون من أمرهم شـــ ـــــ أو تمهد  ...  هؤالء الوزراء ال  ــــون تنســ ســـ ع ،  وال 

ـــئولة أمام  ة، مسـ مقراط ومات د ــوا أعضــــاء في ح ســ هم .. هؤالء ل ــعو ات شــ رغ
عينونهم متى  عزلونهم  و ـــاء،   ـــــ ــعب .. هؤالء موظفون عند الملوك والرؤســـ ــــ ــ ــ الشـ
ــتمدون  ســ ــعوب، وال  ـــيئة الشــ مثلون مشـ ــاء بدورهم ال  شــــاؤوا ... والملوك والرؤســ

ـــــعوب ... الملوك ور  ات الشــ ــــلطتهم من رغ ــ ــيف سـ ــــ السـ ائهم  ـــطلنة عن آ ــ ثوا الســ
ة والمدفع ا م عن طر الد ســت  *والترس ... والرؤســـاء وصـــلوا إلى الح ... ول

ر اإلستثناءات فإنه ضائع في الجماعة!!   في حاجة أن أذ
ه  ـــأنه أن تتالح على يد ــ ــــ ــــ م في الوطن العري من شــ ومثل هذا النوع من الح

عض إنجا ات من  ـــــائب، وأن تكون  الن ــ ــ ــــ م إذا حلت المصـ زته، ومثل هذا الح
ع أن يجد لها حًال، وال منها مخرجًا ...  ستط   في عهده الهزائم ال 

ان أكثر  ـــــالحه ومطامحه،  ــــ ــ قًا لمصــ ، تحق ـــدي ــــ ــ ــ م األجنبي الصــ بل إن الح
ة، تعقد في هذه  ـــيوع ــــ ادرة .. وها نحن نر الدول الشـــــ ة في األخذ بزمام الم جد

ه جزرة  الفترة اجتماعين للقمة : أحدهما ــع من حزران (يونيو)  في شـــ في التاسـ
ما يجب عمله للحفا  11القرم، والثاني في  تموز ( يوليو) في بلغراد، للنظر ف

، وقد نزلت بها الشــروخ  والصــدوع  على ســمعتهم ومصــالحهم في الشــرق األوســ
ام الستة.   في أعقاب حرب األ

                                                           
ة * س األنظمة التي قامت ردًا على الن ة، ول انت سبب الن األنظمة التي   .عني المؤلف 
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ذلك فإننا  نر المارشال تيتو، الصدي الشخصي ل س عبد الناصر، و لرئ
 .. ــ ــ ــــرق األوســــ ــــروعًا لحل أزمة الشــــ عرض مشــــ ،  ف اد ــالح والم ــ ــ ه المصــ تحر

ــــروع إليَّ   ـــل هذا المشـــ ــت.. وقد وصــــ ــ ــ ـــفراؤه، إلى القارات السـ ــ حمله وزراؤه  وســ و
ة ... والمنظمة هي إحد المؤســســات  ســًا لمنظمة التحرر الفلســطين بوصــفي رئ

ة التي أثبتت وجودها في القارات الســت،  اع الشــخصــ عد عشــرن عامًا من ضــ
  .. ةالفلسطين

س تيتو، على خيره وشره، قد أشغل الرأ العام الدولي وحرك  ومشروع الرئ
ار في  اء تت االت األن ــ لزمن غير قصــــير .. وراحت و ة الشــــرق األوســ قضــــ

اته، وقد آن األوا محتو رة وصلتني  نالتكهن  امًال، عن مذ راتي أن تنشره  لمذ
ة " من ا ارة التقليد الع ة في القاهرة ... "سر جدًا " وختمتها  لسفارة اليوغوسالف

نص المشروع على ما يلي : ة .. " و ات السفارة اليوغوسالف   وتقبلوا تح
ـــراف مراقبي األمم المتحدة  –أوًال  ة تحت إشـــ ــــرائيل ـــحاب القوات اإلســ انســـ

ة التي تحتلها منذ نشوب القتال في من  حزران  سالخام من األراضي العر
  ( يونيو) الماضي.

ًا  ع دول  سيتولى مجل –ثان ــمان جم ــ ــ األمن أو الدول األرع الكبر ضـــ
ا المتنازع عليها  ـــا ــ ــ ــ ــــ ــــع حل نهائي للقضــ ــ ــ ــــ المنظمة وحدودها رثما يتم وضــ

ة على جانبي الحدود. ن وضع قوات دول م ة    ولتحقي هذه الغا
ع السفن في مض –ثالثًا  ة) إلى حرة المرور لجم اي  تيران ( خليج الق

ة. مة العدل الدول   حين صدور قرار من مح
عًا  انت قبل الخامس من  –را ما  س  ـــو ــــ ــ ــ تكون المالحة في قناة الســـ
  حزران .
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ـــًا  ــــ عد تنفيذ هذه اإلجراءات يتخذ مجلس األمن الدولي خطوات  –خامســ
لــة الالجئ ــ ـــ ــــ ــــ ــا األخر المتنــازع عليهــا وفي مقــدمتهــا مشـ ـــا ــ ــ ــ ــــ ين لحــل القضـــ

جر اتخاذ  نالفلســطينيي س و ة في قناة الســو ة مرور الســفن اإلســرائيل وقضــ
اشرة من الفرقاء المعنيين". مساهمة م   هذه الخطوات 

، فقد وصـــل ةوالمارشــــال تيتو هو الذ حمل مشــــروعه بنفســــه إلى القاهر 
ـــهر واحد من  ــــ عد شــــ بير إليها  ـــالفي  ــ ــــ وقف إطالق النار على رأس  وفد يوغســ

ة في بلغراد لهذه الزارة  10/8/1967( ــالف ــ ــ ــــادر  اليوغوســـ ).. وقد مهدت المصـــــ
اسي لحل  د على اإلطالق أ عمل س ن  أن تؤ م ا ال  فأعلنت " أن يوغوسالف
ان  ة " . ف ان هذا الحل مقبوًال لد الدول العر ـــــ إال إذا  ــ ـــرق األوسـ ــ أزمة الشـــ

ا قد أعدت مشروعًا لحل أزمة ال أن يوغوسالف .ذلك إيذانًا    شرق األوس
س  قه الرئ ـــد ــ ــال تيتو على صــــ ــ ــ ــ ان هذا هو الواقع فعًال فقد عرض المارشـ و
ة  المارشال تيتو في السفارة اليوغوسالف عبد الناصر بنود المشروع .. واجتمعت 

س عبد الناصر ومني...   .. وسمع الجواب .. من الرئ
  

حســن  الدرس وأنه  أن المشــروع جدير  س عبد الناصــر  س أجاب الرئ الرئ
ـــورا والعراق فإن قباله فهو مســــتعد لقبوله ..وٕاال فال بد  عرضــــه على سـ تيتو أن 

حث عن طر آخر..   من ال
ــعه قبول  سـ س فرقًا في األمم المتحدة وال  ــطيني ل أن الشـــعب الفلسـ وأجبت 
جعل  ة فلسطين في مجموعها من غير حل ... و هذا  المشروع، ألنه يترك قض

ــات المتحــدة  األمر بين يــد مجلس ــه الوال في أن مجلس األمن ف األمن .. و
 !!  
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س  ة أن الرئ ــالف ذبت المصـــــادر اليوغوســـ ة فقد  ــ ــب التقاليد الدبلوماســـ وحســـ
أن "  ة رسالة من القاهرة  اء اليوغوسالف الة األن حمل مشروعًا، وأذاعت و تيتو 

ستنتاج وتنبؤ ما نشرته الصحافة عن " مشروع السالم" اليوغوسالفي ما هو إال ا
حين!!"   غير صح

ــ  ــ س تيتو إلى دمشـــ ــافر الرئ ــــ ــــر فقد سـ س عبد الناصـــ ة الرئ ونتيجة إلجا
ـــور  –آب  13( ــ ــــ س الســـــ الرئ قي فيها يومين، اجتمع خاللهما  ـــطس) و ــ ــ ــــ أغســـ

تور نور الدين األتاســي وٕاخوانه ... ولم تواف ســورا على مشــروع المارشــال  الد
ــ ــ ـــاســـ ًا ال تيتو، وطالبت بإدخال تعديالت أســــ عث ـــروعًا  ــ ح مشــ ـــــ ه حتى أصــ ة عل

ًا.   يوغوسالف
ة  ــالف ــورة اليوغوســـ احثات الســـ ان صـــــحفي على أثر انتهاء الم وصـــــدر ب
ــهامًا جديدًا في  ـــ احثات تعتبر إســ ارات ناعمة، تقول : " إن الم ع غطي الرفض 
ة إلزالة آثار  ــتر ــــ ــــ ــ قين لتعزز الجهود المشــ ـــد ــ ــــ تعزز العالقات بين البلدين الصـــــ

احثات جرت في جو ود العد ة .. وٕان  الم ـــرائيلي على البلدان العر ــ ــــ وان اإلسـ
ـــــ وفي  ــ ـــ ـــــرق األوســـ ــ ـــ ادل وجهات النظر في األزمة القائمة في الشـــ وتم خاللها ت
له مقدمات من غير  ان  ر العالقات بين البدلين ". ب الوضـــع العالمي وفي تطو

  نتائج.
غداد، إكماًال  ــ إلى  ــ ــال تيتو دمشـ قي فيها يومًا وغادر المارشـــ لمهمته، وقد 

، ولكن  ـــــ ـــمعه في دمشـ ــ س عبد الرحمن عارف ما سـ ــمع فيها من الرئ واحدًا، ســــ
ــــترك، وعاد إلى  ــحفي وال بالغ مشـــ ـــ ان صــ ـــدر ب ــ صــ بلهجة أكثر اعتداًال ... ولم 
ــتكمال  ــ ــر الســ س عبد الناصــــ ندرة، مع الرئ ــ ــ القاهرة، حيث توجه منها إلى اإلســ

احثات في جو أكثر هدوء و    صفاء.الم
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س تيتو ...  اشـــر لمشـــروع الرئ ندرة عن قبول م احثات اإلســـ ولم تســـفر م
ــــاعي  ــ ــ ـــــتمر المسـ ــ ــــالفي والعري أن تســ ــ ــ ـــين اليوغوسـ ـــــ سـ ولكن تم االتفاق بين الرئ
ما بينهما، وصــدر  ظال على اتصــال ف ة وأن  ة لتأييد وجهة النظر العر اســ الســ

ن الوصول إلى ح م د" أنه ال  ان مشترك يؤ احترام الحقوق  لهذه لب األزمة إال 
ما  ة  ــاعدة الدول العر ــ ــ ــــرورة مســ ــ ة ... وضــ ـــعوب العر ـــالح العادلة للشـــــ والمصـــــ
ة  ــــاد ــ ــ دعم طاقاته االقتصـ ـــائر و ـــــ ـــببته الحرب من خسـ ــ ض ما ســــ نها من تعو م
ارة  انت هذه الع ة محاولة للعدوان ". و ة من أجل المقاومة الفعالة أل والدفاع

  السوفيتي .األخيرة موجهة لالتحاد 
ين الدول  ـــحفي " إن هناك تفاهمًا بيننا و ــ س تيتو في مؤتمره الصــ وأعلن الرئ

انت   ًا" و اســـ ــ ة على ما ســـوف يتخذ من إجراءات لحل هذه األزمة حًال سـ العر
ا ارة موجهة إلى الوال   المتحدة..   تهذه الع

ان م ة الروس واألمر ــــن مخاط س تيتو تحســ ا بزعامة الرئ ـــالف وغوســـ عًا، و
ـــرائيـل، الـدولـة األولى في تلقي  ــــ ــ ـــ عـد إســ وقـد انتفعـت من الفرقين معـًا .. وهي، 

ة.   المعونات األمر
اينة ... س تيتو مت انت ردود الفعل على مشروع الرئ   و

ي ليندن جونســون مشــروع الســالم اليوغوســالفي مع  س األمر فقد تلقى الرئ
س تيتو حملهــا وزر خــارجيتــه مــار  ـــالــة من الرئ ــ ــ ــــ قــابلــه رســـــ زتش .. ولم  و ن

قوله  ض  ــحفي في البيت األب ــ ــ اكتراث .. واكتفى الناط الصــ ي  س األمر الرئ
ة  ان تســــو حدوها األمل بإم ـــها،  ومات مهتمة في عروضـ : " إن هنالك عدة ح

  أزمة الشرق األوس ..
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ــالفي، وأعلنت  ــ ـــــروع اليوغوســــ ــ غول المشـ ــار د ــ ــي شــــ ــ ـــ س الفرنسـ ـــلم الرئ ــ ــ وتسـ
ــ ــ صــــــورة عامة وأن حل أزمة المصــــــادر الفرنســ ه  غول مواف عل ة أن الجنرال د

.   الشرق األوس يتطلب موافقة الدول األرع الكبر
طة والحذر فقد أعرت  ة موقف الح ومة البرطان أما في لندن فقد وقفت الح
ــالفي  الدوائر المطلعة عن رأيها في أنه من المحتمل  أن ينال المشــــروع اليوغوســ

..عطف العواصم ال ة الكبر   دول
س تيتو قد أعده  ــالفي، ألن الرئ ــــروع اليوغوســـ و عن المشـ ولم تتحدث موســـــ

التفاهم مع االتحاد السوفيتي.   أصًال، 
س وزراء الهند موافقتها على  ــــيدة انديرا غاند رئ وفي نيودلهي، أعلنت الســ

. عالمشرو  ة أزمة الشرق األوس س تيتو لجهوده في تسو   وأثنت على الرئ
ــير محمد أيوب خان الســـفير وفي رو  اكســـتاني المشـ س ال ،اســـتقبل الرئ البند

ة  ــتان اكسـ س تيتو، ولم تعل المصـــادر ال ــالفي الذ ســـلمه مشـــروع الرئ اليوغوسـ
ًا. ة أن تتخذ الموقف الذ تراه مناس ة للدول العر   على المشروع، تار

ـــــتاني في القاهرة،  اكســ ــفير ال ــ ــ ة ،أن السـ ــ ــ ر بهذه المناســـ قد زارني وأني ألذ
ما قا اكستان  س تيتو، فإن ال "  لليتعرف على الموقف العري إزاء مشروع الرئ

  ..". ن تقبل ما تقبلون وترفض ما ترفضو 
غداد قد رفضـت المشـروع، ولكنها لم تعارض  قلت : له إن القاهرة ودمشـ و
ة لحل أزمة الشرق األوس على  اس س تيتو في بذل جهوده الس ستمر الرئ أن 

... أسس   أخر
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ل، في مقاله األســبوعي  اكســتاني: ولكن األســتاذ حســنين ه وقال الســفير ال
قوله : " إن 29/9/1967أألخير ( س تيتو   ) قد أعلن موافقته على مشروع الرئ

اسي". ل إطارًا معقوًال لمحاولة الحل الس   مقترحات المارشال تيتو تش
ل صحفي قدير من  عبر قلت : األستاذ محمد حسنين  ه غير شك، وهو 

... ة األخر مثل رأ القاهرة، وال رأ العواصم العر ه الشخصي، وال    عن رأ
س عبد  الرئ قة  ــلة وث ــ ــــ ــــ ل على صــ ــــتاذ ه ــ ــ ــ قال : الذ أعلمه أن األســــ

  الناصر .
ل  ل مواطن .. واألســتاذ ه قة  س عبد الناصــر على صــلة وث قلت : الرئ

  أحد المواطنين..
تبي وهو غير قانع بهذا وأحســــب أن الســــفير ال ــرف من م اكســــتاني قد انصــ

  التكذيب وال بهذا التفسير .. ولكن ما العمل ؟؟
عض الشـــيء في تفاصـــيل المشـــروع اليوغوســـالفي، ألعود  ولقد أســـهبت 
طوف على  سفرائه ل وزرائه و قوم بنفسه و س تيتو  ان الرئ د أنه حينما  وأؤ

عرض عليهم في عواصمهم ام  مئة وعشرن دولة  ان ح " مشروع السالم"، 
صنعون.. ون في اآلفاق في منازلهم، ال يدرون  ما    العرب يجو

سمون، عادة في الصحف، بوزراء  ام العرب الذين  وأخيرًا .. اجتمع موظفو الح
ة في الخرطوم  ة الدول العر ذا انعقد مؤتمر وزراء خارج ة العرب، وه الخارج

ــهر آب  حمد على 1967ســــطس أغ –في اليوم األول من شــ .. وال  .. والحمد 
روه سواه ...   م
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ـــــر الجمهور في الخرطوم  ة في القصـــ ـــــ ــ سـ ـــالة الرئ ــ ــ وانعقد المؤتمر في الصـ
ـــه ــ ــ ــ ــ المظاهر المعتادة من الحفاوة والتكرم، وعلى مشـــ ــ ــــ ــ ـــحفيين  دوســ ـــــ من الصــــ

م العري !! ة أمل في الح ق اء، من الذين عندهم  االت األن   ومراسلي و
س وزراء السودان المؤتمر، في جلسة وافتتح الس يد محمد أحمد محجوب رئ

قوله .. "  ـــف إلزالة آثار العدوان ختمه  ــــ ــــ ه إلى وحدة الصـــ ة بخطاب دعا ف علن
قبل التارخ منا  أرض الكفاح والقتال ال  ه الدم العري  في الوقت الذ امتزج ف

ـــع دأبدًا أن نختلف على موائ ، فلقد قالت شــ ــة والتخط ــ اسـ قي  الســـــ لمتها و نا  و
ــف الوزراء  علينا أن نســــتلهم مشــــاعرها وأن نســــلك درها، درب النضــــال .." وصــ
ة الوحيدة  ة  هو االستجا ة .. والتصفي في االجتماعات العر لهذه الكلمة الطي

ان حسنًا أو عفنًا ...   أل خطاب سواء 
لمة مقفلة، أن  عد ذلك مقفلة .. ومعنى  ـــات المؤتمر  دأت جلســ ال ُتعطى و

ار االجتماعا ة .. ولكن ال مانع من أن  تأخ ة ورسـم صـورة علن إلى الصـحف 
ــل وزر : أنــت تعلم أننــا  قول لهم  ـــحفيين في حجراتهم ل ــــ ــ ــ ــالصـــ يلتقي الوزراء 
علم الرأ العام العري  ـــــلحة تفرض أن  ـــيء .. ولكن المصـ ــ التزمنا عدم إذاعة شـ

ــــيء .. أن وفدنا قد قدم مقترحات مهم ــ ــورة عنها .. ولكن عض الشــ ــ ة، وهذه صــــ
ـــف، ماذا نعمل ..معظم الوفود األخر لم تواف على مقترحاتنا .. ومع  مع األســ
ك ..  ل حال.. نحن نث  ــل إلنجاح مقترحاتنا .. على  ــ ــــ ــ ــ ـــنظل نناضــ ــ ـــ ــ ــ هذا فســ
وانشر ما تجده متفقًا مع المصلحة العامة .. وسنظل على اتصال .. وسأطلعك 

ل جلسة !!على ما يجد .. وال بد أن نلت عد    قي 
ـــم رك  ــحفيين اآلخرن . إالَّ من عصـ ــرف الوزراء اآلخرون مع الصــ ذلك يتصــ و

 ..  
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ًا على الوزراء العرب .. فقد  ن تفسير لتعبير " الجلسة المقفلة " تجن ولم 
حث في جدول األعمال  ـــــاعات لل ــــ ـــــتمرت خمس سـ ــ ــ ــة المقفلة واسـ ــ ــــ عقدت الجلســ

د ألفاظه، حتى ت ظل سرًا وترتيب بنوده، وتجو ه، وتم االتفاق  أن  م االتفاق عل
الصحف.. علن في الصحف .. وٕاذا    ال 

ــره في اليوم التالي لتعلن : أن وزراء  ة تنشـــ ة واألجنب ـــحف العر الصــ وٕاذا 
ون جــدول األعمــال مؤلفــًا من البنود  ــة قــد اتفقوا على أن  ــة الــدول العر خــارج

ة :   الخمسة اآلت
قة ألوراقي ومتفقة مع الواقع:وها أنا أنشرها عن الصح   ف، ألنها مطا

ة العامة لألمم  –أوًال  ــــات الجمع ــــفرت عنها مناقشــــ ــ حث النتائج التي  أســ
حث أزمة الشرق األوس .   المتحدة في دورة انعقادها غير العاد ل

ًا  ة إلزالة آثار العدوان .  -ثان   تضافر جهود الدول العر
ـــــخ البترو  –ثالثًا  ــ ــــتمرار وقف ضــ ــ ــ ـــاندت اسـ ـــــ ل العري إلى الدول التي سـ
  العدوان.

عًا  ة . –را رة في األراضي العر ة القواعد العس   تصف
ـــًا  رًا  –خامســ ــ ــ ًا وعسـ ــ ــ اسـ عيدة  المد ســـــ ـــاملة  ة شــ ـــع خطة عر وضــ

قة. اد السا ًا لدعم التضامن العري وتحقي الم   واقتصاد
ـــة تنم عن " مجموعـــة من الطوائف ال لوالواقع أن وزراء جـــدول األعمـــا عر

ة.. ل وفد من  الوفود العر ة "    شخص
س  الوفد التونســـي قد اقترح  م رئ ومن هذه الطوائف، أن الســـيد المنجي ســـل
ـــة وهو يرد من  ســـ اب الن ــ ــ ـــة أســ ون البند األول على جدول األعمال دراســـ أن 
ـــــواب في الدعوة  ــ ــ ــــ ان على صـ ة  س أبو رقي وراء هذا االقتراح أن يثبت أن الرئ
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اسة إ ة هي الس رة خاطئة ..  وأن الواقع ش مع إسرائيل، وأن الحرب ف لى التعا
مة!. ة هي قمة العقل والح   الرشيدة .. وأن البورقيب

ة،  ـــالح فعال في المعر ســ ـــتخدام البترول  م ماخوس اســ ـــيد إبراه واقترح الســ
ـــاءل الوفدان المغري  والليبي ع ـــ ة .. وتسـ رة األجنب ـــــ ة القواعد العســ ـــــف ن وتصــ

ــود بهذا  ــــ ة ..  ومن المقصـــ رة األجنب ـــــ ــ ة القواعد العســ ــــــف ـــــوع تصـــ ــ معنى موضــ
ــــة .. ومن  ــد األجنب ـــدران القــــاعــــة أن تقول : أن القواعــ ــــادت جـ االقتراح .. و
ة،  ادت جدران القاعة أن تقول : إن القواعد األجنب ـــود بهذا االقتراح .. و المقصـ

م.. م في بالد   عند
ة ة قضـــ ات في طر  واقترح وفد الســـودان تســـو ارها إحد العق اعت من  ال

من . ة ال ح  السودان برنادوت قض   التضامن العري .. فقد أص
ـــتمرار النضــــال  ان هدف المؤتمر هو اسـ ــاءل  الوفد الجزائر ما إذا  وتســ
واستئناف القتال أم االستسالم ... ولم يجب الوفد الجزائر عن سؤاله، والجواب 

ه...   بين شفت
ة المتحدة أن  وحرص الســـيد ة الجمهورة العر محمود راض وزر خارج

ــد هــذا الوفــد على ذاك. وأن القــاهرة ال  ال يــدخــل في خالف مع أحــد، أو أن يؤ
ع من  ــتط ــ ــ ــ ــــ ومة ما تسـ ل ح ه أن تقدم  د عل ل ما تؤ ترد أن تحرج أحدًا .. و

من فإن  ة ال ــ ــ ة لقضــ النســــــ ــتدراج .. أما  ــــاهمة من غير إحراج وال اســــ لد المســ
ة بين  ـــالح الوطن ـــاس المصـــ ـــروعًا محددًا على أســـ ة المتحدة مشـــ الجمهورة العر

ع الفرقاء المعنيين.   جم
حث الوســـائل الناجعة  ة العراق  واقترح الســـيد إســـماعيل خير هللا وزر خارج

ة وٕازالة آثار العدوان . ة  العر   لجعل االقتصاد العري في خدمة القض
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اح األحم ة الجو العري من واقترح الشـــيخ صـــ ت تنق ة الكو د وزر خارج
  الشوائب دعمًا للتضامن العري ..

ة  ة تكت اس ة لبنان وضع خطة س م وزر خارج تور جورج ح واقترح الد
ـــعة مع الدول  ـــاالت واســ حملة اتصــ ام   ة في األمم المتحدة، والق لمعالجة القضـــــ

قة .   الصد
قترح السيد عمر السقاف وزر الد ة شيئًا، ولم  ولة السعود للشؤون الخارج

ـــات التي تدون فيها  ــــ ـــــ س، إال في الجلســـ ـــــعود يتكلم وراء الكوال ــ ــ ــــ ألن الوفد السـ
  محاضر عن االجتماعات.

طائفة م اسم الشعب الفلسطيني  ة  نوتقدمت  ة واإلعالم اس المقترحات الس
ة شاملة إلزالة آثار العدوان الال رة لتكون أساسًا لخطة عر .والعس   ح والساب

انت هي  ًا توزعها، و ــــرد مقترحات المنظمة، طال ــــ ــ ــ ولم أكد انتهي من ســ
ة، حتى تململ الوفد التونســـي في مقاعده وتكلم الســـيد  تو المقترحات الوحيدة الم

ح. المًا بين التصرح والتلم م    المنجي سل
ة في نيو ورك وقال :  أعتقد أننا نحن اتفقنا في اجتماعات  وزراء الخارج

ــة، دون  ــة الــدول العر ـــرة على وزراء خــارج ــــ ــــ أن تكون هــذه االجتمــاعــات قــاصـــ
  سواهم.

ة،  ــــود بهذا االقتراح .. فأنا الوحيد الذ لم أكن وزر خارج نت أنا المقصـ و
حث بين  ان محل  الم المندوب التونسي أن  هذا  الموضوع  دا واضحًا من  و

ان هناك ورك، وأنه  ة في نيو ة  الوفود العر عض الوفود العر ه اتفاق بين  ــ شـــ
  على عدم حضور هذا االجتماع.
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ة  ة واألردن ــعود ـــــ ـــامتة على وجوه  الوفود الســــ ــ ــ دت عالمات الموافقة الصــــ و
ة درجات متفاوتة. *والليب ة، و   والمغر

ة،  الذ هو أنا  ـــطين ــ ــ س منظمة التحرر الفلســ وطلبت الكالم وقلت: إن رئ
ًا ف ــــول س فضــــ ـــطيني هو بلحمي ودمي، ل ــ ــعب الفلســـ ــ ــ ي هذا االجتماع .. أن الشــ

ة  ــًا لمنظمة التحرر الفلســـطين سـ ــيل في هذا االجتماع ..  وما دمت رئ فر أصـ
م هو ح ال منحة .. ولو أني تخلفت عن هذا االجتماع  ـــور مع ــ ــــ ــ ــ فإن  حضـ
حث في  م هذا هو من أجل ال م أن توجهوا لي الدعوة .. إن اجتماع لوجب عل

ـــطيني منذ عام إزالة آثار ال ، 1917عدوان ..وقد وقع العدوان على الشــــعب الفلسـ
ــدر وعد بلفور الشــــهير، واســــتمر هذا العدوان حتى عام  ــمل 1967حين صــ ، وشــ

ــي  ــملت  أراضـــ ــعت رقعة العدوان في هذا العام حتى شـــ ـــرها. وتوســـ أســ ـــطين  فلســ
ة ولهذا فأنا  وانتم يجمعنا العدوان الواحد .. ومع هذا فإذا  ان هناك الدول العر

ــور هذا االجتماع فإني أحب أن أعرفها ..  ــ ة في عدم حضــــ ــلحة وطن ــ من مصــــ
الي بها .. ة فإني أتجاهلها وال أ انت هناك أمور شخص   أما إذا 

حث عن  ــيل، وال أن ن م : ال نرد أن ندخل التفاصـــــ ــــــل ــــيد منجي سـ فقال الســـ
ل ما أرد أن أقوله إن اجتماعاتن اب الكارثة ..  عد الماضــي وعن أســ ة  ا العر

ة،  ة من المسؤول اف ة يجب أن تكون بين أشخاص مسؤولين وعلى درجة   الن
ة ..  ومات العر ارهم الممثلين الرســــميين للح اعت وهذا ال يتوفر إال في الوزراء 

قرارات سديدة ومسؤولة ..   وذلك حتى نخرج 
ـــتغره من مندوب تو  ــ ــــ نت ال أســ الم غرب جدًا .. وٕان  نس .. قلت : هذا 

ـــــرف  ان لي شــ ـــي الذ  ــ ـــعب التونســ ــ ــاعر الشــ ــــ مثل مشـ وال أعتقد أن هذا الكالم 
                                                           

عًا قبل  ثورة الفاتح من سبتمبر . *  ط
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ه  ــ ــ ــــ ــ ان ال يرضــ ــــنوات في األمم المتحدة .. ومن  ــ ــ ـــيته لعدة ســــ ـــ ــ ــ الدفاع عن قضــ
ه. شارك ف ع أن يخرج وال  ستط   حضور في هذا االجتماع فإنه 

ــة الســـــيد محمد أحمد محجوب : وقال : أنا أعلم أن س الجلســـ  وهنا تدخل رئ
نا في الدورة الطارئة لألمم المتحدة ..  ما بيننا حينما   حث ف هذا الموضـــوع قد 
ارها الدولة  اعت ة،  ومة السودان شأن  هذا الموضع أ قرار، وأن الح ولم يتخذ 
ــعب الفلســـــطيني  س المنظمة، ألن الشـــ ـــيد رئ فة قد وجهت الدعوة إلى الســ ــ المضـــ

ـة عـام  ـــت الجـامعـة العر ــ ــــ ــ ــ ـــســ ــــ ـــــ عي في 1945منـذ أن تـأســ ـــو طب ــــ ــ ــ ، وهو عضـــ
حــث اآلن، ولكن  ــل حــال فــإن األمر مطروح لل ــة ..وعلى  االجتمــاعــات العر

ة.. منتهى الهدوء والموضوع ون    أرجو أن 
ــوع المنظمة  حث موضــ م إلى الكالم وقال : أنا ال أ ـــيد المنجي ســــل وعاد السـ

ة .  ولكن النقط ــطيني في االجتماعات العر ـــعب الفلســ ة التي وال ح تمثيل الشـ
ة الدول  ـــص لوزراء خارج ــــ ــــ ــ ــــر حديثي فيها هي أن هذا االجتماع مخصـ ــ ــ ــ أحصــــ

ة.. س وزر خارج ة .. والسيد الشقير ل   العر
م وزر  أتي إل ة .. وٕاذا استقلت فلسطين سوف  وقلت أنا لست وزر خارج
ــــلت إلى تونس إلى  ــــ ـــــ ما جر لتونس .. لقد وصـ ــطيني ..تمامًا  ــــ ــــ ة فلســــ خارج

ح م هو  االســتقالل واصــ ة، ومن أجل هذا فإن الســيد المنجي ســل لها وزر خارج
لــة أن هــذه  ـــت مفتونــًا بهــذه االجتمــاعــات .. إن خبرتي الطو ــ ــ ـــ ــ ــ معنــا .. وأنــا لســ
ل حال فإن  واجب .. وعلى  ـــر  ـــــ االجتماعات ال جدو فيها .. وٕانما أنا أحضــــ

س لتونس وال لغير تون مثله ..  ول ــطيني هو الذ يختار من  ــ ـــعب الفلســ س الشـــ
  أن تتدخل في هذا الموضوع ....
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حتمل الجدال .. وأنا  قفاز أمام الوزراء .. وقلت : إن األمر ال  ثم ألقيت 
انت إســــــرائيل قد  ـــطيني .. وٕاذا  ــ ــعب الفلسـ ــ ـــى أن توجه هذه اإلهانة للشــ ال أرضـــ
رامتنــا .. وأنــا اآلن  س معنى هــذا أنهــا احتلــت عقلنــا و ــاملــه فل احتلــت وطني 

ــ ــ ــــ ــ ــ م، أم تردون أطرح هذا الموضــ قائي مع ــــائًال : هل تردون  ــ ــ ــ ــــ م متسـ وع عل
م قرارًا  م .. أرد من ة على موقف خروجي .. وٕانه يهمني أن تتعرف األمة العر

  .. اآلن ..
ـــورة  صـــــ حث يدور  ــيد محجوب .. وقال : إن ال ــ ــ ـــــة الســ س الجلســـ وتدخل رئ

ة.. وال داعي هناك ألخذ قرار .. إنما ه ــــي وجهة نظر أبداها  يأخو الوفد التونسـ
عاد منظمة التحرر من هذا  .. وٕاني أشـــعر أن أحدًا من الحاضـــرن ال يرد اســـت

ًا ... ننا أن نعتبر الموضوع منته م   االجتماع..و
ًا .. فق ــــــوع منته عتبر الموضــ م لم  ــل ــ ــــيد المنجي ســــ ه مرة ولكن الســــ د عاد إل

صورة  ماع .. وأن ينعقد أخر .. وقال :إذن، أنا أقترح تأجيل االجتأخر ولكن 
ون الحضور قاصرًا عل الوزراء .. س .. وأن    االجتماع المقبل في منزل الرئ

اطل ، فأنا لن أمل من الح  مل من ال ــيد المنجي ال  ـــ ــــ ان الســ وقلت: إذا 
انت هذه هي رغبتكم .. وال مانع من  .. وأنا ال أمانع من تأجيل االجتماع إذا 

س .. س في هذه  عقد االجتماع في بيت الرئ وسأحضر االجتماع ألن بيت الرئ
ـــان االجتمــــاع  ـ ـــذا إذا  س.. هـ ـــًا للرئ س ملكـ ـــاع، ول ــان االجتمـ ــ ـــة هو م الحــــالـ

حث آثار العدوان.   مخصصًا ل
ة : ونحن مجتمعون من أجل ماذا .. أحب أن  ــودان ــ ــــ س بلهجة ســ فقال الرئ

  أسأل الوزراء نحن مجتمعون من أجل ماذا؟.
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ــتجتمعو  ــــ ــــ نتم ســـ ـــة فقلت : إذا  ــ ـــــ س من أجل األمور الخاصــ ن في منزل الرئ
م وال  ــان لي مع ــة، مثــل تجــارة القطن واألرز والفجــل، فــأنــا ال م ــالــدول العر
م هو من أجل إزالة آثار العدوان .. فإن  ان اجتماع .. وٕاذا  ـــور ــ ــ ــ ــــ داعي لحضـ

ان ال العدوان واقع على بلدنا وشــعبنا، وال بد من حضــور ومشــ تي .. ومن  ار
ه ذل عود إلى عاصمته...ك فإعج ع أن  ستط   نه 

ـــائًال: هل اجتمعتم إلزالة آثار العدوان أم إلزالة  ــ ــــ ــلت حديثي متسـ ــــ ثم واصــــ
ــرًا  ــت ســـــ ــ ســـ س منظمة التحرر ل ة في التخلص من رئ منظمة التحرر؟ إن الرغ
س  ــــل والرئ ـــ ــ ــ صــــ ة تثبت أن الملك ف .. هنالك وثائ في ملفات الجامعة العر

ة والملك حسين  عوا بورقي ستط " من رئاسة المنظمة، ولم  يردون " خلع الشقير
عد الهزمة شعرون اآلن أن الفرصة قد الحت    . )1(ذلك قبل الهزمة .. ولعلهم 

ـــيــد المنجي إلى رفــاق الطر والهــدف ..   ــــ ــــ ــ قلــت هــذا الكالم .. ونظر السـ
ا والمغرب، فلم ينجده أحد. ة واألردن وليب   السعود

س للمرة  ــوع  راألخيرة لينقــذ الموقف .. وقــال أنــا أعتبوتــدخــل الرئ ــــ ــ ـــ ــ الموضـ
ــو  ع أن نتخذ قرارًا حول هذا الموضــ ـــتط ًا ونحن ال نسـ حثه .. وقد  عمنته وال أن ن

وزراء .. إن  فاتني أن أقول لكم من األول إن الموضـوع خارج عن اختصـاصـنا 
ندرة قد قرروا اعتماد منظ ـــــ ــ ــ ــــ ة، في اإلسـ ــاء في القمة الثان ــ ــــ ــ ـــ مة الملوك والرؤســ

ــطيني.. وٕان الملوك والرؤســـاء هم الذين  ــعب الفلسـ ة ممثلة للشـ التحرر الفلســـطين
ع  ــد أن يتــا ـــي أو غيره ير ــ ـــ ــ ــ ــان الوفــد التونســ ملكون تغيير هــذا القرار .. وٕاذا 

حثه في مؤتمر القمة المقبل.. ن    الموضوع فمن المم

                                                           
،راجع:  )1( مة مع الملوك والرؤساء أحمد الشقير  .على طر الهز
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ــــن بن ــــ حسـ س، أن االتفاق قد تم على جدول األعمال .. و ا أن ثم أعلن الرئ
ـــة لدر  ـــته.. ولذلك نقرر تأجيل االجتماع إلى الغد ... وتأجيل ال انعطي الفرصــ ســ

  للدرس، ولكن لتهدئة الجو ... ودعمًا للتضامن العري !!
قدم دليًال  ان ال بد له أن  م، ف ــــل ـــيد المنجي سـ ولكن هذا الحل لم يرِض الســ

انًا  ة، فأصــدر ب س بورقي مات الرئ عد انتهاء الجلسـة محســوســًا على أنه نفذ تعل
ة  ــ ــ ــــ ومة التونسـ ه: " إن رأ الح ـــحفيين العرب واألجانب قال ف ــــ وزعه على الصــ
قف عند  عد أن أتضح أنه ال  ان وال يزال أن ال مبرر لحضور السيد الشقير 

ة التي تقتضيها الظروف".   حدود المسئول
ان فقلت : لي تعقيب واح ــحفيون أن أعقب على هذا الب ـــــ ــ ــ د وطلب إليَّ الصـــ

امًا  ـــة أح ة الخاصــ رة التونســـــ ــ مة العســـ ــدرت  المح ... في هذا اليوم ... أصـــ
ــتراك في  ــــ ًا بتهمة االشــ ــ ــ ــــين تونســــ ــ ــــرن عامًا على أرعة وخمســ ـــل إلى عشــــ ــ ــ تصـ
ـــا  ــــي، وهــــاجم فيهـ ــــ ـــــ ــت تونس في حزران (يونيو) المــــاضـ ـــاهرات التي عمــ التظـ

ة ... هذه هي ة واليهود ة والبرطان تونس الدولة،  المتظاهرون المنشآت األمر
م، وزر العدل في  ـــــل ــ ــيد المنجي ســ ـــ ــانها الســــ ــ ــ ـــعب، التي يتكلم بلســـ ال تونس الشــــــ

حي العدل . ة ... ول ومة التونس   الح
ـــاهرة على النيل  ..  ــ ــامرة ســـ ــــ ام تخللتها ليلة ســ وتوالت االجتماعات  ثالثة أ
ـــاخرة  لمـــة واحـــدة عن تلـــك الليلـــة الحمراء، على  ًال أن أقول  ــد ترددت طو وقـ

ة من شراب وعردة ملك ني الشراب والغناء، فإن التصرفات الشخص ة، حفلت  ل
ـــاءلت ومعي نفر من أمثالي الغراء عن تلك الليلة  ــــ ــــ ــ ـــــحابها .. ولكني تســ ــــ ــــ أصـ
ــال بتحرر  ــــراح، احتفــ ــ ــ ــ ــاج واالنشــــ الحمراء: هــــل هــــذا الفرح والمرح، هــــذا االبتهــ
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قة واحدة، على األقل، للتأمل  .. للتأم ه فلســطين؟؟ أما من دق ما صــارت إل ل ف
يت المقدس؟؟   األمور في الجوالن وسيناء و

ي،  رت المجاهد نور الدين زن رون .. تذ ـــقى الذين يتذ ــ ــ ــ ــــ رت، ما أشـ وتذ
ة على  ام الحملة الصــليب ان ذلك أ ســأله جلســاؤه ِلِ◌ِ◌َم هو مطرق دائمًا ... و

ضرون بالدنا في مصر .. يف لي أن أبتسم والصليبيون    مصر .. فقال : 
ــت تلك الليلة الحمراء في اليوم الثاني في  ــ ــ ــــ ــ ان األمر، فقد غاصــ ائنا ما  و
من، وموضـوع البترول  لة ال انت مشـ ار الخالفات والمناقشـات بين الوزراء، و ت

  العري على رأس المناقشات.
لة  س وزراء الســودان هو فارس مشــ ان الســيد محمد أحمد محجوب رئ و

ثي ـــاطات  قت له وســ ــ ــ من، فقد سـ لة .. ال ــ ــ ة المشـ ــو رة بين الراض والقاهرة لتســـ
صـل .. ذلك  اختصـار، الملك ف ان السـبب،  امل .. و ولكنها انتهت إلى فشـل 
ة، وقابل  ـــعود ــ ـــه إلى السـ ــ ــــر قد تنازل وتنازل، وذهب بنفسـ س عبد الناصــ أن الرئ
ـــل  صـــ ة تجعل الملك ف عة من التقاليد العر ادرة النا ــل، لعل هذه الم ــ صــ الملك ف

. يواف   على حل وس
س عبد  ة، ولم َير في مجيء الرئ ادرة  العر ولكن الملك، لم تهزه هذه ال
ـــــراره وعناده ..  قي على إصــــ ــر المعتذر ... و ــ ــ ســـ ه إال مجيء المن ـــر إل ـــــ الناصـ
عد  ــة إال  ــــ ه،  ال مفاوضـــــ ــــب ــــ ـــا  من التشـــ ــ ــــ ـــر، حاشــ ــــ الحزب الوطني في مصــــ

  الجالء...".
ــــة  ــــ ــل، ال مفاوضـ ــ ــــ صـ ان هذا هو مطلب ف عد الجالء، أنه يرد جالء و إال 

ما جال آخر جند برطاني عن مصرً !! من،    آخر جند مصر عن ال
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ـــــوع من جديد ... وقال : " إن حل هذه  ـــ ــ ــــوداني الموضـ ـــــ س الســ وعرض الرئ
ة في الخارج تطالب  ـــعوب العر ــ ــ ـــــ ح اآلن أوجب وألزم .. الشــ ــ ــ ــــ ــ ــ لة أصــ ــ ــ ــــ ــ ــ المشــ

ــتأنف القتال وهذه  ــ يف نسـ ـــتئناف القتال .. و لة قائمة .. يجب إزالتها اســ ــ ــ المشـ
ة..". ة األخر للمعر ة مع الطاقات العر   لنعبئ الطاقات المصرة السعود

ات والعرائض التي  حتو البرق ه  س السوداني ملفًا ضخمًا بين يد ورفع الرئ
ـــتئناف القتال ..  ــ اســ ل هذه العرائض تطالب  وردت من الوطن العري، وقال : 

يف نقـــاتـــل  وهـــذه لقـــد وردت على المؤت ـــل أنحـــاء الوطن العري... ف مر من 
لة قائمة .   المش

المًا  لة... وتكلم  ــ ــيد محمود راض الكالم: فشـــــرح مراحل المشـــ وطلب الســـ
ة المتحدة للوصول إلى  ًا هادئًا .. وأعرب عن استعداد الجمهورة العر موضوع

ة جدة ع األطراف، واقترح العودة إلى اتفاق ــــي جم ــــ ة ترضـــ ــو ــــ ــــ وتنفيذها بروح  تسـ
ة صادقة ...   أخو

ة  ــئون الخارج ة للشــ ولم يتحدث الســــيد عمر الســــقاف وزر الدولة الســــعود
الصـــمت  ــمًا  قي معتصـ ــتدراجه إلى الكالم ولكنه  .. وأراد عدد من األعضـــاء اسـ
ست  س السوداني لينقذ الموقف، فقال : أظن  أن األخ السقاف ل .. وتحدث الرئ

مات بهذا الم ه تعل قي الســيد لد عضــًا .. و عضــنا  حرج  وضــوع، وال داعي ألن 
ن مســتعدًا لإلقامة أو  ة، إذا لم  مثل الســعود ين من  الســقاف صــامتًا .. ومســ

  االستقالة ...
ا  و تونس والمغرب وليب ـــوع .. وتكلم مندو وطال األخذ والرد في هذا الموضــ

انت أحاديثهم تتجه إلى أن الموضوع بين يد  صل واألردن، و " جاللة الملك ف
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ــة ال  ـــوع . ألن وزارء الخــارج ــــ ـــــ حــث هــذا الموضــ س للمؤتمر أن ي المعظم " ول
ول َ!◌َ  ا هللا البروتو اشرة برؤساء الدول .. وح حثون أ موضوع يتعل م   ي

صـــل  الملك ف حملوا الســـيد الســـقاف أن يتصـــل  وحاول عد من الوفود أن 
ادر إلى ت ة المؤتمر أن ي عرب له عن رغ ــاس ل ــ ــ من على أســـ لة ال ــ ــ ة مشـــــ ــو ــــ ســـ

مات  س عند تعل اتفاق جدة ... ولكن الســيد الســقاف اعتذر عن ذلك قائًال : ل
ل خطيب  س من اختصـــاصـــي ...وقطعت جهينة قول  في الموضـــوع .. وهو ل

...  
حث في الموضوع وأعلن: أن السودان  اب ال قفل  س السوداني ل وتدخل الرئ

ـــاطة في  ه .. فأقفل هو الذ تولى أمر الوســ ــاع ــيواصـــــل مســـ الموضـــــوع، وأنه ســـ
  الموضوع وأقفلت الجلسة..

س  ــة .. وراء الكوال ــ ــ ــ ــة عادت وانعقدت خارج الجلســ ــــ ــ وخرجنا .. ولكن الجلســ
ة ُتحلَّ في المعابر والردهات، ال في قاعة  ا العر ـــا ــ ــ ــ ـــب العادة ، فإن القضـ ــــ ــ حسـ

  االجتماعات.
س الســوداني من الســيد الســقاف أن يبرق إل ما وطلب الرئ صــل  ى الملك ف

مات .. على نســـ  ررًا : ما عند تعل ه الســـقاف م دار في الجلســـة، فاعتذر إل
ش العراقي في أثناء حرب فلســطين  ا الج ان يرددها ضــ " ماكو أوامر " التي 

  .1948عام 
صـــل عن طر  ة إلى الملك ف س الســـوداني برق وعلى هذا، فقد أرســـل الرئ

طاء، فقد سفارته في جدة، وجاء جواب  صل في اليوم التالي، من غير إ الملك ف
ـــبت  ــ ــج عنده منذ أن نشـ ــ ــل ألنه ناضــ ــ صــ ــرًا في ذهن الملك ف ــ ان الجواب حاضــ

من.   الثورة في ال
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مني  ه : " نحن لسنا طرفًا في النزاع، والشعب ال صل في جوا وقال الملك ف
من.." وم ة عن ال من عد جالء القوات غير ال ـــيره  ــ قرر مصــــ عنى ذلك هو الذ 

عد ذلك تتكلم..   جالء القوات المصرة أوًال .. و
ـــــل على مد  ــــ ــ صـ رره الملك ف ان  ان هذا الجواب هو الجواب الذ  و

لما ناشـــد ان الشـــاعر  هثالثة أعوام،  أ عري، أو أنشـــده أ شـــاعر، حتى لو 
ـــــاعر  ومها قلت للشـــ ــودان ..و ــ ــ س وزراء الســ ـــــيد محمد أحمد محجوب رئ هو الســـ

  نقول إال معادا !!  اسيد محجوب: ما قاله العرب : ما أرانالناثر ال
ن أمـام وزراء  ـة .. فلم  ـــــة التـال ــ ــ ــــ ـــوع في الجلســ ــــ ــــ حـث الموضـــ وعـدنـا إلى 
س السوداني  ستمر الرئ ة ، وهو أن  تو ة غير م صدروا توص ة إال أن  الخارج
ـــوع لمؤتمر القمــة ... لعــل الملوك  ــــ ــ ـــ ــه الحميــدة، وأن يترك الموضــ ـــاع ــ ــــ ــــ في مســـ

  ؤساء يجدون لألمر مخرجًا !!والر 
ة... حث الموضوع الخطير : استخدام البترول في المعر عد ذلك ل   وانتقلنا 

ا  ــورة، يتكلم عن أمر ــــ ــــ ة الســــ م ماخوس وزر الخارج ــــيد إبراه ــ ــ ـــ ــ وهبَّ السـ
رطان ة تطالب  او ــرائيلي وأن الجماهير العر ــاندة العدوان اإلســـ ودورهما في مســـ

  بوقف البترول عنهما.
ة العراق أن لد العراق مشروعًا و  أعلن السيد إسماعيل خير هللا وزر خارج

ة، ومنها البترول، للعمل  ة العر ًا متكامًال الســتخدام الطاقات االقتصــاد اقتصــاد
تلخص المشـــروع في " وقف ضـــخ البترول لمدة ثالثة  على إزالة آثار العدوان، و

ـــبتمبر) ال ــهر أيلول (ســ ــ ـــهر ابتداء من أول شـ ة أشــ ــدة العر ــ ـــحب األرصـ قادم، وســ
ع  م جم ـــتثمرة في بنوك دول العدوان، وتأم ــ ــــ ــ ــ ات النقد المودعة أو المسـ اط واحت



  

-133-  

ندوق عري لإلنماء، واتحاد  ــ ــ ــ ــــ ـــاء صــــ ــ ــ ــ ــــ ة، وٕانشــ ة األجنب ــالح االحتكار ــ ــــ ــــ ــ المصـ
ة".   للمدفوعات، وتحقي التكامل االقتصاد بين الدول العر

ة ف ـــاد ـــتكمل وتحدثت بدور عن فتح الجبهة االقتصـــ ة، إلى أن تســـ ي المعر
رت أن الشيخ عبد هللا  رة الستئناف القتال، وذ ة استعداداتها العس الدول العر
ــم إلى وفد منظمة التحرر  ــ الطرقي خبير البترول العري قد واف على أن ينضـــــ
ة المتعلقة  ة والفن ــــاد ــ ــ ـــرح الجوانب االقتصـ ــــ شــ ــــــر معنا ل ة، وأنه حاضـــ ــطين ــــ الفلســـ

ة... استخدام البترول ة العر   سالح في خدمة القض
غادر معقده  ـــيد عمر الســــقاف  ان السـ ة البترول،  وخالل حديثي عن قضــــ
الســـماع ..  الفراســـة ال  نت أفهمه  س الســـوداني ..  المًا في أذن الرئ همس  و
هم مع الهاشــميين  ة في الهمس والوشــوشــة،منذ حرو فالســعوديون لهم مهارة عجي

س هذا ة.. وآل رشيد .. ول   الكالم مزاحًا وال مداع
س الوزراء السوداني   عد أن انتهت الجلسة، جاءني رئ وقد صحت فراستي، ف
جب  قول : هل ترد أن تنســف المؤتمر .. المؤتمر معقود من أجل فلســطين و ل

ل فرصة لنجاح المؤتمر.   على فلسطين أن تهيئ 
ــف المؤتمر  ـــــ ــــ ـــاء هللا .. نحن ما جئنا لننســـ ــــ ــــ ــ نا قلت : خير إن شــ .. وٕان 

ل من يرد أن ينسف المؤتمر .. وما هو الموضوع؟؟   مستعدين أن ننسف 
ان الشيخ عبد هللا الطرقي  قال : الوفد السعود عازم على االنسحاب، إذا 

  سيتحدث في المؤتمر...
  قلت : لماذا االنسحاب؟
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صل ..  ه من الملك ف ة .. وهو مغضوب عل قال : الطرقي سعود الجنس
صــل .. وخصــوصــًا أن  ده إلى الوفوأن ضــم الفلســطيني هو تحد واضــح للملك ف

صل.. ة البترول حساسة جدًا عند الملك ف   قض
رني ألني جئتهم بخبير عري في شــئون  شــ قلت : أنا ظننت أن المؤتمر ســ
ن أن ينفض هــذا  م م خبير بترولي واحــد .. وهــل  س بين وفود البترول .. ول

ة ا حث قض   لبترول؟.االجتماع بدون 
  قال : عند حل للموضوع.

  قلت :  ما هو ؟
املها  ة البترول  ــــــ ــــ ــ قل : هنالك اتجاه عند عدد من األخوان أن نحيل قضـ
ن للمنظمة أن ترســـــل  م إلى مؤتمر لوزراء البترول العرب .. وفي هذه الحالة 

م أمام ذلك المؤتمر. اسم ه  عرض رأ   أ خبير بترولي تختارونه ل
ر في   الموضوع... قلت : سأف

ه .. انتم عاوزن عنب واال تقاتلوا الناطور... ر أ ًا : تف   قال غاض
ة  ل خوفي، وأنا أعرف االجتماعات العر ر في الموضـــوع ..  قلت : ســـأف

قة، أن نخرج من هذا المؤتمر عنب وال ناطور !!   السا
ــيخ عبد  ان الشـــ وعدنا إلى االجتماع .. ورأيت الحل الوســـــ بنفســـــي ، فقد 

ة الجلسة وقلت  هللا ة عن الموضوع، فقدمتها في بدا  الطرقي قد أعد دراسة واف
ستند إلى األرقا   والوقائع..  مهذا هو رأ المنظمة، وهو رأ علمي 

ـــوع خطير وال  ة البترول، وأنه موضــ ــ وانبر الســـــيد المنجي يتحدث عن قضـــ
ـــاد ال ــ ــــ اقتصـ ــل  ــ ــــ ه أ قرار ارتجاال .. وأنه  يتصــ ة يجوز أن يتخذ ف دول البترول

  نفسها، وهي وحدها التي تقرر أمره.
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ــيل، وهو ينظر في األوراق التي في ملفه،  ــ التفاصـــ ــيد المنجي  ــ ــ ثم دخل السـ
ـــــى عليها أجرًا، فأورد دخل  ــ ــ ـــ ة تقاضــ ـــــ ــ ــ ــــ فعل المحامي الذ يترافع عن قضـ ما 
الدوالر  ًا، و البرميل يوم ل ذلك  ا،  ت، وليب ذلك الكو ة من البترول، و السعود

له في تونس !!س ار البترول   انت آ ما  لو  ًا .. تمامًا    نو
ن قد تقاضــى األجر المؤجل، حســب لغة  م، أن لم  والواقع أن المنجي ســل
ــــيد المنجي  ــح السـ ــ انت تونس ترشـ ان يتوقع، فقد  ما  ان ينتظره،  المحامين ، 

ة واأل انت السعود ة، و ون أمينًا عامًا للجامعة العر م ألن  د سل ا تؤ ردن وليب
ــئون الجامعة  ــــ ــــ ح .. فقد آن األوان، وقد حلت الهزمة، أن يتولى شــ ـــــ ــ ــ هذا الترشـــ

ان ذلك هو منطقهم .. ة رجل غير مصر ..    العر
ـــتعداد  تي فأعرب عن اسـ ة الكو اح األحمد وزر الخارج ــ ـــيخ صــ وتكلم  الشـ

ــــأن البترول  .. واإل ــــ ــــ ــ شــ ــاإلجمــاع  ــت للموافقــة على أ قرار يتخــذ  جمــاع الكو
ا، وهما  ة وليب ســـور بوجود الســـعود ة للرفض .. ألن اإلجماع غير م غة ذ صـــ
عيد، حتى ال تلوث أيد  البترول من قرب أو من  ــــاس  ــد المســ ــ عناد ضــ تقفان 

  الالمسين !!
ــت تعتمــد  ــالــدرس، وهي أن الكو تي أورد نقطــة جــديرة  ولكن الوزر الكو

البترول، وطالب بإيجاد لحل لهذه في استخراج ماء الشرب واإلضاءة على ضخ 
لة.    المش

يف عاش  ـــت في إذنه، و ــ ـــ اح وهمســ ــ ــ ــــ ــيخ صــ ــــ ة عن إذن الشــــ ورفعت الكوف
ت آالف السنين قبل البترول ؟؟    الكو

ان "  طي انا"  ـــوع، ولكنهما  ــ ة فلم يتكلما في الموضــ ـــعود ا والســــ أما وزرا ليب
ع . الحواجب وفرقعة األصا م    مرافعة السيد المنجي  سل
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ة العراق فعارض الســــيد المنجي  وتكلم الســــيد إســــماعيل خير هللا وزر خارج
م في أرقامه ووقائعه، وأيد مقترحاته التي تدعو إلى وقف ضـــخ البترول لمدة  ســـل

  ثالثة أشهر على األقل ..
ادرة إلى إصــــدار  الم ًا  م ماخوس مطال ــيد إبراه ـــور الســ ـــاح الوزر السـ وصـ

ة للبتر  النس   ول، حتى قبل أن يجتمع الملوك والرؤساء.قرارات حاسمة 
قول : إذا أنتم قررتم قطع البترول فنحن ال  م ل ــــل ــ ــ ـــيد المنجي ســ ـــ ووقف الســــ

ع أن نشارك في هذه االجتماعات.  ة، وال نستط   نتحمل المسئول
ة؟   وسأله السيد ماخوس : وما هي المسئول

م إذا تعرضــت أن مانًا جازمًا  م : نحن نؤمن إ م للبترول  فإن قال المنجي ســل
ا ستضطر إلى احتال قوة السالح . لأمر   مناط البترول 

عضــــًا، من  عضــــهم  ح الوزراء يناقش  ــاد االجتماع جو من التوتر وأصــــ وســ
ا إخوان .. هذا موضـــوع له جوانب  س الســـوداني وقال : غير نظام، وتدخل الرئ

ة  ة ومال ة وفن ــــاد ـــنا، ولكن له جوانب اقتصـــ ــ ــــاصــ ة من اختصـــ ــ ــ اســـ ــ ــ لها من ســـ
ـــئون المال  شـــــ ـــــون  ـــوا معنا، وهم الوزراء العرب المختصـــ ســـــ ـــاص وزراء ل ــ اختصـــ
ة لهذا  اســـــ حث الجوانب الســـــ واالقتصـــــاد والبترول، ولذلك فإني أقترح أن نرجئ 

حث  عالموضــــوع، وأن نقرر دعوة  الوزراء العرب المختصــــين إلى اجتما قرب ل
حاثهم وتو  أ م تقرر  ه، وتقد ل جوان اتهم..الموضوع ن    ص

ــده إلى الموافقـــة  عـ ــذا االقتراح، وانتهى المؤتمر  ـــل حول هـ ودار نقـــاش طو
غداد في  ه وتقرر أن يجتمع وزراء المال واالقتصـــاد والبترول العرب في   15عل

ة في  ــطس)، وأن يجتمع وزراء الخارج ــ ـــة  26آب ( أغسـ آب ( أغســـــطس) لدراســ
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ــيء جاهزًا أمام م ـــــ ل شـ ون  غداد، ل ات مؤتمر  ــ ــ ؤتمر  القمة الذ تقرر توصــــ
  آب. 29عقده في 

ــهر ــ ـــــ ــــ ـــة العرب في الخــــامس من الشـ ـ ــــذا انتهى مؤتمر وزراء الخــــارج   وه
ة في مقدمتها الحفا على  0( آب   ات إنشــائ عد أن أصــدر توصــ أغســطس ) 

ة. م الذ نشأ مع نشوء الدول العر   التضامن العري، وهو الموضوع القد
اتي عن مؤ  ر ذلك ما دونته في يوم ة اســــتذ ة الدول العر تمر وزراء خارج

ة، ونحن  ن أكثر من تلك الليلة النيل ــه وأحداثه، ألجد أنه لم  ــــ ــــخاصـــ ــ امه وأشـــ أ
شــمئز  س ألحد أن  العار .. ونشــرب نخب الشــهداء .. ول المأســاة ونزهو  نلهو 
ة  ــــجلت أمورًا رهي اتي قد ســ ـــــارخة الجارحة .. ذلك أن يوم من هذه التعابير الصـ

ــان وزراؤنــا في عبثهم عن ال نفــذهــا، حين  خط لهــا و ر فيهــا و ف ــان  عــدو، 
  عبثون .. 

عضــها، أوردها موجزة، بتوارخها  ة، وهذه  اتي أمرًا رهي أجل، ســجلت يوم
ما دونتها .. قاتي العابرة عليها .     ثم بتعل

ــتدروت  -  ــ ــ ــ أة الهســــ ـــرائيلي تكلم في ه ــ ــ ــــ س الوزراء اإلسـ ول، رئ ـــــ ــ ــ في أشـــ ل
ة فأ ــرورة الهجرة التنفيذ ـــر على  –كد على ضــــ ــ الهجرة .. الهجرة .. وأصـ

ة هذا القرن  أنه يجب أن يبلغ تعداد إسرائيل خمسة ماليين نسمة في نها
ــة القرن ثالثين ألفــًا على أكثر 11/7/67..." ( ــان اليهود في بــدا ) . و
 تقدير.

علن فيها  -  رة إلى األمم المتحدة  ــــرائيل مذ ة إســــ ان وزر خارج ـــــل اي أرســـ
القدس، وال إ اع  لقرار مجلس األمن الخاص  أن إســـرائيل ترفض االنصـــ

ــــطر القدس  ــــ ـــمت " القدس إليها، ولكنها " وحدت " شـــ ــ ــ ـــ تعتبر أنها " ضـ
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ــرائيل ( ــــ ــ ــ ـــمة إلســــ ــ ــ ــــ ــــلمون 11/7/67لتكون عاصـــ ــ ــ ــــ ) . وقال الملوك المســ
ــراء والمعراج وأولى  ــــ ــ ــمعون هذا الكالم عن وطن اإلسـ ــ ــــ سـ وأمراؤهم، وهم 

 ين، " سمعنا وأطعنا"القبلتين وثالث الحرم

القدس " إن قرار  -  ة التي تصدر  قالت جردة الجروسالم بوست اإلسرائيل
عيد "  ــــأن القدس، ال يهمنا من قرب أو  شــ ــــدر  مجلس  األمن الذ صــ

ملك لهم 16/7/1967( ــــرائيل لمجلس األمن، وهو ال  ــ ). ولماذا تهتم إســ
 نفعًا وال ضرًا ...

ام للنصــر عرض في ســينما " رون " في القدس  -  الفيلم المعروف " ســتة أ
ــق عدد  ة، وســ اب اليهود في معر اب العرب مع الشــــ ك الشــــ ــت " واشــ

ــقاها 9/8/1967من الجرحى ( ــ ــ ـــ ابها وأشـــ ــ ــ ــــ شــــ ــعد األمة  ــ ــ ــــ ) وقلت ما أســ
امها .  ح

ــعب التوراة  -  ــ نتم شـ ــعبي فقال : " إذا  ان في مهرجان شـــ خطب الجنرال د
م تملكون أرض التوراة من النيل  إل ). وقلت 9/8/1967ى الفرات" (فإن

ام العرب من النيل إلى الفرات. سمع ح  فل

ه في  -  حتفلون  اع القدس الذ  ة عيد الحداد اليهود على ضــــ ــ ولمناســ
ــــرائيـل " أن  ـــ ــــ ــ ـة اليهود األعلى في إسـ ـل عـام، أعلن مجلس الحـاخـام
ل عام يجب أن تستمر، وأن ال  مارسها اليهود في  طقوس الحداد التي 

ـــة حـــدث أ عهـــا في أيـــد يهود  تغيير فيهـــا، رغمـــًا عن أن القـــدس جم
امًا وال تزال قطاعات هامة  اليوم، ألن المعبد وقدس األقداس ال يزال ر
ـــة في المـهـجـر " ــــ ـش في بالد مخـتـلـف ـــب اليـهـود تعـ ــ ـــعــ ــ ــــ ــ ــ   من الشــ
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م 10/8/1967(  الق ــــــخرون  ســ ــنا الذ  ــــ عضــ ــمع  ــــ ســ ) . وقلت : هال 
ة. رات التارخ ة والذ  الروح

قرب من ا -  ًا حضــره ما  ة إســرائيل عقد مؤتمرا صــحاف ان وزر خارج ا ي
ــــرق  ه : " إن خرطة الشــــ ـــــلين األجانب قال ف ــ ـــحفي من المراسـ ــــ مئة  صـ

انت موجودة قبل  ـــــ التي  يونيو) قد دمرت إلى غير  (حزران  5األوسـ
 ).14/8/1967رجعة " (

سمع من في القبور.   وقلت : وهل 
اتي .. ولكن نبذة واحدة وردت في وغير هذا، وغير هذا، مما  دونته يوم

انت مفجعة موجعة .. لجمت  قًا .. فقد  ـــــتطع أن أجد عليها تعل ــــ اتي لم أســـــ يوم
ــ ــاللغــة العر ـــــرائيــل  ــ ــ ــــ ــانــت النبــذة نقًال عن تعلي إذاعــة إسـ  ةقلمي وأوراقي .. 

ــاراتها الثالثة في  ــ ــــ ه انتصــــ ـــتعرض ف ــ ــ ــــ ة  1967، و 56، 48تسـ اآل ... وختمته 
ثير القرآن م من فئة قليلة غلبت فئة  ــتخدم  ةة  المعروفة : " و ـــ بإذن هللا .. ". تســ

 القرآن على شعب القرآن !!.

  أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا"  " وتضرعت إلى هللا

م     صدق هللا العظ
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د    ..هل نحن سعاة بر
  عند الملوك والرؤساء

  
ام مؤ    ان مؤتمر األ ه ورؤسائه ووزرائه،  ملو ع،  تمر القمة العري الرا

ة . ام الستة، هزمة أخر لألمة العر حرب األ   الستة، 
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ة، ولكن  انت الهزمة هذه المرة، ال في ســـيناء والجوالن والضـــفة الغر و
ة، في الخرطوم حاضرة جمهورة السودان.   في قلب عاصمة عر

ام الثال   ام الثالثة ففي األ ـــفراء، وفي األ ـــ ــ ــ ــ ثة األولى اجتمع الوزراء والســ
ـــيلة القرارات  ــ انت نتيجة االجتماعات وحصـ ـــاء .. و ــ ة اجتمع الملوك والرؤسـ التال

مــا تع ش آثــارهــا،  ــة تع ـــادعــة، ال تزال األمــة العر ــ ــ ــ ــــ ــة صــ آثــار  شهزمــة قوم
ة .   العدوان اإلسرائيلي،الجاثم على األرض العر

ـــهدت مؤتمرا ــ ــ ــــ ندرة والدار ولقد شـــ ـــــ ــ ــ ـــ ت القمة الثالثة في القاهرة واإلســ
ان فيها م ضاء، وهالني ما    تناقضات ومشاحنات !! نالب

ــــاء  ــــــتة، واندفع الملوك والرؤســــ ام الســ ة الكبر في حرب األ ووقعت الن
ابها،  ـــــ ـــــ ــ ردونها إلى أســ ة و ــــرحون ظروف الن ــ ــ ـــ شـــ بر للنقد الذاتي،  في حملة 

تعاهدون على االنتفاع من أ   خطائها واالستفادة من  دروسها...و
ــؤال الكبير األوحد  ــــ ــــ اليوم الموعود ... ومعه الســـ وجاء مؤتمر الخرطوم 
ام في  ـــتة أ ــ ــت ســـ ــــ ة .. ومضــ ـــاء من دروس الن ــــ ــتفاد الملوك والرؤسـ ــ .. هل اســــ

ــاحثــــات،  ــ ــات وم ــد، أاجتمــــاعــ ـــديــ ــت من جـ ــامالت، لتثبــ ـــآدب ومجــ ن الملوك ومـ
العهد بهم، لم يتعظوا ولم    عتبروا .. وقد تجلى ذلك في أمور...والرؤساء، 

ــاء مــا جــاؤوا إلى مؤتمر القمــة في  ــ ــ ــ ــــ من هــذه األمور أن الملوك والرؤســـ
ة  ــاد ــ ــ ـــ ــ رة واالقتصــ ــ ــ ــــ ــ ــة تتناول الجوانب العســـ ــــ ــــ ـــاملة مدروســـ ــــ ــــ الخرطوم بخطة شــ

ة... اس   والس
ــتثنا ــ ـــ اســ ا  ءو ــ ــ ــــ اسـ ــــــ حمل معه ملفا ســـ ان  ــــر الذ  ــــ س عبد الناصـ الرئ

س العراقي عب ــًا، والرئ ــ ــــ ــ ــ ــــروعًا مدروســـ ــ ــ ــ حمل مشــــ ان  د الرحمن  عارف الذ 
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س  حملون إال حقائبهم، ول ونوا  ــــاء لم  ًا متكامًال، فإن الملوك والرؤســـ ـــاد اقتصــــ
ة... ة قبل الداخل سهم، الخارج   فيها غير مال

ـــــل،  ــ ــاورات، ورســـ ــ قته مشــــــ ـــــ ــ ن هذا االجتماع على عجل .. فقد ســـ ولم 
اليها ...   ورساالت، امتدت ثمانين يومًا بل

ا ل ذنبها أنت األو ة الماجدة، و امها، مة العر ـــابرة على ح ــ ــ ــ ــــ نها صــ
تحســـن الظن بلقاء الملوك والرؤســـاء في الخرطوم ، وتعل األمل على مؤتمرهم، 

  وترجو الخير على يديهم...
ـــتة من التجارب والمعاناة....  ــــ راتي، ومعها هذه األعوام الســــ وجاءت مذ

ان أكبر هزمة  التثبت أن مؤتمر الخرطوم  ة ... منذ ســ األمة العر ة حلت  ســ
ة ملوك ورؤساء..أ ان لألمة العر   ن 

انت  الالخطة هي الخطة...   ففي هذا المؤتمر 
  وانتصرت الالوحدة على الوحدة ...

  وتغلب بترول العرب على العرب ...
ة بديال عن مسيرة النضال ..  ة الحلول السلم   وارتفعت را

ان ص رز شعار الصمود  .. ف   مودًا على أرض الذل والهوان .. و
ًا .. فلم أعد  ًا عاطف ــ ــ س هذا الكالم حماســــ ــــرن أو الثالثين اول بن العشــــ

  ... وأنا اآلن أكتب ما أكتب، وقد تجاوزت  الستين.
س ة لذلك الرئ راه غض لهذا الملك، أو  س وراءه   ،بل إن هذا الكالم ل

ع عض افقد مات ال اقين لنلقىآلخر، وأنا ســـائر مض وخلع  ال وجه هللا ...  ع ال
تب المرء إال منصفًا وعادًال ..    وفي غمرة هذا اإلحساس، ال 
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ـــــاس وحده، فإني أكتب عن مؤتمر القمة في الخرطوم ...  ــــ ــ هذا اإلحســ و
ة .. ذلك أن الدعوات قد همن بدايته إلى نهايت انت منظمة التحرر هي البدا ، و

ــلت إلى الملوك والرؤســــــاء ... ولم  س منظمة أرســــ س واحد هو رئ ــل إلى رئ ترســــ
  التحرر.

بير ... فقد توالت  ومة السودان في حرج  وطال انتظار للدعوة .. وح
ــر .. وأن  ــ حضـــ س ال  ـــر ... وأن ذلك الرئ ـــ حضـ أن هذا الملك ال  اء  علينا األن

  وجود الشقير هو السبب.
صــــــل قبل حر  ة والملك ف س بورقي ــين والرئ ــ ــــب للملك حســ ان قد ســ ب و

ان  ام الســـتة، أن أعلنوا أنهم ال يرون " الســـيد أحمد الشـــقير جديرًا بتمثيل الك األ
ــــطيني" ــ ــ ــــ فــة في حرج  )1(الفلســ ـــــ ــ ــ ــــ ــودان وهي الــدولــة المضـ ــــ ــــ ومــة الســــ ووقعــت ح

ذلك ال  ـــاء ... وهي  ع الملوك والرؤســ ــور جم وحيرة،...إنها حرصـــــة على حضـــ
س منظمة التحر عاد رئ ع أن تقرر " وحدها" است   ر.تستط

عد الذ عانيته  ــر مؤتمرات القمة  نت زاهدًا، في الواقع, أن أحضــــ ولقد 
ذلك أنه  ات ... ولكني رأيت  ــ ــنوات الثالث الماضـ من الملوك والرؤســـاء في السـ
قة،  ـــا ًا ووطنًا، أن أرضــــى بهذه السـ ـــع ة شـ ــطين ة الفلســ ــ ــح من أجل القضــ صــ ال 

  وتغيب منظمة التحرر عن الساحة. 
ــاب .. فنفــذتهــا على الفور ...دعوت وخطرت لي إحـد خوا ــ ــ ــــ ــ ـــ طر الشـ

ـــفي  ا أخ شـــ تب المنظمة في بيروت، وقلت له :  ــفي الحوت مدير م ــ ـــيد شــ الســـ
ة في الســـودان ... المنظمة لم تصـــلها دعوة لحضـــور  ... أنت لك صـــداقات طي
ومة وزمالءه  س الح مؤتمر القمة ... أرجو أن تســـافر إلى الخرطوم وأن تكلم رئ

                                                           
)1( ، مة مع الملوك والرؤساء على أحمد الشقير  .طر الهز
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ـــنى .. فإ ــــ ـــه في الحسـ ــ ــ ـــتجدني في اليوم نفسـ ــــ ًا فأبرق إليَّ ... وسـ ن لم تجد تجاو
ــوادني إني  ــعب الســـ ــ مطار الخرطوم، ومن المطار إلى الجامع الكبير، ألعلن للشـ
سأكون ضيف الشعب، في بيت هللا، في الجامع الكبير .. وأن الملوك والرؤساء 

عاد منظمة التحرر عن الحضور  ومة السودان يردون است   ... ومعهم ح
ة وأرعون  ـــقي الحوت .. ومضــــت ثمان ــيد شـ ـــافر الســ ان، فقد سـ ذا  وه
س منظمة التحرر  ة بدعوة رئ ـــــودان ــ ــ ــــ ومة السـ ة من الح ــــاعة، فجاءت البرق ــ ــ ــ ســــ
ـــيد محمد  نت في المســــاء نفســــه في الخرطوم، والسـ ـــور مؤتمر القمة ... و لحضـ

قول ًا، وهو  ادرني معات الي في المطار، و   ... أحمد محجوب في استق
ــواء واف  -  ــ ــــ ـــــ يتـــك موجود .. تنزل عنـــد سـ تنزل في الجـــامع لمـــاذا .. و

  الملوك والرؤساء على حضورك أو لم يوافقوا ...
ــعب على الملوك  ــــ ــ ــ الشــــ ـــتعين  ــــ ــ ــ قلت : إن رغبتي أن أذهب إلى الجامع ألســـ

  والرؤساء...
ــعب الســــوداني .. إذا علموا  ا أخي .. أنت ما تعرف حماســــة الشــ قال: وهللا 

سرون رؤوسنا ..األمر فس العصي ..    يهاجمون المؤتمر 
  قلت : وهذا هو المطلوب ..

عمامة  ـــيد محجوب في المطار، وهو معتمر  ــــ ت السـ وذهبت إلى الفندق وتر
ا  ة الوافدين من دن ق ـــفاض، ينتظر  ــ ض الفضـــ ه األب ا ـــــرل بجل ة، ومســـ ــــودان ســــ

  العرب .. الوزراء والسفراء.
ــور اج ــــ ـــــ ة، وهو االجتماع وذهبت في اليوم الثاني لحضـــ تماع وزراء الخارج

ات والدراسات. مد جدول األعمال للملوك والرؤساء ومعه التوص   الذ 
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قة،  ــيد محمد أحمد محجوب، وهو يرتد بدلة أن ــ ــ ــ ـــ ــ س االجتماع السـ دأ رئ و
ادرة إلى  ــتحث الوزراء الم ــ ــ ســـ ه،  ا عمامته وجل ة  ـــــ ــ ان أجمل في الليلة الماضــ و

ــيء ج ل شــ ون  ال الملوك العمل حتى  ــتق اســ ـــغل  اهزًا وفي موعده قبل أن ننشـ
  والرؤساء ..

ـــة وطرح     ة العراقي المناقشــ ـــماعيل خير هللا وزر الخارج ـــيد إســ وافتتح الســ
ما شــرحه في االجتماع الســاب في أول الشــهر   " مشــروعه " التكامل االقتصــاد

غداد اجتماع وزراء المال وا –( آب  ـــطس) وقال : لقد انعقد في  ــــ ـــاد أغسـ ــ ــ القتصـ
حرن وقطر  –آب  10والبترول العرب ( ون عن ال ه مندو أغســـطس) واشـــترك ف

ــات هــذا المؤتمر هي بين أيــدينــا اآلن، وأنــا أرجو أن  ـــــ ـــــ ــ وأبو ظبي .. وأن توصــ
  نناقشها ونقرها ونرفعها إلى الملوك والرؤساء ...

ـــا ــ س العراقي الفر عارف قد أقترح مؤتمر وزراء المال واالقتصـــ ان الرئ د و
ات النف ترح الماليين لتحيلها إلى  ـــر لمة قال فيها : " إن شــــ والبترول العرب 
عزة  ش  نا نرغب في أن نع ــرائل .. وٕاذا  ــ ــ ــ ـــلحة قاتلة تهديها إلى عدوتنا إســـــ ــ ــــ أســــ
ح لزامــًا علينــا أن نعيــد النظر في واقع وطننــا ونحمي ثروتنــا من  ــ ـــ ــــ ــــ رامــة أصـ و

سالح اقتصاد  االحتكار "، ودعا الوزراء العرب إلى إقرار المشروع العراقي ": 
  ضد إسرائيل وضد الدول التي تساند إسرائيل".

  
ارة "  غداد من ع ات مؤتمر  ــــيد خير هللا يتلو توصـــــ وأخذ الوزر العراقي السـ

ما يلي: ارة "المرفقات " وأني أوجزها      -سر وخاص" إلى ع
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ًا، وٕالى أجل  ل غير محدود حتى أوًال : يوصي المؤتمر بوقف ضخ البترول 
ـــالح اقتصـــــاد فعال، على أن ال  ـــخ ســ تزول آثار العدوان .. ذلك أن وقف الضــ

ًا ... مدة أو جزئ   ون محددًا 
اإلسترليني والدوالر،  ة  أن يتم سحب األرصدة العر ًا : يوصي المؤتمر  ثان

ـــترلين ــــ ة في منطقتي الدوالر واإلســـــ ــتثمارات العر ـــــ ض االســـــ ، وأن يتم نقل يوتخف
ــات المتحــدة األ ــا والوال ــل من برطــان ــة المودعــة في  ــة العر ــذهب ـــدة ال ــــ ــــ ــــ رصـ

ة. ة إلى األسواق العر وم ة إلى خارجها، وأن توجه االستثمارات الح   األمر
اطا ة . تثالثًا : إنشاء مستجمع لالحت   النقد

ما يوصـــي  عًا : إنشـــاء صـــندوق عري لإلنماء االقتصـــاد واالجتماعي،  را
ــرائيلي، المؤتمر بإ ــ العدوان اإلســـ ــررة  ــ ة المتضـــ ــندوق لدعم الدول العر ــ ـــاء صـــ نشــــ

ة.. ع الدول العر ه جم   وٕانشاء اتحاد المدفوعات العري تنضم إل
ة، ترمي إلى  ة مشتر ة عر خامسًا :يوصي المؤتمر إقامة مجموعة اقتصاد

ة العر   ة..تحقي التكامل االقتصاد واالكتفاء الذاتي .. والوحدة االقتصاد
ــئون البترول واألمور  ة مدروســــة عن شــ ــيل ات تقارر تفصــ التوصــــ وقد أرف 

ة. ة العر   المالي واالقتصاد
غداد،  ــديد، أن هذا المؤتمر الذ أنعقد في  ــ ـــ يد والتشـ وال بد أن أنوه، مع التو
ة في تارخها المعاصـــر.. فقد  ان أكبر مؤتمر اختصـــاصـــي شـــهدته األمة العر

ة  ه النخ ــــدت ف ــــ ة في احتشــ ــــــ فاءاته الدراســــ الممتازة من خبراء  الوطن العري و
ة وقد استمر المؤتمر منعقدًا لمدة  ة واالقتصاد ة والمال ع البترول مختلف المواض
ا المعروضـــة  امل، وتفرعت عنه لجان متخصـــصـــة تولت دراســـة القضـــا أســـبوع 
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ن ــــروعات عدة ملفات احتوت  ات والمشــ ـــــ ــــات والتوصـ لغت الدراســ وز عليها .. و
  العقل العري، الدارس المدق ...

غداد لم تكن مرتجلة  ات مؤتمر  ـــــ ــ ـــ أقول هذا ليتأكد المواطن العري أن توصـ
قيت المهمة على الوزراء  ـــة العلماء .. و ـــيلة دراسـ انت حصـ ة، ولكنها  وال عاطف

..  
ــاء  مهدوا للملوك والرؤســ ولكن الوزراء الذين اجتمعوا هذا اليوم في الخرطوم ل

صنعون بها. أعمالهم ات .. ال يدرون ما    قد وقفوا مبهوتين أمام هذه التوص
ات المؤتمر وأنها غير  فند توص م  وانبر الوزر التونسي السيد المنجي سل

ل، وال بد من إحالتها إلى خبراء!  ة، وتحتاج إلى درس طو   علم
مزد من الدراسة ًا  شتي مطال تور أحمد ال والتعم  وسانده الوزر الليبي الد

حث !!   في ال
حثًا واســـتنفذ  أن الموضـــوع قد قتل  تور ماخوس  وصـــاح الوزر الســـور الد
عيد االجتماع إلى  ـــيد محمد أحمد محجوب ل ــ ــ ــــ ـــــة .. وتدخل الســ ــــ ــ ل أنواع الدراســ

  -الهدوء والنظام وقال : 
عوا االتفاق  ــتط ــ ــ ـــــوع البترول، ولم تسـ حثتم موضــ ــــاب  م الســـ أنتم في اجتماع

ضم وزراء المال واالقتصاد  والبترول  على قرار، ثم أحلتم الموضوع إلى مؤتمر 
لمتهم .. وها قد جاء تقرر المؤتمر، لم يب  قولوا  ارهم أهل الخبرة، حتى  اعت
ــة أو الرفض أو  ــــالموافقــ غــــداد  م من تقرر مؤتمر  ــددوا موقف م إال أن تحــ عل

  التعديل.
م إلى الكالم وقال : بير،  فعاد الســيد المنجي ســل إن هذا الموضــوع خطير و

مثل هذه السرعة. مثل هذه السهولة وال  ه  ن أن ننظر ف م   وال 
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ـــوع من بدايته إلى  ــ ــ امل عن الموضـــ الكالم فقلت : لد ملف  ــتأذنت   ــ ــــ واســ
سر علينا سبل العمل  امًال ي نهايته .. وأنا مستعد أن أضع أمام الوزراء عرضًا 

ـــوع البترول منذ اجتماعات بلودان في عام ... وأنا ال أرد أن أعود إلى مو  ــ ــ ــــ ــ ضـ
ــالح فعال  1946 ســ ــتخدام البترول  اســ ــهيرة  حينما صــــدرت القرارات الســــرة الشــ

ـــروع إقامة الدولة  ـــــ ات المتحدة عن تأييدها لمشــ ـــــطين لردع الوال ة فلســـــ ــــــ في قضــــ
شأن  ذلك فإني ال أرد أن أستعرض القرارات الكثيرة التي صدرت  ة .. و اليهود

ة .. ولكني أرد أن البترول  ــاء الجامعة العر ــــرن عامًا، منذ إنشــــ على مد عشــ
  أقتصر على المرحلة الراهنة التي تحن فيها اآلن.

عد ذلك إلى القول: في أوائل حزران ( يونيو) من هذا العام  ـــتطردت  ــ ــ ــ ــــ واسـ
عد إغالق  االنفجار، وخاصــة  ين إســرائيل يؤذن  وضــح تمامًا أن الموقف بيننا و

ة خليج الع ة، تداعى وزراء النف في الدول العر ة وســحب قوات الطوار الدول ق
ع من حزران، واتخـــذوا  ـــان ذلـــك في الرا غـــداد، و فعقـــدوا اجتمـــاعـــًا طـــارئـــًا في 
ــــولــه  ــــ ــ ـــ ــاإلجمــاع قرارن تــارخيين هــامين أولهمــا : قطع النف العري ومنع وصـ

ــ ــ ــر إلى الدول التي تعتد أو تشـ ــ اشـ ـــر أو غير م اشــ ترك  في االعتداء طر م
ة، وقد فســر المؤتمر  م اهها اإلقل ة أو على أراضــيها أو م ادة دولة عر على ســ

ــــر أو مد  الذ يؤد إلى قطع النف نأن العدوا ــ ــ ــ اشــ ــلح الم ـــــ ــــ أنه االعتداء المسـ
ــفن التجارة  ــ انت، أو محاولة إمرار السـ ــورة  ة صـــ أ ر إلى العدو  ــ العون العســـ

ة تحت حما ان نوعها .. والقرار الثاني الذ عبر الخليج العق ا  رة أ ـــــ ــ ــ ــــ ة عسـ
ــر أو  اشـــ ة دولة في عدوان مســـــلح م ه المؤتمر ينص على أن دخول أ واف  عل
اها الموجودة   اتها وأموال رعا ة يخضــع أموال شــر اشــر ضــد  الدول العر غير م

. ات النف ما في ذلك أموال شر ة لقوانين الحرب،    في أراضي الدول العر
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ان هذا القرار اإلجماعي قبل العدوان وا عد ذلك قائًال : لقد  ســتأنفت حديثي 
دأت  ة  أمام االمتحان .. و ومات العر ـــعت الح ــرائيلي بيوم واحد .. ووضـــ ــ اإلســ
ــهم  ـــ ما قرر وزراء البترول أنفسـ ــتخدام البترول  ة وانتهت وجاء األوان الســــ المعر

..  
ة تطالب  ة ...وارتفعت األصوات من األمة العر   بتنفيذ القرارات البترول

ـــوت أرتفع في الوطن العر ــ ـــــ ان أول صــ من اتحاد عمال البترول العرب  يو
ة  ـــدير البترول إلى الدول المعتد ــــ ــــ ــ منع تصــ ة  ل الدول العر فقد وجه نداء إلى 

ان ذلك يوم العدوان .. ( ة .. و اها من البالد العر   ).5/6/1967وطرد رعا
ـــرت إلى موق ــــ ــــ الذات، ألنهم أول من يتأثر ات  فوقد أشـــ حاد عمال البترول 

ة ألرزاقهم. النس ه ذلك  ة، وما يؤول إل   بتوقف المؤسسات البترول
العمال، نرد أن تتحدث  ــأن لنا  وقاطعني الوزر التونســــي قائًال : نحن ال شــ

ة.   عن موقف الدول العر
ومات والشــعوب ... وســأضــع أ ع، الح مام قلت : ســأتحدث عن موقف الجم

عض الشيء وال أعتذر عن ذلك،  لة  املة .. وأن الصورة طو م الصورة   مؤتمر
عد أن تحطمت  ة في الظروف الراهنة،  اقي لألمة العر فإن النف هو السالح ال

رة.   األسلحة العس
النف في الوطن العري، مع األحداث  ــلة  ــ ــــ ـــــ ــــــرد الوقائع  المتصـ ــــ ورحت أســــ

ار ما يلي: والتوارخ، منذ أواخر شهر أ انت  ار ... ف   -.. شهر األسرار واألخ
ت  -  ة  الكو اح وزر خارج اح االحمد الصــ ت، أدلى الشــيخ صــ في الكو

ـــــال ــ ـــفره إلى القاهرة حامًال رســ ــ س عبد  ةقبل ســــ ت إلى الرئ من أمير الكو
الدم في                  هذه  ه "إننا ال نبخل  حديث قال ف ــــر  ــ ــ ــــ الناصــ
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البترول يف  ة ف ة لما هو المعر النس ًا  ح ثانو ، وٕان هذا الموضوع أص
ـــحفي حول  ـــــ ـــؤال صـــ ــــ ًا عن ســــ ان هذا الحديث جوا ــــل اآلن .. و ــــ حاصـــ

ة المحتملة التوقع ( ة استخدام البترول في المعر ان  ).23/5/1967إم

ان في ز -  ــحفي، و ــ ــل في مؤتمر صــ ــ صــ ارة وفي لندن، فقد أعلن الملك ف
ا أن أ عري يتردد  حمل في خوض لبرطان ة غير جدير  هذه المعر

أ القائل إن  ـــيون ســـــعوديون الن ــم عري" وفي نفس اليوم نفى دبلوماســ ــ أسـ
ة إذا ما ساعدت  إسرائيل  قطع النف عن الدول الغر صل هدد  الملك ف

  ).23/5/1967في الحرب ضد العرب .. (
ــــــة تطورات األزمة في  -  ــ ــ ت، عقد مجلس األمة اجتماعًا لمناقشـــــ وفي الكو

ات المتحدة الشـــرق ا م حصـــة الوال ألوســـ وطالب أعضـــاء المجلس بتأم
ـــــتعمــــارــــة واتخــــاذ  ــ ـــ ــ ــــت ووقف البترول عن الــــدول االســ في بترول الكو

ــد أ دولة تقف إلى جان ــ ـــرائي بإجراءات ضــــ ــــ ـــيخ جابر لإسـ ــ ، وألقى الشـــ
لفـت  ومـة  ـه أن الح ـانـًا أمـام المجلس أعلن ف ومـة ب س الح االحمـد رئ

ــة دولــة في وزر خــارجيتهــا إبالغ ممثل ـــتراك أ ــــ ــ ـــ ي الــدول الكبر أن اشــ
ت إلى الخطر  ـــالحها في الكو عرض مصـ ة ســــ العدوان على البالد العر

)27/5/1967.( 

اء  -  الة األن ـــئون النف لو ـــى وزر شــــ ــ فة موســ ـــيد خل ــ ا، أعلن الســ وفي ليب
ع اإلجراءات لمنع تدف النف  ـــتتخذ جم ــ ــ ومته ســ ة أن ح ـــم ــ ــ ة الرســ الليب

ة دول  ).2/6/1967ة تشترك في العدوان الصهيوني (الليبي إلى أ

النظر للموقف  -  ـــخ النف " ــ ــــ ة وقف ضـــ ومة العراق غداد، أعلنت الح وفي 
مــد  ــامهمــا  ــا وق رطــان ــات المتحــدة و ــل من الوال الخطير في موقف 
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ــات العمــال في  ر للعــدو ..." وقرر االتحــاد العــام لنقــا ــــــ ــــ ــ العون العســ
ع البواخر وناق ان هذان القراران في العراق مقاطعة جم الت النف ... و

 ).6/6/1967اليوم الثاني من العدوان (

ــدير النف إلى  -  ــــ ــ ــ ــــ ــت، اجتمع مجلس الوزراء وقرر وقف تصـــ ـ وفي الكو
ا ( رطان ات المتحدة و  ).6/6/1967الوال

ا  -  ومة قرارًا بوقف تصدير البترول إلى برطان وفي الجزائر، أصدرت الح
ات المتح  ).7/6/4967دة (والوال

ة وأنذرتها  -  ة تحميل ناقلة برطان ــلطات العراق ـــــ ــ ــــــت السـ غداد، رفضــــ وفي 
انت  ة فقامت بتنفيذ األوامر فورًا و ة العراق م اه اإلقل بوجوب مغادرة الم

ة وحمولتها  ـــرة  41الناقلة البرطان ــ صـ ـــلت إلى ميناء ال ألف طن قد وصـــ
 ).7/6/1967في اليوم األول من العدوان .. (

ماني وزر البترول السعود وفي السعود -  ي ال ة، عرض الشيخ أحمد ز
ـــدرها مؤتمر وزراء  ــ ــعود القرارات التي أصـــــ ــ ــــ على  مجلس  الوزراء الســ
أن مجلس الوزراء قد واف على  ــرح "  غداد، وصـ البترول الذ عقد في 
ــعود إلى  ــ ــول البترول الســ ــ منع وصــ ـــدر أمرًا  غداد وأصـــ قرارات مؤتمر 

رًا في  عدوانها على األمة الدول التي تشـــارك إســـر  ائيل وتســـاعدها عســـ
محتو القرار  ــًا  و تلفون ــة أرام ـــر ــ ــ ـــ ــ ــة ،وأنــه قــد تم إبالغ ممثــل شــ العر
ة ..  ة العاملة في الســـعود ات البترول ع الشـــر ذلك أبلغت جم لتنفيذه، و
ــــخ بترولنا إلى الدول التي تقف في  ــ ــ اح هذا اليوم  توقف ضـــ ــ ــ ـــــ ومنذ صــ

 ).7/6/1967إسرائيل ".(صف الوليدة الممسوخة 
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ة  -  ـــر ة أن الشـــــ و البترول ة أرام ــــر ــــان شــــ ــ ورك، أعلن ناط بلســ وفي نيو
ة  عة لها في المملكة العر ــافي التا ــ ــآت إنتاج النف والمصــــــ ــ ــ أغلقت منشــــ
يين هناك، وأن عدة مئات  سبب وقوع تظاهرات مناوئة لألمير ة  السعود

و  ــتر ة اشــ ـــعوديين بينهم عدد من موظفي الشــــر ا في التظاهرات، من السـ
ــآت قد دمرت، ولكن  1350وأن منازل حوالي  عملون في المنشـــــ ًا  أمر

منشآت النف ..              (  ).7/6/1967لم تلح إضرار 

ة " وقف ضخ البترول ومنع تصديره  -  ومة الليب وفي طرابلس، قررت الح
ـــه ةمن الموانئ الليب ــــ ــ ــ الدور الذ تفرضــــ ا  عة ، وذلك التزامًا من ليب طب

ـــامنًا  ــــهيوني وتضــ ــــد العدوان الصـ ة ضـ المرحلة التي تمر بها األمة العر
ــان  ــ ــاء في الب ــة للبترول" .. إلى آخر مــــا جــ ــــة المنتجــ مع الــــدول العر

 ).7/6/1967الرسمي (

حرن  -  فة حاكم ال ســـى بن ســـلمان آل خل حرن، أصـــدر الشـــيخ ع وفي ال
ات شح ع عمل ما أمر بإغالق خ ناقالت البترول،  نأمرُاً◌ بوقف جم

حرن  ـــــة إلى ال ـ ـــعود ــ ــــ ــ ــ ـــام من السـ ــ ــل النف الخـ ــ ـــذ ينقــ ــ ــب الـ ــ ــــابيــ ــ األن
)7/6/1967.( 

  
منع تحميل أو  -  ش اللبناني أمرًا " ا للج ادة العل وفي بيروت، أصـــدرت الق

ارًا من اآلن وٕالى إشــــعار  البترول اعت ان  ــفينة من أ نوع  د أ ســ تزو
 ).7/6/1967آخر (

سبب توقف النف وفي واشنطن أعرت الدو  -  الغ  ة عن قلقها ال ائر الرسم
ضــعف إلى حد  يون أن قطع النف ســ العري وقد أكد المســؤولون األمر
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ما أنه قد يؤد إلى  ات المتحدة الحري في فيتنام  ــا الوال ــــ ــ ــ ــــ عيد نشـ
مدن  دمز ـــاد الداخلي وٕانه من المعروف أن  ــطراب االقتصــ ــ من االضـ

ـــــ ــ ة بيرة من منتوجات النف المصـــ ات الحر فى التي تؤمن الطاقة للعمل
ــافًا إلى ذلك  ــــ ــــافي الخليج العري مضــ ة في فيتنام تأتي من مصــــ األمر

ة تستورد ستين في المائة من نفطها من الشرق األوس         ا الغر أن أورو
)7/6/1967.( 

ات  -  ـــر ــ ــ ــــ اتب ثالث شـــ ومة أمرًا بإقفال م ــدرت الح ــ ــــ ــ ــ وفي الجزائر، أصـــ
ة تملكها  ــر بترول ــ ــ ســ ــو ــــ ــا وســ ــــ ا وفرنســ رطان اتبها ةهولندة، و ، وختمت م
 ).10/6/1967الشمع األحمر(

ات النف  -  ــلطان شـــــر ـــيخ زايد بن ســـ وفي إمارة أبو ظبي، أمر الحاكم الشــ
ـا  العــاملــة في أبو ظبي عـدم تحميــل نـاقالت النف المتوجهــة إلى برطــان

ات المتحدة.  والوال

ة أم -  ومة الســـعود ــتئناف وفي الراض، أصـــدرت الح الموافقة على اسـ رًا 
ا  رطان ات المتحدة و س إلى الوال ــحن النف من رأس تنورة، ولكن ل ــ ــ شـــــ

)12/6/1967.( 

ــة  -  ــاتهــا في المملكــة العر و أن عمل ــة أرام ـــر ــ ـــ ــ ــ ـــئول في شــ ــــ ــ ـــ وأعلن مســ
ــافي البترول في رأس  ــــ ــــ ة وأن مصــ ع ة عادت إلى حالتها الطب ـــعود ــ ــــ الســـ

ـــة عـــادت إلى العمـــ وأخـــذت تزودنـــا نـــاقالت النف  لتنورة والخليج العر
ات  ـــــال النف إلى الوال ــ ــ ــــ العادة وأن الحظر العري المفروض على إرســ

ا ما زال سار المفعول ( رطان  ).13/6/1967المتحدة و
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ــــعود  -  ماني وزر البترول الســـ ي ال ـــــيخ أحمد ز وفي الراض، أعلن الشــ
ا رطان ات المتحدة و ـــحنات النف إلى الوال ــال شـــــ ــ ــ ما زال  أن حظر إرســ

مســــتمرًا وأن خ التابالين ال يزال مغلقًا، حرصــــًا على دقة تطبي  قرار 
ـــعود إلى الدول التي  حظر تدف البترول الســ ــي  ــ مجلس الوزراء القاضـ
ة، وأن وقف ضــــخ الزت تمامًا بدأ  ـــهيون ات  الصـ ـــا لة العصـ تســــاعد دو

ات  التي ت ضمن منذ اللحظة التي صدر فيها القرار.. ثم وضعت الترتي
عدم تسرب أ شحنة إلى أ دولة تقرر منع البترول السعود عنها... 
ة  ـــر ــــاحب الجاللة أمرًا لشـــــ ــ ومة صــ ــــدرت ح ــ ـــــوء ذلك فقد أصــ وعلى ضـــ
ــف ليلة الثالثاء،  ـــخ الزت ابتداء من منتصــ ــتئناف ضـ اســ ســــمح  و  أرام
ومة  ــي الدول التي قررت ح ــ ـــعود إلى أراضــــ ــ ــول الزت الســـ ــ عدم وصــــ

ـــاحب الجاللة منعه ع ــــ ة صــ نها،  وقد عينت وزارة البترول والثروة المعدن
ورة  ــات المــذ ـــراف على تطبي الترتي ــــ ــ ــ ــار موظفيهــا لإلشـــ ــًا من   مراق

و. ( ة أرام التعاون الكامل مع شر جر هذا التدبير   ).13/6/1967و

تي، عقب  -  ة الكو اح االحمد وزر الخارج ت، أعلن الشــيخ صــ وفي الكو
ة ا ة اجتماع وزراء الخارج ت أن الدول العر لعرب الذ عقد في الكو

ـــاعدت  ــــ ــــ ــ قطع النف عن الدول التي ســ المنتجة للنف ثابتة على قراراها 
ة (  ).17/6/1967إسرائيل في عدوانها على الدول العر

  
ــــعبي  -  ــــ ــ ًا في اجتماع شــ س الجزائر بومدين خطا وفي الجزائر، ألقى الرئ

ومات وال ه الح ــــخص، دعا ف ـــرة آالف شــ ــــم عشـــ ة إلى ضــ ـــعوب العر شـــ
 ).19/6/1967وقف شحن النف إلى أعدائها لمدة سنة..(
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ــماح  -  ــ ــ ــ ــــ الســ ة  ـــعود ـــ ــــ ــ وفي الجزائر، هاجم الراديو، القرار الذ اتخذته الســ
انة، وأن من شأنه أن  أنه خ ، ووصف القرار  ضخ النف و  ة أرام لشر
ة أخر لتحذو حذو  ـــغطوا على دول عر ــــ ضـــ ــتعمارين ل ــ ــ ـــ ـــجع االسـ ــ ــــ شـ

ة   ). 22/9/1967.. (السعود

ت، أعلن الشي -  ت في حديث  خوفي الكو ومة الكو س ح جابر االحمد رئ
أ قرار يتخذه مؤتمر قمة عري  ـــتتقيد  ــ ـــ ت إن بالده ســـ نقلته إذاعة الكو
ت قد أوقفت شـــحن النف إلى الدول التي ســـاندت  ، وأن الكو شـــأن النف

 ).28/6/1967العدوان اإلسرائيلي الغادر .. (

ماني وزر وفي السع -  ي ال ة تصرحًا للشيخ أحمد ز ة، نقلت إذاعة م ود
ــــخ النف  ــــ ـــــارة بالده نتيجة لوقف ضـ ه إن خســــ ـــعود قال ف ــ البترول الســــ
ـــتة مليون رال  ة تزد على مئة وسـ خالل األرعة وعشــــرن يومًا الماضــــ
ــــف  ــاعدًا لن تقل عن مليون ونصــ ــ ــارة من اآلن وصـــ ــ ــعود وأن الخســـ ــ ســـ

ًا ..(  ).29/6/1967مليون رال يوم

ــه يبـــدو أن  -  ـــاء تقول إنـ ــالـــة اليونـــايتـــد برس لألن ـ وفي طرابلس أبرقـــت و
ا ومة ليب س ح سبب خالف نشب *حسين مأزق رئ ، استقال أول أمس 

ا أن تستأنف ضخ النف إلى دول الغرب  ان يجب على ليب حول ما إذا 
ـــغ  ــ ــ انت تتعرض لضــ ومة مأزق  الة تقول إن ح ــافت الو ــــ أم ال، وأضـــ

ان الثمن شديد ج دًا من الوطنيين الذين يردون استمرار المقاطعة مهما 
ــ ومــة مــأزق عن قلقهم ألن ليب ـــــؤولين في ح ــــ ــــ عض المسـ  ابينمـــا أعلن 

                                                           
 .قبل الثورة *
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ًا مليون ونصف المليون من الدوالرات منذ بدء وقف تصدير  تخسر يوم
 البترول الليبي.

عها -  أن تب ا  ان ة لطلب إســــــ ومة العراق ــتجابت الح ــ غداد، اســ النف  وفي 
ـــة  ـــــرف من العـــدوان األخير على البالد العر ـــــ ــ ـــبـــب موقفهـــا المشــ ــ ــ ــ ــــ سـ

)1/7/1967.( 

حجة  -  استئناف ضخ النف  ة، طالبت جردتا الندوة والبالد  وفي السعود
ان  اإلم ة وأن  ـــاد ــــ ـــالح العرب االقتصــ ـــــ مصـ ـــر  ــــ ضــ ــخ  ــــ قاف الضـــ أن إ
ـــة ـــاتل ـــة المق ـــل الجيوش العر ـــدات النف في تمو ــائ ــتفـــادة من عـ ــ ــ ــــ  االســــ

)2/7/1967.( 

ــعود  -  ــ ـــــرح وزر النف الســ وفي الجزائر، عقبت إذاعة الجزائر على تصـ
ـــاد العري، فهاجمت  ــ ــ ــ ــــ االقتصـ ـــر  ــ ــ ـــــ ضــ أن قطع النف العري  وما قاله 
ة من  أنها طعنت الدول العر ــــفتها  ــ ــ ــ ة، ووصـــ ـــعود ــ ــــ ة الســــ المملكة العر

ــ ــل من حظر النف إلى برطــان ــانــة  االخلف وأن التحل عني خ ــا  وأمر
 ).31/7/1967كفاح...(ال

ـــامل احتجاجًا  -  ـــراب الشــ ة اإلضــ ات الليب ا، أعلن اتحاد العام للنقا وفي ليب
عد   ، ومة الجديدة التي يرأسها السيد عبد القادر البدر اسة الح على س

ــتئنا ة، وقد  فأن أعلنت اسـ عض الدول الغر ــخ النف وتصـــديره إلى  ضـ
ـــــراب لمدة ث ــ ــ ــــ ة النف إلى اإلضـ عدم دعا عمال نقا ام، مطالبين  الثة أ

ـــــتثنا ــ ــ ا ..  ءاســ رطان ا و ـــافة إلى أمر ــ ــــ اإلضــ النف  ا من إمدادها  ألمان
)4/7/1967.( 
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ــــدر في جدة إلى إعادة  -  ــ ــ ــ ا التي تصـــ ة، دعت جردة ع ــــعود ــــ ــ ــ وفي السـ
عد أن أعلن الملك حسين  ا،  رطان ات المتحدة و تصدير النف إلى الوال

ـــتراك ــ ــــ ــــ ح متأكدًا من عدم اشـ ــــــ ــــ ــ ا في  أنه أصــ رطان ات المتحدة و الوال
 ).4/7/1967..(ةالعدوان اإلسرائيلي األخير على البالد العر

ة  -  م الممتلكات النفط ة إلى تأم ة النف الوطن غداد، دعا مدير شـــر وفي 
ا في العراق ( رطان ات المتحدة و الوال  ).5/7/1967الخاصة 

اناً  -  ا ب ــدر عمال النف في ليب ــ ـــ ــ ــ ه " إن إعادة  وفي طرابلس، أصــــ قالوا ف
ــــبب رخص  ســ ات النف  ــــر ـــيوفر أراحًا طائلة لشــ ــ ــخ النف الليبي سـ ــ ضــ
ات دول العدوان  ـــر ــ ـــ ــ ـــــخ تقدم لشــ ــ ــ ا بإعادتها الضـــ أن ليب النف الليبي، و

بر قدرها  افأة لها على العدوان "  450جائزة  ة  م ــــاف ه إضـ مليون جن
)6/7/1967.( 

ـــيخ زايد  -  ــــر وفي أبو ظبي، أعلن الحاكم الشــ سـ عتزم  ــــلطان أنه ال  بن سـ
ات المتحدة  ــــــحن النف إلى الوال ــــ ـــه العرب على شـــ ـــ ــ ــ الحظر  الذ فرضـــ

ا ( رطان  ).6/7/1967و

ـــــاس حظر  -  ــ ــ ومة تر أن أسـ ة إن الح ــعود ــ ــ ــ وفي جدة، قالت اإلذاعة الســ
عد قائمًا، وأن هذا الحظر يهدد  ا لم  ا وأمر ـــــدير النف إلى برطان ــ تصــــ

ة.(  ).7/7/1967مستقبل األقطار العر

ا  -  طال ــا وٕا ــ ــــ ــــــخ النف الليبي إلى فرنســ ومة ضــــ ــتأنفت الح ـــ ا، اســـــ وفي ليب
ــــرابهم واعتقل عدد من  ا واليونان، وأنهى عمال النف إضـــ ان ـــــ ا وٕاســ وتر

 ).7/7/1967زعمائهم.(
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ة  -  اســة المملكة العر ه ســ قا هاجم ف وفي القاهرة، أذاع صــوت العرب تعل
ـــخ الن ــ ة إلى إعادة صـــــ ة الداع ـــعود ــ ــــ ا السـ رطان ا و ل من أمر ف إلى 

)8/7/1967.( 

ة  -  ـــــعود ومة السـ قرار الح ة  غداد، نددت الهيئات والمنظمات العراق وفي 
ا من  موقف ليب ات المتحدة، و ا والوال ــــتئناف ضـــــخ النف إلى برطان اسـ

 ).10/7/1967دول العدوان .(

ا تصــدر  -  شــاع من أن ليب اســم وزارة النف ما  وفي طرابلس، نفى ناط 
ا، وأكد  أنها ال تصدره إال إلى خمس دول  ا     وأمر النف إلى برطان

ا.        ( طال ا واليونان وفرنسة وٕا ا وتر ان  ).10/7/1967هي إس

ة إلى إعادة النظر في قرار تصدير الن -  ة، دعت إذاعة م ف وفي السعود
ـــ ـــة المنتجـــة  االعري إلى أمر ـــار أن الـــدول العر ـــا، على اعت رطـــان و

ــيرة  ــ ــــ ــــ ــــادها، لمد جبهات القتال ومســ ــــ ـــــ حاجة لعائداته، لدعم اقتصـ للنف 
ما تحتاج من أموال (  ).11/7/1967النضال 

ماني وزر النف السعود أثناء  -  ي ال وفي بيروت، صرح الشيخ أحمد ز
ة  ـــمة اللبنان ـــخ النف إلى زارته للعاصـ ـــتئناف ضـ ومته ال تنو اسـ أن ح

ا( رطان ا و  ).12/7/1967أمر

ماني وزر النف السعود إثناء  -  ي ال ت، أعلن الشيخ أحمد ز وفي الكو
ــــائر طـــائلـــة نتيجـــة قعطهم النف عن  ــ ــ ــ ــــ ـــارتـــه أن العرب يتكبـــدون خســـ ز

ا ( ا وأمر  ).13/7/1967برطان

س الســوداني ال -  لمة في وفي الخرطوم، أذاع الرئ ســيد إســماعيل األزهر 
ة ( ة سالح النف في المعر  ).19/7/1967الراديو شدد فيها على أهم
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ان أن تقدم تأكيدات قاطعة  -  ا ة من ال ومة العراق غداد، طلبت الح وفي 
ـــر أو غير  اشــ ل م شـــــ ــل  ــ صـ ـــدر إليها لن  صــ ان النف العراقي الذ 

اشر إلى برطان ا ( ام  ).22/7/1967وأمر

ة أن الحظر الذ و  -  ا الغر ة في ألمان ـــم ــ ـــادر رســـــ ـــــ في بون، أعلنت مصــ
حرمها من  ة  ا الغر ـــدير النف إلى ألمان ا والعراق على تصــ تفرضـــــه ليب

 ).22/7/1967في المائة مما تستورده من النف ( 40

تي عن  -  ة أن قطع  النف الكو ــم ــــ ـــادر رســ ـــ ـــــرحت مصــ ت، صـــ وفي الكو
لف البالد مـ ـا  رطـان ـا و ـــة وأرعون مليون أمر ــ ــــ ـــــ متـه مـائـة وخمسـ ا ق

ًا (  ).23/7/1967دوالر سنو

ة العراقي أن  -  ــماعيل خير هللا وزر الخارج ـــ ــ ــيد إســ ــ ــ ــ غداد، أعلن السـ وفي 
ـــالقرارات التي اتخـــذهـــا مؤتمر  ـــًا  ل ـــة ال تزال  ملتزمـــة  ومـــة العراق الح
ــرائيل  ــ ــ ــــ د إســـ البترول العري حول قطع النف عن البلدان التي أيدت وتؤ

)11/8/1967.( 

ة من النف العري  -  م اء أن  الة يونايتد برس لألن وفي بيروت، نقلت و
ــم الطرف  الة أسـ ر الو ا بواســـطة طرف ثالث، ولم تذ تصـــل إلى برطان
ا بهذه  ــل برطان ة النف التي تصــ م ما لم تكشــــف النقاب عن  الثالث، 

 ).14/8/1967الطرقة (

ـان ال -  ـــرت جرـدة الجـارد ـــ ــــ ــ ـه إن وفي لنـدن، نشــ رت ف قـًا ذ ـة تحق برطـان
ا  ة وليب الفتور من قبل الســعود ل  البترول قو المشــروع العراقي المتعل 

 ).17/8/1967وتونس والمغرب (
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اقتصاد  -  ضر  ة إن وقف ضخ النف س ومن جدة، قالت اإلذاعة السعود
المجهود الحري، العري، وحذرت من أن  التالي  ة و عض الدول العر

ســـب العرب إال المقاطع عض الدول الكبر لن  ة ل ة العر ة االقتصـــاد
ة لهذه المقاطعة.." ق ست هنالك دواع حق  غضب تلك الدول، وأنه ل

ومات  ـــوع النف العري ومواقف الح ــ ل لموضــــ ــــرد الطو ــ ــ فرغت من هذا السـ
ومتـــه،  ح ـــل مـــا يتعل  راتهم  ـــة يـــدونون في مف ـــان وزراء الخـــارج ـــة، و العر

س أنهم  ضاح!!و   تعدون للرد واإل
أخذ    ــ ه فســ س المجلس أن موضــــوع النف إذا فتح على مصــــراع ورأ رئ

امله مع  عد، فاقترح إحالة الموضــوع  امله، وهو لم ينجز شــيئًا  وقت المؤتمر 
ـــاد العرب على مؤتمر الملوك  ــ ــــ ات مؤتمر وزراء المال والبترول واالقتصــ ـــــ ــ ـــ توصـ

  .والرؤساء، " وهم يتصرفون في األمر"
حث  ــــرا على  قة، وخير هللا ، وأصــــ وعارض وزرا الجزائر والعراق، بوتفل
ة قد استنفذت ولم  ة واالقتصاد ستغرق وقتًا ألن الجوانب الفن الموضوع، وأنه ال 

ة. اس ة الس حثه من الناح   يب إال 
ــوع  م وطلب أن يترك الموضــ ـــيد المنجي ســــل وتدخل الوزر التونســــي السـ

ـــــاء ألن ــــ ــ ــ غة مقبولة من للملوك والرؤســ ــ ــ ــــ ــ ــ هم أقدر على معالجته، وقد يجدون صــ
قولـــه :"إن وقف البترول  تور أحمـــد العراقي  ع، وأيـــده الوزر المغري الـــد الجم

ة نفسها.". ة للدولة العر النس   العري هو سرطان قاتل 
ـــعود والليبي، فقــد تكلمــت عنهمــا الوقــائع التي  ــــ ــ ــ ولم يتكلم الوزران الســـ

خلصا من الكالم، سردتها .. وانتظرا أ ات مؤتمر القمة و ن يرمى األمر على عت
ت..   أو التصو
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س الجلســة .. نحب أن نعرف  ت .. وقلت لرئ والواقع إني طلبت التصــو
غداد، ومن الذين  ات مؤتمر  ـــــ ــ ــ ـــ ـــة من الذين يوافقون على توصــ ــــ ـــــ في هذه الجلســ

  عارضون.
ت س الجلسة وما هي الفائدة التي تبتغيها من التصو   ؟؟؟ وسأل رئ

ــئولون العرب في  ــ ــ ــ ــــ قول المســ عرف العالم العري، ماذا  قلت : أرد أن 
ه أكثر  ــــى عل ـــوع البترول قد مضــــ قولون في الخارج .. إن موضـــــ الداخل، وماذا 
ــــد من  ــــ ــــ ــ ــ ــد اجتمع أكبر حشـ من رع قرن، وهو يترنح بين العلن والخفـــاء .. وقـ

اإلجماع ضر  غداد قبل أسبوع، وأقروا  ة في  ورة استخدام البترول الكفاءات العر
لمته، ولم يب  ة لقد قال االقتصـــاد والعلم  ة العر ســـالح فعال في خدمة القضـــ
قول نعم، فلم يب  ـــاد  ــ ان االقتصـ لمتها .. وٕاذا  ـــة إال أن  تقول  اســـ ـــــ على  السـ

ـــــ ــ اسـ ــ ــ ـــــي  ةعلى الســــ ـــين ... وخشـــ ــ نا جادين مخلصـــ إال أن تقول نعم .. هذا إذا 
ـــــيــد محجوب أن يتطو  ــ ــ ــــ س السـ ــوع إلى نقــاالرئ ــ ــــ ــ ــ حــاد، فــاقترح وقف  شر الموضــ

  المناقشة لتستأنف في الجلسة المقبلة .
ــطاء  ــــ ـــفراء وتدخل الوسـ ــ س بين الوزراء والســ ودارت األحاديث وراء الكوال
عد غد ومن الخير  ــيتوافدون غدًا أو  ـــاء ســـ حجة " أن الملوك والرؤســ من الخبراء 

غي اقتصـــار أن يترك الموضـــوع بين أيديهم فإنهم أقدر على  معالج ته .. وأنه ين
ــم مؤتمر وزراء   ــ ــ ـــ ــ ــ ة على إعداد جدول األعمال وال داعي أن ينقسـ ــــــة التال ــــ ــ الجلســ

ة على نفسه."!!   الخارج
ـــجلة في  ــ ا أخي .. " مرافعتك " مســ قول :  ـــــوداني ل س الســ وجاءني الرئ
لها إلى الملوك  والرؤســاء .. وفي مؤتمر القمة  المحاضــر، وســتحال المحاضــر 

ع أن  ن اجتماعنا تستط ت ول تثير هذا الموضوع من جديد .. وال داعي للتصو
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س  ـــــاء مع الرئ ال الملوك والرؤســ ـــتق ــ اســ ــغوًال  ــ ــ ـــأكون مشـ ــــاء ... وأنا ســــ اليوم مســـ
.   األزهر

س محجوب اقتراحــه  ـــاء وطرح الرئ ــ ــــ ــ ـــ ــان فقــد اجتمعنــا في المســ ــذا  وه
الصمت   ..بإحالة موضوع  النف إلى الملوك والرؤساء وتمت الموافقة 

ل  س النف  ، وعلى أهميته فل ا أخر غير النف ــا ــــ ــــ وقلت : هنالك قضـــ
ــها، ونحن  نطمع  ــــيء .. إن لد المنظمة ورقة عمل ترد أن تطرحها وتناقشــــ شــ

حيلها إلى الملوك والرؤساء. م و   أن يواف عليها مؤتمر

س السوداني: تفضل واقرأها علينا.   وقال : الرئ
دأت اقرأ .. تقترح المنظمة ع   لى الصعيد الفلسطيني ما يلي :و

ة  - 1 ـــعب ــــ ـــاندة المقاومة الشـــ ــــ م ومســـ ة إلعداد وتنظ ــيل ــ ــ ـــــع خطة تفصــــ ــ وضـــ
  المسلحة في داخل فلسطين المحتلة.

ة  - 2 ا ه ن موج ة يلتزمون  اسـم ملوك والرؤسـاء الدول العر ان  إصـدار ب
اناتها  ة وٕام ع طاقات األمة العر هم بتعبئة جم ـــعو ــ وماتهم وشــ عن ح

ــطي ــــترداد وطنه، لتحرر فلســــ فاحه الســ ــطين في  ــ ــعب فلســ ن وتأييد شــــ
اسم " عهد بيت المقدس" . ان   عرف هذا الب  و

ينها من تحمل  - 3 ة وتم ــطين ــــ ـــتمرار في دعم منظمة التحرر الفلســــ ــــ االســـ
عي  قوم بدوره الطل ــطيني ل ة في تعبئة الشــــعب الفلســ اتها القوم مســــؤول

 في تحرر وطنه وتقرر مصيره".

ش التحرر  - 4 املة تعزز ج حيث تكون للمنظمة  ســــلطة  ــطيني  الفلســ
ــؤونه اإلدارة،  ــ ع شــــ حه وجم ـــــل ه وتســـ يله وتدر ــ ــ ه من حيث تشــــ عل

ة الموحدة. الخطة  العر طًا  ر مرت ون الواجب العس  على أن 
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التعاون  - 5 ة..  رات لتدرب أبناء فلســطين في الدول العر إنشــاء معســ
ة.  مع منظمة التحرر الفلسطين

ـــدار ال - 6 ــ ـــب إصــ ل حســــ ة  ـــرعات واألوامر الالزمة من الدول العر ــ تشــ
فاء  ـــت ــ ة من اسـ ــــطين ين منظمة التحرر  الفلســ ــــتورة لتم نظمها الدســ

ة التحرر من أبناء فلسطين حيثما وجدوا..  ضر

ة  - 7 ة لمنظمة التحرر الفلسطين ة المترت ع  االلتزامات المال الوفاء بجم
ـــب  قرار  ــ موجــ ــــطيني،  ــ ــ ــ ش التحرر الفلســــ ـــة، وج ــ ات مؤتمر القمــ

 واالستمرار في أدائها في مواعيدها المقررة.

  تقترح المنظمة –وعلى الصعيد العري  -
ادة  - 1 ة في االتحاد، لها س ة المتحدة) من الدول الراغ إنشاء ( الدولة العر

ة والمشــروع  ة واالقتصــاد رة والثقاف ة والعســ اســ املة في الشــؤون الســ
  . )1(مرف بهذه االقتراحات

ــة ومنهــا  - 2 مــا بين الــدول العر م العالقــات ف ــة لتــدع تعزز الجــامعــة العر
ة المتحدة المقترح إنشاؤها.  الدول العر

ة االنتفاع بهذه الثروة  - 3 ة تكون ناحيتها اإليجاب ة عر اسة بترول وضع س
ـــ ـــة، ونـــاحيتهـــا الرادعـــة معـــاق ـــة التي  ةلخير األمـــة العر الـــدول األجنب

ة فلسطين. تتصد إللحاق األذ ة وقض ة العر  القض

4 - . ز ة  وٕانشاء بنك مر ة من المصارف األجنب  سحب األرصدة العر

ـــندوق قومي للتعمير والتحرر، تؤمن له موارد ثابتة تجبى  - 5 ــــ ــــ ــاء صــ ــ ــــ ــ إنشـــ
ة   موجب تشرعات قانون
                                                           

تاب المؤلف: حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء.  (1)   انظرا 
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ون له  - 6 ة  ــاء جهاز إعالمي عري موحد، في إطار الجامعة العر ــ ــــ إنشـــ
ؤمن ل ة ممتازة.استقالل ذاتي ، و ة وأجنب ات عر فا  ه مورد ضخم، و

ــع  - 7 ــ ة، بوضـــ ه الدول العر ر الذ تقوم  ـــــ ـــافة إلى التعزز العســ ــ اإلضــ
ــارم  ر صــــ ـــــ ه تدرب عسـ موج ة بتم  ة العر نظام خاص لوزارات التر

اب في الوطن العري. قة، للطالب والش ة عم ة قوم  وتوع

ة في الوطن العري لمعاون - 8 ـــعب ــ ــ ــــاء لجان شــ ـــ ة في إنشــ ومات العر ة الح
ة. ات القوم ع المسؤول  تنفيذ جم

  وعلى الصعيد الدولي: تقترح المنظمة: -
ات المتحدة،  - 1 ة مع الوال ة والثقاف ــــاد ــ ة واالقتصـ ـــــ اســ ــ ــ قطع العالقات الســـ

ــارز في  ــة والــدول األخر التي قــامــت بــدور  ــا الغر ــا وألمــان رطــان و
ذلك اتخاذ مقاومة الموقف العري في الدورة الطارئة  لألمم المتحدة، و

ة. ع مؤسساتها في الدول العر م جم   اإلجراءات الالزمة لتأم
ل العالقات  - 2 قة، وتحو ــد ــ ــ ــ ة مع الدول الصـــــ ــ ــ ـــــ اســــ ــ ـــ ــــ تعزز العالقات الســــ

م  صــــورة خاصــــة تدع ة إلى تلك الدول ... و ة العر ة والثقاف االقتصــــاد
ة.  الروا مع الدول اإلسالم

ه ا - 3 د ف ان تؤ ــدار ب ـــ ــ ــ ــــ ة إصـ أن عالقاتها مع الدول األجنب ة  لدول العر
رتير  ان إلى الس ة فلسطين وٕارسال الب تقوم على أساس موقفها من قض

ة . قة رسم وث  العام لألمم المتحدة ليوزع على الدول األعضاء 

ة. - 4 ا الشرق ألمان  االعتراف 

نقل إدراج بنـد على جدول األمم المتحـدة في دورة ايلول المقبلـة بإقتراح  - 5
ارس.". ورك إلى    مقر األمم المتحدة من نيو
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ـــوداني:  ــ ــــ س الســ عها وتوزعها  -وقال الرئ ط ــنقوم  ــــ ــ ــ هذه اقتراحات نافعة، سـ
ــنقدمه إلى الملوك والرؤســــاء مع جدول  على الوفود، ونضــــعها في الملف الذ ســ

  األعمال...
قرروا قلت : قبل إحالتها إلى الملوك والرؤســـاء يجب أن يناقشـــها الوزراء ، و 

ــعاة  ــأنها ما يرونه قبوًال أو رفضـــــًا، أو تعديًال أو اوضـــــافة .. فهل نحن هنا ســـ شـــ
  برد لد الملوك والرؤساء ...؟

ومات  م، هذا مؤتمر ح ــل ــ ــ ــ ــــ ــيـد المنجي ســ ـــ ــــ ــــ ـــي السـ ــــ ــ ــ قال الوزر التونســـ
ومات!!   واالقتراحات يجب أن تأتي من قبل الح

ومة، ولكنها في هذه اال ــت ح ــ ــــ ســ جتماعات لها قلت : منظمة التحرر ل
حث هذا  ــــي يرد أن ي ــ ـــ ــ ان الوزر التونســـ ومات ... وٕاذا  نفس الحقوق التي للح

  الموضوع  فنحن حاضرون.
ة المتحدة  ة الجمهورة العر ــــيد محمود راض وزر خارج ــــ ــــ وتدخل الســ
ة ... المنظمة من حقها أن تقدم  ـــــوع مرة ثان ــ ــ وقال :ال داعي لخوض هذا الموضـ

ــاء من المقترحات  ــــ ـــــ س المنظمة تحتو أراء ما تشـــ ..وورقة العمل التي قدمها رئ
مة أن نحيلها إلى لجن ات  ةمفيدة ... ومن الح ــ ــ ــــ م التوصـ ـــتها وتقد ــــ ة لدراســ فرع

  شأنها ...
  

اح االحمد ـــــ ــ ــ ـــ ـــــيخ صــ ــ ــ ت الشـــــ ل من الوزر الكو ، والوزر وأيد االقتراح 
  خير هللا. العراقي السيد إسماعيل

تور ال تور وتكلم الوزر الليبي الد ـــانده الوزر المغري الد ــــ ــ ــتي، وسـ ــ ـــــ شـ
مات  س عندهما تعل ته أن هذه االقتراحات جديدة ول ــــ ــــ ــــ أحمد العراقي ما خالصــ
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هما الوزر الســعود  شــأنها أ موقف .. وشــار عان أن يتخذا  ســتط شــأنها وال 
انت هي الكلمة  مات" .. و لمة واحدة : " ما عند تعل ـــقاف  ــيد عمر الســــ ــ الســـ

  فوه بها في المؤتمر... في داخل االجتماعات.الوحيدة التي ت
من، أما  ة ال مني أن الفرصـــــة الحت له، فقال: وقضـــــ ــب الوزر ال وحســـ
ان هذا الكالم موجهًا إلى الوزر الســــعود الســــيد  شــــأنها ... و مات  م تعل عند

  السقاف .. ولكن لم يجب السقف وال السقاف !!
عي  وتعطل جهاز التكييف في قاعة االجتماعات، ح الجو الطب ـــــ ــ ــ واصـــــ

ونوا ســعاة برد لد  دا واضــحًا أن الوزراء يردون أن  اســي، و الجو الســ ثقيًال 
ات .. حملون إليهم الملفات من غير توص   الملوك والرؤساء 

ن جهاز " التكييف"، ولكن الذ تعطل هو  والواقع أن الذ تعطل لم 
م على ، والتصم ة. إرادة النضال، والعناد في الح   التضح

ــان فيهــا  ــام التي  ومن غير أن أقــارن، فــإن المقــارنــة تفجعني ففي األ
ان العناد اإلســرائيلي  غداد، أو الخرطوم،  الوزراء العرب يخطبون في القاهرة أو 
انت  تنعقد في  ة التي  م واإلرادة يتجلى في االجتماعات الشعب التصم مشفوعًا 

  إسرائيل.
ــال آلون وزر العمـــل وفي أحـــد هـــذه االجتمـــاعـــات خ طـــب الجنرال بيجـ

ون نهر األردن حد إسـرائيل الشـرقي، وأن الوجود  اإلسـرائيلي فقال : " يجب أن 
ضمن سالمة إسرائيل .. وأن ة س   اإلسرائيلي الدائم في الضفة الغر
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  مع الفر أول علي علي عامر
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ة االتحاد ا ر خارج و و   لسوفييتيمع جروم
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ـــرائيل عن   ــــ قل انتماؤها إلى إســـ مة، وال  ــــرائيل القد ــــ الجوالن جزء من إســ
فتاح أحد أجدادنا العظام..".( مها  ح   ).15/8/1967نابلس والخليل .. ألم 

ـــرائيــل.. ولم تعــد تثير  ــــ ــــ ــ بــل إن مؤتمرات القمــة برمتهــا لم تعــد تخيف إسـ
ــ ــ ـــــحافة الفرنســـ الة الصــ ة، وهذه و ــورة عاد ــ صـــ قًا اهتمامها إال  ـــرت  تعل ــ ة قد نشــ

مخاوف عند  ــعر  ــ ـــرائيل لم تعد تشـــ ه : إن إســــ ة انعقاد مؤتمر القمة تقول ف ــ ــ عشـــ
  ).29/8/1967اإلعالن عن اجتماع عري على مستو القمة..."(

عد أن  ـــــاء،  ــ ــ ــ ــينا نعد جدول األعمال للملوك والرؤســـ ــ ــ ــ ــــ ومع هذا فقد مضــ
  تعطل جهاز " التكييف".

العناد األعمال وم لأجل، لقد أعددنا جدو  ــال ..  ــــ ــنا للنضــ ــــ ا أعددنا أنفســ
فعل عدونا ..  ما  م ..    والتصم

ه قوله تعالى: صدق ف ان جدول األعمال    ولهذا فقد 

  " أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف"

م   صدق هللا العظ
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  ..مؤتمــر الخرطــوم
  حتضر في يوم ميالده                       

  
في فجر الثالثاء، التاسع والعشرن من شهر آب ( أغسطس)، في السنة   

ة الكبر نهضت من فراشي ألر السماء غير السماء، واألرض  األولى من الن
  غير األرض، والخرطوم غير الخرطوم.

صــر    ذب ال ، وما  قن ما أر ت عيني، وأنا أنظر من الشــرفة، الســت فر
أغصـــانها وجذوعها وأعمدة ما  ضـــاء  األشـــجار فإذا هي ب صـــرت  رأ ... لقد أ

ــفتها  وأســــطحة  أرصــ ــاء  ضــ حها، والشــــوارع ب ســــوارها ومصــــاب ضــــاء  الكهراء ب
ضــاء من الثلج قد  ة ب ضــاء .. وظننت ألول وهلة ، أن ســحا شــرفاتها ب المنازل 

طت على  المدينة، فجعلت من الخرطوم إحد مدن القطب ال شــمالي المتجمد ه
..  

ان    عيني .. فقد  أذني ال  قته  ــــرعان ما تبينت األمر على حق ــ ولكني سـ
دخن، تبينت أن هذا هو  تنفس و ــــرب و شـــ أكل و ح  ـــــ صــ اض" يتكلم و هذا " الب

ــودان، افتر  ــ ـــعب السـ ــد في شــ ـــجار واحتشـــ الشـــــوارع، ومأل ش األرض وتســـــل األشــ
ــا ضــ س الب المال ع  ـــطحة والشــــرفات ... والجم أنما األسـ ضــــاء، و ء والعمائم الب
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ــاطعة  ــمس الســـ اض، تزده الشـــ ـــع الب ـــماء، ناصــ ه على الخرطوم رداء من الســ
  تألقًا وسناء.

ال الملوك والرؤساء الوافدين  ض األكبر هو الستق ان هذا الحشد األب و
ــــد هذه الخالئ في ذلك  ــــ ان من العجب األعجب أن تحشــــ على مؤتمر القمة، و

ــتق ــ ـــرن.. ولما اليوم  الالهب لتســ ال الفاتحين المنتصـــ ــتق ــ ــــاء اســ بل الملوك والرؤســ
ة، عن وجوههم!!  ار الن عد، عفار الهزمة، وغ   مسحوا 

عرفون هذا الشعب، وعناده في  ة حقًا، للذين ال  انت مفارقة عجي وتلك 
ستقبل آماله المرجوة وقد فقدها،  حقه وصبره على آماله .. ولكن الشعب أراد أن 

صبو إليها وقد خسرها.وأطماحه ال   تي 
األمس، وٕانما  ـــتقبل الهزمة والمهزومين  ــ سـ ـــعب ال ل ــ ذا فقد خرج الشـ وه
غمر  شـــر  ان هذا الطوفان من ال الغد، ومن هنا  ســـتقبل النصـــر والمنتصـــرن  ل
الغة في  س هذا م ـــعتها وامتدادها، من المطار إلى الحارات ول ــ ــ الخرطوم على ســ

قة في ارة وجيزة. الوصف.. ولكنه هو الحق   ع
ل  ــتقبل الملوك والرؤســـاء  وخرجت مع الوزراء والســـفراء إلى المطار لنسـ
س وال وطن قائم  ن لي ملك وال رئ سه .. وأما أنا فلم  ستقبل ملكه أو رئ وزر ل
ـــتقبل  فيني أن أكون واحدًا من المواطنين جئت الســ ان  ــعب مجتمع .. و ــ وال شـ

عيد . األمل والرجاء في صدر الغيب ال   أو القرب ال أدر
س   ـــــارل حلو .. الرئ س اللبناني شــ ار يتوافدون .. الرئ دأ القادمون الك و
مني  س ال ــــين بن طالل .. الرئ ــ العراقي عبد الرحمن عارف، الملك األردني حســــ
اح،  ــ ــ اح االحمد الصــ ـــــ ــــيخ صـ ت الشــ ــالل، أمير دولة الكو ـــير عبد هللا الســــ المشـــ

ــا ولي عهد المملك اهي األمير حســـــن الرضـــ ـــيد ال ، الســ ة في العهد الســـــاق ة الليب
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قة ممثًال  ة، الســـيد عبد العزز بوتفل س التونســـي الحبيب بورقي األدغم ممثال للرئ
ـــن  ــ ــ مة ممثًال لملك المغرب الحســـ تور بن ه س الجزائر هوار بومدين، الد للرئ

  الثاني.
ارا   ــ ــ ــابت ســ ــ ل حفاوة وانســ ع  ال المعتاد للجم ـــتق ــ ــــم االسـ ت وجرت مراســ

ض زاخر من الحماســـة  قالوفود بين الجماهير المحتشـــدة إلى فند الســـودان في ف
ة. الغة والهتافات المدو   ال

ـــعب  ــ ـــل.. وأخذ الشــ صــــ ـــر والملك ف س عبد الناصــــ ولم يب إال قدوم الرئ
ـــاورون ثم ينظروني  تشــ غدون و ـــم يروحون و ينتظر ورجال الدولة وموظفو المراســ

عي حثًا عن طائر إلى السماء .. إلى األف ال   قادمة من القاهرة أو الراض. ةد 
س عبد الناصر، فاشتد زحام الجماهير من حول  طت أوًال طائرة الرئ وه
ـــاف إلى  حملوه على األكتـ س ل ــار، والنــــاس يودون أن يخطفوا الرئ أرض المطــ
ول وتقاليده .. والشــعب في الســودان على الفطرة  البروتو الين  الخرطوم، غير م

ة    ..العر
س مجلس  ـــر يتقدمهم رئ ــــ ـــــ س عبد الناصــ ال الرئ ـــتق ــ ـــــ ــ ع الســ وخف الجم
ومة الســـيد محمد أحمد محجوب،  س الح ، ورئ ــماعيل األزهر ــيد إسـ ادة السـ الســـ
ــم  ــ ــــ ــ ــ ـة ترددهـا الجموع حتى خفتـت مراســ والوزراء العرب، وتعـالـت الهتـافـات الـداو

ال الرســمي ومعها العشــرون طلقة وطلقة التي تطلقها مدافع  ال ال االســتق االســتق
  مدافع الميدان !!

ــــر في المطـــار  ــ ــ ــــ س عبـــد النـــاصــ س األزهر أن ينتظر الرئ وأقترح الرئ
ون من  هذا  ة الوصول، و صل وش حت طائرة الملك ف عض الوقت، فقد أص
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ارة واحدة ومعهما  صـــل في ســـ س عبد الناصـــر والملك ف ب الرئ المناســـب أن ير
ب واحد ون المو ، ل س األزهر   ًا أمام الجماهير. الرئ

ال  ــتق ــــ ـــم االســ ــــ ه في أن تكون مراسـ ــر عن رأ ــ س عبد الناصــــ وأعرب الرئ
ـــر لهذا  س عبد الناصــ ــــرح الرئ س على حدة .. ولم ينشـ المعتاد، لكل ملك أو رئ
ــــًال عن أن  ــ ــ ــــ لة بينهما، فضــ عة الطو عد القط ــل  ــــ ــــ ــــ صـ الملك ف ، فلم يلت  الرأ

ات ما صفيت بينهما, وما يزال مصير ا تنفه الظالم ...الحسا   لمؤتمر القمة 
لمة إلى الشــــعب  س عبد الناصــــر إلى صــــالة المطار ليلقي  ــى الرئ ومشــ
ال لتســمع  انت إذاعة الخرطوم ومعها إذاعة القاهرة جاهزة لالســتق الســوداني .. و

ة من الخرطوم على المح ... ومن الخرطوم إلى الخليج.   األمة العر
س عبد ا ة الرئ ة، بل تعرض ولم تقتصـر خط ر والتح لناصـر على الشـ

ان  ة التي  انت االجتماعات التمهيد لمؤتمر القمة وما يدور حوله فقال : ( إذا 
نا  ــــتو القمة العري لم تحق ما  ــــ ــ ــ من عملها اإلعداد لهذا االجتماع على مســ
المحاولة إلى آخرها .. ونحن  ـــًا ال يثنينا عن التمســـــك  ضــ نرجوه منها فأن ذلك أ

عــدم قــد جئنــ ا إلى هــذه المحــاولــة ونحن نعلم أن أخوانــا أعزاء علينــا يرون مقــدمــًا 
نا  ل قلو ارات أن نجي، وأننا لنتمنى من  انت االعت جدواها، ولكنا آثرنا مهما 

عيد المنال) .  عض، حتى من إخواننا،    أن يتحق ما يتصوره ال
ـــورـا والجزائر اللتين اعتــذ ــ ــــ ــــ ــارات موجهــة إلى سـ ـانـت هـذه الع رتـا عن و

ما أعلنت إذاعات دمش والجزائر.    حضور المؤتمر( لعدم جداوه ) 
ــة  ــــر يتحــدث إلى جمــاهير األمــة العر ـــ ــــ ــ س عبــد النــاصـ ــان الرئ ينمــا  و
ــول طائرة  ــ ــــ أ وصـــ روفون إلى المطار لينقل ن ـــودان وأنتقل الم ــــ توقفت إذاعة الســــ
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صــل، وظل شــعب الســودان يواصــل االســتماع إلى إذاعة صــوت ال عرب، الملك ف
اك ...   ولم يخل الموقف من شيء من االرت

ـــــ  ــ ــ س محمد أحمد محجوب وسـ ـــر ومعه الرئ ــ ــ ــ س عبد الناصـ وخرج الرئ
ـــاء تزغرد والطالب  ــــ ــــ ــ ، والجماهير تهتف ملء الحناجر، والنسـ ــر ـــ ــ ــ ــ شـــ الطوفان ال
ـــداقهم،  العرق، وتتشــــق أشـ اههم  ــبب ج ب، تتصــ قون على المو ـــا اب يتسـ ــ والشــ

ــر ... ناصــــر حون : ناصــ صــــ ش واحد .. القتال..  وهم  ــعب واحد .. ج ... شــ
  القتال .. الثأر. 

ـــلته إلى  س عبد الناصـــــر حتى أوصــ ـــتمرت هذه الهتافات تواكب الرئ واســ
ــتقبل الملك  ــ ــ ســ ــماعيل األزهر في المطار ل س إســــــ قى الرئ ـــــودان .. و فندق الســـ
س األزهر في  صـــل ومعه الرئ م الحفاوة .. وخرج الملك ف ــ صـــل، وتمت مراسـ ف

ار  م، تحف بهما الجماهير .س م عظ ب فخ   ة الراسة في مو
ـــعـارات أخر لهـا معنـاها ومغزاها،  ــ ــ ــ شـــــ انت الجمـاهير تهتف، ولكن  و
ـــائد  ما تجيد القصـــ ـــــعارات،  اغة الشـ ـــــ ــن صـ ة، تحســــ ة واع ة ذ والجماهير العر

ة.    الشعب
ــــر عدو هللا ) .. وعلى طول  ــــ ــــ ان هتاف الجماهير، ( عدو عبد الناصــ

، من  صــل الطر ارة الملك ف انت الجماهير تقترب من ســ المطار إلى الفندق، 
صــل، يلقي  ان الملك ف ه : ( عدو عبد الناصــر عدو هللا ) .. و ح في أذن لتصــ
ــــه ووجهه، من حين إلى حين، ال اتقاء للحر، فهو اليف الحر  ــ ــــ وفيته على رأسـ

ة، ولكن اتقاء لهذا الهتاف ومعناه ومغزاه أ ًا من حر في الجزرة العر ـــد له ــــ ــ ــ شــــ
  الخرطوم والراض معًا . 
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ــد إحراجًا من الهتافات  ــ ــــ ات، أشــ انت الرا ذلك فقد  وعلى طول الطر 
ــًا عليهــا .. ( أوقفوا البترول عن دول العــدوان) ومـا  تو ــات م ــانــت الرا ... فقــد 

ة.  ارات البترول   إلى ذلك من الع
ــودان وهو يبد ســــروره  صــــل إلى فندق الســ ال وصــــل الملك ف ــتق من اســ

ال ) السودان الشعبي ... ظه من ( استق ظم غ   السودان الرسمي، و
ـــاء، وقد تخلف عن القافلة ملكان  ــــ ـــول الملوك والرؤســــ ــــ ــ هذا تكامل وصــ و

  وثالثة رؤساء.
ر ولي  ما ذ ة  ــح اب صـ ــ ــي، ألسـ تخلف الملك المخلوع إدرس الســـنوسـ

ــــه على ــــ رت الملك الكامل وقد حمل نفسـ ــــا، وتذ ــــ ــــن الرضـ ــ عبر  ةمحف عهده حســـ
ة  ــــرف على معر ــ ــ شـــ ا و ــــل إلى ميدان القتال في دم ــ ــ صـــ ــحار والقفار ل ــــ الصـــــ
المرض الذ هده وأنهك جسده ...  اٍل   المسلمين بنفسه ضد الصليبين، غير م

  وما أعظم الفارق بين الملوك المجاهدين، والملوك المتقاعدين المتثاقلين..
ـــن الثاني ملك المغرب، وهو هو الذ  ــــ ــ ــ اقترح عقد مؤتمر وتخلف الحســـ

ة العدوان اإلســرائيل ، وهو يرد المؤتمر أصــًال أن يقمة ينعقد في الرا في عشــ
م .. وها هو اليوم  ــعب همومه من الح ــ ـــــ ــــى الشــ ــ ــ ـــمته حتى ينســـ ــ ـــ ينعقد في عاصـــ

عد  ميتقاعس عن المجيء إلى الخرطو  رس لســانه  ه، وقد  ا وهو  في رعان شــ
ـان يجـ قول على الـدوام .. "  ـــــر أن يبـدأ الهزمـة ل ــ ــ ــــ س عبـد النـاصـ ب على الرئ

ــــال  ــفر فضــ الســــ الهجوم .." وها هو ال يبدأ  اد  انه لكنت ال نا م الهجوم ولو 
  عن الهجوم !!

ة  ادة القوم ـــي ألن الق تور نور الدين االتاســ ـــور الد س الســ وتخلف الرئ
ـــالملوك  م مـــاخوس إلى الخرطوم ليجتمع  تور إبراه ــد مؤتمر القمـــة، وأوفـــدت الـ
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ان موقفًا ينم عن المراهقة وال رؤســـاء في حجراتهم، ال في قاعة االجتماعات .. ف
ح من  صــ عث الســور أن  ة .. واكتفى ال اإلضــافة إلى التفاهة القوم ة  اســ الســ
ــأن مؤتمر القمــة هو المنبر األخير لــدعــاة  ، عن طر جرــدة الثورة "  ــ ــ ــــ ــ ــ دمشــ

ان األجدر أن يتخذوا من ة فلســـطين".. و ة قضـــ هذا المنبر مســـيرة جديدة  تصـــف
ة ! ة الفلسطين ة القض   أصيلة  تحول دون تصف

ة  مال العاف ــحة و ان في تمام الصــ ة، و ـــي بورقي س التونسـ وتخلف الرئ
ــيون، واختار أن يخاطب مؤتمر القمة من تونس فخطب  قول إخواننا التونســـ ما 

عترفوا بوجود إســــرائ ه العرب أن "  بير دعا ف ــعبي  متنعوا في اجتماع شــ يل وأن 
أن تنهي حالة  ة  ـــحها من خارطة العالم وطالب الدول العر ــ ــ ــ مســـــ عن التهديد 

ـــون اآلن للهزمة واالحتالل ألن  ءالعدا ــاف أن العرب يتعرضــ ـــرائيل، وأضـــ مع إســ
ـــرق فجاء من الغرب  ــ ــــ ــــ أتي المعتد من الشـ ــــر) توقع أن  ــــ ــ ــ أحدهم (عبد الناصــ

ة خطا26/8/1967...( س أبو رقي ــــى الرئ ــ ــ ــهير في يوم : " اآلن ) ونســـ ــ ــ ــ ه الشـــ
  جاءت ساعة الحرب .."!!

س الجزائر هوار بومــدين، وفي اليوم األول لعمــل مؤتمر  وتخلف الرئ
ــالجزائر فقــال :" نحن نرفض أ حــل  بير  ـــعبي  ــ ــ ــــ ــ القمــة، خطــب في مؤتمر شـ
ــرائيل  ل في الواقع اعترافًا بإسـ شـــ ــ ألن هذا الحل  اســـي ألزمة الشـــرق األوسـ ســـ

ة ة نهائ ــف عة النضـــال هو الوســـيلة الوحيدة  وتصـ ة .. وأن متا ة الفلســـطين ــ للقضـ
ـــتفتاء في  ــ ــــطين .. وٕاذا جر اســــ ــــ ة المحتلة وتحرر فلسـ ــترداد األرض العر ــ ــــ السـ

األمر الواق ـــال أو اإلقرار  ــــ عة النضــ  عالعالم العري حول النقطتين التاليتين : متا
ح المائة من الشعب العري سيختار متا 99فأنا متأكد أن  عة النضال .. وال 

ــــطين ة الفلســـ ـــــ ة القضــ ــف ـــ ة أن تعمل على تصــ ومة عر ة ح ألن هذه تتعل  ةأل
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ــــره .. وأن الطر مفتوحة لكم من يرد أن يذهب إلى تل  أســـ ـــعب   ــ ــير شــ مصـــــ
ه  ة األخر أن يلحقوا  ومات العر طلب من الح ابيب، ولكن فليذهب وحده وال 

ــرائيـل واالعتراف  ــ ــــ ــ ــ جـب أن نقوم للتفـاوض  مع إســ ـاألمر الواقع والهزمـة ... و
ة في العالم العري .. " إلى آخر هذا  ــالح اإلمبرال ــــ ــاملة للمصــــ ــــ ــ ة الشــ ــف ـــ ــ ــ التصـ
س الجزائر في مؤتمر القمة، في  ه الرئ نت أتمنى أن يلق الخطاب الرائع الذ 

.   الخرطوم، لعله يوجهه وجهة أخر
س ونحن لو حذفنا ثالثة من المتخلفين وهم المل ـــن الثاني والرئ ـــ ــــ ك الحســ

س بومــدين  ـــــف على تخلف الرئ ـــــ ــة، والملــك إدرس، فال منــاص من األســــ بورقي
ــورهما مدعاة لدفع المؤتمر خطوة واحدة إلى األمام أو  ــ ــــ ان حضــ ــي فقد  ـــــ واألتاســـ

ــــل إلى الورا ـــا،  ءخطوة أق ن رفع المؤتمر من الهوة التي وقع فيهــ ــل ألم ــ ... ب
ــمود ...و  مرحلة الصــ ـــميت  ظلمًا  ، وسـ ــمود تحق جاءت األحداث لتثبت أن الصــ

  ولكن على الهوان!!
قرب من نصـــف رؤســـائه .. ومع هذا فإن  ما  ذا انعقد مؤتمر القمة  وه

ض. صل إلى نصف القمة.. بل أنه هو إلى الحض   مؤتمر القمة لم 
ـــاء يوم الثالثاء ( ــ ــــ ــ ــ ) خرجت من الفندق إلى قاعة 29/8/1967وفي مســ

ة، وتعاقب ســــــ ة التأســــــ ـــة  الجمع ــــاء والوفود لشــــــهود الجلســـ مجيء الملوك والرؤســ
ة. ة العلن   االفتتاح

ه من "  ًا حذر ف ــوداني الســــيد إســــماعيل األزهر خطا س الســ وألقى الرئ
ة   ــئول ــ ــــ ــ ــ دًا أن مســ ـة، مؤ التنـابذ والتنـاحر لئال يهـدر الح العري والكرامة العر

نا ــعو ــــ ــــ إخفاقنا وعلينا  واجب  اتخاذ قرارات بناءة تقع على عاتقنا ولن تغفر لنا شــ
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ر ــ ة والعسـ ــاد ع التدابير االقتصـ اتخاذ جم قضـــي  ة إلزالة آثار  ةملح  ــ اسـ والســـ
  العدوان، وأن واجبنا األول أن نخرج من هذا المؤتمر بوحدة بناءة وخالقة".

ة، وخرج الصحفيون والمصورون، وانعقدت الجلسة  وانتهت الجلسة العلن
ل ذرة  في القا اتت  حق المؤتمر األمل المرجو مقفلة، و ــ ــ ــاءل هل ســـ ــ عة، تتســـ

ة إلزالة آثار العدوان". اس رة والس ة والعس   في اتخاذ " التدابير االقتصاد
ون شأنه  ه ... أم إن هذا الكالم س س األزهر في خطا ما أشار الرئ
ـــمة وهي تطالب  ــ ــ ادين العاصــ المئات في م ـــبت  ـــــ ات القماش التي نصـ ـــأن را ــــ شــ

ــا ــــ ــ ـــ ــ ــ ــال "  الملوك والرؤســـ ــاف القتــ ــتئنــ ـــ ــــ ــ ــ ــدوان "...  نرــــد اسـ   ء " قــــاطعوا دول العــ
ـــــعارات .. حبر على قماش  ــ ة " .. وما إلى ذلك من الشـ ــالح المعر ــــ " البترول ســ

  يتماوج في الهواء!
ن جو  ة .. ولم  م ـــئون التنظ ــ ــ ـــ ــ الشــ ـــة المقفلة أعمالها  ـــ ــ ــ ــــ دأت الجلسـ و

عض، و  ــــهم على  عضـ ــــرون لم ينفتح  ًا .. فالحاضـ ــترخ ــ أ لهم االجتماع مسـ لم ته
ـــر والملك  س عبد الناصـ ـــاســــة، والرئ ا الحسـ ـــا قة ليتفاهموا على القضـ ـــا لقاءات سـ
عة حادة،  ضـــاء ووقعت بينهما قط ا منذ مؤتمر القمة في الدار الب صـــل لم يلتق ف
صــل، والملك  حاول عبثًا أن ينزع ابتســامة أو نظرة من الملك ف المشــير الســالل 

ات وفد منظمة ا ــين يراقب تحر ســـتشـــعر الغرحسـ في  ةلتحرر، والوفد التونســـي 
ـــب مواقف  ــ ـــــ سـ ة  عدت تونس عن االجتماعات العر ــت ــ ـــ ــ عد أن اســ هذا االجتماع 
تنز إلى  ــارل حلو يدير وجهه الم ــ ــ ــــ س اللبناني شـ ة، والرئ ــــها الحبيب بورقي ــ ــــ سـ رئ
ــــاعي الحميــدة، والوزر الجزائر  ــ ــ ــــ عرض دور لبنــان التقليــد في المســــ ع ل الجم

ـــيــد عبــد ا ــ ـــــ ر في ذهنــه الســــ ــذ ــه وهو يت فرك جبين ــه و طب عين قــة  لعزز بوتفل
س العراقي عبد الرحمن عارف وأمير  اسة الجزائرة، والرئ الخطو العرضة للس
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ة  ــ ــ حثًا عن مخرج لقضــــ ادالن النظرات  اح األحمد يت ــ ــ ــيخ صــــ ــ ت الشــــ دولة الكو
ــان الليبي وا ــــرار .. والوفــدان الملك ــــ ـــــ ـــرر وال ضـ ــ ــــ ــ ــ ــه ضـ ون ف لمغري النف ال 

  يتهامسان لتنسي مواقع األقدام!!
ان هذا هو الجو النفسي للمؤتمر، قلوب مغلقة في الجلسة المقفلة .. والحت 
فتح القلوب، ومعها األفواه .. فوقف وقال : إن عملنا  س األزهر أن  الفرصة للرئ
م لن تجدوا س للمؤتمر وأنا أرشح نفسي للراسة، وأظن أن  األول هو انتخاب رئ

  خيرًا مني لراسة المؤتمر!!
ن األمر في حــاجــة إلى  ع، ولم  ــحــك الجم ــ ــــ ــ ــ وانفتحــت األفواه .. وضــ
س  فة.. وجلس الرئ ــ ــ ــــ ــ ـــة للدولة المضـ ــــ ــ ـــي أن تكون الراســ ـــــ ــ موافقة، فالتقاليد تقضـ

رسي الراسة: ثقيل الجسم خفيف الروح..   األزهر في 
س وزراء الســـودان الســـيد أحمد محمد محجوب، بوصـــفه ســـًا  وتقدم رئ رئ

ـــات مؤتمر وزراء  ــ ــ ـــــ ــــ ــال المؤتمر، وتوصـ ـــة، ولخص أعمـ لمؤتمر وزراء الخـــارج
ـــــاد والمــال والبترول العرب، ثم تال جــدول األعمــال الــذ أقترحــه وزراء  ــــ ــ ــ االقتصــ

ة وهو :    الخارج
ــــرائيلي على الــدول  ــــ ــ ــ حــث النتــائج التي ترتبــت عن العــدوان اإلســ أوًال : 

ة ودراسة وسائل إزالة آثار العد   وان: العر
...  )أ ر   على المستو العس

غداد).  )ب ات مؤتمر   على المستو االقتصاد ( توص

اسي   ج) على المستو الس
ًا : تضافر الجهود إلزالة آثار العدوان ودراسة نقا الضعف لتالفيها  ثان

  في المستقبل.
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ة.. ة في الدول العر رة األجنب ة القواعد العس   ثالثًا : تصف
عًا : وضع خطة  رًا را ًا وعس اس عيدة المد ومتكاملة س ة شاملة  عر

ة. ًا لدعم التضامن العري وتحقي األهداف العر   واقتصاد
الصـــمت،    ت، أقر الملوك والرؤســـاء،  الم أو تصـــو حث أو  ومن غير 

ة ما  النص الكامل لير المواطن العري في النها جدول األعمال ..وقد أوردته 
حــث في هــذا ال ــه االتفــاالــذ  ــان  قجــدول، ومــا الــذ تم عل .. وأخيرًا، مــاذا 

  حظه من التنفيذ...
عد السنوات  اشرة فحسب، ولكن حتى  عد المؤتمر م وأقول " التنفيذ"، ال 

  الست التي انقضت على ذلك المؤتمر.
اب المناقشة      س األزهر  عد إقرار جدول األعمال، افتتح الرئ و

  .. وسأل : 
  لم.من يرد أن يتك - 

  فلم يتكلم أحد ...
س وسأل : هل من اقتراح .. ولم يتكلم أحد ..   وعاد الرئ

اح الغد .. وخرجنا  علن تأجيل الجلسة إلى ص س أمامه إال أن  ولم يجد الرئ
ـــص له ..  ــــ ـــــ ل وفد إلى جناحه المخصــ نحمل معنا جدول األعمال إلى الفندق، 

ــطين مقصـــوص الجناح في  ون وأنا إلى غرفتي، ألن شـــعب فلسـ الهواء، فلماذا 
  له جناح على األرض ... أو في الفندق !! 

ـــاء يتزاورون، وأنا أطوف  ــــ ــــ ــ دأت االجتماعات في األجنحة، الملوك والرؤســ و
ة،  ة الفلسطين ة للقض اس امًال عن الجوانب الس عليهم أقدم لكل واحد منهم ملفًا 

ر ــ ش التحرر الفلســـطيني، والوضـــع المالي  ةواألمور العسـ لمنظمة التحرر، لج
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لــه ورقــة العمــل التي قــدمتهــا إلى مؤتم ــة العرب في  رومع هــذا  وزراء الخــارج
ة المتحدة.   مطلع هذا الشهر، ومشروع الدولة العر

انت  انت إجراءات األمن المســددة ال تســمح ألحد بدخول الفندق،ولذا فقد  و
اســتمرار ... مشــغولة مع الصــحفيين، ف طلبون تلفونات الفندق مشــغولة  انوا  قد 

ة،من غير نصـــب  ســـتدرجونهم ألحاديث صـــحف الوزراء والســـفراء على التلفون، و
  وال تعب..

ــطرًا من اللي ــــ ـــينا شــ ــ ــ ًا من  لوقضـ م الناعم هرو ــ ــ النســــ قة الفندق ننعم  في حد
ــــر  ــــ ــ ــ س عبــد النــاصــ ــــف الليــل حتى خرج الرئ ــــ ــــ يَّف ... ومــا أن انتصــ الهواء الم

صـــل  عده الملك ف ارته، وخرج  ان ســـ ارات الحرس .. و ارته، وتقدمتهما ســـ ســـ
ب إلى  المو ة الصــــحفيين، فلحقوا  شــــوفة " أن تثير حر ة " الم ال بد لهذه الحر

  أن وصل .. ووصلوا..
ـــــل  ـــــ ـــيد محمد أحمد محجوب .. ووصـ ــ ــــ س الوزراء الســ ان منزل رئ ان الم و

ــل .. وأقفلت األبواب  ــ صـ ــل الملك ف ــ عد دقائ وصـ ـــر ..و س عبد الناصــ ولم الرئ
  يدر أحد ماذا جر ...

ــرفت إلى غرفتي،  ــ ــــ ــ ــ وطال انتظارنا لنعلم ماذا تم في هذا االجتماع .. وانصــ
قاء لنعرف ماذا تم في هذا اللقاء ..  ـــفراء يلحون عليَّ ال ــــ ــــ وعدد من الوزراء والســـ
وا شيئًا إال وقالوه .. قالوا :  ولكن نهضت، وأنا أقول لهم : رحم هللا العرب ما تر

اح  اح ستعرفون نتيجة اجتماع عند الص حمد القوم السر .. وفي اجتماع الص
  الليل!!

ار بين الوفود في  ــــح األخ ــ ــــ ــ اح بدأت ترشــ ـــــ ــ ـــ ــ ذلك .. فعند الصــ ان األمر  و
صــــل  س عبد الناصــــر والملك ف ار ســــاعتئذ أن الرئ ل ما قالته األخ الفندق .. و
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ـــوداني .. وأن االجتماع ا ــ س الســ ـــتمر حتى الفجر عقدا اجتماعًا في منزل الرئ ســــ
هما  ة االجتماع، ثم تر ــعة دقائ في بدا ــ ضــ ــــر ل ــوداني حضــ س الســــ ...وأن الرئ
ة، ووجوهما تنم على  ــا ــفا، وانهما خرجا من المنزل وأيديهم متشــــ ــ وحدهما ليتكاشــ

  التواف والرضا..
مــا جر في هــذا االجتمــاع .. فقــد قــال الوفــد  حــاولون التكهن  ــدأ الوزراء  و

ســه ن الوفد الســعود المصــر إن رئ عرفون شــيئًا .. ولم  م ملتزم الصــمت وال 
لم  ـــل ال  صـ ـــمت... فالملك ف ـــل قد التزم الصـ صـ د أن الملك ف في حاجة أن يؤ
ما قال الشـــاعر، "  صـــل،  مقدار، و الملك ف أحدًا، إال حينما يرد، وال يتكلم إال 

ـــمت عنده من ب ــ ــ ـــم، والصــ ـــــ ــم" وقل أن يبتسـ ــــ ترول، ال من ال يتكلم إال حين  يبتســـ
.. صل ال يتدف   ذهب، ومهما تدف البترول فإن لسان الملك ف

ـــتكون  م في التكهن .. جلســــة العمل األولى سـ وقلت للوزراء ال تجهدوا أنفســــ
ـــل، اليوم،  صـ ـــتعلمون من خالل الحوار ما تم بين عبد الناصــــر وف عد قليل، وسـ

  أو غدًا، على األكثر..
دأت الجلسة العم ون االجتماع في صالة األولى .. وو  لو ار أن  قع االخت

ن  م أنما الســرة  ســي " ضــمانة للســرة " ..  الفندق ال في قاعة المجلس التأســ
ة !!   ضمانها في االجتماعات العر

ان من أبرزها  ـــائل،  ات والرســ قراءة البرق س األزهر الجلســـــة  ـــتهل الرئ واســ
ـــي ســــ قال بودجورني وال ــــان ن ســـ عث بها الرئ ة  ــم االتحاد  برق ـــ اســ ــيجين  ــ وســـ

ــة  ــه " أن البالد العر ــة إلى مؤتمر القمــة وأكــدا ف ــه التح هــا ف ـــــوفيتي، وجَّ ــ ــ ـــ الســ
ــد  ـــالم ألن النضـــــال العري ضـــ ة للســ ـــعوب المح ع الشــ تســـــتحوذ على عطف جم

ة هو نضال ض يالعدوان اإلسرائيل اسة  دالذ وقع على األراضي العر ل الس
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ة التي ت ة اإلمبرال ــــن حرًا من حروب قطاع الطرق في فيتنام، وتنظم العدوان ــــ شـ
ــــل جماعات التخرب من المرتزقة إلى الكونغو،  ا، وترســــ و ــــــد  ــتفزازات ضــ ــ ــ االســ
ة  ا الالتين ا وأمر ا وآســ وتدس المؤامرات ضــد البالد والشــعوب األخر في أفرق

ة األخر التي تثير ا  ا الدول ة مع القضـا ة العر هذا  حشـرت القضـ هتمام .. " و
  االتحاد السوفيتي، في القارات الستة.
رة قدمها اتحا ات العمال في الســـودان، تدعو الملوك  دومن الرســـائل، مذ نقا

م البنوك  ة، وتأم ـــات األجنب ــــ ــــسـ ــــتيالء على المؤســــ ـــــاء العرب " إلى االســــ ــ والرؤسـ
ة القواعد األجنب ــف ــ ـــــ ــــ ة،وتصـ ة الغر ة واأللمان ة واألمر ات البرطان ـــر ــ ـــ ــ ــ  ةوالشــ

ـــاهمت في الع ــخ النف عن الدول التي ســــ ـــ قاف ضــ رة في الوطن العري، وٕا ســـــــ
ة،  ة من البنوك األجنب ـــدة  العر ل األرصـ ـــحب  ة، وسـ العدوان على األمة العر
رة ألنها  ــــت هذه المذ ــ ــ ــ من". وقد لخصــ ة بجمهورة ال ع الدول العر واعتراف جم

رات التي ور  ــائل والمذ ــ ــ ــ ــــ ات والرســـ دت على المؤتمر من تماثل اآلالف من البرق
  افة أرجاء الوطن العري.

ـــن  ــ ــ ـــ ــ ا للملك الحســ س وزراء المغرب خطا مة رئ تور محمد بن ه تم تال الد
ه إنشاؤه األجود األمجد، دون  ان أجود ما ف الثاني، حمله من أقصى المغرب، و

ر سبب تخلفه عن المؤتمر.   أن يذ
اغة ــ ــ ـــن الصــ ا حســـ ـــين الكلمة، فألقى خطا ــ ارة ..  وطلب الملك حسـ ع الع بد

ذا أجاد الحسن والحسين ..   وه
ـــه  ــ ـــــ ــــ س األزهر البنــــد األول وعرضــــ ــاء دور جــــدول األعمــــال فتال الرئ وجــ
م يتكلم أحـد .. ثم الثـالـث،  ـــــة، فلم يتكلم أحـد.. وعرض البنـد الثـاني فل ــــ ــ ـــ للمنـاقشـ

ع، فلم يتكلم أحد.   والرا
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ـــرها وراء الملوك وا ــــ ــ تظة، فقد حضــ ـــة مزدحمة م ــــ ــ انت الجلســ ــــاء لقد  ــــ لرؤســـ
ة..  ــــفراء، وراءهم  الخبراء، وحولهم الموظفون من  الدرجات العاد ــــ والوزراء والســــ
ـــاء أن  ن للملوك  والرؤســــ م يف  ـــرة .. بل  ــ ـــة ســ ن أن تكون الجلســــ م يف  و

القدر القليل. الصراحة، ولو    يتحدثوا 
حث عن  ه العرضين، وهو ي ب س السوداني رأسه الضخم بين من وأدار الرئ

س الوزراء، أنا أقترح تأجيل  مخرج .. ـــيد محمد أحمد محجوب، رئ ــ ـــاح الســـــ ــــ فصـــ
ان، فقد انفضــت الجلســة .. وتنفســت القاعة  ذلك  ات، و الجلســة لنشــرب المرط

  الصعداء...
وجر الحديث بين الحلقات .. واتفقت الكلمة أن ينعقد االجتماع " مصــغَّرا " 

ل منهم واحد حضره إال الملوك والرؤساء، ومع    من أعضاء وفده. فق فال 
ــــر  ــــ س عبد الناصــ ــــــالة االجتماع .. واتجهت األنظار إلى الرئ وعدنا إلى صــــ
ة  القضـ ع ينتظرون منه أن يبدأ المناقشــة .. فإن مصــر هي قطب الرحى  فالجم
ًا .. وعبد  ـــع ــ ــ ــ ــــ ـــًا وشـ ــــ ــــ ــ الت الحرب أرضــ ة، وهي التي وقعت عليها أكبر و العر

عرف خوافي األمور قبل الهزمة عدها .. الناصر    و
تحدث حينًا ..  ه حينًا و ـــر ملفه أمامه .. ينظر  ــ ــــ ــ ــ س عبد الناصـ وفتح الرئ
ــم  ــــ اســ ما تحدث  ــــاء،  عده الملوك والرؤســــ ــاعتين، وتحدث  ــ ــ ة ســ وامتد حديثه قرا
ـــر ما قاله  ــ ـــر منظمة التحرر ألنشــ ــطين .. وها أنا أعود إلى محاضــــ ــــعب فلســـــ شـــ

ــــر ا ــــ ــ قيني أن العثور على محاضـ ــــــاء، و ــــ ــاء في " الملوك والرؤسـ ــ ــ ــ لملوك والرؤســـ
ن العثور عليها  ون معجزة ... هذا إذا أم اد أن  ة  ومات العر ـــيف" الح أرشـ

مة !!   املة وسل
س عبد الناصر قائًال:    وأرهف الملوك والرؤساء أسماعهم، وتحدث الرئ
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ـــة تتطلب منا  ــــ ــ ــ ة مقدســ ــــاعًا خطيرة، ونخوض معر ـــــ " نحن اآلن نواجه أوضــــ
عًا موقفًا موحدًا .. ــير في نقطته  جم ــ ــــ ــ ـــ شـ وعلى الرغم من أن جدول األعمال، 

رة إال أنني أجد من الضــــرور أن أمهد لذل ة العســــ ًا ..  كاألولى للناح اســــ ســــ
ن الفصل بينهما. م طان معًا وال  قة أن األمرن مترا   والحق

ا ين األمير ــنتين، وذلك عندما  ن" لقد وقع الخالف بيننا و ــ ــ ــ ـــــ سـ قبل العدوان 
ا  ما طلبت  طلبت أمير ش على ذلك ..  حاث الذرة مع ح التفت قاف األ منا إ

ي الثالث  ذلك .. أما الطلب األمر ش  قاف إنتاج الصـوارخ مع ح التفت منا إ
قاف  ين إســــرائيل. وقد قدم إ ـــلح وضــــرورة التوازن بيننا و اق التسـ قاف ســــ ان إ ف

ــرائيل .. وق ــــ ين إســ ـــرورة التوازن بيننا و ــ ـــلح وضـــ اق التســـــ ــ ــ ات  ســــ د قدم هذه الطل
د " . ي وأسمه " ماكلو س األمر عوث الرئ   م

عــدم  ــات الرفض الكــامــل.. وقلنــا إننــا نقبــل  ــان ردنــا على هــذه الطل " وقــد 
ـــرائيل الشـــــيء  ــراف دولي على أن تقبل إســ حاث الذرة عن طر إشـــ ــار األ انتشـــ

  نفسه..
أنها ستسل ا تعترف فيها  ح إسرائيل، وأنها " ثم وصلتنا رسالة أخر من أمر

ـــتعطي  ــــ ـــهرنا بها فسـ ــ ــ أننا إذا شـ ــلح، وهددتنا  ــ أ اختالل في ميزان التســــ ال تقبل 
  إسرائيل مزدًا من السالح، ورفضا هذا التهديد .

ا " . ين أمر   " إذن هذا هو سر الخالف بيننا و
ــــرة  ـــلحة  الســــ ــ ـــــفقة األســـ ــ ـــفنا صـ ــــ عد أن اكتشـ التدهور  " ثم أخذت العالقات 

ة، وع ا األلمان ـــاءت العالقات أكثر فأكثر .. وقد حاولت ألمان ــــ ــ ــ ندما أعلنا ذلك سـ
وت ولكننا لم نقبل". المساعدات مقابل الس ة إغراءنا    الغر
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ا " ين أمر ــح منفســـــر الخالف بيننا و ما يتضـــ ة هذا  ، ــ ه قضــ ــب الكالم، ســـ
ــرائيل  ت عما يجر في إســ ـــتطاعتنا أن نســــ اسـ ان  ــطين، و ة فلســ العرب، قضــــ

  شعب فلسطين لتمشي األمور ولكننا ال نقبل .وعن حقوق 
ا  ان تبرر أمر اتهم، و ة نتيجة رفضـنا لطل " وانقطعت المسـاعدات األمر
ان، إنهم ال  ر ســالحنا، ولذلك قال األمر لذلك أننا نســتعمل مســاعداتها في تطو

ــــــ  مة مساعداتهم تقدر ب عون االستمرار في مساعداتهم لنا .. وق مليون  60ستط
ــب قطع  ــ ــ ـــــ ـــــر.. وقد ســـ ــ ــ ــــ نفقونها في مصـ أخذونها منا و انوا   ، ــر ــ ــــ ــــ ه مصــ جن
ــون وتكلم عن المســــاعدات  ـــاعدات أن وصــــل إلى القاهرة ممثل آخر لجونســ المسـ
ـــتقلين، وألننا  ــ ــ ــ ــ قى مســـ ات ثم تقرر قطعها، فقبلنا نحن بذلك ألننا نرد أن ن والطل

ــــرائيل، وعم ح إسـ عد ذلك بدأ تســـــل ادئنا .. و ع م لنا نحن من جهتنا نرفض أن نب
  لشراء المزد من السالح.

عد ذلك، نصل إلى مايو الماضي والقصة هنا معروف ، فحشدنا قواتنا للرد ة" 
ــورا أ ــ ــــتطاعتن وعلى أ هجوم على ســ اســ ان  ــــًاَ◌  ضــ أن  اأ بلد عري.وهنا أ

غض النظر  حد " ولكننا أخذنا مسئوليتنا، و ت وأن نقول "نحنا مالناش دعوة  نس
، ألننا نعتبعما يج ـــير مرة أخر على نفس الطر ـــ ــــ  رر فإننا لن نتردد عن السـ

أ  ة والوطن العري ألننا نؤمن أن العدو إذا بدأ  ــنا جزءًا من األمة العر ـــــ ــــ أنفســ
ة فلن ينتهي عندها.   دولة عر

ة ،  ـــع قوات الطوار الدول ــ ـــد، أن ننهي وضـ ــ عد الحشـ عي،  ان من الطب " و
وصــحفهم، لم يتوقفوا عن هذا الطلب  مب، في إذاعاتهخصــوصــًا وأن إخواننا العر 

ــــاع إلى ما قبل  –بنظرنا  –.. وهذا  ــــ ــــ األوضـــ .. ثم تطورت 1956معناه العودة 
ه،  ــ النفس وطلب في أن يرســـــل نائ ــ ــون لضـ ــ ــــالة جونسـ ــــلتنا رسـ األمور ، ووصـ
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ذلك وصــلتنا  را محي الدين ..  أنني مســتعد من طرفنا إلرســال ز ه  ورديت عل
ر ضد إسرائيل ستكون رسائل أ قول فيها أن أ عمل عس خر من جونسون 

ــــرق  ــ ــ ـــــ الحدود في الشــ نيد لضـــــ قرارات  هم  ـــــ ــ ــ له نتائج خطيرة ، وأعلنوا تمسـ
.   األوس

ـــيناء، ثم بدأت المعارك يوم  ــــ ـــــ ـــة يونيو بهجوم خ" ودفعنا قواتنا إلى ســ ــ ــــ ــ ــ مســ
ضـــرب قواتنا ال ان المفاجأة  ة. وقد أثر هذا الضـــر إســـرائيلي، و ب على قواتنا جو

ــرب على قواتن ــــ ة.. وقد أثر هذا الضــــ قدرتنا الجو ح  ــ ــ ـــــ صـ ــيناء ولم  ــ ــ ــ في  افي ســ
عد الضرة األولى أن نرد على الهجوم اإلسرائيلي. قدرتنا  ح  ص   سيناء، ولم 

عد أن اتصل بي الملك حسين  ي إال  ن قد أعلنا عن التواطؤ األمر " ولم ن
اح   ــ ــة من صــ حر وان يونيو وقا 6الســــاعة الخامســ ل لي أن الهجوم جا من ال

ان في  أجهزة الرادار قد ســـجلت ذلك.وقلت للملك حســـين إنني مســـتعد إلصـــدار ب
ان.   هذا الصدد ... وطلعنا الب

ان عندهم  ان مخطئًا ..  ــــرائيل  ــ ـــ ــ ــ ـــحًا أن تقديرنا لقوات إسـ ــ ــــ ان واضـــــ " و
انت أكثر مما تصورنا. اتهم  ا ذلك د   متطوعون، و

ــــمدت قواتنا يوم ان لنا  7و  6و 5 " وصـ ، و يونيو للهجوم بدون غطاء جو
ــيناء حوالي  ة، و 800في ســ ا ـــلحة ثمنها  18د ان عندنا أسـ لواء وألف مدفع .. 

ــى العدو على  ــــ ــ ــ ه. وقد قضــ ـــلحة وده اللي 80ألف مليون جن ـــــ % من قواتنا المســــ
ـــــ  ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ة يدوب تدافع عن غرب 20خالنا نقبل بوقف إطالق النار، ألن الــــ اق % ال

  القنال.
ون أول وال آخر من يهزم، والمهم هو  ـــة، ولن ن " لقــــد انهزمنــــا في المعر

  يف نحول الهزمة إلى درس.
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نقول أنو  8" من  ــــحلة، و ح جزء من قواتنا المسـ يونيو حتى اليوم أعدنا تســـــل
ـــنا  ــــ ـــرناه .. ولكننا لم نعوض من قتلوا، وعددهم 50حنا عوضـــــ ــ ــــ ــ % من اللي خسـ

اإلضــا 10.000ضــا و 1500 ر  ضــا  500فة إلى األســر وعددهم عســ
، وهناك  5000و  ر ار مفقودون. 40عس   ط

ع النهادره أن نهاجم إسرائيل؟   " والسؤال اآلن: هل نستط
ع الهجوم اليوم ولفترة  ع أن أكابر، نحن ال نستط " الجواب : ال .. وال أستط

حاول عبور القنال.. ع الدفاع ضــد أ هجوم  نحن  غير قصــيرة .. ولكننا نســتط
ة .. وهدفنا أن  العمالت الصع اآلن نعمل على استكمال قواتنا . نشتر أسلحة 
ــينا  ـــتعيد أراضــ عًا إذا أردنا أن نسـ ن .. وط ــر وقت مم ــنا في أقصــ شــ نعيد بناء ج
أننا  ون على ثقة  عد أن ن ـــح أن نبدأها إال  ــ ــ ــ صـــــ الحرب وال  الحرب فلن نبدأ 

ع أن ننتصــر وٕاال نضــع  أنفســنا في ن ر ال نســتط ســة أشــد . إذن فالعمل العســ
ــة ودراســــة أســــاليب  ســ عد االســــتفادة من الن بد أن ينتظر بناء قواتنا المســــلحة ، و

ــرنا حوال ة .. نحن خســ ــاد ة واالقتصــ ــ اســ ــد قواتنا الســــ عد حشــ  160 يإســــرائيل، و
ة وخمسة مليون من القنال وعشرن مليون بترول سيناء، و  ه . م  40مليون جن

  احة.مليون من الس
عضها". طة ب ة مرت اس ة  والس رة واالقتصاد ة العس   " والعمل

ز الضــعف نصــل إلى االســتســالم. ولكن  ا ونحن في مر اســ وعندما تتكلم ســ
ع أن ندافع عن حقوقنا وحقوق  ــتط ــــ ــ ز القوة فمعنى ذلك أننا نسـ إذا تكلمنا من مر

ان عندنا قوات مســــلحة . ووضــــعنا اآلن  شــــعب فلســــطين .. وهذا ال يتم إال إذا 
ح وضـــعنا  صـــ ر  لما تصـــلح وضـــعنا العســـ ل يوم .. و تصـــلح، وهو يتصـــلح 

اسي أحسن.   الس
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ة .. وٕاذا جاء  ـــع ًا خســــــرنا أكثر من ثلث مدخولنا من العملة الصـــ ــــاد " اقتصــ
ــراء القمح فمعنى ذلك أننا على طر االســـتســـالم، أما إذا  ه شـ ع ف يوم ال أســـتط

ــبر فمعنى ذلك أننا نقاوم أكثر، وســـاعتئذ ان هناك وضـــع اقتصـــاد يخلينا  نصـ
اسي مش استسالم. ح العمل الس   ص

التفصيل..   " ده ملخص لموقفنا نحن، ولكن إذا سمحتم فعاوز أقول حاجة 
لنا نعر  ــي، و ــــ اســــ ـــــ ــ ي لحل ســـ ـــغ أمر ــ ــ هذا  ف" من المالح أن هناك ضـــ

ـــطين مش بتاعت واحد  فينا .. د  ــــ ة فلســــ ــ ــ ــــ ــ لنا نعرف أنو قضـ ــغ .. و ـــــ الضــــ
ــطين  ــ ة فلسـ ــ ــ ة لقضـ ــ ــ النسـ لنا، والزم قبل ما  نطلع من هنا نقر موقفنا  ـــيتنا  قضــ

  وشعب فلسطين .. هل سنسلم أم سنناضل؟
اســي الذ عرض في األمم  " حصــل الضــغ علينا من أجل قبول الحل الســ

تخلص بـ:   المتحدة و
ين إسرائيل. –أوًال    إنهاء حالة الحرب بيننا و
ًا    قع خمسة يونيو.االنسحاب إلى موا –ثان

ــيناء. فهل أقبل  ــطين مقابل خروجهم من سـ ة فلسـ قضـــ " هذا معناه أن نســـلم 
ة  األمة العر ـــــر ولكن  ــ مصـ بير جدًا ألنه ال يختص  ــوع  ــ ــ أنا  بذلك؟ هذا موضــ

اعه. ة، ومصير اإلنسان العري وض أطماع إسرائيل التوسع ما يختص    لها 
قعدوا في سيناء حتى نعد أنف قول    سنا .. ولكننا لن نسلم.." وأنا 

ــــوفيتي  ــ ـــ ـــروع السـ ـــ ــ ة المشــ ــــروعات لغا ــــ ي األخير  –" ثم تطورت المشــ األمر
  وملخصه:

ة  - 1 ـــالم والحلول النهائ ــــ ــ ــ ة العامة لألمم المتحدة تعرب أن الســـ الجمع
اد الميثاق.. قها على ضوء م ن تحق لة مم   لهذه المش
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ة وتطالب دون  - 2 م ــب اإلقل ــ ــ ــــ ــ اســ تأخير تقرر بناء على ذلك عدم الم
ــا قــــالوش ـــي(الحظوا دون تــــأخير" ومــ ـــــ ــ ــ ــاب من األراضــ ـــــحــ ــ ــ   االنســـــ

 فورًا "). 

ــة لكــل دولــة  - 3 ــافــة دول المنطقــة الحقوق القوم ــالمثــل أن تقر  ــد  تؤ
ات. ل دولة عن المطال  في المنطقة، وأن تكف 

ـــــتخدمًا قوات األمم المتحدة  - 4 ــ ــ ــــ عمل مسـ تطلب من مجلس األمن أن 
ــول لحل عادل ومناســـب لكافة األطر  لة للوصـ اف، ووضـــع حد لمشـــ

 الالجئين وضمانة حرة المالحة.

  
الرفض". ا أل قرار آخر،    " وقد رفضنا هذا، وقد تصدرت أمر

ــا, ولكن أبلغنــا عن  ين أمر ــا و ـــال بينن ــ ــــ ــ ــ حــدث حتى اآلن أ اتصـــ " ولم 
ا والهند"...   مشارعهم عن طر يوغوسالف

ــالتين لتيتو في هذا الم ــــ عث برســــ ي  س األمر ـــوع: األولى عامة " الرئ ــــ ــ وضـ
عد العدوان  ي  س األمر النقا الخمس التي أعلنها الرئ التمســك  وتتلخص 
ــرورة اعتراف الدول  ضـــ ا  ــرح وجهة نظر أمر ة تشـــ ـــيل ــالة تفصــ ة رســـ . والثان
ــــون إن هذه الخطوة  ر جونسـ ــرائيل وٕانهاء حالة الحرب معها، وذ ة بإســـ العر

ًا بإسرائ ع التمثيل الدبلوماسي معها، ال تعني اعتراف العرب قانون يل وال تستت
ـــرائيل ـــفن اإلســــ ــ ع مرور الســ ــتت س.  ةولكنها تســـــ ــو ة وقنال الســـــ في خليج العق

ي برنامجًا لتحقي السالم على الوج   التالي:  هوتضمن الخطاب األمر
ي. -1 القرار األمر ة  ع الدول العر   قبول جم
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ح أســـاســـًا لت -2 صـــ حقي أن ُقر المشـــروع في مجلس األمن و
ة. ة عامة تعالج العناصر األخر للقض  تسو

  مأساة الالجئين.  )أ
ة في القدس.   )ب ة الحقوق الدول  حما

ة إلى حدود آمنة يتف عليها.   ج) انسحاب القوات اإلسرائيل
ــرور أن تتحمل الدول      ــ ــالته أنه من الضـــــ ـــــ ــون برســ ــ ــ عدين قال جونســـ " و

ن  ة .. ومن المم ــورة واقع ــــ صـ ـــاكلها  ة عالج مشــــ طًا المعن ــ ــ عد يوثانت وســـ أن 
ــــنة  ما حدث سـ ة . ( أ  ــال مع األطراف المعن ــ في لجنة التوفي  1949لالتصـ

ي تتوفر ظروف  ـــــًا احترام وقف إطالق النار  ــ ــ ضــ ــون أ ــ ــ ــــ ة). وطلب جونسـ الدول
ة  ــمن االتفاق ــ ــون أن المهم أن تتضــ ــ امل ..وأخيرًا قال جونســ ـــــحاب  ـــالم النسـ ــ السـ

ح . ض التسل   اتفاقًا على تخف
خيرًا في مقابلة بين راسك وسفير الهند، تكلم االثنان حول الموضوع. " وأ    

فأكد راسـك نفس الموقف في رسـالة جونسـون، ولكنه أضـاف عدم موافقة إسـرائيل 
ــرائيل إلى حدود  ــ ــحاب إســــ ــ طرة  5على انســــ ــ ــ ـــــع غزة تحت الســــ يونيو. وقال بوضـــ

ـــالح ــ ة من الســـ ـــورا خال ــ ــيناء ســـ ــ القدس،وأن تكون ســــ ة واالحتفا  .. وقال  الدول
ـا بهـذه  ـــــرائيـل محـدود جـدًا ,, ولم ترت أمر ــ ــ ــ ـا على إســـ ـــــك أن نفوذ أمر ــــ ــ ــ راســ
ــحاب  ــ ــأن انســ ــ شــ أ التزام  ـــرائيل  ة عن إســـ ا ـــها وال ن ة عن نفســـ ا ات، ال ن الطل

مة.   إسرائيل إلى المواقع القد
ما يلي :   ا    " وقال الهنود : إن موقف أمر
ة هو إقرار الع     ــو ــ ــ ـــ ــرائيل في الوجود نقطة البدء في أ تســـ ــ ــ ــــ ح إســ رب 

ــوخ إلســــرائيل للحصــــول  ة، والرضــ الدائم اآلمن ،ثم حرة المالحة في القنال والعق
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عد ذلك تعود إسرائيل على حدود يتف عليها ثم تحدثوا  ة .. و م على مطالب إقل
لة الالجئين.   عن حل إنساني لمش

ا سواء " هذا ما حصل في األمم المتحدة . وما وصلنا عن موقف أمر     
  عن طر تيتو أو الهند ..

  " والبد لي من تعلي مختصر"..    
ة، وهذا برأيي مســـتحيل،      افة المطالب اإلســـرائيل م  ــل " إن معنى هذا تسـ

ون راح  ــــهل: نرفع أيدينا وخالص .. وعندئذ  ــــ م ســ ــل ــ ــ ــ حث في هذا.والتســ ــن ــ ـــ ــ وسـ
رامتنا وشــرفنا ..وال يجوز ذلك ألننا خســرن رة مســتقبلنا ومصــيرنا و ة عســ ا معر

ز  اســــي ووضــــعه في مر ــ ــنا للعمل الســ ــلم الزم نجهز أنفســ ناش حنســ .. وٕاذا ما 
ا  حاجة لوقت وثان رة وهذا  ــ ــ ــتكمال بناء قواتنا العسـ ــ القوة ، وذلك عن طر اسـ

ي نصمد وال نسلم . ًا    أن نستعد اقتصاد
ام   ستدعي ق ة. وهذا  م " الموضوع هو قدرتنا في االستمرار على المعر

م .. أنا خسران  ه فما هي مساهمتكم لألردن علشان ما  150بواج مليون جن
ا؟ ش مساعدات من أمر   طل

س الموضوع وقف ضخ وال سحب أرصدة، إنما المساعدة...      " ل
ة من شأنها    اس مقترحات س " أما االقتراح اليوغوسالفي، فقد تقدم تيتو 

اسي تعمل ا ل برنامجًا للعمل الس قه.أن تش قة على تحق   لدول الصد
ة إلى مواقع  )1 يونيو على أن يتم ذلك تحت  5تنسحب القوات اإلسرائيل

ة عند الجانبين. عد ذلك قوات دول ز    إشراف األمم المتحدة وأن تتمر
عطي مجلس األمن أو الدول األرع الكبر ضمانًا للموقف في الوقت  )2

ه العمل إليجاد حل سلمي. ستمر ف  الذ 
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ة  تستأنف )3 . أما في العق انت في الساب ما  س  المالحة في السو
ة. مة العدل الدول  فسينتظر قرار مح

ة فلسطين. )4 اسي من أجل حل لقض  ثم يجر العمل الس

رة، وتعرضنا لضغ اقتصاد    ة العس " نحن في مصر هزمنا في المعر
فينا لبناء ات ما  ان ًا، وعندنا من اإلم أنفسنا ..  الهزمة   إال أننا لم نهزم شعب

ه هذا  أتي يوم يزول ف ل يوم .. وس جرحتنا ولكن لم تقتلنا. وهذا الجرح يلتئم 
عطيني أمًال في المستقبل : أمًال في أن ال نسلم لهذه الشرو  الجرح .. وهذا 

ل مطالب العرب مهملة. ل مطالب إسرائيل مفروضة و ة حيث    األمر
ع أن نناضل على ثالث  رة  –جبهات " نستط ة  –العس اس  –والس

ة    وأمامنا طرقان:  -واالقتصاد
  عمل عري موحد والسبيل هو هذا المؤتمر.. )1
عمل اللي  )2 ل واحد  ل واحد منا و إذا لم نصل إلى حل فسيخرج 

عمله وعفا هللا على األمة ومستقبلها، وهذا ما ال نرجوه...".   عاوز 

س عبد الناصر من حديثه،    حاولون أن يتلمسوا ماذا وفرغ الرئ والوفود 
قي  امًال وشامال، ولكن  ان عرضه للموقف  س عبد الناصر .. لقد  قترح الرئ

عد ذلك .. ما هي الخطة لمعالجة الموقف ؟؟   السؤال : وماذا 
قدم الجواب، ولكنه    وتناول الكالم الملك حسين .. وظن الحاضرون أنه س

ة .. و  س عبد الناصر تحدث مستعرضًا ظروف المعر ما فعل الرئ فعل  أراد أن 
ش األردني تكبد خسائر فادحة  فتحدث عن خسائر األردن فقال : " إن الج

ما يلي :  ة و  197األرواح والسالح والعتاد، وقدرها  ا ات مختلفة  2960د آل
ًا بـ  6094مدفع رشاش و  21.000و   70شهيدًا، والخسارة المجملة تقدر مال
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قدر بـ مليون دينا ة الدولة لهذا العام  ر, ثم قال الملك حسين أن العجز في ميزان
  مليون دينار". 50

ة في  إسرائيلوأضاف الملك قوله : " إن    ومة فلسطين تحاول إنشاء ح
اتصاال ادر  ة وقطاع غزة، ولذلك علينا أن ن ة واسع تالضفة الغر عاجلة  ةدول

ى حدود الخامس من حزران .. على إسرائيل حتى تسحب قواتها إل لتضغ
اسي فهو أجد ..  اع الطر الس استطاعتنا أن نقوم بذلك .. يجب علينا ات و
قبلها الرأ  ة، ال بد لنا من وسائل جديدة  جب علينا أن تتجنب الوسائل الماض و

س عبد الناصر". لمة قالها الرئ ل    العام الدولي .. ونحن موافقون على 
س ال   لمة موجزة فدعا لضرورة وحدة وتكلم الرئ عراقي عبد الرحمن عارف 

  العمل العري المشترك في سبيل الجهاد واسترداد فلسطين وٕازالة آثار العدوان.
س    مة رئ تور محمد بن ه ان أول المتكلمين الد عد الظهر  وفي جلسة 

س عبد الناصر تحليلهما  شارك الملك حسين والرئ وزراء المغرب فقال: إنه 
ما يلي:و  ص األمر  ن تلخ م   عرضهما للموقف، وٕانه 

1( . ر أ عمل عس   إن الوضع العري الراهن ال ينصح 
قبل  )2 قوم على االستسالم. –ذلك  –إنه ال   أ حل 

اسي يجب أن ينطل من وضع قو حتى ال تملى على  )3 إن أ حل س
الكرامة.  العرب الشرو المخلَّة 

س اللبناني السي   الم ثم تكلم الرئ د شارل حلو فأعلن تأييده لما ورد في 
ا مة، ودعا إلى ضرورة توحيد الكلمة إلزالة آثار العدوان، وٕالى إح تور بن ه  ءالد

ة الموحدة، وميثاق التضامن ةمقررات القمة الماض ادة  العر ، وخصوصًا الق
اته. ان ه رغم ضآلة إم ام بواج   العري، ثم أعرب عن استعداد لبنان للق
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ضرورة :    ة  عد مقدمة تمهيد لمة ولي العهد الليبي فقال    وتال ذلك 
افة المجاالت إلزالة آثار  )1 ذل الجهود في  ة و حشد الطاقات العر

  العدوان.
ة الجو العري من الشوائب. )2  تنق

ميثاق التضامن العري وٕاحالل التفاهم. )3  االلتزام 

عيد المد .. )4  وضع األسس لتعاون مثمر 

مني المشير عبد هللا السالل إلى تناسي الخالفات، ولو ودعا الر    س ال ئ
ة إزالة آثار العدوان... جند في معر   لفترة ، : ثم أعلن استعداده للنضال 

اهي األدغم فقال:    عد ذلك لمندوب تونس السيد ال   وأعطيت الكلمة 
ة وهي استرجاع الح   عاً في الغا د أننا نتف جم العري  " أرد أوًال أن أؤ

م  عنا مستعدون لتقد ه العدوان حديثاً  .. وجم السليب وتحرر الوطن الذ وقع عل
ل ما  سة واسترجاع حقوقنا ، وسنتحمل في سبيل ذلك  ه لمواجهة الن ما يتعهد 

ه علينا الواجب .   مل
ون هنالك    ة فقد نختلف، و ة للوسائل الموصلة لهذه الغا النس " ولكن 

اين في وجها ة وٕاخالص، المهم ت ت النظر رغم أن االجتهاد ينبث عن حسن ن
  أن هذه الخالفات حول الوسائل ال تتناول الجوهر.

ن القبول    م " وفي رأينا ومن تجرتنا الخاصة، أن هنالك حلوال منقوصة 
منط لخل أجواء جديدة لتضيي الخناق على  االستعمار  بها، واستعمالها 

  لة".تمهيدًا للحلول الكام
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اح السالم، وأعرب عن استعداد    ت الشيخ ص عد ذلك تكلم أمير الكو
ام  ًا مستعد للق ومة وشع ت ح ت للمساهمة في أ واجب، وأن الكو الكو

ل طاقاته.. ة وحشد  اته القوم   مسئول
لمة موجزة .. ولكنه لم    قول، ولو  صل ل وتطلع الحاضرون إلى الملك ف

  يتكلم.
اراتها وجاء دور للكال   ة، تخيرت ع تو لمة م نت قد أعددت  م .. و

ألفاظها حتى  ة وأن ألتزم  تو لمة م ومعانيها، وقد قصدت، خالفاً لعادتي أن أقرأ 
املها لسبب واحد... ظن أحد أن العاطفة تتكلم .. وأني أورد هنا نص الكلمة    ال 

ة عن  هذا السبب هو أن هذه الكلمة تعيد إلى المواطن العري صورة   ح
مؤتمر الخرطوم وأجوائه، ومالمحه، واتجاهاته .. إنها تعيد " بناء  " مؤتمر 
ان أكبر هزمة  ًا .. ليثبت من جديد أن مؤتمر الخرطوم  ضًا متحر الخرطوم نا

ة صنعها العرب ألنفسهم في تارخهم الحديث ... اس   س
  وهذه هي الكلمة بنصها الكامل :   
ري بوصفه أعلى أداة للعمل العري المشترك " يواجه مؤتمر القمة الع  

ما  عيد،  ة إلى زمن  مرحلة خطيرة حاسمة ستقرر مستقبل العالقات الرسم
ة التي انعقد المؤتمر من أجلها، أال وهي  ة األساس س آثارها على القض ستع

  إزالة العدوان االستعمار اإلسرائيلي الذ وقع على الوطن العري.
عت من   ة المداوالت التي جرت في مؤتمر " ولقد تا ظمة التحرر الفلسطين

ما درست  ورك والخرطوم،  ت ونيو ل من الكو ة العرب في  وزراء الخارج
ات التي توصل إليها مؤتمر وزراء االقتصاد والمال والنف العري  حاث والتوص األ

غداد.   في 
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عيدًا عن روح التشاؤم، يبدو واضحًا لمنظمة التحرر    أنه إلى هذه " و
ادر الملوك  ة، إذا لم ي ة غير مجد سير إلى نها اللحظة، فإن مؤتمر القمة 
ة  ة ترتفع إلى مستو آمال األمة العر والرؤساء إلى التوصل إلى قرارات إيجاب

ه. ة التي ألمت    ومطالبها، وتخرج الوطن  العري من المحنة القاس
م ما تمَّ وضعه حتى اآل   ن تقي ات ودراسات فأنه " ومها  ن من توص

ما يلي : صه ف ن تلخ م ه أن االتجاه الغالب    مما الرب ف
عاد استئناف القتال في وقت قرب. )1   است
ة مع الدول التي  )2 ة واالقتصاد اس عدم الموافقة على قطع العالقات الس

 ساندت العدوان.

ًا، لزمن محدود أو غير  )3 ل ًا أو  التخلي عن وقف ضخ البترول جزئ
 محدود.

ة من منطقتي اإلسترليني   )4 عدم الموافقة على سحب األرصدة العر
 والدوالر.

ون قد اقتصر    ه األمر فإن مؤتمر القمة  ان هذا ما سينتهي إل " وٕاذا 
ة  ًا لمعر ل دعم وقوة، تار ة المجردة من  اس ة جهده على المساعي الس غا

ة.الكالم وحدها في األمم المتحدة وغيرها، أن تخر    ج العدو من األراضي العر
س    " ومثل هذه النتيجة التي يتوجب على مؤتمر القمة أن يتجنبها، ال تع

ة،فضًال عن أنها ستؤد قاء العدوان، أو االستسالم  إرادة األمة العر إلى 
مفردها  ل  اهل الدول المعتد عليها، تتحملها  لها على  اء  للمعتدين وترك األع

  مواردها.وقدر طاقاتها و 
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قة الصارخة األكيدة أن هذا االتجاه على الصعيد الرسمي    " غير أن الحق
ة  ل تضح مها على احتمال  ة وال تصم مثل إطالقًا مشيئة الشعوب العر ال 

الغة ما بلغت . وماتها،    تقدم عليها ح
د    ة يؤ ًا تعززه الدراسات العلم ًا رسم ًا عر " هذا فضًال عن أن هنالك رأ

ًا وألجل غير محدود، مع سحب األرصدة ، وقطع أ ل ن وقف ضخ البترول 
ل ذلك سيؤد حتمًا إلى إزالة آثار العدوان. ة،  الدول المعاد   العالقات 

ما    انت اإلجراءات المقترحة حتى اآلن غير مقبولة ،  " على أنه إذا 
ح من الواجب أن نجيب عن السؤال الكبير ، إذن ما هي يبدو االتجاه الغالب، أص

  الخطة البديلة إلزالة آثار العدوان؟؟.
ة    رة واالقتصاد طة في جوانبها العس عي أن تكون هذه الخطة مترا " وطب

ة لتؤد إلى إزالة العدوان، وٕاذا لم توضع هذه الخطة المتكاملة فإن  اس والس
ة وفلسطين ة هي استمرار العدوان قائمًا على األرض العر ون النتيجة الحتم ، و

ة التي اجتمع من أجلها...   مؤتمر القمة قد تخلف عن تحقي الغا
ة على الصعيد العري في الظروف    ة الفلسطين ة للقض النس " أما 

الحاضرة، فإن منظمة التحرر تر من واجبها أن تلفت النظر إلى عدد من األمور 
ة، وتتلخ ة الفلسطين مصير القض قة  ما الهامة ذات الصلة الوث ص هذه األمور ف

  يلي:
اسة إسرائيل ومشروعاتها التي تقوم بها في قطاع غزة والضفة  –أوالً    إن س

. ل المد ة تستهدف اإلدماج أو االحتالل الطو   الغر
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ًا    مختلف وسائل العنف واللطف على إظهار الشعب  –ثان تعمل إسرائيل 
األمر  مظهر الرضاء  الواقع، عدم مقاومته، أو الفلسطيني في هاتين المنطقتين 

  االستسالم له.
،  –ثالثًا    ل جهدها، بديًال عن االنسحاب غير المشرو تسعى إسرائيل 

ة وقطاع غزة،  م ذاتي في الضفة الغر م حلول متعددة، تبدأ من إقامة ح إلى تقد
حسن الجوار مع إسرائيل. ة ترت    إلى إنشاء جمهورة فلسطين

ة الشعب الفلسطيني " وأن المنظمة الفلسط   صال مانها  ة رغمًا عن إ ين
ة، ورغمًا  ة في الخمسين عامًا الماض وصموده أمام المؤامرة االستعمارة الصهيون
ة  ه من تصف ع هذه الحلول جملة وتفصيًال، لما ستؤد إل عن أنها ترفض جم

الشعب الفلسطيني . حدق  ة، فإنها تحذر من الخطر الذ  ة الفلسطين . القض
  وقضيته في المرحلة الحاضرة.

ة    ة ال تقابلها خطة عر ضاعف هذا الخطر، أن الخطة اإلسرائيل " ومما 
اطها.   تستهدف إح

ة وقطاع غزة يتصد اآلن    " أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغر
اب المقاومة والصمود،  ة، وهو أعزل من أس طولة للخطة اإلسرائيل شجاعة و

ل ما يلقاه عل ة تنشو  رى الصعيد العري من الدعم والتأييد، هو اإلذاعات  العر
سالته. طوالته و ار    أخ

ة أن ال ينتهي مؤتمر القمة دون أن    " وتلح منظمة التحرر الفلسطين
ة عاجلة، تفسد على إسرائيل خططها ودعم المقاومة الشعب في  ةضع خطة عر

ة مستعدة ألن تقوم بدور فعال في فلسطين المحتلة، وأن منظمة التحرر الفلس طين
سر لديها من رجاالت وسالح. ما يت ة،    تنفيذ الخطة العر
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اد    ة الم ة الفلسطين ة لجوهر القض النس د المنظمة من جديد  " هذا وتؤ
ة :   اآلت

ش مع إسرائيل. –أوًال      ال صلح وال تعا
اً    .رفض المفاوضات مع إسرائيل، وعدم االعتراف  –ثان   االحتالل الساب
ة، وما  –ثالثًا    ة الفلسطين القض ة فيها مس  ة تسو عدم الموافقة على أ

  يؤد إلى تصفيتها.
عًا    ة ومنطقة الحمة مع  –را عدم التنازل عن قطاع غزة والضفة الغر

ة القدس. اهتمام خاص على عرو   التأكيد 
ة في هيئة األمم ا -خامساً    لمتحدة وخارجها في نطاق االتصاالت الدول

ة فلسطين. ة حلول لقض ة في قبول  أ ة دولة عر   ال تنفرد أ
يز الدائم المستمر على الصعيدين العري والدولي، على  –سادسًا    التر

ة مصيرة، إال أن شعب فلسطين هو  ة عر ة فلسطين ،وأن تكن قض أن قض
قرر مصيره.   صاحب الح األول في وطنه وهو الذ 

قى ع   ه إلى مصير منظمة " و ة أن تن لى منظمة التحرر الفلسطين
ة.   التحرر الفلسطين

ان الشعب    امها  بير، يتجلى في ق " إن منظمة التحرر هي إنجاز 
اتها  مسئول قاءها واستمرارها في االضطالع  ة ، وٕان  الفلسطيني وشخصيته الوطن

ة من أ وق ة، ألزم واجب في هذه المحنة القاس   ت مضى.القوم
" ولقد استطاعت منظمة التحرر، رغم المصاعب الكثيرة المتراكمة في   

ما تمثل  حت تمثله  ع فئات الشعب الفلسطيني، فأص طرقها أن تجمع حولها جم
م تحت سلطاتها. ة شعبها المتجمع على أرضها، المق ومة عر ة ح   أ
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ة ..   ة، واإلعالم اس اإلضافة إلى نشاطاتها الس استطاعت منظمة  فلقد" و
سالة  قاتل  ب ا جعله  ش التحرر الفلسطيني بناء نضال التحرر أن  تبني ج

ة .   وشجاعة في قطاع غزة والجبهة السورة والجبهة األردن
قفان اآلن    ش التحرر الفلسطيني  ة وج " إن منظمة التحرر الفلسطين

ة  قاء المنظمة ضرورة قوم ة،وجهًا لوجه أمام المصير، وأن  ة وعر  ، فلسطين
  في المقام األول.

سرح    ة، أن تصفى المنظمة وأن  ة وعر ة، فلسطين " وٕانها لكارثة قوم
ة أن تصل المنظمة  أبى شعب فلسطين ومعه األمة العر ش التحرر، و ج
ستنزف من  قتطع من لحمه، و ظل شعب فلسطين  شها إلى هذا المصير، وس وج

قي ن أن ي قي ما أم ش التحرر. دمه لي   من منظمة التحرر وج
ة تقترح على مؤتمر القمة إصدار    " ولهذا فإن منظمة التحرر الفلسطين

ة:   القرارات التال
ش التحرر  )1 ة لمنظمة التحرر وج ة المترت ع االلتزامات المال الوفاء بجم

موجب قرارات مؤتمرات القمة، واالستمرار في أدائها في مواعيدها 
  المقررة.

م ت )2 ة في تنظ اتها القوم ة من تحمل مسئول ين منظمة التحرر الفلسطين م
عي في تحرر وطنه وتقرر  قوم بدوره الطل الشعب الفلسطيني، وتهيئته ل

 مصيره.

ه  )3 املة عل حيث تكون للمنظمة سلطة  ش التحرر الفلسطيني  تعزز ج
ع شؤونه اإلدارة، على حه وجم ه وتسل يله وتدر ه  من حيث تش أن واج

ة الموحدة. الخطة العر طًا  ظل مرت ر   العس
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التعاون مع  )4 ة،  رات لتدرب أبنا فلسطين في الدول العر إنشاء معس
ة.  منظمة التحرر الفلسطين

ل حسب نظمه )5 ة،  مات أو األوامر الالزمة في الدول العر  اإصدار التعل
ة من ا ين منظمة التحرر الفلسطين ة التحرر الدستورة، لتم فاء ضر ست

 ". امن أبناء فلسطين حيثما وجدو 

ه    ار للمصير الذ سينتهي إل ة إنذار واستن مثا لمتي  انت  " ولقد 
ان الملوك والرؤساء  مؤتمر القمة، إذا ظل على حاله من التراخي واالستسالم .. و

ه قد أراد أن  عجبون لهذا الكالم الذ يدل أن صاح حسم ستمعون إلي وهم 
  أمره مع الملوك والرؤساء.

ين الملوك والواقع    أني قررت منذ تلك اللحظة أن أحسم األمر بيني و
والرؤساء في مؤتمراتهم.. وها أنا اآلن معهم في مؤتمر الخرطوم، أراهم يردون 
ملكون أكثر من هذا،  مان  وأبخس األثمان .. وهم  أضعف اإل سيروا  أن 

قدرون على أكثر من هذا   .و
اح الغد مؤتمر    لمتي، وأعلن األزهر التأجيل لص وانتهت الجلسة بإنتهاء 

حتضر في يوم ميالده  ة  أنه في تلك العش اة والموت، و القمة يترنح بين الح
ستمع الملوك والرؤساء إلى نداء ةوخرجنا من قاعة الجلس ، وأنا أدعو هللا أن 

ص ة بهم .. ولكن أنى لهم أن ي و هم المن ...شعو سمعوا الح ، أو أن    روا الطر
ارك  وتعالى:     وقد قال هللا ت

سمعون بها". صرون بها، ولهم آذان ال    " ولهم أعين ال ي
م   صدق هللا العظ
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   ..مؤتمـر الخرطوم
  يدفن في الخرطوم                      

    
عض، قال: نت     ونتكلم .. عشى الليلة مع 
  وقلت : حاضر ...  
س عبد الناصر، ونحن نخرج من قاعة ءان الداعي إلى العشا   ، هو الرئ

لمتي أمام الملوك والرؤساء وأنذرت  عد أن ألقيت  االجتماعات في فندق السودان، 
ة في واد ... قي مؤتمر القمة في واد، والجماهير العر ة إذا  سوء العاق   فيها 
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س عبد الناصر في الوقت المحدد، فوجدت عنده وصعدت إلى جنا   ح الرئ
تور حسن صبر الخولي  تور محمود فوز والسيد محمود راض والد وزراءه الد
س : أنا داعي األخ  انوا في جلسة عمل يتشاورون، وقال الرئ .. وأحسب أنهم 

  أحمد على عشاء ودردشة.
فة لالنصراف .. وانصرفوا ..    انت إشارة لط   ف
اق وت   انت أط ناولنا العشاء معًا .. وأنا ال أدر ما إذا أكلت .. لقد 

الزمن، وال شعور بهذا الذ نأكله ،حلوا  الطعام، توضع وترفع من غير إحساس 
ع العقول، ولكن في  طون تض ان القول المأثور : عند ال ان أو مالحًا .. وقد 

س.. عند العقول تض ان الحال على الع طون!!تلك الجلسة    ع ال
  

س    ادرني الرئ ل شيء .. و انت في شغل شاغل عن  والواقع أن العقول 
لمتي التي ألقيتها أمام الملوك والرؤساء، وحددت فيها  السؤال عن  عبد الناصر 
اب التي حملتني  سات .. وعن األس تنفه من ظروف ومال الموقف العري وما 

  على هذا " الموقف الناشف" 
ل عما عانيته من الدول وأجبت الرئ   س عبد الناصر في حديث طو

ان الفلسطيني، وعن التخلف في الوفاء  ة، منذ أن بدأت في إنشاء الك العر
ة  قات التي يجدها الفلسطينيون على يد الدول العر ة، والمضا االلتزامات المال

ة إلقامتهم وسفرهم وعملهم .. ثم استعرضت خالفاتي مع الملك حس ين، النس
عد ذلك إلى  ة، وانتقلت  ة الفلسطين سبب القض صل،  ة، والملك ف س بورقي والرئ
ة وقطاع غزة، واستمرار الدول  عد سقو الضفة الغر ه األوضاع  ما آلت إل
عد يجوز الصبر  ة، وأن األمر قد بلغ مرحلة خطيرة لم  ة في مواقفها السلب العر
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اال حة، ووفاء  اشفة األمة عليها، فإما مسيرة صح لتزامات وتنفيذ القرارات، وٕاما م
تخلف  سير،  و سير فيها من  مة،  ة  قو قة، وانتهاج مسيرة نضال الحق ة  العر

  من يتخلف .. وال بد للشعوب أن تكون في قلب هذه المسيرة ...
و منا؟   س عبد الناصر : ونحنا .. مالكش ش   وقال الرئ
او اآلن .. نرد أن نعالج قلت : ال يخلو األمر ... ولكن    ما لنا وما للش

  الموقف الحاضر...
واك منا ؟؟   ه ش   قال : أنا عاوز أعرف .. أ
ة فلسطين.. ودفعت    مة من أجل قض عات  جس قلت : مصر حملت ت

ان يجب أن ال تقع في أمور صغيرة ..  ة .. و ات غال   تضح
  

ه ؟؟     قال : ز أ
ه 250ع المنظمة مبلغ ( قلت : لقد حزَّ في نفسي أن تدف   ) ألف جن

إسترليني من أجل إذاعة منظمة التحرر .. عن طر االستئجار من إذاعة صوت 
  العرب .. 
  قال : وغيره؟؟  
ش التحر   الفلسطيني في غزة تعاقدنا عليها مع الفر  رقلت :  أسلحة ج

امله، ولم نستلم األسلح مواصفات معينة، ودفعنا الثمن  ة، ال محمد فوز 
ل مشاكلي  ل حال ف مواصفاتها المتف عليها .. وعلى  أوقاتها المحددة، وال 

صح أن أشغلكم بها اآلن .. ة وال    مع القاهرة ثانو
لهم    عًا الناس  ا أخ أحمد .. أنا ما أعرف بهذه األمور . وط قال : وهللا 

ل خطأ في مصر..   عتبرونني مسئوًال عن 
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عد ذلك إلى    س عبد الناصر وانتقلنا  ررت للرئ الموضوع، مؤتمر القمة و
لمتي أمام الملوك والرؤساء، وأنه إذا لم يتخذ المؤتمر قرارات نافذة  هما قلت في 

ة المتماثلة في نظمها إلى إقامة اتحاد  لشأن البترو  ادر الدول العر وما لم ت
ظل جاث يفيدرالي، فإن االحتالل اإلسرائيل   ة..ًا على األرض العر س

قلب أوراقه في الملف الذ أمامه، وأنعم النظر  س عبد الناصر  وراح الرئ
ة المتحدة، ثم رفع رفي المشروع الذ قدمته إلى المؤتم ، مشروع الدولة العر

ل   .)1(رأسه ومضى في حديث طو
س عبد الناصر بذاكرته إلى موضوع الوحدة واالنفصال مع    وعاد الرئ

ة  واحدة واحدة .. وٕالى عالقات مصر مع االتحاد سورا، وٕالى مواقف الد ول العر
ة .. وٕالى ظروف  ءالسوفيتي .. وٕالى عدا ة الثورة العر ات المتحدة لقض الوال

الحرب األخيرة، وٕالى مضاعفات الهزمة ... ثم لخص الموقف على الوجه التالي 
  ... قائًال:
ة ال –أوًال    متحدة .. ولكن من يواف أنا مواف على مشروع الدولة العر

  غير ... تفضل أقنع اآلخرن وأنا حاضر.
ًا    ة، ولكن  لأنا مؤمن أن البترو  –ثان سالح فعال في يد األمة العر

ا دوب ناخذ منهم مساعدة  ة المنتجة للبترول ال ترد أن تمشي ...  الدول العر
ة لتدعم اقتصادنا...   مال

                                                           
، أمحد )1( ة المتحدة في  – حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء الشقير مشروع الدولة العر

 .مؤتمر الخرطوم
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شد –ثالثًا    ان  حرضون إسرائيل علينا أعداؤنا األمر دون علينا الخناق و
مشوا إال في الحل السلمي .. ا... وأصدقاؤنا في  التحاد السوفيتي مش عاوزن 

ن أن يوصلنا إلى نتيجة ... م   وأنا اشك أن الحل السلمي 
عًا    ل ساعة، وأنا هنا  –را ست على ما يرام .. أنا  في مصر،األمور ل

ار عن ا وغيره  في الخرطوم، أتلقى أخ ة .. المشير عامر، والض أحوالنا الداخل
لة. لة ومش   وغيره .. آلف مش

ن ... –خامسًا    المم اسيتي في هذا المؤتمر أن نخرج  صراحة س   و
ة ... إن  "    ن " وقلت، إن هذه الكلمة تقديرة ونسب لمة " المم وتلقفت 

ثير جدًا .. وال  ثير و ة  ن " عند الدول العر القليل...المم   صح أن نرضى 
ن في نظرك؟     قل : وما هو المم
قي بيد األمة    قلت : أنا اعتقد أن موضوع البترول هو أخطر سالح 

عيد ... البترول  ة إلى زمن  ة العر ة، فإذا سق هذا السالح سقطت القض العر
ا .. ولم توقفه الدول المنتجة إال  ا وأمر سبب العري متوقف اآلن عن برطان

ن  يالضغ الشعب ًا، بل إن من المم ... والضغ الشعبي ال يزال حتى اآلن قو
ع  ا ال تستط ه الشتاء، وٕان أورو عق تصعيده ... ونحن اآلن على أبواب الخرف، و
ل ما هو مطلوب  البترول .. و أن تأكل وتشرب وتنام وتعمل وتقرأ وتكتب إال 

له أن يتوقف البترول ستة أشهر ... وحينئذ ا  ا لتعمل  استهب أورو ،ومعها أمر
ة .. وهذا هو معنى المشروع العراقي بوقف  على إجالء إسرائيل عن األرض العر

  ضخ البترول لمدة محددة ...
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له، مرتين،  ثالث مرات،    ا أخ أحمد .. أنا قرأت ملف البترول  قال: 
ة غي لعلى  أنا مواف عها الكالم الذ تقوله ... ولكن السعود ر موافقة، وستت

قى العراق وحده .. ال بد لنا من رأ آخر .. ت، وسي ا ثم الكو   ليب
ات االحتكارة تجني    م البترول، إن الشر قلت : الرأ اآلخر هو تأم

ة  ل صندوق عري للتحرر والتنم ة لتمو اف أراحاً ضخمة .. هذه األراح وحدها 
ة المنتج ات ا تدفع شيئًا من عائداتهللبترول ال ة.. والدول العر ، أراح الشر

أتي في المقام  ة تدخل في الصندوق العري .. وفي رأيي أن هذا االقتراح  األجنب
عد وقف الضخ.   الثاني 

ة مستعدة للموافقة  على هذ   االقتراح ..  اقال : وهل تظن أن الدول العر
ة  ل الطرق مع الدول العر   لقد جرت 

ة على  قلت : أنا مؤمن   حمل الدول البترول فيل  أن الضغ الشعبي 
مالرضوخ ..أو  يف استقبلوك في مطار الخرطوم،  التأم .. لقد رأيت الجماهير 

ة،  ك أن تترك الدول العر حون " وحدة ..وحدة.." وأنا ال أطلب إل ص انوا  يف  و
ة .. و  ست لنا مصلحة في  مهاجمة الدول العر لكن يجب نحن في هذه المرحلة ل

ة هي  ة .. يجب أن تظل الجماهير العر أن ال نقطع الحبل مع الشعوب العر
ومات  عض الح ت صوت الجماهير فإن  التي تطالب وتحاسب وتراقب .. وٕاذا س

ة وليب ة،وخصوصًا السعود ة. االعر ة العر   ستدير ظهرها للقض
س عبد الناصر في هذا اإل   ين الرئ طار،  هو واستمر الحديث بيني و

ة في هذه المرحلة .. وأنا أشدد على دور  ومات العر د الحاجة إلى الح يؤ
صورة متوازنة متوازة.. ومات، وحبل مع الجماهير    الشعب .. حبل مع الح
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س عبد الناصر إلى غرفت   ضع  يوخرجت من جناح الرئ .. ولم تب إال 
ستأنف مؤتمر القمة عمله في جلسته امساعات للنو    لثالثة.، ل

ًا من الظهر .. فقد تأخر الملوك والرؤساء في    ولم تبدأ الجلسة إال قر
..!! ل لخلي من الشجيِّ   النوم، ألنهم تأخروا في السهر وفي السمر، والو

بدو أن المل   ه الكلمة الت كو ان مشحوناً محقونًا، فلم تعج ألقيتها  يحسين 
صورة خاصة اقتراحاتي  ه  اإلسرائيلي  لشأن مقاومة االحتالاألمس.. ولم تعج

فتح الجلسة حت س األزهر  د الرئ ة.. فلم  طلب الملك   ىمن داخل الضفة الغر
  حسين الكالم...

وتحدث عن " خطورة العمل الفدائي الذ تشجعه سورا وأعلن عن   
اره" وطلب موافقة على  معارضته لهذا العمل ألنه سيزد في خطورة الوضع وانه

ًا.هذا الر  اً أو إيجا عل على ذلك سل ،إال أن أحدًا لم    أ
صاغ قرار ما حول ضرورة    ثم تكلم السيد محمد أحمد محجوب ورأ أن 

ما بينها في المستقبل تها وضرورة التنسي ف ة وتقو م الجيوش العر   تدع
س جمال عبد الناصر فقال:       وتحدث الرئ
ة توصل إلى نها   ر له بدا ة هي إعادة بناء قواتنا " العمل العس ة. والبدا

ون في موقف الدفاع ثم تتطور إلى موقف الهجوم. وقد بدأنا  المسلحة حتى ن
إعادة بناء قوتنا وعندنا اآلن قدرة على الدفاع .. وفي رأيي أننا بدون ذلك ال 
اسي مشرف. والوصول إلى مرحلة الهجوم تحتاج  ع الوصول أل حل س نستط

ننا من الصمود.. إلى وقت غير قصير م ، ولذلك ال بد من دعم اقتصاد 
ن بهذا الدعم أن نقبل  ، ومن المم الدعم االقتصاد ر مرت  والعمل العس

القوة ". ع إزالته    الوضع القائم حتى نستط
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س عبد الرحمن عارف :     وقال الرئ
حتاج وقتًا، وقد    ع  الط ح، وهذا  س عب الناصر صح أن ما قاله الرئ

رة واحدة تت ادة عس اك، وال بد من وجود ق عرض في هذه الفترة لهجوم أو اشت
ة األمر .   أو تنسي في بدا

س جمال عبد الناصر وقال :      واستطرد الرئ
ة الموحدة..   ادة العر   عندنا الق
س محمد أحمد محجوب وقال :     وتدخل الرئ
ح وقد طلب إليَّ  الفر علي علي عامر، أن أس   م هذا صح أل مؤتمر

ائها. ادة .. وأنا أر ضرورة أح   عن مصير هذه الق
س جمال عبد الناصر وقال :     فأجاب الرئ

  
  يجب معرفة رأ إخواننا السورين .  
  واشترك الملك حسين وقال :  
ة    ة الماض هذا مهم وال بد من معرفة رأ إخواننا ألن تجرتنا في المعر

  انت مؤلمة.
س محمد أح     مد محجوب إلى الكالم فقال : وعاد الرئ
  لقد وعد السورون بتنفيذ أ قرار إيجابي ...  
س عبد الناصر قائًال :     وأيده الرئ
م ماخوس هذا الكالم   ح وقد قال لي إبراه  هذا صح

س شارل حلو وقال :    وتدخل الرئ
ة تشذ عن هذا الموضوع.      أنا ال اعتقد أن هناك أ دولة عر
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قة موقف الجزائر فقال و أوضح الوزر ال   جزائر السيد عبد العزز بوتفل
:  

ا اليوم، وأعتقد    ادة الموحدة خلقت في ظروف معينة تغيرت موضوع الق
فرض خل شيء جديد.   أن تغير الظروف 

حث يتناول    ستمع وال يتكلم، ورأ أن ال صل  ان الملك ف وٕالى هنا فقد 
ع، وتكاد أن ُتطرح على المؤتمر شأنها، وخاصة  عدة مواض التخاذ قرارات 

ان قبل عام وقد  صل  ة الموحدة .. ومعروف أن الملك ف ادة العر موضوع الق
انت المرة األولى  ة الموحدة فطلب الكلمة و ادة العر توقف عن دفع التزاماته للق

  التي رأ فيها حاجة إلى الكالم. 
ارة واحدة   صل من غير مقدمة، فنط ع فقال: " قبل  وتحدث الملك ف

ا  شأن القضا ع يجب أن نعرف ماذا ستقررون  الحديث في هذه المواض
ع أن نقدم .. نرد أن نعرف  ة حتى نعرف على  ضوء ذلك ما نستط االقتصاد

شأن البترول ". غداد  ات مؤتمر  ة لتوص الس   الموقف 
ة ضخ البترول أوًال    طرح قض صل يرد أن  ان واضحًا أن الملك ف لقد 

  .. وهل االتجاه نحو وقفه أو استئنافه ..
ادرة، وقال :  أنا أر أن نستأنف ضخ    س عبد الناصر الم وأخذ الرئ

ا، والدول المنتجة للبترول تعاون  رطان ا و ع الدول، حتى ألمر البترول لجم
  الدول المعتد عليها.

ان األمر صفقة عاجلة، قال الملك    أنما  صل: وقبل أن يتكلم أحد ..  ف
، ونحن من جانبنا  حاجة  إلى دعم اقتصاد ة المتحدة واألردن  الجمهورة العر

  حاضرون في حالة استئناف الضخ..
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صل، يجر    س عبد الناصر والملك ف ان الطلب والعرض، بين الرئ
ه الكلمات من زمن. حيث لم يتحمل من الوقت إال ما تقتض   سرعًا، 

يف تم بين الرجلين، من ودهش الحاضرون لهذه السرعة    في االتفاق .. 
عة. ان بينهما من القط عد أن    غير حوار وال مقدمات، و

حف حصة " الغائب    قة أن  وأراد الوزر الجزائر السيد عبد العزز بوتفل
اب سورا عن المؤتمر ال  " ما دامت الصفقة قد تمت بهذه السرعة فقال : أن غ

حرمها من حقها في  ًا بذلك.يجوز أن    الدعم وأننا ملزمون أخالق
الم يتعذر على سورا أن تقبله فقال : " نحن    صل  ه الملك ف فرد عل

ة المتحدة واألردن تعرضتا ودفعتا ثمن العدوان، أما  نعرف أن الجمهورة العر
ان ألحد  ، وٕاذا  لنا لسنا ضد مساعدة أ فر سورا فال نعلم عنها شيئًا .. و

ة.." وهذا من طلب فليت ات ثنائ ن عن طر اتفاق ون من المم ه ... قد  قدم 
غة القبول !! ص   الكالم هو رفض 

مثلها في االجتماعات    وفي سرعة خارقة.. لم أر أن قرارًا آخر قد حظي 
ع قرن من الزمان ..  ت بها على مد  ة التي اشتر في االجتماعات العر

ان أول قرار ات غة القرار و النص اآلتي :وضعت ص   خذه مؤتمر القمة .. 
ن    م ة  ة إيجاب اره طاقة عر اعت " قرر المؤتمر استئناف ضخ البترول، 

ة التي  ين الدول العر ة، وفي اإلسهام في تم تسخيرها في خدمة األهداف العر
ة من الصمود إلزالة آثار  تعرضت للعدوان وفقدت نتيجة لذلك موارد اقتصاد

  العدوان..".
انت جاهزة .. قرأها و    غة من قبل مؤتمر القمة .. فقد  لم توضع هذه الص

ت الحاضرون وتمت الموافقة ..   السيد محمد أحمد محجوب من أوراقه ... وس
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حث وال مناقشة، منذ أن انعقد  ان أول قرار أصدره الملوك والرؤساء من غير  و
  ومنا هذا.إلى ي 1946مؤتمر الملوك واألمراء في زهراء انشاص عام 

س العراقي عبد الرحمن عارف    ، التفت الرئ وفي لهجة من العتاب الهاد
س جمال عبد الناصر وقال : ونحن نسحب المشروع العراقي بوقف ضخ  إلى الرئ

  البترول . وسنقول للشعب العراقي .. هذا ما يرده مؤتمر القمة.
ان السبب في هذا العتاب، إن المشروع العراقي قد وضع    في القاهرة و

س في  التواف بين المسئولين العراقيين والمصرين... وها قد تبخر وراء الكوال
علم شيئًا..   الخرطوم، والوفد العراقي ال 

عد ذلك، عن مقدار العون االقتصاد الذ    حث التفصيلي،  ثم جاء ال
اغة القرار، ما جر في ص ة المتحدة .. و جر  يجب أن ُقدم للجمهورة العر

ان الكالم للسيد الشرف حسين الهند  ذلك في تحديد المبلغ ونسبته .. وهنا 
ة مبلغ  ة السودان، فقرأ في ورقة أمامه ما يلي: " نقترح أن تدفع السعود وزر مال

ت مبلغ  ه، والكو ا مبل 55خمسين مليون جن ه وليب ه 30غ (مليون جن ) مليون جن
ون مجموعها ه135(و عطى منها() مليون جن ) مليون جنيهه للجمهورة 95، 

ة  المتحدة و ( ه لألردن.."40العر   ) مليون جن
شتي مهلة للحصول على موافقة    تور أحمد ال وطالب الوزر الليبي الد

الموافقة فإن استئناف ضخ  ه  صل أشار إل ة. ولكن الملك ف ومة الليب الح
ساو هذا والر  كالبترول، وصدور قرار إجماعي من الملو  احته وٕاسالته،  ؤساء بإ

  المبلغ أضعافًا مضاعفة.
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صل عن ابتسامة عرضة .. وانتصر بترول العرب    ذا انفرج الملك ف وه
حث  ة .. ولي اس حث الجوانب الس عد ذلك إلى  على العرب .. وانتقل المؤتمر 

شاء ... الم، وليتكلم من  اسة  شاء .. فالس   من 
م، فامتدح قرار العون االقتصاد وٕايجابيته وطلب الملك حسين الكال  

ال في ضرورة إعادة النظر في  ، وأسهب طو استئناف ضخ النف والسماح 
ة،  السلب اسي .. ووصفها  عها العرب في نشاطهم الس ة التي ات األساليب الماض
ة الرأ العام الدولي بلغة جديدة، وعلى أساس صرح  وألحَّ على ضرورة مخاط

ة زاراته المقبلة من الواق ة حديثه، " لمناس ة، وطلب الملك حسين في نها ع
الخطو  ا، أن يزوده المؤتمر  ا وأمر ة وأورو لالتحاد السوفيتي والدول اإلسالم

ة". ة الفلسطين غي قبوله للقض شأن الحل الذ ين اسة الجديدة  ة للس س   الرئ
ان لهذا الكالم معنى واحد، ال سواه .. هو أن   ضًا  و الملك حسين يرد تفو

عرف حدود  رد أن  ة في الخارج ... و ة الفلسطين حث القض من مؤتمر القمة ل
ض...   هذا التفو

ة    تو ان ال بد لي من أن أتكلم ... ولم أتكلم هذه المرة من ورقة م وهنا 
ماني وتجاري ... وأوًال وأخيرًا، من مسئوليتي  المي من إ .. ولكني استوحيت 

ة التي ستالحقني إلى قبر . ال ة أمام الشعب الفلسطيني .. تلك المسئول تارخ
غتفر فيها الخطأ، ولكنها قض ة  اس لة س ة فلسطين مش ست قض شعب  ةفل

قاء وفناء... ة  ة حاضر ومستقبل، وقض   وأمة، وقض
  واستخرت هللا وقلت :  
، وال أحسب  أن وقت   بر ة  ًا، مهما طال " إن الموضوع المطروح له أهم

ة  عتبر ضائعًا، ألننا منذ سنين لم نطرح هذا السؤال الكبير حول قض حثه،  في 



  

-228-  

عيدًا  ة،  صراحة وموضوع ما هو اليوم، إني أرد أن أتكلم  قاً  فلسطين طرحاً عم
ة مصيرة في مرحلة حاسمة تتطلب  عن العاطفة التي ُنتهم بها دائمًا .. هذه قض

يرًا مسؤوًال و  ًا.منا تف   جد
ة مصيرة    عًا، وهي قض ة العرب جم ة فلسطين هي قض " إن قض

يد  بتطورها األخير، وخصوصًا في سنواتها األخيرة . ولكن رغمًا عن هذا التو
ونها  ة تخص شعبها، شعب فلسطين .. و ظل في ذهننا أن هذه القض أرجو أن 

أنه صاحب الكلمة األولى في  ة ال ينفي ح شعب فلسطين  تقرر مصيره، عر
م. ما قررتم مصائر شعو   تمامًا 

ائنًا ما تكون    " وٕاننا نحن شعب فلسطين لسنا عضوا في األمم المتحدة، و
أوضاعنا، فإن شعبنا المشتت المجزأ هو واحد في آماله وتطلعاته .. أكثره الجئ 

ع ة، وتشرده، ال ينفي حقه الطب ي وأكثره أسير، ولكن هذا ال ينفي وحدته الوطن
ل، وٕاذ ة  على المد الطو ان في تقرر مصيره .. نحن ننظر للقض لكل شعب ا 

قي لها  ة ولما  ا القوم حل مشاكله على ضوء آالمه الطارئة ال نتهت القضا أن 
  من معنى، وال وجود..

ة الهدنة، ونحن لسنا    " قلت إننا لسنا في األمم المتحدة، ولم نوقع اتفاق
قرارات مجلس ا ة ال تشملنا ولسنا ملزمين  ارات الدول ل االعت ألمن، ولذلك فإن 

  ملتزمين بها."
ة    س تيتو الذ اقترحه لحل القض " ولنأخذ على سبيل المثال مشروع الرئ

..  
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يف تبدأ، ولكن  -أوًال    مشروع  بل نقا عرفنا  س  .. إن مشروع تيتو ل
يف تصاغ النقا في  لنا نعرف  يف تنتهي .. و عرف  األمم المتحدة، من 

ان لها مدلولها ومفهومها. عض األح   حيث الكلمة تقدم وتؤخر، ولرما الفاصلة في 
امًال تقول أمامه نعم    " لذلك فإن منظمة التحرر ال تر أمامها مشروعا 

لمتها.   أو ال .. أما عندما نر المشروع متكامًال فعندئذ تقول المنظمة 
األمس نحن حددنا موقفنا أ   ة وقد " و تو رة م م الموقر في مذ مام مجلس

ل دقة ووضوح. وأقول  م  م، حتى تكون معروفة أمام عناها ووزعناها عل ط
ة فهنالك خمسون سنة من المصائب  ة الموضوع غا ل تأكيد إنني أتحدث 

ة. ات وراء هذه القض   والوال
ان   ة في الرفض  استنا الماض ت خطأ " لقد قيل في هذا االجتماع إن س

س هو الخطأ، ولك ضعفنا هو الخطأ.   فادحًا .. وأنا أقول لكم إن الرفض ل
وننا    ل أخوة إن  رتنا، وأقول  اد واضحة في مذ ستة م " فنحن نلتزم 

ون تحت  حرمنا من حقنا في تقرر مصيرنا ... ونحن ال نقبل أن ن الجئين ال 
ة دولة. ة ، أل ع ة أو ت   وصا

اسي    ة "إن الحل الس الس ة العالم شيء آخر . ف ة مخاط ف شيء، و
مة األعالم، فقد  ًا، وأنا أعلم ق حث في هذا الموضوع إعالم ع ال ة نستط للمخاط
ما  حر،  سب ألجهزة العدو أن  زورت عليَّ تصرحًا حول رمي اليهود في ال

ا وفرسة الدع حنا ضحا بدو أننا مع األسف أص ة زورت إسرائيل تصرحاتكم، و ا
ة.   اإلسرائيل

" أعود للقول، إنه يتوجب علينا وضع أسلوب علمي لشرح قضيتنا، رغم   
ة لدعايتنا. ولقد وقع اإلسرائيليون  النس حت فينا عقدة نقص  أننا أص أنني أشعر 
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في أخطاء قاتلة في دعايتهم.. فشعارهم " من النيل إلى الفرات" هل يدل على 
ة . وهناك وايزم ةعلم ة في الدعا ن الذ قال : إننا نرد أن نخل فلسطين يهود

قل إنه لو  ان مؤخرًا، ألم  ضًا. واي ليزة .. هل هذا علمي أ لترا إن ما هي إن
ة.  121صوتت  دولة  ضد العدوان فلن ينصاع، ولن ينسحب من األراضي العر

تكلم ادرة و مسك بزمام  الم ان  عًا ال .. ولكن اي ة؟ ط من  هل هذه لغة علم
ان؟  صدر فيها قراران من األمم المتحدة ورفضهما اي ز القوة .. ثم القدس ألم  مر
لها تحٍد واستفزاز  القدس تصرفات  ة، وقد تصرف اليهود  هل هذه مناهج علم

ة. ح ة والمس   للمقدسات اإلسالم
الغة في موضوع اإلعالم ..وال مانع من استبدال    س من داع للم " إذن ل

ة في  لهجتنا، لكن س الجوهر .. دون استبدال األسس الرئ دون أ مساس 
ة.   القض
ة    ة الجمهورة العر صراحة .. إن سيناء هي مسئول " وٕاني أقول لكم 

ة  ذلك فأن الجوالن مسؤول ة و المتحدة تتحملها أمام الشعب المصر واألمة العر
ة السورة تتحملها أمام الشعب السور وا ة .. ومن الجمهورة العر ألمة العر

المرصاد.   أراد أن يتنازل فليتنازل والتارخ 
ست أل ملك وال    حر فإنها ل ة من النهر إلى ال " أما األرض الفلسطين

س  ل ملك أو رئ ع أحد أن يتنازل عن شبر واحد منها ...  ستط س، وال  رئ
فلسطيني ملك فيها ح الدفاع، ال ح التنازل .. فلسطين هي ملك الشعب ال

ا الجزائر وتونس  ان لي شرف الدفاع عن قضا قرر مصيرها .. ولقد  وهو الذ 
حت مستقلة  حمد هللا أص ا والمغرب في األمم المتحدة .. وهذه األقطار  وليب
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ع هذه الشعوب قررت مصيرها بنفسها .. ومن ح  م .. وجم وممثلة بوفودها بين
قرر مصيره.   شعب فلسطين أن 

حث عن حل  وهنا سألني   يف تتصور أن ن س وزراء السودان : إذن  رئ
ة؟ ة الفلسطين   للقض

ة، من غير شك، وأعتقد أن    ة عر ة هي قض ة الفلسطين وأجبت : القض
ان مواطنًا أو ملكًا له ملء الح أن يدافع عنها، ولكن ال أن  ل عري، سواء 

ما تشاؤون ولكن ق حثوا عن الحلول  بول الحلول يجب أن يتم يتنازل عنها ... وا
اإلجماع  في اجتماع للملوك والرؤساء ومعهم منظمة التحرر .. وأن يتم قبوله 

."  
س تيتو،    وتدخل الوزر التونسي، وقال : نحن نواف على مشروع الرئ

وت. فرض  من قبل مجلس األمن، ونحن ال ُطلب منا سو الس   ألنه  سوف 
ت  عن الوطن ؟؟!!     قلت : وهل نس
، ليبد تحف السودان فقال : " أرد أن أعطي    س األزهر وتدخل الرئ

لمة موجزة، وهي أننا في السودان ال نر مع إسرائيل من منط  نفسي الح 
ه". الصلح أو ما يؤد إل حال أن نقبل  ننا  م   سو منط المقاومة، وأنه ال 

ح   المه في شرح وتفصيل عن ضرورة ال ث عن حل وأعاد الملك حسين 
اتي،ما  م أن تحددوا لي مسئول المه وضع السؤال اآلتي : أرجو جديد وفي ختام 
و،  م أن تقولوا لي  ماذا أقول  في موس هو الحل الذ يجب أن نقبله . أرد

ام ... عد أ   والعالم اإلسالمي عندما أبدأ زارتي 
الشعب الفلسطيني .. إن الموقف واضح .. إ   ما يتعل  ن وقلت : ف

ملك  منظمة التحرر هي وحدها التي تمثل الشعب الفلسطيني وتتحدث بلسانه وال 
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ة  سًا، أن يواف على أ حل للقض ان أو رئ أحد غير الشعب الفلسطيني، ملكًا 
ة.   الفلسطين

ين الملك حسين ..     وتوتر جو الجلسة، في هذا الحوار بيني و
س عبد الناصر في الحديث فقال :     وتدخل الرئ
اسي ال بد أن نضع في حسابنا ...     حتى نتكلم عن الحل الس

1 - .. ر   العمل العس
2 - ..  الوضع االقتصاد

ساعدنا على    الصمود االقتصاد  وأعتقد إن القرار الذ اتخذ المتعل 
ا  اسي . ولكن يجب أن نضع في حسابنا أن هناك اتفاقًا بين أمر الصمود الس

اسي للقض ا على أسس الحل الس ة وهذا االتفاق موجود في المشروع وروس
ان أثروا في وجهة نظرهم ..وطلبنا من السوفيت  ي .. واألمر السوفيتي األمر
ان جوابهم أننا نواف على ما  صلنا منهم تفسير و ح وجهة نظرهم ولكن لم  توض

ه وهم على استعداد الستعمال " الفيتو" والمشروع يتضمن:   توافقون عل
  ب ..إنهاء حالة الحر  - 1
ة. - 2 ا الفرع ة المالحة والقضا  االنسحاب ثم يلي ذلك قض

ا تحاول الضغ علينا للقبول بوضعنا.    وقد رفضنا هذا .. واليوم أمر
النهارده ما نقدرش نقول أنو هناك حاجات حنقرر وننفذ ما نرد ونرفض ما نرد، 

جب أن نفهم أنه علينا إما أن قظة العدو. و نقبل أو  ألن هذا ال ينسجم مع  
لة. ة فلسطين وٕانهاء هذه المش   نرفض .. العدو له هدف هو حل قض

ون مفهوم لدينا أننا نأخذ    اسي يجب أن  إذا تكلمنا عن العمل الس
س فنحن خاطئين.   ونعطي . وٕاذا تصورنا أنا حناخذ و
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" لذلك علينا أن نقرر ماذا نحن مستعدين أن نعطي واليوم يختلف الوضع   
ا متفقتين  1956عن سنة  ا وروس لي أمر .. النهارده الوضع مختلف اختالف 

ذلك  اة، واالثنين اتفقوا على إنهاء حالة الحرب، و قاء والح على ح إسرائيل في ال
قو  حاجة إلى نضال عنيف. اليوم موقفنا ح ح صعب و اسي أص فالعمل الس

ع أن نصمد." ة ونستط   عد القارات االقتصاد
لة عند   ش والقنال " والمش نا في مصر تختلف عن األردن، أنا سينا متهمن

قاومون وقد  لة. أما قطاع غزة فهم  ض حل المش ن يؤثر لكن التعو م ان 
ع أن نقاوم وأن نرفض أ حاجة مش  ارح ناس فيها .. إذن نحنا نستط اعدموا ام

ون قادرن على الهجوم. ة من انا لغا   عاج
قلقني هو الضفة    ة. والسؤال اللي واجب نسأله: هل " ولكن ما  الغر

الزمن في صالحنا أم ضدنا هناك ؟ أنا في رأيي أن الزمن ضدنا. والناس أحوالها 
اسة  ة . وقد اتحدت األحزاب المتطرفة في إسرائيل وهذا يجعلنا نتوقع س صع

ة والقدس وٕاال إذا تر قول أنه الزم نستعيد الضفة الغر ة متطرفة . أنا  نا إسرائيل
ة وال القدس ".   هذا الموضوع فلن تعود الضفة الغر

ع ذلك .  "   رًا نحن ال نستط س هناك من سبيل أمامنا إال عس إذن ل
ة.. وأنا لما جالي الملك حسين  اسي من أجل استرجاع الضفة الغر العمل الس

ة قلت له الكالم ده لة في الضفة الغر المش ان شاعر   .  في القاهرة، والواحد 
ة على أساس إنها  ة في الضفة الغر والسبب الثاني أن اليهود لهم إطماع أساس
ة. ولو وضعنا أنفسنا موضع اليهود  من فلسطين .أما سيناء فأطماعهم فيها ثانو
اسي  قول هذا الكالم للخروج بنتيجة أنه ال بد من العمل الس س يرجعوها؟ أنا  فل
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سرعة .. وأنا قلت للملك حسين ما  ا وقلت له أن يلجأ و أمر قطعش عالقاته 
ة شر عدم التفاوض وعدم الصلح". ل الوسائل الستعادة الضفة الغر   إلى 

ين    ة يزد في تم مر على احتالل الضفة الغر ل يوم  " وفي رأيي 
ة رغم إننا غير  االحتالل. وأقول أن هناك هدف عاجل هو تحرر الضفة الغر

القوة اسي ولذلك قلت للملك  قادرن على ذلك  رة وال بد من العمل الس العس
عمل من أجل استرداد الضفة  حسين أن أ شيء بدون الصلح مع إسرائيل الزم 
ة وقد تتحول الضفة  ضر األمة العر ة. وأ تطرف في هذا الموضوع ب الغر

ما تحولت األراضي التي احتلت من زمان." ة    الغر
أ ورأيي أن يتف حسين مع    ة  ان على استرجاع الضفة الغر األمر

اسي  اسي والنضال الس ة في الحل الس دول عر ده، موقفنا نحن  عد  ل  ش
  مختلف عن الملك حسين.

ة أخر    استطاعة دول عر ات المتحدة، و " نحن عالقاتنا سيئة مع الوال
صل اتصال مع عمل الملك ف ا  أن تلعب دور في هذا السبيل، واقترح أن  أمر

ا.   شرح قضيتنا وموقفنا .. أما نحن فسنتصل بروس
صل فقال :     " وتحدث الملك ف
ا    أن على أمر ون موقفنا موحدًا .. أنا نصحت جونسون  " يجب أن 

االنسحاب .. وما زلنا نسعى وقد قلت لإلنجليز  أن تشجب العدوان وتأمر إسرائيل 
غ ان هذا هو حديثي مع د   ول..نفس الكالم .. و

  :   الشقير
عد استماعي لكل ما قيل. وأرجو أن أقول    أنا أتحدث في هذا الموضوع 

ألخر مرة، مستكمًال وجهة نظر المنظمة في الموضوع المعروض اآلن .. وأرجو 
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المي محمل التطرف اآلألم التي يتعرض لها شعبنا واألخطار التي  حمل  أن ال 
ارنا  ة تمأل أف   وتفزعنا أنا ال أخالف في هذا..نتعرض لها الضفة الغر

ير جلي ودراسة    عد تف رة، وضعت  اد الستة التي وضعناها في المذ الم
ل دقي إال ألن المنظمة  ش ة و تو اد إال م هادئة. وما أردنا أن تكون هذه الم
اد هي التي نسترشد بها في حل مرحلي  أن هذه الم تشعر شعورًا أمينًا صادقًا 

  أو نهائي ..
ة .. هذا ال    ذلك على انسحاب العدو من الضفة الغر " نحن متفقون 

ة،  الدول الغر اسي ممن لهم عالقات  ذلك نقر بذل الجهد الس ه. و خالف عل
ل ما يبذلون للوصول إلى غايتنا المرجوة لالنسحاب من  ورون على  وهؤالء مش

ذلك إخواننا ممن لهم ن .. و م أسرع ما  ة و عالقات مع الشرق  الضفة الغر
اسي من أجل بذل مثل هذه  ة لالتصال الس النس والعالم الثالث. ال مانع لدينا 
ة . إنما السؤال الذ أمامنا ما هو الثمن؟  االتصاالت بهدف عودة الضفة الغر
المعاناة  ما ترد إسرائيل  ان لي خبرة  لنا نعرف إسرائيل، وأقول بتواضع 

س وراءه العناد، وٕانما تقدير مدروس وراءه ممارسة والممارسة .. موقف المن ظمة ل
  ومعاناة .. ولقد قيل أنه يجب إن نأخذ ونعطي...

ان    ة، إذا  والسؤال ما هو الثمن الذ علينا أن ندفعه لعودة الضفة الغر
ون قد قبلنا ما ال  يجوز قبوله.   الثمن أكبر وأشد خطرًا، فن

ا التي اقترحتم   صل  وماذا ترد أمر أن يتصل بها الملك حسين والملك ف
ة  ة قض ا مصممة على النقا الخمس التي أعلنها جونسون وأهمها تصف .. وأمر
ة..  ة النهائ ات المتحدة على التصف فلسطين؟ فهل نحن مستعدون لموافقة الوال
ا ال  ا ال ترد عودة الالجئين بل ترد وضع حدود ثابتة إلسرائيل، أمر فأمر
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ة، وهل تظنون أن تقبل ة للقض ة نهائ ، ومعها إسرائيل، إال الوصول إلى تسو
ذلك فإن المشروع اليوغوسالفي ينتهي إلى سلم  ة ستعود سلمًا ... و الضفة الغر
ت ..  طالبنا الوفد التونسي أن نس ة .. و ة الفلسطين ة للقض دائم، وٕالى تصف

ت على الوطن.   نحن ال نس
س عبد الن     اصر وقال :وتحدث الرئ
ة    ة" التسو ة النهائ " أنا بختلف مع األستاذ الشقير حول " تعبير التسو

ة تعني الجلوس مع إسرائيل ووضع اتفاق نهائي. وأنا ال أواف على اتفاق  النهائ
  نهائي...
قول مستعد أنا ادفع    ة فصار عندنا مصيبتين، وأنا  ان عندنا مصي  "

  ة.ثمن مقابل استعادة الضفة الغر 
ة".    أن مشروع تيتو يوصل إلى تسو   " وأختلف مع الشقير 
  وتناولت الكالم وقلت :  
ع أن    س عبد الناصر وال أخاف منه لكني ال أستط الم الرئ أنا أفهم 

نه أن يزاودني على الخوف على  م الم الملك حسين .. وال أظن أحدًا  أفهم 
ة وأهلها، فهي مسق رأسي وأهله ثيرًا في الضفة الغر الغ  ا أهلي ..وأظن أننا ن

موا  م أوًال أن تق اسي فعل اسي.. إذا أردتم أن ينجح الجهد الس نتائج الجهد الس
ما أوضحتها في المشروع الذ قدمته لكم ادة  )1(دولة االتحاد  م أن تنشئوا ق وعل

نتم تظنون أن ا طة بإسرائيل على األقل ..وٕاذا  رة تشمل الدول المح ألمم عس
ام العدوان  ما جر أ ة في خالل مدة وجيزة  المتحدة ستعيد  إلينا الضفة الغر

ع أن نعيد الضفة  1956الثالثي عام  فنحن نجر وراء السراب .. نحن لن نستط
                                                           

)1( ،  .وك والرؤساءحوار وأسرار مع المل أحمد الشقير
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قرون .. وأن نصائح  أعوام وال  أشهر وال  ة عن طر األمم المتحدة، ال  الغر
ي لن تعي س األمر صل للرئ اسة لن الملك ف الكالم والس ة ..  د الضفة الغر

ة.   تعود الضفة الغر
قة وقال :      وتحدث الوزر الجزائر بوتفل
عد ما    ة في الحديث ولكن ال أجد ما أقوله ، حتى  الرغ " إني أشعر 

ة. إن موقف بلد  الوضع في الضفة الغر مة تتعل   ه من تفاصيل ق استمعنا إل
وحيدة التي طرحت علينا هي المشروع اليوغوسالفي.وقد معروف. إن القاعدة ال

ًا وقد ال نرا  ًا. هنراه مناس   مناس
صل إلينا هذا المشروع عبر األمم المتحدة أو    ن أن  ان من المم " وقد 

ة لتيتو. أقول هذا، وما بود أن أتهرب من  الصحافة بدًال من الزارة التارخ
و  ات وال أن أتملص منها، و د أن أقول أن  في مشروع تيتو حاجة في المسئول

و وواشنطن  عقوب .. يلتقي عليها الشرق والغرب. ظاهر جدًا أن موس نفس 
ش السلمي ولذلك يجب  ة لهم إسرائيل نقطة " توتر " تعرقل مسيرة التعا النس

ة لالعتراف بها.   العمل لدفع الدول العر
م بلغراد لهذا    ة : إن تقد ستهدف " المالحظة الثان ل  المشروع لنا بهذا الش

شر  ن أن نرضى  أن يتوقعوا على األقل صمتنا. الصمت رضاء . ومن المم
الدرجة األولى  ة التي نقول أنها تهم  ة الفلسطين القض الجوهر و عدم المساس 
الدرجة األولى الشعب  أمة لنا دور ولكنها تهم  الشعب الفلسطيني. نحن 

  الفلسطيني.
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الثالثة: إن هناك دوًال في المنطقة وقع عليها ضغ  شديد  " المالحظة  
ة أن  ون من الالمسئول وقو وهي تشعر بهذا الضغ أكثر من الجزائر .. و

عيد  انت في محلها. 4000اإلنسان ال عطي النصائح حتى لو    يلومتر 
ح، فهنالك وجه ثاٍن هو تحمل    ان هذا الوجه الصح " ولكني أقول إذا 
نت المسئو   . يرنا اآلن مضغو ة . فنقول إن تف م ة ال إقل ة إلننا نردها جماع ل

ًا. ًا وال روس ًا ال يوغوسالف ون ما ندرسه الليلة مخططًا عر   أتمنى أن 
ة الدول الكبيرة لحدودنا، وهذا منط    " والواضح هو الحديث عن حما

ان التي أمامها الصين و  ة لألمر النس إنسان وال تزد أن  مليون  700غرب 
االعتراف بإسرائيل. طة  حت مرت اتنا أص   تعترف بها .. بينما نحن ح

ع    ة ال تستط بير وسمعت أن الدول العر ة  أن تخوفنا على الضفة الغر
اسي، يوجد أخذ وعطاء. وال  المقاومة .. لذلك لجأتم للحل الس استرداد الضفة 

عط ان انفراد الملك حسين  ان عنده حلول.أعرف إذا    ه قوة .. اللهم إال إذا 
قة خطيرة، والحل للمشاكل األخر قد    ون سا ه أخذ وعطاء  الحل إذا ف

ة لسيناء  النس ذلك  ة أخذ وعطاء  ا قة قد تجعلنا في ح لة. سا أخذ سنوات طو
  والمرتفعات السورة . لذلك نحن اآلن في حيرة.

ه واالجتهاد صا   ع األطراف ولكن الهدف نحن متفقون عل دق من جم
نت أوثر أن ال  لزامًا علي أن اعترف  أن هنالك خالفا بيننا  في األسلوب و

حث الموضوع قبل استكماله في عقولنا".   ن
س تيتو وأعرب عن    مة وأيد مشروع الرئ تور محمد بن ه وتحدث الد

  اتفاقه مع الملك حسين في خطواته للمساومة.
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اتي وتكلم الملك حسين وقال    اتي وصالح :" أرد أن توضحوا لي مسئول
اد الستة. وأعود إلى مؤتم القمة األول  ر. سمعنا من األخ الشقير عن الم

اد  ي نستوضح عن هذه الم وٕانشاء المنظمة وتكليف األخ أحمد، واليوم نسأل 
تبها؟ مرة أخر أشعر اآل صراع، هل أنا مسئول  نالستة، ومن وضعها ومن 

ما أعمل أوال أعمل  عن الضفة ة والقدس؟ وال أقبل أن استأذن من أحد ف الغر
."...  

  ووجهت حديثي إلى الملك حسين، وقلت :   
" أكرر مرة أخر أن شعب فلسطين هو صاحب الح وما من ملك وما   

قتصر على  ان المؤتمر س ة فلسطين، و إذا  ملك الح في حل قض س  من رئ
اسي من غير التز  رتها، فأنا سأنسحب من الجهد الس اد التي ذ الم ام 

  االجتماع...".
م على االجتماع،    س األزهر أن أزمة تخ وتوتر الجو .. وأحس الرئ

ادر إلى تأجيل الجلسة لتستأنف في اليوم التالي:   ف
وفي الليل، جاءني الوزر العراقي السيد إسماعيل خير هللا، والسيد   

ة الس حثا معي الموقف، وطال الحديث .. الشرف الهند وزر مال ودان، لي
  وقلت لهما.

ش، وال انفراد    رتنا : ال صلح، ال مفاوضة،  ال تعا الالأت األرع في مذ
ة، هل أنتم موافقون عليها ..... ة الفلسطين   أ حل للقض

االجماع ...   جب أن يواف عليها مؤتمر القمة    قاال : نعم ... و
  غدًا .. وٕاذا لم يواف المؤتمر، فسأنسحب... قلت : سأحضر االجتماع  
  قال : ونحن ننسحب معك.  



  

-240-  

انت الجلسة األخيرة...    اح الغد، و عة في ص   واستؤنفت الجلسة الرا
ه ...   المًا واضحًا قال ف شتي، وتكلم  تور ال دأ الوزر الليبي الد   و

ا قد تغيب عن هذه الجلسة) : ان ولي عهد ليب   ( و
س ناصر والملك حسين هذه التحليالت " أعرب عن ت   قدير لتحليالت الرئ

ما أود أن أعرب عن تقدير  ة،  شجاعة أدب ة التي تتمتع  الصرحة والواقع
ع أن  للمساهمات التي تفضل بها أصحاب الجاللة والفخامة من الواضح للجم

  المقصود هو االنسحاب وأنه ال بد من دفع  الثمن .
غي أن نصل " إسرائيل ترد ثمناً    ن طالب ثمنًا أقل من هذا. و ، والعالم 

إلى التفصيالت، ولنسأل عن استعدادنا للثمن الذ سندفعه، وذلك حتى نقلب 
  الوضع الدولي ضد إسرائيل ..

ه دول العالم هو:     " الثمن التي تطل
  إنهاء حالة الحرب. - 1
ة. - 2 اه الدول  حرة المرور في الم

يردهما الرأ العام الدولي . وٕاذا قبلنا بهما  " هاتان هما النقطتان اللتان  
  سننال تأييد الكثير من الدول.

س عبد الناصر أيد المشروع    " نقطة أخر أرد أن أقولها وهي أن الرئ
ه الرأ العام. فهل نعتمد  اليوغسالفي واقترح أن نضع مشروعًا متكامًال نواجه 

نقطة أساس، أم نضع مخط   طًا جديدًا؟.المشروع اليوغوسالفي 
ة المتضررة. وسنحاول    ه الدول العر اسي ترتض د أ حل س ا ستؤ "ليب

ة حسب توجيهات المجلس الموقر".   شرح وجهة النظر مع الدول الغر
س العراقي عبد الرحمن عارف فقال:     وتدخل الرئ
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ة، إن    عطي الفوز لألمة العر عض النقا التي أعتقد أن اتخاذها  لّد 
ه هو أننا  قدومنا ة .. وأعتقد أن أول عمل قمنا  اء عمل أش إلى هنا للخروج 

  أعطينا اإلسناد للدول المواجهة إلسرائيل ...
اٍف ألنه يجعلهم يبنون وجودهم على قوتهم    عًا هذا العمل غير  ط

ة، دون أ تفوق، أ في حالة دفاع .. وهذا لن يوصلنا إلى أ نتيجة  الحال
قينا تحت رحمة    الغير.و

ة في بلدها    انها أن تهيء قوة مناس ة أخر بإم ه هناك دول عر فعل
ما  تكون جاهزة وحاضرة لالنتقال إلى الجبهة وقت الالزم .. والقوة التي أتخيلها 

  يلي: 
ات  - 1 ا ة د تي انها تجهيز  ا .. هل بإم غرب القنال، لو فرضنا ليب

ا تجهيز ولواء مشاة  مع سرب طائرات مقاتلة .. هل تست ع ليب ط
  هذا؟

انها ذلك؟ - 2 ة نفسها .. هل بإم  تونس تجهز الكم

ذلك الجزائر مع لواءين مشاة وسرين طائرات.. - 3  و

ات ولوء مشاة وسرب  –المغرب  - 4 ا ة د تي ا أ  مثل تونس وليب
 طائرات .

 لواء مشاة. –السودان   - 5

عًا نحصل على لواءين مدرعين و   ة مشاة و 6من هذه جم  أسراب 6ألو
ة المتحدة. ا للجمهورة العر   طائرات وتكون قوة احت

الهجوم خالل سنتين..   نًا أن تتعرض  ون مم   عندئذ 
  ثم نأتي للجانب اآلخر : شرق القنال..  
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ة  - 1 ات  –السعود ا   سران طائرات. –لواء مشاة  –تيبتان د
ت - 2 ات و -الكو ا ة د  أسراب طائرات. 3تي

تائب. 3 –العراق ثالثة أسراب طائرات  - 3 ة وثالث   ألو

سر في سورا ولبنان  واألردن... وٕاذا    اإلضافة إلى ما هو مت " هذا 
ة. لة الحال قدرتنا أن نواجه المش ون    عملنا بهذا 

عًا أن نعمل ألن    حتم الموقف علينا جم اسي:  ة للعمل الس النس " و
رام مس ذلك  اب لتحقي أهدافنا، على شر أن ال  ل  ة العرب أو ما نطرق 

ننا خالل  م ة  رأيي هذه حلول واقع ة فلسطين. و ع قض ع أو تضي سمى بتمي
." ون في موقف الهجوم ال الدفاع فق   سنتين من أن ن

س عبد الناصر وقال :     وتكلم الرئ
اسي،    نا جداً حتى في العمل الس قو س عارف  الم الرئ " من الواضح أن 

م اسي يتأثر  ون في ألن العمل الس م االقتصاد ن التدع واقع الضعف والقوة. 
ون معروفًا للدول التي تدعم إسرائيل أنه أن لم نصل إلى  ز أقو جدًا. و مر

القوة. ه  اسة فنصل إل الس   هدفنا 
ة موحدة، نحن نقول إنه البد  من    ادة عر ستدعي ق ر  " العمل العس

اسي ولكن يجب أ الم المسير في طر النضال الس ن نستعد لمواجهة النتائج. ف
اء  ون أقو ل دولة. لكن إذا أردنا أن ن ات  ان األخ عبد الرحمن يتوقف على إم

ة". أ للمعر رًا نته ًا سنصمد، وعس اين إننا اقتصاد ون    الزم 
حسن أن نتجه إلى    حاثنا، و س األزهر : لقد انتهينا من أ وقال الرئ

  وضع القرارات .
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حث وقلت : أن   س بجدول األعمال ... نحن لم ننته من  ر السيد الرئ ا أذ
امله ..   الجدول 

قي؟؟     قال : وماذا 
   ،" ر قلت : البند األول يتضمن "  إزالة آثار العدوان على المستو العس

ًا  اس عيدة المد ومتكاملة س ة شاملة  ع يتضمن :" وضع خطة عر والبند الرا
ًا لد رًا واقتصاد ة".وعس   عم التضامن العري وتحقي األهداف العر

ر وال أر    س العراقي قد تناول الجانب العس وأضفت قائًال : " إن الرئ
ضع خطة  صح أن ينتهي هذا المؤتمر قبل أن  م قد توصلتم إلى نتيجة .. وال  أن
له حتى اآلن هو الدعم االقتصاد  بدو لي أن حصيلة هذا المؤتمر  شاملة .. و

سير من الموضوع الكبير..".لم   صر واألردن.. وهذا واجب، ولكنه جزء 
ثيرة تنتظرهم في    ات  : األخوان عندهم مسئول س األزهر فقال الرئ

  بالدهم، وهم يردون العودة .
م    ة الكبر .. فهل يرسو المؤتمر على تقد ة هي المسئول قلت :  القض

ه وانتهى .. وهذا المبل 135مبلغ  غني مليون جن سمن وال  ة ال  ة للمعر النس غ 
  من جوع..
شأن    س محمد أحمد محجوب وقال : أنا عند اقتراح  فتدخل الرئ

م .. وهو " أتف الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم  ة أقرأه عل اس الجوانب الس
اسي على الصعيد الدولي الدبلوماسي إلزالة آثار العدوان وتأمين  في العمل الس

عد عدوان انسحا ة المحتلة  ة من األراضي العر ة المعتد  5ب القوات اإلسرائيل
ة وهي عدم الصلح  ة التي تلتزم بها الدول العر اد األساس يونيو في نطاق الم
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ح الشعب  مع إسرائيل أ و االعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسك 
  الفلسطيني"..

ه، وقال : أ   نا اقترح شطب عدم الصلح ألن فقفز الملك حسين على قدم
ارة ستضعف موقفنا في األمم المتحدة.   هذه الع

ضاف إليها  "    ارة " عدم الصلح" وأن  قاء ع وقلت : وأنا أصر على 
ة". ة الفلسطين ة للقض ة تسو قبول أ   عدم االنفراد 

تحدث    ة و عصب واختل النظام في الجلسة، فقد راح الملك حسين يتكلم 
ش األردني .. عن الخسائر الج   التي حلت 

اني، ومعي أوراقي ..وقلت أنا لست ملكًا ألحرص على    ونهضت من م
س جمهورة .. أنا واحد  قاء رئ سًا ألحرص على ال قاء في الملك، ولست رئ ال
ل شيء .. ولكن  عد لنا ما نخسره، ألننا خسرنا  ل شيء، ولم  من شعب فقد 

رامتنا وآمال شجعني قي لنا عقلنا، و نا . إن االتجاه العام في هذا المؤتمر ال 
ع أن أساهم في هذه القرارات .. ولذلك فإني أعلن   ه، وال أستط ة ف على المشار

  انسحابي من المؤتمر . 
أون لحضور    ت الملوك والرؤساء يته وخرجت من االجتماع .. وتر

ة وس مظاهر الحفاوة و  س ة في القاعة التأس تحت أنوار الجلسة الختام
  المصورن..

ان المشترك الذ أصدره الملوك والرؤساء معلنًا " أن اجتماعاتهم    وتلي الب
ة .. وقرروا أن إزالة آثار العدوان  ة التارخ م المسئول عظ سادها الشعور المشترك 
ة .. وعبروا عن عزمهم األكيد على  ع الدول العر ة بين جم ة مشتر هي مسئول
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انة الح المقدس لشعب ضرورة مواصلة ا لعمل العري الموحد من أجل ص
  فلسطين في وطنه..".

ان المشترك ستة أعوام، لم ير المواطن العري دليًال    وقد مر على هذا الب
  واحدًا على العمل العري الموحد ...".

ه    ذب اشترك ف ان المشترك هو الكذب المشترك..  ح الب هذا  أص و
  الملوك والرؤساء ...

  " وا يشهد إهنم لكاذبون ".

م   صدق هللا العظ
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  ..الصفعـة األولـى
  اءـوك والرؤسـللمل 

  
  إعالن   
عد انتهاء    اشرة  ًا م ة مؤتمرًا صحف س منظمة التحرر الفلسطين عقد رئ  "

ة لمؤتمر القمة العري في الخرطوم " .   الجلسة الختام
ارزة في فندق جرانداوتيل في ان    صورة  هذا هو اإلعالن الذ ظهر 

ة حتى تقاطر الصحفيون  د ينتهي مؤتمر القمة من جلسته الختام الخروم .. ولم 
س منظمة التحرر في مؤتمره  قوله رئ ستمعوا ما س العرب واألجانب إلى الفندق ل

  الصحفي ...
انًا موجزًا أع   ة المؤتمر قرأت ب ه أن منظمة التحرر وفي بدا لنت ف

ع أن تشارك في تحمل  ة قد انسحبت من مؤتمر القمة " ألنها ال تستط الفلسطين
ه الملوك والرؤساء في معالجتهم لموضوع  ة االتجاه العام الذ سار عل مسئول
رة  ة شاملة، عس ضع خطة عر إزالة آثار العدوان... ذلك أن اجتماعهم لم 

ة، ل اس ة وس ات مؤتمواقتصاد وزراء  رمعالجة الموقف ..ولم يلتفت إلى توص
ة للدول التي وقع  م معونات اقتصاد ًا بتقد تف المال واالقتصاد والبترول العرب، م
عض  اإلضافة إلى رفض  ة ..  اس يز على الجهود الس عليها العدوان، والتر

حل القض ما يتعل  ة لمنظمة التحرر الفلسطيني ف ة المطالب األساس
  ..".ةالفلسطين
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صورة    ة ساعتين، والصحفيون األجانب،  واستغرق المؤتمر الصحفي قرا
ما يردون ... ما أرد ال  سألون، وأنا أجيبهم  حاورون و   خاصة، 

ة المؤتمر قلت ل   روا أوفي نها ني انسحبت هم مازحًا : ال تنسوا أن تذ
  من مؤتمر الخرطوم لسبب هام جدًا.

  هذا السبب الهام..قالوا : ما هو   
حر،    ال قلت : لقد طلبت من الملوك والرؤساء أن يوافقوا على إلقاء اليهود 

  ولكنهم رفضوا! ...
تبوا    ة ل اء إلى اآلالت الكات االت األن وانصرف الصحفيون وممثلو و

اتهم ورسائلهم إلى صحفهم .. وهم يتندرون على موضو  في  إلقاء اليهود عبرق
حر    ..ال

رفت أنا بدور إلى شرفة الفندق استنش الهواء العليل وأنا أحس وانص  
انت تشدني إلى ثالثة  أنني ملكت حرتي وخلعت عن عنقي ثالثة عشر  جبًال 
ون على مزاجه وهواه  ل منهم يرد النضال الفلسطيني أن  سًا،  عشر ملكًا ورئ

!!  
انوا قد انته   وا لتوهم من االجتماع وأقبل عليَّ عدد من الوزراء والسفراء، و

ة  ان أكثرهم ودًا لي وزراء تونس والسعود الختامي لمؤتمر القمة، فجلسنا معًا، و
ه مؤتمر  والمغرب واألردن... وراحوا يراجعون الحساب الختامي لما انتهى إل

  الخرطوم.
س عميًال لعبد    شفت مناقشات المؤتمر أن األخ الشقير ل وقالوا : لقد 

ا أخي نحن ظلمناك، ال تؤاخذنا..الناصر .. وهللا    
يف ذلك ؟؟     قلت : و
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س عبد الناصر قالها أكثر من مرة إثناء المناقشات .. " أنا     قالوا : الرئ
"..   أختلف مع الشقير

س    س عبد الناصر، وقلت: الرئ الرئ وأحسست أنهم يردون التعرض 
قول إنه يخت شرفني أن  ة ضخمة وٕانه ل لف معي .. هذه هي عبد الناصر شخص

ام السوداء..   صالة النضال .. اختالف في االجتهاد القومي، وخاصة في األ
س عبد    نت تبد آراء مخالفة للرئ نا مستغرين أنك  قة، أنا  قالوا : الحق

ك هو األصوب .. ولماذا ال تعلن ذلك  ان رأ ثير من األمور  الناصر .. وفي 
  في مؤتمر صحفي ..

س عبد الناصر في هذه اآلراء، ما دمتم قلت : وأنتم    لماذا لم تخالفوا الرئ
  ترونها على صواب؟؟

قينًا أن    ثم تناول الحديث جوانب أخر عن مؤتمر القمة، تزد المرء 
ة إال اسمها.. حمل من األمة العر م العري ال    الح

اح    وغادرت الخرطوم في اليوم الثاني إلى القاهرة ألقرأ في صحف الص
قات أ م .. وتعل م الفخ ن عن قرارات مؤتمر القمة ونجاحه العظ ضخم العناو

ضعة  ع، أو  ضعة أساب ما يوحي للمواطن العري أنها ل الملوك والرؤساء ، 
عود األمر  ة و ة عن األراضي العر أشهر على األكثر، وستجلو القوات اإلسرائيل

ة مطم ان.. وفي زاو أن شيئًا ما  ان، و ورة مغمورة، رأيت في الصحف إلى ما 
ة قد انسحب من االجتماع .. ولم  س منظمة التحرر الفلسطين أن رئ قول  خبرًا 

اب.. ر األس   تذ
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ن ينشر فيها إال    ة .. ولم  ام تحت الرقا انت الصحف في تلك األ و
مؤتمر الخرطوم، وأنه سيدحر إسرائيل، وسيخرج الزر من البير ...  التمجيد 

اره إلى العدو،  والواقع ة للعمل الوطني أن تتسرب إخ ة لم تكن حما أن هذه الرقا
ة  ة العر م العري من السقو .. وذلك أن هذه الن ة للح انت حما ولكنها 
ان  اته وجمهوراته، لو  ملك أسره،  م العري  ة إلسقا الح اف انت  الكبر 

ش في ظل الحرات العامة.. ع   المجتمع العري 
انت صحفه مدعاة    وحتى لبنان، واحة الحرة في الوطن العري، 

ة الكلمات المتقطعة  ن الصحف مقطعة، تمامًا مثل تسل انت  عناو ير،فقد  للتف
ر .." أو عنوانًا  شأن .. العس .. فتقرأ العنوان : ال خالفات بين .. الخرطوم 

ة وال قول .. " المؤتمر .. مقاطعة .. األمر ًا  ة .. " أو عنوانًا ثالثًا  ثان برطان
ة ..". ة ... المصارف األجنب   قول : األرصدة العر

امله، في    ض  عض الصحف، في بيروت تترك " عمودًا " أب انت  و
ة .. وهو نوع من  الصفحة األولى . لتعرب للقار العري عن سخطها على الرقا

ة االحتجاج الصارخ الصامت .. ال تملكه الصحف الع ة في العواصم العر ر
  األخر !!
نا إلى ذلك    ة ... و وقد وقعت إذاعة التحرر في القاهرة تحت الرقا

حت برامجنا تخضع لمراجعة اثنين من رجال  ع .. وأص ما نذ الوقت، أحرارًا ف
ه تعرض  س ف أنه ل عه المنظمة قبل إذاعته، للتأكد  قرآن ما تذ ة،  المراق

ة ومات العر   ، أو قرارات مؤتمر الخرطوم.الح
ح حرامًا    فله ميثاق التضامن العري فقد أص وحتى " النقد الذاتي " الذ 

ة، وهرب المواطن العري إلى إذاعات إسرائيل ولندن  في اإلذاعات والصحف العر
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ش أهون من التجهيل  ش .. فالتشو ار، محتمالً إزعاج التشو سمع األخ وواشنطن ل
!!  

عيدًا  ولذلك فقد   ه وظروفه  ا أس ظل موضوع انسحابي من مؤتمر القمة، 
اه المواطن العري، ولم تستطع إذاعة المنظمة أن تخاطب الشعب  عن انت
ه مؤتمر القمة من نتيجة هزلة،  ة، لتشرح ما انتهى إل الفلسطيني والجماهير العر

انت وسائل اإلعالم العري تتحدث عن إنجازات المؤتمر العظمى،  على حين 
الكشف عنها!! فيل    وأن المستقبل القرب 

انت تتحدث عن قرارات الملوك والرؤساء    ة  ومن ذلك أن اإلذاعات العر
ومة  أنما تم تحرر بيت المقدس، فقد أذاع راديو جدة أن الح فرح وحبور، 

ع الدول بناء على قرارا ة قررت استئناف ضخ البترول إلى جم مؤتمر  تالسعود
ة إلى مرافئ الخليج فإنها ستشحن الق مة .. وأنه فور وصول ناقالت البترول الغر

ه قبل الخامس  ان عل عود إلى ما  له س ن، وأن الوضع  م أسرع ما  البترول 
شر في اليوم الثاني من 2/9/1967من حزران (يونيو) ( انت هذه ال ) .. و

  انتهاء المؤتمر!!
انت   تتطلع إلى مؤتمر القمة في الخرطوم، وقبل  والواقع أن إذاعة  جدة، 

من" ال  ة هي " احتالل مصر لل لة األساس قرر إن المش شهر من انعقاده لكي 
ه إلى إنهاء  قًا مطوًال دعت ف احتالل إسرائيل لبيت المقدس.. فقد أذاعت تعل
من  من، وضرورة  " جالء القوات المصرة عن أرض ال االحتالل المصر لل

ين ا املة " (لتم حرة  مني من تقرر مصيره بنفسه    ).27/8/1967لشعب ال
شأن    ة لمؤتمر القمة وأن قراره  الدعا تف  أما الملك حسين فأنه لم 

ه العمل الفدائي  ة شجب ف اء األردن الة األن ح، فقد أدلى بتصرح لو البترول صح
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طش واإلرهاب في مزد من ال قوم  عطي العدو حجة ل ة "  ألنه "  الضفة الغر
)4/9/1967.(  

ة    ة، رسم ة، فقد انطلقت األوسا الغر إلى جانب أجهزة اإلعالم العر
اهرة التي توصل  ، تظهر فيها ابتهاجها للنتائج ال بر ة، تقود حملة  وغير رسم

  إليها الملوك والرؤساء...
ة قد أكدت أن استئناف ضخ ا   ان البرطان لنف ومن ذلك إن جردة الجارد

ا  ا وأنه سيؤد إلى استغناء برطان " سينفي احتمال اللجوء إلى التقنين في برطان
ال الذ ًا ".         ( عن نف فنزو   .)2/6/1967لفنا ثمنًا غال

ة البناءة التي    الغ " للواقع مس عن تقديرها ال وعبرت جردة الصند تا
قولها : " إن مؤتمر انتصرت في المؤتمر "... وعلقت  جردة النيو مز  ورك تا

القادة  ة، وقد وصل األمر  مثل أكثر مؤتمرات القمة واقع القمة في الخرطوم 
، فقد اقترح  العرب إلى اتخاذ خطوة متواضعة نحو السالم في الشرق األوس
ًا لنزاعهم مع إسرائيل .. وأنه من غير الواقعي أن  اس العرب للمرة األولى حال س

  ).3/9/1967رب مرونة أكثر من التي أبدوها .." (نتوقع من الع
عد من ذلك، فقد نشرت مقاًال    ة إلى أ ك األمر وذهبت مجلة نيوزو

ة ألزمة الشرق األوس على ضوء نتائج  النس ه الموقف العري  اً عرضت ف مسه
ان متميزًا  رت أن الموقف العري في مؤتمر الخرطوم  "  مؤتمر الخرطوم فذ

ال إسرائيل .. وأن مقررات االعتدا ة ح ل والدعوة إلى الوفاق بين العرب والواقع
ة أن ترغم العرب على  قة التي يجب في النها ادرة لمواجهة الحق المؤتمر ستكون 

ون بها .." ( انوا يتمس   .)11/9/1967العدول عن المواقف التي 
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ه فإن ال   ما ذهبت إل ة ف س لنا أن نلوم المجلة األمر ل اللوم ول لوم 
اع.  قع على الملوك والرؤساء الذين أعطوا الرأ العام الدولي ذلك االنط

  بتصرحاتهم وقراراتهم.
ولكن الفرحة الكبر التي جاءت في أعقاب مؤتمر القمة تجلت عند   

ة  مثا استئناف ضخ البترول  ان قرار مؤتمر الخرطوم  ات البترول، فقد  شر
ة البترول عرس بهيج لد ملوك البتر  ول في العالم، فقد عل ناط بلسان شر

ح "... وأعلن  بر في االتجاه الصح قوله : " إن هذا القرار خطوة  ة  البرطان
قوله : " إننا نرحب بهذا القرار أجمل ترحيب". وأعلنت  ة شل،  اسم شر متحدث 

ة ظاهرة حسنة ". ة " أن هذه الخطة العر وفي  مصادر صناعة النف األمر
القرار العري  ة أعلنت المصادر المسئولة " ترحيبها وسرورها  ا الغر ألمان
ا من البترول  استئناف ضخ البترول ... فإن ذلك سيؤد إلى تحسن واردات ألمان

ة  ة  10عد أن ارتفعت أسعاره بنس في المائة نتيجة للمقاطعة العر
)."...1/9/1967 .(  

ا   تر لألن الة رو ة ونقلت و ة األمر ء عن مسئولين في وزارة الداخل
قولهم " إن أزمة البترول التي نجمت عن الحرب في الشرق األوس قد انحدرت 

  ).6/9/1967( عن ذروتها "
الي المالح التي صنعها الملوك والرؤساء العرب    انت هذه األفراح والل و

ة، تمامًا في اليوم ة االحتكارة العالم ات البترول ه قرار  للشر الذ صدر ف
ة ...   استئناف ضخ البترول ... "وانضخَّ " معه المصير العري والكرامة العر

مؤتمر القمة    ن الصعيد الرسمي أقل ابتهاجًا من الصعيد الصحفي  ولم 
ة دين  ة األمر ة " التي توصل إليها، فقد أعلن وزر الخارج " والنتائج اإليجاب
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عتقد بوجه راسك في مؤتمر صحفي، أ نه " لمس اعتداًال في مؤتمر القمة، وأنه 
  عام أن ثمة دالئل مشجعة ..".

ي فقد واصل الوزر    قابله اعتدال أمر ولكن هذا " االعتدال " العري لم 
س  ما أعلنه الرئ ات المتحدة ال يزال  ي حديثه قائًال : " إن موقف الوال األمر

ي ليندن جونسون في حزران  ( يونيو) الماضي على أساس النقا الخمسة األمر
ة العثور  ان، مسئول شون في المنطقة يتحملون، قبل أ  ع المعروفة وأن الذين 

ة 8/9/1967على حل المشاكل.." ( ا الن ) ومعنى هذا الكالم أن األمر منو 
ة مؤتمر القمة لم تثمر  ضًا أن إيجاب ه إسرائيل .. ومعنى ذلك أ ما تواف عل

  ئًا .. شي
ض، والدبلوماسيون    ة، أما البيت األب ة األمر ان ذلك موقف الخارج

ه والت  حاولون دومًا أن ُميِّزوا بينهما، فقد وضح في تصرح أدلى  يون  األمر
الة يونايتد برس ( ي إلى و س األمر ه 9/9/1967روستو مستشار الرئ ) أعلن ف

ات المتحدة مرتاحة لروح ير العلمي الذ  : " أن الوال االعتدال المتزايدة، وللتف
ن هذا  صدد حل النزاع العري اإلسرائيلي". ولم  يتزايد في الشرق األوس 
ه التقدير والثناء،  ة، تستح عل الموقف أكثر من شهادة حسن سلوك للدولة العر

اقة أزهار ال سلة ثمار !! ة فإنه  فا   وفي ذلك 
ة  ان ذلك هو رد الفعل الذ   ه مؤتمر الخرطوم عند الدوائر الغر تر

ان موقفه  ة لالتحاد السوفيتي فقد  النس ات المتحدة .. أما  وعلى رأسها الوال
معروفًا حتى قبل انعقاد مؤتمر القمة، فقد نشرت جردة برافدا الناطقة بلسان 

بيرًا مع ه أن " ثمة ميًال  رت ف ينا نحو الحزب الشيوعي السوفيتي مقاًال مطوًال ذ
سود العالم العري .. فهناك زعماء عرب ال عالقة لهم  ة  ة الوطن الشوفين
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ة بخطبهم غير المدروسة ..  الشعوب العر ة قد ألحقوا أذ  ومات العر الح
طلقها  النداءات الهستيرة التي  ة ال عالقة لها  ة  العر وأن وجهة النظر الرسم

دعون فيها إلى القضاء لة الشرق األوس  لعلى إسرائي الصائحون و ... إن مش
قي هو العدوان  ست ناجمة عن صراع قومي بين العرب واليهود، فإن السبب الحق ل

  ).3/8/1967اإلسرائيلي " (
ة الصراع مع    ة ماه أنها ترد أن تعلم القمة العر ولم تكتف جردة برافدا 

ولكنها راحت في مقال آخر إسرائيل، وأن تر في تحرر فلسطين عمًال هستيرا، 
عد ذلك  تدل قادة العرب على الطر إلزالة آثار العدوان، فقد نشرت مقاًال آخر 
ح أهم سالح إلخراج  ة يجب أن تص اس ه " إن  الوسائل الس ام قالت ف بثالثة أ
ة المحتلة .. وأن أزمة  الشرق األوس قد  ة من األراضي العر القوات اإلسرائيل

ة .. "( زادت نفوذ  قات الكادحة في البلدان العر ). وقد تساءلت 6/8/1967الط
قات الكادحة أم  صدد " نفوذ " الط وأنا أقرأ هذا المقال الغرب .. هل نحن اآلن 

قات الكادحة!!   صدد " وطن الط
يدًا على  ة قبل انعقاد مؤتمر القمة، تو اسة السوفيت ان  ذلك هو موقف الس

اسي .. عد المؤتمر، فقد قالت جردة برافدا إن "  الطر الس وتعزز هذا الموقف 
ًا حارا في الرأ العام التقدمي ومن أصدقاء الشعوب  مؤتمر الخرطوم لقي ترحي
ما أعلنت جردة  ة".  دونها في حقوقها الشرعي ومصالحها الحيو ة الذين يؤ العر

ة ..وأن مقر  ا ضخ البترول إلى الدول الغر ع إيجابي رات اازفست لمؤتمر " ذات طا
فًا 4/9/1967( " ة االحتكارة تأيدا لط ة العالم ات اإلمبرال ذلك لقيت الشر ). و

ة !! س ة المار ة اللينين   من الدول االشتراك
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ون    ة، فقد شاءت األقدار أن ال   انت ردود الفعل األجنب ائنة ما  و
ار مؤتمر القمة .. " وامتح عيدًا الخت ه الوقت  ة ومساع استه اإليجاب ان " س

انت النتائج  مض شهران إال وقد ظهرت نتائج االمتحان .. وٕان  مة .. ولم  السل
ار وامتحان.   عرفها الراسخون في العلم من غير اخت

وما أن غادر الملوك والرؤساء الخرطوم إلى عواصمهم حتى بدأوا حملة   
ة والسفارات ا ز واسعة عن طر وزارات الخارج ة في إرجاء العالم ، تر لعر

ة منفتحة  ة، وأن الدول العر الطرق السلم على ضرورة حل أزمة الشرق األوس 
  على حل واقعي معقول ..

ة تمهد الطر أمام الحل السلمي، وتغر الدول    دأت الحملة العر و
العمل  على إنجازه، ومن هذه االغراءات مقال للسيد محمد حسنين  ة  ل الغر ه

عد أسبوع واحد من مؤتمر الخرطوم، نشره في جردة  س تحرر األهرام،  رئ
ه " أنه ير أن الوقت قد حان إلجراء حوار  ة جاء ف مس البرطان الصند تا
ا  ة المتحدة، وأنه يجب أن نعترف إن لبرطان ا والجمهورة العر قي بين برطان حق

  صالح مشروعة في الشرق األوس .."م
ا قبل أسبوع واحد فق إحد دول العدوان، 10/9/1967( انت برطان ). وقد 

." عد قمة الخرطوم " مصالح مشروعة في الشرق األوس ح لها    وأص
قول    اعتزاز وتفاخر، خبرا  وفي نطاق هذه الحملة نشرت جردة األهرام، 

اتصال  ة قام أخيرًا  صل بن عبد العزز آل سعود ملك السعود مع ليندن : " إن ف
ي بناء على  تكليف من مؤتمر  القمة العري في الخرطوم  س األمر جونسون الرئ

ة في أزمة الشرق األوس .." ( ) . 14/9/1967وذلك لشرح وجهة النظر العر
ة معروفة لد البيت  صل معًا أن وجهة النظر العر وقد فات األهرام والملك ف
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ة ال ض منذ االجتماعات التارخ تي جرت بين الملك عبد العزز آل سعود األب
ي روزفلت في أواس األرعينات .. س األمر وأن المطلوب من الملك  )1(والرئ

ات المتحدة عن طر مصالحها في  صل في هذه المرحلة أن يخاطب الوال ف
ة .. وال طر سواه. ة السعود   المملكة العر

ة، وهو ص سأما الرئ   شأن التونسي الحبيب بورقي احب اآلراء الفردة 
ة .. فقد  ة أدعى إلى التسل ة، فقد عالج الحل السلمي من زاو ة الفلسطين القض
شأن أزمة الشرق األوس " أن على  ة  قال في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة الفرنس

ة قبول قرار األمم المتحدة لعام  لالدو  . وأن إسرائيل سترفض هذا 1947العر
ئذ إذا أردنا أن نخوض الحرب فسنخوضها ومعنا قرار األمم المتحدة االقتراح، وحين

). ونحمد هللا أن 15/9/1967بينما تكون إسرائيل ضد قرار األمم المتحدة .." (
ة للكفاح التونسي، فقد خاض الشعب  النس ع مثل هذه الخطة  ة لم يت س بورقي الرئ

ن  اسلة ضد االحتالل الفرنسي ولم  معه قرار من األمم المتحدة التونسي معارك 
التراب التونسي. ع  الحرة، وتعلقه الرف مانه المطل  ان معه هو إ ل ما    ..و

ة .. الجولة التي قال عنها في    وانطل  الملك حسين في  جولته المرتق
ة المعقولة، ة االعتدال واإليجاب أنه ستكون تحت را  مؤتمر القمة في الخرطوم 

اسم الملوك والر  و.و   ؤساء .. وعزم على السفر إلى موس
ه " إن    ة قال ف حديث لهيئة التلفزون  البرطان د الملك حسين لسفره  ومهَّ

استنا أبدًا، سواءًا في  ن من س ة) لم  ع أعمال التخرب( األعمال الفدائ تشج
ة بوجوب تحقي  الماضي أو الحاضر، وأن على الدول العظمى التزامات أدب

ة سلم د انتهاج تسو ، وأنه وجد أكثرة من زعماء العرب تؤ ة ألزمة الشرق األوس
                                                           

،راجع  )1( ة : أحمد الشقير ة والدول اة العر عون عامًا في الح  .أر
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ن في حاجة إلى هذا  2/10/1967خ االعتدال ". ( ) . والملك حسين لم 
قوال بودجورني، وأكد  و حتى استقبله  السيد ن الحديث، فما أن وصل إلى موس

مت على شرفه " إن االتحاد ال ة العشاء التي أق قف إلى له على مأد سوفيتي 
ة ألزمة  ة سلم جانب العرب ضد العدوان اإلسرائيلي وضرورة الوصول إلى تسو

  الشرق األوس ".
ًال    املة أمام الملك حسين  أن يتحدث طو صورة  ن المجال متاحاً  ولم 

عيدة العهد، واالتحاد  و .. فإن حمالته على االتحاد السوفيتي لم تكن  في موس
الحملة على الملك السوفيتي نفسه ق عيداً  س عهده  د انفتح حديثًا على الملوك، ول

ي الحقًا !! قًا، واألمر أنه رجعي وعميل لالستعمار البرطاني سا   حسين 
ات المتحدة : فما أن وصل إلى    ان في الوال ولكن مجال الملك حسين 

ة .. فأعلن في أول مقا ورك حتى تلقفته أجهزة األعالم األمر ة " نيو بلة تلفزون
يي عرض على المسئولين األمر اً معقوًال، وأن العرب مستعدون  نأنه س موقفًا عر

س ومضاي تيران إذا  ح إسرائيل في استعمال قناة السو لالعتراف بإسرائيل و
س جمال عبد الناصر  عتقد أن الرئ ة ... وأنه  ما حصلوا على شرو مناس

منح إسرائيل الح      في  س ومضاي تيران في خليج س استخدام قناة السو
ة .."(  ة  إذا ما تحققت لذلك الظروف المناس ة 15/11/1967العق ) وأنها لن
س عبد الناصر !! اسم الرئ   أن يتحدث الملك حسين 

ة    وفي اليوم الثاني وصل الملك  حسين إلى واشنطن واجتمع بوزر الخارج
ي دين راسك اجتماعًا مطوالً  ة مستعدة األمر  صرح على أثره، أن الدول العر

ام بتنازالت مهمة في سبيل الوصول إلى حل عادل ودائم ألزمة الشرق األوس  للق
حقها  .. وأن العرب على استعداد إلنهاء حالة الحرب  مع إسرائيل واالعتراف 
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ة .. س وخليج العق المرور في قناة السو سالم وأمن ،والسماح لها  ش   في الع
س جمال عبد  فوأن الموق ة .. وأنه على اتصال مع الرئ العري منطقي للغا

اغة  ة والمصرة متقارتان تماما .. وأن الص الناصر، وان وجهتي  النظر األردن
اغة خاطئة فإن على العالم أن  ة االعتراف بإسرائيل  ص التي توضع بها قض

ح العرب في الوجود  لسأل إسرائي ). واهتزت 16/11/1967.." (:" هل تعترف 
اسم مؤتمر الخرطوم  عالخرطوم إلى منا طالب  النيل، والملك حسين يتحدث و

اة!! ح العرب في الح   أن تعترف إسرائيل 
ًا أعلن فه أن    وفي ناد الصحافة في واشنطن، ألقى الملك حسين خطا

رائيلي، وأن هناك دالئل مشجعة للعثور على طرقة إلنهاء المأزق العري  اإلس
ًا نحو سالم دائم في الشرق األوس .. وأن  العرب يتبنون اتجاها جديدًا إيجاب

ة عادلة  بالعر  متلهفون على بذل أقصى الجهود في سبيل الوصول إلى تسو
ة .. وأن اتهام  اسم األمة العر اسم األردن  وحده وٕانما  ودائمة، وأنه ال يتكلم 

مسا ا  رطان ا و ان خطأ يؤسف له . العرب ألمر عدة إسرائيل خالل الحرب 
ش األردني تحت إمرة  ضع الج وانه  في حالة نشوب الحرب مرة أخر فلن 

). واألمة 7/11/1967ضا مصر وأنه دخل الحرب رغمًا عن إرادته "..(
ا!! ن أمان ا أن  ة تسمع هذا الكالم وهي تناد : وحسب المنا   العر

س األمر    عي  أنه واستقبل الرئ ي  لندن جونسون الملك حسين .. وطب
ة، ومع هذا فقد صرح  ثير من أحاديثه العلن سمع من الملك األردني حديثًا أدنى 

ض أن المل حث في العناصر   كالناط بلسان البيت األب حسين موجود لل
صدر  ة تحقي سالم في الشرق األوس وأنه لن  ف ة لموقفنا وموقفه و األساس
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ا ات ب ض عن زارة الملك للوال ن رسمي من البيت األب
  ).9/11/1967المتحدة..."(

ارس ومنها إلى لندن، وقال فيها ما    عد ذلك إلى  وطار الملك حسين 
ع عرض  عد رحلة استمرت ستة أساب ات المتحدة .. وعاد إلى عمان  قال في الوال

جهوده وجهود غيره من قادة  خاللها الخ " اإليجابي المعقول "، لنر ماذا أثمرت
  العرب الذين وضعوا منهج الحل السلمي في مؤتمر الخرطوم..

سي في األمم المتحدة .. فقد انعقدت  الدورة    ان ميدان التجرة الرئ و
ل آمال الملوك والرؤساء في الخرطوم. ة التي تعلقت عليها    العاد

ان ومن المفجع حقًا، أن المستر يوثانت األمين العام    لألمم المتحدة، 
ة من قادة العرب أنفسهم، فقد تضمن تقرره الذ قدمه إلى  ة العر القض أرحم 
ة، من جملها، عدم قبول  اد أساس شأن الشرق األوس ستة م ة العامة  الجمع
، وأن لالجئين الفلسطينيين العرب  رة أراضي دولة أخر القوة العس احتالل دولة 

ًا في أن  ع ون لهم مستقبلهم، وأن األمم المتحدة حقًا طب ونوا في وطنهم وأن 
اسب الناتجة عن احتال ل  الم مبدأ عدم االعتراف  ع أن تتساهل  ال تستط

ألف شخص هروا خالل الحرب  350األراضي ثم أشار في تقرره إلى أن حوالي 
عدها ( حتى أول أيلول سبتمبر ) من المناط التي تحتلها إسرائيل . .وأن القنطرة و

انها حوالي  قي من س ان عدده  يتراوح بين عشرن إلى  200قد  شخص و
ة لهذا التقرر،  ن للجهد العري فضل في النواحي اإليجاب ثالثين آلفًا ..ولم 

ة الفلسطين ًا للسيد يوثانت الذ تعرف على القض ان جهدًا شخص منذ  ةولكنه 
ًا دائمًا لبالده في األم   م المتحدة.ان مندو
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مؤتمر    ال   انت في اتجاه آخر، ولم ت ة العامة  ولكن الخطب في الجمع
ة " التي أعلنها للعالم الملك حسين  ة العاقلة الواقع اسة " اإليجاب الس الخرطوم وال 

  وغيره من قادة العرب .
ة العامة ومنها خطب    تب المنظمة محاضر الجمع دأت ترد على م و

دأت  ن غرًا ما قرأت .. ولعله بدا غرًا للملوك والرؤساء الوفود .. و أقرأ .. ولم 
ة " مؤتمر الخرطوم  انوا قد قرأوا .. فد جاء البرهان تلو البرهان .. إن " واقع إذا 

ة نتيجة، ولن .. أ   لم تأت 
علن من منبر األمم المتحدة أنه "    ي جولد برج  س الوفد األمر فهذا رئ

ب بين العرب وٕاسرائيل .. وأن سحب القوات المسلحة يجب يجب نبذ حالة الحر 
ع  لة الالجئين يجب االهتمام بها من قبل جم ون في إطار السالم،  وأن مش أن 
ة، وأن .. وأن  دول المنطقة، وأنه يجب ضمان حرة المالحة في الممرات الدول

اللغة األمر  ة  تو ة العبرة، م ارات اإلسرائيل   ة !!.." إلى أخر الع
سير في    ومة الدانمارك ووزر خارجيتها،  س ح راج) رئ وهذا ( جنس 

صلوا إلى  يز على  أن أطراف النزاع يجب أن  ة مع التر فلك الحلول األمر
أنفسهم.   اتفاق لحل مشاكلهم 

ل دولة    د في االتجاه نفسه مشددًا على ح  ة السو وتحدث وزر خارج
أمن ش  ان تع   وسالم. في المنطقة 

ة     ًا إلى مفاوضات بين الدول العر ان داع ا وخطب وزر خارجة ال
ة عن طر وساطة من قبل فر ثالث ... ومة اإلسرائيل   والح



  

-262-  

ه التي قدمها إلى    رر فيها مطال ة  لمة مسه و  وألقى اندره جروم
ات ة العامة في دورتها الطارئة قبل شهرن .. وأنه يجب فرض عقو على  الجمع

القدس.   إسرائيل إذا تخلفت عن تنفيذ القرارات الخاصة 
ان فأعلن رفض إسرائيل القاطع للعودة إلى    وخطب  الوزر اإلسرائيلي اي

ان في  ال إلى  محزران يونيو وأن التارخ يدعو للسير إلى األما 5الوضع الذ 
محل الخلف " وأن إسرائيل تصر على التفاوض من أجل عقد معاهدات تحل 

ضاعة نفسها التي  و قد عرض ال وقف إطالق النار، وأن الوزر السوفيتي جروم
ة العامة...   عرضها في الدورة الطارئة، ورفضتها الجمع

ة جورج براون معرا عن أسفه أنه انقضت     ة البرطان وتحدث وزر الخارج
ة دون أن تجد األمم الم ة اإلسرائيل تحدة حًال، وأنه ثالثة  أشهر على الحرب العر

لة الشرق األوس إال من خالل األمم المتحدة. ن التوصل إلى حل دائم لمش م   ال 
مة عشاء وزراء    ودعا األمين العام لألمم المتحدة المستر يوثانت إلى ول

ي دين راسك، والبرطاني جورج براون، والفرنسي  الدول العظمى األرع، األمر
ة وف د مورفيل ، والسوفيتي  حثوا على مائدة الطعام قض ك، و اندره جروم

. المًا على غير جدو عوا طعامًا و ، وش   الشرق األوس
ة    نده وأكد أن انسحاب القوات اإلسرائيل ة  وخطب بول مارتن وزر خارج

، وٕانهاء حالة الحرب، واالعتراف  ة األخر اس حل المسائل الس قرن  يجب أن 
ة، ح إسرائيل في الوجود واأل س وخليج العق ء في قناة السو من، والمرور البر

ض. التوطين أو التعو لة الالجئين    وحل مش
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ه أنه رغمًا    ا أعلن ف وف د مورفيل  خطا ة فرنسا  وألقى وزر خارج
اسي فإن األمم المتحدة يجب أن تقوم  عن أن مؤتمر الخرطوم قد أقر الحل الس

ة س ة للنزاع العري اإلسرائيلي.بدور أساسي في الوصول إلى تسو   لم
عرون عن    وماتهم  اسم ح ة  ذا تكلم ما يزد على مائة وزر خارج وه

د للموقف  ، وهم ما بين مؤ لة الشرق األوس مش ما يتعل  وجهة نظر بالدهم ف
صوت  ين إسرائيل، يخطب معنا، ثم  د إلسرائيل، أو مذبذب بيننا و العري، ومؤ

سلمع إسرائي افتير، أو  ون في  ت، أو  ف عن التصو األمم المتحدة حين  اتن
ات  أس من الشراب مع إحد الغان ت.. فأن جلسته على  ة التصو تتم عمل

ه من مقدسات !!. ات أجد من الشرق األوس وما ف   اللعو
ة    ضاعة العر ة في تلك الدورة عن عرض ال ولم تتخلف الوفود العر

انت  الجديدة التي صنعها مؤ  ة"، فقد  ة والواقع ة والمعقول اإليجاب تمر الخرطوم " 
ة الجديدة .. واألمثال  اسة العر ة العرب تشدد على الس خطب وزراء الخارج

  ثيرة..
م، أدلى بتصرح لد وصوله إلى    تور جورج ح فالوزر اللبناني الد

ه: إن الدول ال ورك لحضور اجتماعات األمم المتحدة قال ف ة اختارت نيو عر
اسي، وٕان أمام األمم المتحدة فرصة  ة للعمل الس طر االعتدال، وأعطت األفضل

. لة الشرق األوس   أفضل لحل مش
ة االبن، أن أ حل ألزمة الشرق    وأعلن الوزر التونسي الحبيب بورقي

ار وقائع العصر، وأن تونس تفهم القل الذ  عين االعت أخذ  األوس يجب أن 
عدم العودة إلى خطو ما قبل الخامس من حزران(  ساور عض إلقناعهم  ال

س الوالد الحبيب  ان خطاب الوزر الولد، أهون شرًا من حديث الرئ يونيو) و
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ه أنه " مستعد للتوس  ة، وأعلن ف ه إلى مجلة شترن األلمان ة، الذ أدلى  بورقي
س فرقًا في هذه ال أنه ل ة..بين العرب وٕاسرائيل "..    قض

اراتهم تنم عن    وتكلم الوزراء العرب اآلخرون حول هذه المعاني، وع
ة .. ة  السلم ة والتسو ة واإليجاب   الواقع

م مشروعات    ة الوزراء، وجاء دور تقد اء، ودبلوماس وانتهت خطب الخط
صدر عن األمم المتحدة ،  ة ال بد أن تنتهي إلى قرار  ل قض القرارات، فإن 

ة مثا ة  ون  ه المنظمة الدول م تنط  م ولكنه على الور  –ح ، ومن شاء ق ح
  رضي ومن شاء رفض .. فهذه  هي األمم المتحدة !!

ان المشروع    ة العامة  ومشروع القرار الوحيد الذ عرض على الجمع
ات  ةالبرازلي، ونص على تسو اد التي أعلنتها الوال أزمة الشرق الوس وف الم

  المتحدة.
ة العامة لن ورأ   أم أعينهم ووالد أسماعهم أن الجمع  الوزراء العرب 

هم ورؤساؤهم في مؤتمر الخرطوم  سير بها ملو تفعل لهم شيئًا وأن اآلمال التي 
ع من الجدال والحوار، في  إنما هي سراب، وها قد مضت ثالثة أساب

ستر  )على غير طائل، فوجد أهل " الفتو " في األمم المتحدة21/9/1967( حل 
عد مشاورات ومداوالت بين  ة العامة" أنه  س الجمع ة، فأعلن رئ وجه الدول العر
ة العامة إلى أجل غير  مختلف الوفود اتف الرأ على تأجيل اجتماعات الجمع

  مسمى..!
ذا سجل تارخ األمم المتحدة الصفعة األولى للملوك والرؤساء العرب    وه

عد ذلك  األمن، لعله يجد لنا من أمرنا مخرجا  سإلى مجل.. وانصرفت الجهود، 
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ما ينص الميثاق على  ة لألمم المتحدة،  .. ومجلس األمن هو الهيئة التنفيذ
  األوراق ..
الدراما، ذات    ه ما تكون  دأت قصة  جديدة في مجلس األمن، أش و

س .. طال، ومسرح، ودهاليز وراء الكوال   فصول، وأ
ع مجلس وأنا أناشد المواطن العر   عض الوقت حتى نتا صبر معي  ي أن 

ة، فقد أصدر القرار  المشئوم رقم ( ) تحت وطأة 242األمن في إجراءاته إلى النها
م على  المساومات والمؤامرات .. وفرضت أجهزة األعالم العري ستارًا من التعت

ة .. وها هي  مداوالت مجلس األمن ..ولم تنشر منها إال ما خدع الجماهير العر
  المحاضر أمامي .. 

ما بينهم لالتفاق على إرسال وس دولي    تشاور أعضاء مجلس األمن ف
اشرة  بينها  .. ولكن إسرائيل أصرت على إجراء مفاوضات م إلى الشرق األوس
ه " سحب القوات  مسودة قرار تقترح ف ة .. وقد تقدمت الدانمرك  ين الدول العر و

ة إلى حدو  ارة " حدود آمنة آمنة..  دإسرائيل " ولكن إسرائيل أصرت أن تكون  الع
ارة في مجموعها تعني أن  26/10/1967ومتف عليها " (  )، وواضح أن الع

الضرورة، هو بين إسرائيل  إسرائيل تنسحب إلى حدود آمنة ومتف عليها، واالتفاق 
قول العامة، أو بيت القصي ما  ة .. وهذا هو مر الفرس  ما والدول العر د 

  قول المثقفون .
ون إلى وجهة النظر    مشروع معتدل أقرب ما  وتقدم الوفد الهند 

ة، وتألفت لجنة من األعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس األمن للتوفي  العر
، ولكن الضغو التي قام بها الوفد األمر ي والهند  يبين المشروعين الدانمار

  ).!28/10/1967اولة (قد حالت دون نجاح هذه المح
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ما    مسودة قرار،  ة  ة والالتين ة واآلسيو عض الدول األفرق وتقدمت 
ي الهند  ة من مندو مسودة قرار آخر .. وتألفت لجنة ثالث ندا والدانمارك  تقدمت 
اءت  واألرجنتين والدانمارك للتوفي بين المشرعين الجديدين، ولكن المحاولة قد 

ا و    ).2/11/1967اصلت ضغوطها المعروفة (الفشل ألن أمر
علن أنه، نتيجة    س مجلي األمن، ممثل مالي، إال أن  ن أمام رئ ولم 

ة،  ع المحاوالت  التي بذلت من قبل األعضاء العشرة، واللجنة الثالث لفشل جم
ما  اتها، وعليها أن تتشاور ف مسئول ح البد من أن تقوم الدول األرع الكبر  أص

  ).13/11/1967ل إلى اتفاق (بينها وتص
 ةمن وفد الجمهور بوعقد مجلس األمن جلسة مستعجلة بناء على طل  

مشروع قرار يتف إلى  ة، وتقدمت الهند ومالي ونيجيرا  ة، لتحرك القض العر
د  مشروع قرار مضاد، يؤ ي  ة فتقدم الوفد األمر عيد مع وجهة النظر العر حد 

ة، صل إلى نتيجة  ولم وجهة النظر اإلسرائيل ستطع المجلس أن 
)7/11/1967.(  

على طلب وفد الجمهورة  ءوعقد مجلس األمن جلسة مستعجلة أخر بنا  
ا ة المتحدة، واستمرت طيلة الليل إلى الص ، والح السيد محمود راض حالعر
ة المتحدة على المجل ة جمهورة العر عد أن مضت  سوزر خارج أن يتخذ قرارًا 

و الهند ونيجيرا " خ ه مندو مسة أشهر على االحتالل اإلسرائيلي".. وأيده في طل
ة  عالج القض ل منهم  ون اآلخرون، عدهم المندو واالتحاد السوفيتي ..وتحدث 
ل مفلس ..  سومها  ظه "  ا ح الوطن العري سلعة "  أنما أص ته ..  من زاو

)9/11/1967.(  
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في األسبوع التالي،  واستمع إلى الوزر واستأنف مجس االمن اجتماعاته،   
عينه المجلس  علن " أن إسرائيل ال تتعاون مع أ وس دولي  اإلسرائيلي وهو 
اشرة مع  اساتنا وموقفنا من المفاوضات الم اته تتف مع س انت صالح إال إذا 
العرب .. وأن إسرائيل ستتحف على وقف إطالق النار إلى أن تحل محله 

ررًا معاهدات صل ه الوزر األردني السيد عبد المنعم الرفاعي م ح ..". ورد عل
ا بلغارا  عد ذلك مندو ، وتكلم  االنسحاب من غير قيد أو شر الموقف العري 
والهند ولم ينته المجلس إلى شيء، وتأجل االجتماع يومين أخرن 

)13/11/1967.(  
ة ا   لجلسة طلب مندوب وانعقد مجلس األمن في الموعد المحدد، وفي بدا

قدم مسودة  ان من المتوقع أن يتكلم  ل البرازل رفع أسمه من قائمة المتكلمين ، و
م مشروعهما بناء  ه البرازل واألرجنتين، وأعلنا عدولهما عن تقد قرار تشترك ف
عد أن البرازل واألجنتين قد اتخذتا  ما  ومتيهما وقد عرف ف مات من ح على تعل

عد  س إسرائيل زالمان شازار!! وتكلم في الجلسهذا الموقف   ةأن تلقتا رسالة من رئ
صورة انسحاب  ررًا الموقف  العري  س الوفد السور م السيد أديب الداوود رئ
ا و  و أمر ة المحتلة، واشترك في المناقشة  مندو إسرائيل من األراضي العر

ندا، وطلب الوفد البرطاني تأجيل الجلسة  ا و ساعة لمزد من المشاورات  48روس
ة .. وتأجلت الجلسة.   الجانب

وأستأنف  المجلس اجتماعه في المساء وظل منعقدًا طوال الليل  ..وتقدم   
أنه محاولة عادل مشروع قرار وصفه "  ارادون  ومخلصة لحل النزاع ..  ةاللورد 

ة " وتال مشروع القرار بنصه الكامل .. وتحدث السيد محمود راض  وزر  خارج
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عده الوفد  ررا الموقف العري أو رفضه .. وتكلم  ة المتحدة م الجمهورة العر
ان ذلك ( عالكند فطلب تأجيل االجتما   .)16/11/1967يوما واحدا ف

س وفد    ، في الموعد المحدد، فطلب رئ واجتمع مجلس األمن ليلة أخر
والدراسات فواف المجلس بلغارا تأجيل الجلسة يومين آخرن لمزد من المشاورات 

)17/6/1967.(  
، في الموعد المحدد، وخطب الوفد    واجتمع مجلس األمن ليلة أخر

فتح عهدًا جديدًا في الشرق  أنه  دًا " المشروع البرطاني ووصفه  ي مؤ األمر
ات المتحدة ستمارس نفوذها الدبلوماسي  ، وأعلن للمجلس أن الوال األوس

اسي لتأييد المشر  س والس ة عادلة ومتوازنة ..وطلب رئ وع البرطاني لتحقي تسو
وفد بلغارا تأجيل الجلسة يومين آخرن فواف المجلس على ذلك 

)20/11/1967.(  
انت األخيرة،  وجاءت الليلة الحالكة الحاسمة، فعقد مجلس األمن جلسته، و

ما أعلن الوفد  فأعلنت وفود الهند ومالي ونيجيرا سحب مشروعهما المشترك، 
ي سحب مشروعه، وذلك إلتاحة الفرص أمام المشروع البرطاني.. وطرح  األمر

اإلجماع. ( ه  ت فتمت الموافقة عل   ).22/11/1967المشروع البرطاني للتصو
قبال ولم يرفضا    قة ولم  رر الوفدان المصر واألردني مواقفهما السا و

ذلك فعل الوفد اإلسرائيلي.   .. و
رها، أن أضع أمام المواطن العري وتلح علي مذ   اب سأذ راتي وألس

حمل رقم  ح قرار مجلس األمن و  242النص الكامل للقرار البرطاني الذ أص
  .1967تشرن  الثاني نوفمبر  22تارخ 

  وهذا هو القرار :  



  

-269-  

  " إن مجلس األمن   
عبر عن قلقه المستمر للموقف  الخطير في الشرق األوس . -   إذ 

د عدم -  ؤ ة االستيالء على أراض عن طر الحرب ، والحاجة  و شرع
ل دولة في المنطقة . مإلى سال ه  ش ف ع أن تع   عادل ودائم  تستط

ع الدول األعضاء عندما قبلت  ميثاق األمم  ضًا أن جم د أ ؤ و
ة منه. التصرف وفقًا للمادة الثان   المتحدة قد التزمت 

اد الميثاق يتطلب إ - 1 د أن تطبي م قامة سالم عادل ودائم يؤ
قتضي تطبي المبدأين التاليين :    في الشرق األوس وهذا 

ة من أراض احتلتها في النزاع   -أ انسحاب القوات اإلسرائيل
  األخير.

ل دولة حالة الحرب،  وان تحترم وتقر االستقالل   -ب أن تنهي 
اسي لكل دولة في المنطقة  ة واالستقالل الس م ادة االقل والس

ش في سالم في نطاق حدود مأمونة وحقها في  أن تع
 ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.

ضًا الحاجة إلى : - 2 د أ ؤ   و
ة في   -أ ة الدول ضمان حرة المالحة في الممرات المائ

  المنطقة.
لة الالجئين.   -ب ة عادلة لمش  تحقي تسو

اسي ع –ج  ل دولة في المنطقة واستقاللها الس ن ضمان حدود 
  طر إجراءات من بينها إنشاء مناط منزوعة السالح.
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عين ممثًال خاصًا إلى الشرق األوس  - 3 رتير العام أن  طلب من الس
ة بهدف المساعدة في الجهود  إلقامة اتصاالت مع الدول المعن
اد  ة ومقبولة على أساس النصوص والم ة سلم للوصول إلى تسو

  الواردة في القرار.
ر  - 4 عوث طلب من الس مد تقدم جهود الم تير العام أن يبلغ المجلس 

ن."   الخاص في أقرب وقت مم
نت في ليلة إصداره     هذا هو القرار الشهير الذ أصدره مجلس األمن، و

اللغة اإلنجليزة، ثم تعيد إذاعته  ة وهي تنقل نص القرار  ع اإلذاعة األمر أتا
ه في نف عرفون هم الذين من حين إلى حين، والخوف ينشب مخال سي، والذين 

  يخافون.
اح إلى أن صدرت   تمت مخاوفي حتى الص صحف القاهرة ..وأقبلت  و

فة" اإلنجليزة ألقرأ قرار مجلس األمن،  على صح اجيبتش جازت" التي تصدر 
  فتحققت مخاوفي..

منتهى الدقة    رأيت أن قرار مجلس األمن قد أعطى .. هنا أتحدث 
  إسرائيل أكثر مما ترد، وأعطانا أقل ما نرد.والتحديد، قد أعطى 

أتي :     لقد أعطى إلسرائيل ما 
  إنهاء حالة الحرب. - 1
حدود آمنة متف عليها. - 2  وأن نعترف لها 

ح إسرائيل أن تتحرر من أعمال القوة أو التهديد بها. - 3  وأن نلتزم 

ة .. - 4 س وخليج العق   وأن نضمن حرة المالحة إلسرائيل في قناة السو
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د عليها إسرائيوهذ   ة التي تؤ لها المطالب األساس ة واحدة له هي  ، وأ
املة للصراع  ة  ًا، وتصف ة، وطنًا وشع ة الفلسطين املة للقض ة  منها هي تصف

  برمته. يالعري اإلسرائيل
ون له مجال في الوطن العري، بل    فاح الشعب الفلسطيني لن  وحتى 

ة أن تصف  ة إذاعة عر س أل أنها " العدو " .. هذا هو قرار إنه ل إسرائيل 
  مجلس األمن.

ة .. أمران ..   ل ما أعطاه قرار مجلس األمن لألمة العر   و
األول : االنسحاب .. ولكن ال من " األراضي " ولكن من " أراٍض "   

  ضاف إلى ذلك أنه انسحاب إلى حدود آمنة متف عليها.
لة الالجئي   ة عادلة لمش عرف رعاة اإلبل في الثاني : تسو ارة  ن .. وهذه ع

اة  ة من ح الصحراء إنها ال تعني شيئًا وقد ثبت ذلك في العشرن سنة الماض
  األمم المتحدة.

عض  ة ال بد أن نقف عندها  ا وموضوع " األراضي " أو " أراض " له ح
ة. بل وهذا هو  الشيء .. ألن أجهزة اإلعالم العري قد حجبتها عن األمة العر
ة،  ة ، وهي صحافة الدولة في معظم األقطار العر ى، إن الصحافة العر األن
ما يوحي أن مجلس األمن قد طلب إلى إسرائيل "  قد نشرت القرار البرطاني 
ع " وال  لمة " جم ة المحتلة "، مع أن  ع األراضي العر االنسحاب من جم

  التعرف غير واردة أصًال في القرار البرطاني..
ارادون حين قدم مشروعه إلى مجلس األمن و    ة إن اللورد  ا خالصة الح

لمة " أراٍض " من غير آل " التعرف .. وقد ظن أصحاب  قد حرص أن تكون 
معناه .. حروفه، الكبير  ون خطأ الصغير  عدو أن  ة أن المر ال  ا الطي   النوا
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اللورد  المندوب البرط   ة  ان أن اتصلت الوفود العر  هاني وطلبوا إلو
لمة "  ضع  ون االنسحاب   Theأن  لمة " أراضي " حتى  " أل التعرف قبل 

ة المحتلة .. ولكن المندوب البرطاني رفض االقتراح  ع األراضي العر شامالً لجم
أل التعرف!! ة  ا على األمة العر   العري، وضنت برطان

، فقد طلب وأثير الموضوع مرة أخر في مجلس األمن، و   طرقة أخر
عني  سجل المندوب البرطاني في محضر الجلسة أن مشروعه  مندوب الهند أن 
ة المحتلة.. ولكن المندوب البرطاني تجاهل  ع األراضي العر االنسحاب من جم
فسر  في مجموعه،  جب أن  القول إن مشروعه متكامل، و الطلب الهند واكتفى 

  ال فقرة فقرة..
اغة  ومن األسرا   ارة " حدود آمنة ومعترف بها " هي ص ر األخر أن ع

ما أراد.. ان  ان، و ة اإلسرائيلي اي ة اقترحها وزر الخارج   إسرائيل
حدود    ة أن تعترف  ارة " معترف بها " تفرض على الدول العر وع

ة دولة أن تعترف بدولة  إسرائيل، ومنذ أن نشأت األم المتحدة، لم تفرض على أ
، ما إنها لم تضع لها حدودًا، وأن تكون هذه الحدود  أخر حدودها ..  أو تعترف 

عًا فأن إسرائيل هي التي تقرر أين هي الحدود اآلمنة .. وعلى الدول  آمنة .. وط
ة أن تواف وتعترف ... فأن لم يتم االتفاق  واالعتراف فستظل األرض  العر

ة تحت االحتالل.   العر
قرأ وليتعلم.هذا هو قرار مجلس األ   عرف ذلك، فل   من، ومن لم 
اغته وراء    انت تجر ص ان أخر األسرار أن المشروع البرطاني  و

ل من االتحاد  اراته، وفواصله، ومقاطعه،  لماته، وع س، وقد واف على  الكوال
ا وٕاسرائيل.. رطان ا وفرنسا  و   السوفيتي وأمر
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ا   ة تطلع على الص ان ولم تكن الوفود العر غة .. فاالتحاد السوفيتي 
يل وهو األصيل !! ة .. فهو الو فا   مثلها، وفي ذلك 

ة وآذانها فلم تقرأها    صار األمة العر ة عن أ انت هذه  " األسرار " غائ
انت تحمل الطبل  ة لم تحجبها فحسب، ولكنها  ولم تسمعها .. ألن األجهزة العر

قرار مجلس األمن .!! والمزمار . والصنوج والدفوف، في عرس   بير احتفاًال 
اغات    رون الص ستذ ارعة،  ة الماكرة ال ة البرطان اس عرفون الس والذين 

انت تدس  يف  ة على مد خمسين عامًا، و ة الفلسطين شأن القض ة  البرطان
العبرات ، ثم تنشر البخور بين السطور ... ات  الكلمة، وتغلف الن   السم 

ارة " الوطن القومي 1917نوفمبر  2فور في وهذا وعد بل   ، ألم يخترع ع
ة في فلسطين ." ؟ ة " للجماعات غير اليهود الحقوق المدن   اليهود " مشروطًا 

ارة ح 1922وهذا صك االنتداب على فلسطين لعام    ، ألم يبتدع ع
ة ؟. حقوق الطوائف غير اليهود   الشعب اليهود في فلسطين  مقيدًا 

ض لعام وهذا الك   ة في  1922تاب األب ارة " دولة يهود صنع ع ألم 
ة ؟! عدًا جعل فلسطين دولة يهود   فلسطين " مست

ض لعام    ة  1939وهذا الكتاب األب الذ نص على " إقامة دولة فلسطين
ة ..".؟ موافقة " الطائفة اليهود ة، مرهونًا  ة وال يهود   ال عر

اغة ولكن قادة العرب اختاروا طر الت   الص أوا  ع جاهل والتجهيل، فلم 
ا  اس الماكرة التي قدمها الوفد البرطاني إلى مجلس األمن ، واعتبروها نصرًا س

ًا.. ًا قوم عد مطل ما    ولتكون ف
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ة العامة    اسة مؤتمر الخرطوم في الجمع ه س وفي الوقت الذ فشلت ف
انت إسرا عد ذلك في مجلس األمن ..  ئيل تواصل خطتها لألمم المتحدة ثم 

ثيرة.  ثيرة و د العدوان وتوطيد التوسع .. والوقائع والدالئل  ة لتؤ   النظرة والعمل
انت األمم المتحدة تعد العدة النعقاد جمعيتها    ومن ذلك أنه حينما 

ًا في ناد الصحافة في واشنطن  ان الوزر اإلسرائيلي يلقي خطا ة،  العموم
ه " إن هدفنا هو إن ) 22/9/1967شاء إسرائيل جديدة في الشرق األوس " (قول ف

ان ذلك أول جواب لمؤتمر الخرطوم.   ف
انًا    ة ب وفي إسرائيل نفسها، وفي اليوم نفسه، نشرت الصحف اإلسرائيل

ه  ة  وطالبوا ف اس مثلون مختلف  االتجاهات الس ًا  مًا إسرائيل وقعه ستون زع
االحتفا بـ " ة  ومة اإلسرائيل املها ". الح   إسرائيل الكبر  

ان موضوع انسحاب    ة لألمم المتحدة، حين  ة انعقاد الدورة العاد وعش
ة العامة،  ة تجر مناقشته على منبر الجمع ة من األراضي العر القوات اإلسرائيل
اس في  ان قامت إسرائيل بتدشين ثالث مستعمرات : األولى على مقرة من 

ة تدعى " جوش عصيون " بين الخليل والقدس، والثالثة المرتفعات  السورة، و  الثان
  ).24/9/1967وتدعى " هاعرافا " في سهل أرحا (

عون للمؤتمر الصهيوني األول  (عام    ر الس وصادف في اليوم نفسه الذ
ش اإلسرائيلي وقال : " 1897 ان الج س أر )، فخطب  الجنرال اسح رابين رئ

ص ع شيء  حإن هدف إسرائيل أن  ستط عدد اليهود خمسة ماليين  وحينئذ لن 
ًا على هذا التحد الضخم فقد أجاب  ك في وجودهما .. وجوا إيذاءها وال التش
ة  ة الرسم اء األردن الة األن حديث لو س الوزراء األردني  السيد سعد جمعة رئ

ل قاطع  ش ل موقف في الماضي والحاضر و ه : إن األردن أعلن في  أنه  قال ف
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ة نشاطات  غ أ ستس ة في األجزاء المحتلة، وال  ة نشاطات فدائ شجع أ ال 
  )!!26/9/1967استفزازة فيها، (

انت المناقشة على أشدها في األمم المتحدة، والوفود يخطبون حول    وم  و
، صرح الجنرال  شرو أو بدون شرو ة،  انسحاب إسرائيل من األراضي العر

ان  وزر الد ش اإلسرائيلموشه د ة  يفاع اإلسرائيلي لمجلة الج أن الحدود الحال
ة، فإذا عبرت إسرائيل قناة  استثناء لبنان ، هي حدود مثال ة،  مع الدول العر
س فأنها تشرف على القاهرة، وٕان عبرت نهر األردن فأنها تكون في مداخل  السو

، وٕانه إذا طرة فأنها تطل على دمش وقعت حرب أخر  عمان، وٕان اجتازت القن
ن إلسرائي ة إلقرار حل  لفمن المم ة من الحدود الحال أن تدخل العواصم العر

  ). 1/10/1967نهائي ).(
ة الشرق األوس من    ير األمم المتحدة إلى إحالة قض وحين اتجه تف

ة العامة إلى مجلس األمن، أعلنت إسرائيل أنها أنشأت مستعمرة جديدة،  الجمع
ة، رة زراع ل،  عس على الساحل الشمالي المحتل من سيناء، قرب سنجة البردو

عد  ما أعلنت إنها أطلقت أسم موسى  70وعلى  س،  يلو مترًا غري السو
ة، التي أقامها  ) على المزرعة التعاون س وزراء إسرائيل الساب شارت ( رئ

اس في األراضي السورة المحتلة ( ان   ).4/10/1967اإلسرائيليون قرب 
ة    وتناول الحوار في األمم المتحدة موضوع القدس، ورفعت الوفود العر

عدم تغيير األوضاع في بيت المقدس  ة عقيرتها تطالب بإلزام إسرائيل  واإلسالم
ان الجواب في إسرائيل أن استولت السلطات  تنفيذا لقرار مجلس األمن األخير، ف

ة الفخرة التي تجاوز ا ة على الزاو لحرم الشرف في القدس وتطل على اإلسرائيل
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ة( انة اليهود م الد ى وحولتها إلى مدرسة لتعل ) وهذه 10/11/1967حائ الم
عة ّالل أبي السعود في القدس وهي مقر مفتي الشوافعة في فلسطين. ة تا   الزاو

األمم المتحدة وقراراتها، أقام أحد المحامين اليهود    وفي محاولة ساخرة 
ا على مفتي القدس الشيخ سعد الدين العلمي دعوة أمام المح ة العل مة اإلسرائيل

قوم  مًا والتي  قوم عليها قد مان  ل سل ان ه طالب فيها بإعادة األرض التي 
استبدال الحرس  طالب  ما  عليها اآلن مسجد الصخرة والمسجد األقصى، 

ثيرًا  اها  ة ساخرة تحمل في ثنا م.المسلمين بجنود يهود .. قض   من الجد والتصم
عد أن صدر قرار مجلس األمن، عرفت إسرائيل مواضع أقدامها وتبينت    و

ع فقراته، وتعاقبت تصرحات المسئولين اإلسرائيليي انها في جم وهم يخفون  نم
ارات متحفظة. مابتهاجه   في ع

ه مجلس األمن قراره، أصدر إسرائيل جاليلي وزر    ففي اليوم الذ أعلن ف
اء سي على  األن ل  رئ ش ه إن القرار يرتكز  انًا في تل ابيب قال ف اإلسرائيلي ب

د موقف إسرائيل في  ة .. وٕانه يؤ مبدأ االتفاق المشترك بين إسرائيل والدول العر
ة حتى تستبدل بها حدو  آمنة  دالمحافظة على خطو  وقف إطالق النار الحال

ة إلى الق النس دس ال تنو التخلي عن أ جزء منها، متف عليها .. وٕان إسرائيل 
  ).23/11/1967وٕانها لن تقسم مرة أخر "..(

ان، قال " إن إسرائيل ستكون    وفي حديث صحفي للوزر اإلسرائيلي اي
ة دائمة .. وٕان  ة سلم مجنونة إذا انسحبت من األراضي المحتلة قبل إيجاد تسو

ارنج ممثالً ل لإسرائي تور جونار  قدوم الد حث ترحب  ألمين العام لألمم المتحدة ل
ة في إطار قرارا مجلس األمن ( ة السم   ).24/11/1967التسو
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ان حرب    س أر وفي اليوم نفسه، وصل إلى لندن الجنرال اسح رابين رئ
ر الخمسي ش اإلسرائيلي لالشتراك في احتفاالت الذ إلنشاء الفيل  نالج

أن إسر  ، وصرح للصحفيين في المطار  قرار مجلس األمن اليهود ائيل ترحب 
ة".. ة سلم عوث دولي إلى الشرق األوس للوصول إلى تسو   شأن إرسال م

ان من اجتماعات مجلس األمن إلى    عد أن عاد الوزر اإلسرائيلي اي و
أنه ير بين انسحاب القوات  قوله،  تل أبيب عل على قرار مجلس األمن 

ة ال ة من األراضي العر محتلة وٕاحالل السالم وٕاقامة حدود آمنة ومتف اإلسرائيل
انسحاب إسرائيل دون  ع مشروعات القرارات التي طالبت  عليها ... وأن فشل جم
عتبر انتصارًا إلسرائيل "  موضوع السالم الدائم والحدود المتف عليها  ر ذلك 

)26/11/1967.(  
انت إسرائيل على ح في هذا العناد المتشدد، فقد رأت   أن الموقف  و

شجعان على العنا ي ومعه الموقف السوفيتي    والتشدد.. داألمر
ان تعززها    ات  المتحدة،  ي، فإن الوال ة إلى الموقف األمر النس

ة ..  ر في ساحة المعر اسي إلسرائيل في األمم المتحدة، والتعزز العس الس
انت المداوالت تدور في مجلس األمن حو  ل أزمة الشرق ففي الوقت الذ 

، قررت واشنطن استئناف شحن األسلحة إلى إسرائي ومن بينها ستون  لاألوس
اإلضافة إلى العون االقتصاد والفني  ا هوك .. هذا  طائرة من طراز س

  ).3/11/1967والمالي الذ ال ينقطع (
ة    اء السوفيت الة نوفوستي لألن صدد االتحاد السوفيتي فقد شغلت و أما 
ام الستة فقالت " إن بنشر مق ة في حرب األ اب الهزمة العر ال مطول عن أس

ة  ات اإلسرائيل بيرة إلى نجاح العلم صورة  ة قد أدت  ة اإلسرائيل األعمال التجسس
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قة عن عدد رجال  ة جمعت معلومات دق ارات اإلسرائيل .. فإن دوائر االستخ
ع نقا ق ة القوات المسلحة المصرة وأماكن وجود جم ادة األفواج والفرق واأللو

  والمطارات المصرة ...
ش المصر    عة  لوحدات الج ع أجهزة الراديو التا ات جم وعرفوا ذبذ

ونجحوا في سرق سفرتها وحل رموزها .. وأن إسرائيل قد أذاعت، على تلك 
اك  ش المصر مما أد إلى االرت ة ضللت وحدات الج اذ ات، أوامر  الذبذ

ة من إنزال ضرة  والفوضى في ن القوات اإلسرائيل صفوفه .. وغير ذلك مما م
ارات  الة االستخ ان و المطارات المصرة ..وختمت نوفوستي  مقالها  مفاجئة 
ل معلوماتها عن الشرق  ة وضعت تحت تصرف إسرائيل  زة األمر المر

ارزًا في انتصار إسرائي ان ذلك عامًال  ، ف   ."لاألوس
ان ه   شف النقاب  ولقد  المعلومات ولكنه لم  ًا  ذا المقال السوفيتي غن

قدم االتحاد السوفيتي إلى الجمهور ة  ةعن السؤال الكبير .. ولماذا لم  العر
ملكها عن إسرائي ل المعلومات التي  ملك معلومات خطيرة لالمتحدة  , وهو 

ة؟.. ة قصو في المعر   وأسرارًا ذات أهم
ان موقف اال   صدد وٕاذا  الة نوفوستي  ما عبرت عنه و تحاد السوفيتي 

ة لقرار مجلس األمن يثير الكثير من  النس ة، فإن الموقف  اب الهزمة العر أس
عناد  األسئلة .. فإن  االتحاد السوفيت أعرف الدول بهزال مجلس األمن، وأعرفها 

ا ت ا إلسرائيل وهذه جردة ازفست مساندة أمر قول يوم صدور إسرائيل، وأعرفها 
ة من  قرار مجلس األمن : إن القرار  ينص على انسحاب القوات اإلسرائيل
صوت إلى جانب هذا القرار  ة وهذا ما جعل االتحاد السوفيتي  األراضي العر

)23/11/1967.(  
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ة المنط نفسه، فقد قالت : إن قبول قرار    عت جردة برافدا السوفيت وتا
ون خطوة على   طر حل مشاكل الشرق األوس مجلس األمن س

 )24/11/1967.(  
س لنا أن  نندد    ات المتحدة واالتحاد السوفيتي .. ل ولكن ما لنا وللوال

ون علينا..  أعدائنا، وأن ال نعتب على أصدقائنا .. والتنديد والعتاب يجب أن 
ن ستمع إلى نص رورؤسائنا ..على مؤتم اعلى ملو  خالخرطوم الذ لم 

  ن..الناصحي
نت في مؤتمر الخرطوم واحدًا من أولئك الناصحين .     ولقد 
  لقد قلت للملوك والرؤساء أنه ال جدو من األمم المتحدة..  
م شبرًا واحدًا من األرض    لقد قلت لهم : إن األمم المتحدة لن تعيد إل

ة المحتلة..   العر
السير  لقد قلت لهم : إن طر الحل السلمي غير موجود وال جدو من  

  في طر مسدود.
قلت لهم هذا وأكثر من هذا، وقاله غير .. ولكنهم أرادوا أن يجروا،   

ما فعل الرحالة القدامى، بدًال من  الرحيل في األرض  ا  أرادوا أن يتعلموا الجغراف
عتبروا.. تعظوا و تعلموا .. و قرأوا و   أن 

عوا،    سمعوا و وأنا أردد قول هللا وانسحبت من مؤتمر الخرطوم، حين لم 
  تعالى :

  " حتسبهم مجيعًا وقلوهبم شتى ذلك بأهنم قوم ال يعقلون".

م   صدق هللا العظ
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  رـاصـد النـن عبـع
  

، وفي 1967في الثاني والعشرن من شهر تشرن الثاني ( نوفمبر )   
ة ، أصدر مجلس األمن قراره الشهي   . 242ر رقم السنة األولى من الن

ًا في المساء،  اح الثالث والعشرن أعلنت أني سأعقد مؤتمرًا صحف وفي ص
في مقر منظمة التحرر في حي الدقي في القاهرة .. ألحدد موقف الشعب 

  الفلسطيني من ذلك القرار..
 ي السيد محمد فائ وزر اإلعالم وعند الظهر، في اليوم نفسه، اتصل ب  

ة في ا ًا ..لجمهورة العر   المتحدة، تلفون
ذلك؟    س  ًا هذا المساء، أل ادتك ستعقد مؤتمر صحف   قال : س
  قلت: نعم ..  
ن أعرف    ادتك .. مم قال : اإلذاعة والتلفزون ستكون تحت تصرف  س

  ما هو الموضوع الذ ستتناوله في المؤتمر الصحفي ؟
ة..قلت : سأحدد موقفنا من قرار مجلس األمن الذ صدر الليلة      الماض
ن أن أرجوك أن تؤجل المؤتمر الصحفي إلى الغد؟.   م   قال : هل 
  قالت : وما هو السبب؟  
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عي أنه سيتكلم    س سيخطب اليوم في مجلس األمة . وطب ادة الرئ قال : س
س وما ستقوله  قوله الرئ ون من المناسب التنسي بين ما  عن القرار .. و

  المنظمة ..
ون مفيدًا قلت : ما دام التأجي   ل ليوم واحد، فأنا ال أر مانعًا .. ورما 

س. ع مؤتمرنا في يوم خطاب الرئ ض ة حتى ال  ة إعالم   من ناح
امله ..  ة المؤتمر الصحفي  مات لتغط رك، ونحن سنعطي التعل قال : أش
لمة  ن أن أعرف الموقف الذ ستعلنونه عن قرار مجلس األمن، ولو   م وهل 

  واحدة.؟
لمة واحدة .. موقفنا هو الرفض..قل     ت : 

المة التل  انًا بتأجيل المؤتمر إلى اليوم الثاني وانتهت الم ة، وأصدرنا ب فون
س،  س.. وفي المساء ذهبت إلى مجل األمة، وجلست في الشرفة، أنتظر قدوم الرئ

  .هوأنتظر خطا
ورن، والمص األعضاء، والدبلوماسيين والصحافيين غاصة القاعة انت  

س عبد  قوله الرئ ستمع إلى ما س ان يرد أن  فإن العالم العري ومعه الدولي 
قوله عن قرار  التحديد ما س ة .. و ة ومستقبل المعر الناصر عن حاضر الن
عد ستة أشهر من الحوار والجدال في  األمس،  مجلس األمن .. الذ صدر 

ا والسف   لى..أروقة األمم المتحدة، ودهاليزها العل
عادته، شامًال جامعًا، فقد تناول جوانب    ان خطاب عبد الناصر،  و

رة  ة والعس اس ما تناول األمور الس ة،  ة والدول ة والعر متعددة، الداخل
ة، مع نظرة إلى الماض   والحاضر والمستقبل. يواالقتصاد
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ان المواطن العري    ون الخطاب بهذا الشمول ، فقد  ًا أن  ع ان طب و
تساءل  له يتساءل و في مصر وفي الوطن العري في مصر وفي الوطن العري 

اد أن ينام وعلى وسادته مئة سؤال وسؤال.    .. و
رة ،    ة ، آنذاك ، تئن تحت وطأة الهزمة العس انت الجماهير العر

ة قد جعلت من قادة  ة الرسم ابها وأصحابها .. فأجهزة اإلعالم العر وال تعرف أس
ستهم رداء من الحصانة والعصمة ال ة .. وأل عرب آلهة النصر والتحرر قبل الن

ة من الرصاص  سها العظماء وقا ة التي يل القمصان الفوالذ ة ..  عد الن
  والقنابل..
ش في حمى الحرب ... فقد    ة ، آنذاك ، تع انت الجماهير العر و

النصر ا ة  ة الرسم ضعة وعدتهم أجهزة اإلعالم العر ع أو  ضعة أساب لقرب ، 
ون  ة .. و ة ، وتبدأ المعر ة على الدول العر أشهر وتنهال األسلحة السوفيت

  النصر ...
ة    ة واإلسرائيل رة قائمة دائمة بين القوات العر انت المناوشات العس و

حت خطو وقف إطالق النار .. خطو إطالق النار ....   ، حتى أص
ة وضحاها   ين عش ة إلى القمة ، ثم عادت  و ، تصاعدت المشاعر العر

طت إلى القاع ...   وه
ة      تصاعدت يوم قذفت قوارب الطوريد المصرة المدمرة اإلسرائيل

ة  حر .. ثم عادت المشاعر العر من فيها إلى قاع ال (إيالت) فدمرتها وهوت 
ة قذائفها على المصانع ال ة اإلسرائيل طت يوم سلطت المدفع مصرة في مدن وه

الصناعة المصرة خسائر فادحة ... وحملت السلطات  القنال ، فأحرقتها وأنزلت 
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لغوا نصف مليون جر  ان في منطقة القنال ، و المصرة على تهجير الس
  توزعهم في مدن الدلتا وقراها . 

بر في صفوف    ك  صورة خاصة، إنسابت حملة تش وفي مصر 
الدول ك  ك حتى في المظاهرات الجماهير ، تش النظام وتش ش ،  الج ة ، 

س عبد الناصر  10و  9الكبر يومي  حزران ( يونيو) .. التي ناشدت الرئ
  العدول عن إستقالته . 

س عبد الناصر في مجلس  انت هذه هي الصورة العامة حين وقف الرئ
ة تشرن الثاني) يخاطب الشعب المصر ، واألمة  –نوفمبر  23األمة (  العر

  جمعاء . 
ساور الناس ، والتمزق الذ    المه إلى القل الذ  وأشار في مطلع 

ا  الهزائم التي وقعت لبرطان عد الهزمة ، مستشهدًا  اب والطالب  أصاب الش
يف أن النتيجة (لم تكن نصرًا  ة و ة الثان ا في الحرب العالم ا وروس وفرنسا وأمر

ا النازة وال اهرة في أوائل الحرب لقوات ألمان ان وهي التي حققت إنتصارات  ا
ة للذين فوجئوا والذين تراجعوا ... والذين حلت بهم  ان النصر في النها .. وٕانما 
شد  س عبد الناصر يرد أن  ان الرئ الهزمة في المراحل األولى من القتال) و

ين والمتسائلين .    من عزائم الجماهير ، وأن يرد على المش
م حالة الصفر التي وصلت و    عد ذلك إلى تقي س عبد الناصر  انتقل الرئ

شف عن  ام الستة. ف رًا ، نتيجة الحرب األ ة المتحدة عس إليها الجمهورة العر
ة، فقال : ( بد أقول لكم يوم  اللهجة المصرة العام قة عارة ... و و  9الحق

ال 10 اآلالف أو  نش عندنا دفاع عن يوم الناس خرجت في الشوارع  ماليين م
س ..  ة للسو ان العدو موجود في الضفة الشرق س .  ة لقنال السو الضفة الغر
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ان الطر إلى  ر ..  ه وال عس ش ف س والقاهرة مف ان الطر ما بين السو و
القاهرة مفتوح بدون أدنى مقاومة ، نتيجة للشلل الكامل اللي حصل في قواتنا ... 

ة من معداتنا الحقائ الم قرب من ثمانين في الما أننا خسرنا ما  ة تقول  اد
ه  عثرة وش انت بتأثير الصدمة م ما أن قواتنا  ام الستة ..  ة في معارك األ الحر
ان معنى ذلك أننا غير قادرن ال على الهجوم وال على الدفاع ... نحن  تائهة ، و

ة ضا  ، غير األسر خمسة آالف فقدنا عشرة آالف جند ، وألف وخمسما
  ضا أسر ) .  500جند أسير و

ستمعون إلى هذه    وقد تفرست في وجوه أعضاء مجلس األمة، وهم 
عد يوم  س عبد الناصر قوله : (   8الحقائ المروعة، التي أضاف إليها الرئ

شوفة،  ضًا م شوفة ، والمدن أ شوفين أمام العدو، جبهة القتال م نا م يونيو 
نش ستمعون في  م ثيرون من الحاضرن  ان  عندنا خ دفاع غرب القناة) و

رة إلى هذا الوضع  صدقون أن مصر قد فقدت قوتها العس ادون  ذهول وهم ال 
  الرهيب .
سرد الوقائع للمعرفة فحسب،    ن  س عبد الناصر لم  والواقع أن الرئ

من يترافع أمام الشعب المصر واألمة العر ان  ة مرافعة الدفاع .. ولكنه 
ك واالتهام .    الدفاع في وجه التش

فعل المحامي وهو    ما  ه،  د س عبد الناصر صوته ورأسه و ورفع الرئ
اب متمزق .. مش قادر .. مش قادر  يترافع، وقال : (  أنا شفت عدد من الش
ة للقناة ..  حتمل الصورة .. إن إسرائيل موجودة، وٕازا تقدمت للضفة الشرق
  هناك قل عند الجماهير نتيجة لما حدث .. وٕازا حنخلص من إسرائيل .. ) . 
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س عبد الناصر يتحدث عن األوضاع    اق هذا الدفاع، راح الرئ وفي س
سة، وأشار إلى نشوء مراكز القوة في  انت تسود البالد قبل الن ة التي  الداخل

فعل المحامي، أن ما  ام دولة المخابرات .. و ش، وق س عبد الناصر الج تقل الرئ
عًا وأنا بتكلم النهارده  أعلى صوته قائالً : (ط إلى نقطة أخر في الدفاع، وصاح 
ا جمال عبد  ن أنتم تتساءلوا وتقولوا: طيب  هذا الكالم حيتساءل ناس ... ومم

سة ؟ ل في الن     ).الناصر إزا سبت األوضاع بهذا الش
س عبد الناصر صادقاً   ان الرئ ء .. في  ولقد  في طرح هذا السؤال الجر

انت  طرح هذا االتهام .. عبد الناصر يوجه االتهام إلى عبد الناصر ... فلقد 
القاهرة تطرح هذا السؤال همسًا، في المقاهي والنواد والبيوت والجامعات 
ن أحد يجرؤ على طرح هذا السؤال ال في مجلس األمة وال خارج  والمساجد. فلم 

س عبد الناصر  مجلس األمة، إال جرئًا واحدًا، طرحه في مجلس األمة وهو الرئ
  نفسه. 

ملك إال    سمعه ، وهو ال  ء وألقى  وخل مجلس األمة لهذا السؤال الجر
ه ناس في البلد متصورة أن جمال عبد  س قائًال : ( ف حرة السماع ، فأجاب الرئ

الحال، ا قول شيء الزم ينفذ هذا الشيء  ه المداخل الناصر لما  لناس ما تعرفش إ
س .. ) .  ه اللي بيجر في الكوال   وٕا

س عبد الناصر في شرح موضوع مراكز القوة في مصر    ومضى الرئ
ًال عند هذه النقطة، ذلك  قف طو ح مساوئها ... ولم  والجهود التي بذلت لتصح

طالب .. حاسب أو يراقب أو  ه من  س ف نه ل وأن  أن مجلس األمة بنشوئه وتكو
حاسب نفسه بنفسه .  س الدولة ،    الذ يتولى عنهم شرف الحساب ، هو رئ
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ة أنتقل    ثيرًا من األمور الداخل س عبد الناصر  عد أن أستعرض الرئ و
س عبد الناصر يترافع عن  ة وقف الرئ إلى الكالم عن العمل العري، ومرة ثان

ان موضوع المرافعة مؤتمر ال س عبد الناصر، و خرطوم وقرار مجلس األمن الرئ
 .  

ام القالئل في العالم الذين  ان واحدًا من الح س عبد الناصر ،  والرئ
احث ، من  اح على قراءة التقارر ، من المخابرات ، من الم ل ص حرصون 
قوله الناس )  قرأ تقرر ( ما  قرأ أول ما  س عبد الناصر  ان الرئ السفارات .. و

 .  
قوله ال   ان ما  ان فاشًال، وأن و ناس في تلك الفترة أن مؤتمر الخرطوم 

مني المشير عبد هللا  س ال صل هو الذ خرج منه منتصرًا، وأن الرئ الملك ف
د يخرج من الخرطوم حتى أعلن  ا المؤتمر ... لم  ان واحدًا من ضحا السالل 

عيد   ًا عن صنعاء (خلعه) وهو مسافر خارج البالد، 
س  )، وأن5/11/1967(  صل والرئ ان جزءًا من االتفاق بين الملك ف (خلعه) 

ًا ... ذ قوله الناس في القاهرة .. صدقًا أو  ان ذلك ما    عبد الناصر ... 
بير لمصر،    ه إذالل  ضًا، أن قرار مجلس األمن ف قوله الناس أ ان ما  و

عد إغالقه، وفي قناة ا ة  المالحة في خليج العق سمح إلسرائيل  عد ألنه  س  لسو
ان يجر على ألسنة الناس في  أن منعت منه منذ قامت .. و ... و .. مما 

ات وقفشات، أشد إيالمًا من الكالم الصارم الجاد .    ن
مؤتمر الخرطوم    س عبد الناصر هذين الموضوعين مبتدئًا  وتناول الرئ

صل أن تتف على م االتفاق مع الملك ف وضوع فقال : ( في الخرطوم استطعنا 
اد ولم تكن تعنينًا األشخاص  ان هدفنا في هذا أن أحنا نحق الم من .. و ال
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من  –..( واإلشارة إلى االنقالب على المشير عبد هللا السالل)  إحنا ذهبنا إلى ال
ه جمهورة في صنعاء  اد ال ننصر األشخاص .. اآلن هناك ف لكي ننصر الم

  .بدون قوات مصرة في صنعاء .. ) 
اسي في ا ثم   عد ذلك إلى معالجة الموقف الس س عبد الناصر  نتقل الرئ

ل دقة واهتمام،  ة  ع المناقشات الدول ان يتا مجلس األمن .. ووضح تمامًا أنه 
شيء من التفصيل فأستعرض مختلف المشروعات التي عرضت على  وراح يتكلم 

ي، واألمر ، واألفرقي، والدانمر ي والسوفيتي، وأخيرًا مجلس األمن .. اآلسيو
  البرطاني . 

عًا نحن    وأتجه أعضاء مجلس األمة ، ومعهم الصحفيون ، ومع هؤالء جم
شأن القرار  س عبد الناصر  قول الرئ الجالسين في شرفة الزوار، لنسمع ماذا س
ة في أعز ما لها وأقدس أهدافها  فجع األمة العر علن قبوله و البرطاني ... هل 

مة ، أنها ترفض على الدوام، .. أم يرفض التهمة القد ة  ة العر دمغ الدبلوماس ه و
  ثم تعود إلى القبول، وتنشده وتلهث وراءه .. 

ه على    عين س عبد الناصر  قًا وحرجًا ... وأكّب الرئ ان الموقف دق
انها، فقال :  لمة في م لمة أمامه، فال تفوته  ل  قرأ  أوراقه، ال يرفعهما، حتى 

عض الوضوح .. فإن  (مع أن التفسيرات التي أعطيت للقرار البرطاني تحق 
قرار مجلس األمن ؟  اف .. وماذا نفعل  قى في رأينا غير  القرار البرطاني ي
شأنه مع أصدقائنا، وهناك نقتطان محدودتان  ما يتعل بنا نحن ندرسه وتتشاور  ف

ن أن نقبل م ستا موضع جدال، وال  ة لنا ل فيهما أ أخذ وعطاء .. واألولى  النس
ة  ل شبر من األراضي العر ة من  ل األراضي العر هي االنسحاب الكامل من 
ة المتحدة، أو  التي جر احتاللها في معارك يونيو سواء في الجمهورة العر
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ة السورة . والنقطة الثان ة أو الجمهورة العر ة الهاشم : أننا لن ةالمملكة األردن
س نس انت التكاليف أن تمر في قناة السو ان الثمن ومهما  مح إلسرائيل مهما 

ة ، وهو  ة فلسطين األصل س جزءًا ال يتجزأ من قض ان المرور في قناة السو
عد هاتين النقطتين .. فنحن على  ة إزالة آثار العدوان .. و س جزء من قض ل

عري في الخرطوم .. ال اعتراف ال ةحددها مؤتمر القم يالخطو األرعة الت مالتزا
ة ألنها مل ة الفلسطين القض  كبإسرائيل، ال صلح معها، وال مفاوضة، وال تصرف 

  شعب فلسطين .."
ًال لهذا الموقف، فقد فهموه رفضًا لقرار    وصف أعضاء مجلس األمة طو

 ، مائة شر وشر س عبد الناصر  بله الرئ ، فقد  انوا على ح مجلس األمن، و
ل  في لرفضه ..و   واحد منها 

ة األمة    س عبد الناصر عاد إلى مخاط يدًا لهذا المعنى فإن الرئ وتو
اغات قابلة لالنصهار أمام حرارة  ل الص ة في موقع النضال فقال .." إن  العر

غير القوة..". سترد  القوة ال    النيران .. وأن ما أخذ 
اق الحديث عن النضال، واالستعداد لل   س عبد وفي س ة، رمى الرئ معر

عث في سورا، فقال : " ولكننا لسنا على  الناصر جمرة من جمراته على حزب ال
حاروا   استعداد ألن نتلقى دروسًا من الذين يتحدثون علن الحرب الفورة وهم لم 
ما صف  ارعة،  حاروا .." وصف مجلس األمة لهذه اإلشارة ال وهم ال ينوون أن 

...الزوار في شرف انوا آخر من توقف عن التصفي   اتهم .. و
ان مقررًا    س عبد الناصر مسألتين هامتين، و ه تناول الرئ وفي ختام خطا

ان... ا النس   للزمن أن ُيلقي بهما في زوا
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قوله : " نحن نعتقد أن تطورات الحوادث    المسألة األولى : تحدث عنها 
ير في عقد اجتماع عري على مستو القمة .. وأن تكون  اآلن تقتضي التف

ة إزالة آثار العدوان النقطة األولى في جدول أعمال المؤتمر المقترح .." وقد  قض
عد عام ونصف، في الرا  ام العرب وتثاقلوا فلم ينعقد هذا االجتماع إال  تلكأ ح
عدها  عد ذلك  أعوام وأعوام لم ينعقد  س عبد الناصر ..ومرت  ،وانسحب منه الرئ

ة .. اجتما قها دراسات واف صل أعلن أن القمة يجب أن تس ع  القمة ألن الملك ف
  ولم تكف هذه األعوام الستة إلعداد الدراسات !!

قوله: " نحن نعتقد    س عبد الناصر  ة : تحدث عنها الرئ والمسألة الثان
بيرة في عصر  عطي العالم العري دفعة  ن أن يولد، ل م ًا جديدًا  أن نظامًا عر
ع أن تحق  ة ال تستط ة في هذا العصر .. إن الدول العر التجمعات االقتصاد

اقين.." ل منها على انفراد، وفي عزلة عن ال ة، و السرعة الواج   أهداف نموها 
ان من السهل أن يتفرس المرء على وجوه أعضاء مجلس األمة عدم    و

االه االة لهذين االقتراحين .. ألنهما غير جديرن  قين الم تمام .. بل ألنهم على 
ة بل أنه ال بد من زواله،  س على مستو المسئول م العري في مجموعه ل أن الح

  لتزول آثار العدوان..
س في ذلك اليوم قوله    ان خير ما في خطاب الرئ ومن أجل ذلك، فقد 

اة الشعوب لكن الشعوب دائمًا أقو من  سات عوارض طارئة في ح : " إن الن
سا ها قادرة .. وهي أقو من الن ة، وشعبنا بين شعو ت ... وأن هذه األمة العر

ل العوارض الطارئة ولها النصر عززًا حاسمًا أكيدا بإذن هللا وعونه .. وفقكم 
اته" ر م ورحمة هللا و   .هللا، والسالم عل
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ه وانفض اجتماعه من مجلس األمة    س عبد الناصر من خطا انتهى الرئ
ان األعضاء والوزراء وقادة  وخرجنا إلى اراتنا، و ساحة المجلس في انتظار س

شراً  وهم يثنون على الرئ ش تطفح وجوهم  ه الجامع، وأنه رفض  سالج لخطا
لمة ال .. ستخدم  ارات حازمة دون أن  ع   قرار مجلس األمن 

س عبد الناصر قد وضع النقا على  اء أن خطاب الرئ االت األن وأجمعت و
ة " الحرو  اب مفتوحًا أمام تسو قبل قرار مجلس األمن، ولكنه ترك ال ف، وأنه لم 

ة شرفة وعادلة..". اس   س
ة في    ثير من النواحي القو ن مسترحًا إلى  ولكن االتحاد السوفيتي لم 

س عبد الناصر فقد خرج السفير السوفيتي من شرفة الدبلوماسيين،  خطاب الرئ
ست على  وجهه بوادر اال صورة واضحة ول س ذلك  اح..وقد انع نشراح واالرت

ًا لخطاب  صًا عاد ة، تلخ ا السوفيت في اليوم التالي، فقد نشرت جردة ازفست
ارة " ما أخذ  س عبد الناصر مبرزة الجوانب اللينة في الخطاب، وحذفت ع الرئ

ة  ارة التي صفقت لها األمة العر القوة " وهي الع سترد إال  أسرها القوة ال 
  واعتبرتها قمة الخطاب، والعالمة األكيدة على طر النضال.

تور جونار    وأعلن األمين العام لألمم المتحدة السيد يوثانت، تعيين الد
ة في الشرق األوس  ة سلم السعي إليجاد تسو قوم  ًا خاصًا  عوثًا دول ارنج م

رات مذ عث السيد يوثانت  قًا لقرار مجلس األمن .. و وما ط األردن  تإلى ح
عرب فيها عن " أمله الحار  ة المتحدة وٕاسرائيل  ولبنان وسورا والجمهورة العر
ع التسهيالت الالزمة لتنفيذ المهمة  ارنج التعاون التام وجم وثقته في أن يلقى 

ه تنفيذًا فعاًال ..". ولة إل ة المو الغة األهم   ال
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ة إلى الدول ا   ة وتطلعت الجماهير العر النس ة لتتعرف على رأيها  لعر
ه موقفًا ممزقًا .. تائهًا .. العهد  ان    لقرار مجلس األمن .. ف

في سورا، أعلن ناط رسمي رفض قرار مجلس األمن " إنه تكرس   
ة  شوفة على القض القوة المسلحة ... ومساومة م دولي خطير لمبدأ حل المسائل 

ة" ( ان يرافقه عمل صادق.). وهذا ا23/11/1967الفلسطين   لكالم صادق لو 
عد    الة الصحافة الجزائرة أن قرار مجلس األمن أ وفي الجزائر، أعلنت و

طرقة بناءة وفعالة في حل أزمة الشرق األوس ..وأن  ون  عن اإلسهام  ما 
حث  استمرار إلى الكفاح المسلح ضد إسرائيل وأن ال انت وما تزال تدعو  الجزائر 

  اسي سيؤد حتمًا االعتراف  بإسرائيل عن حل س
 )23/11/1967.(  

س وزراء األردن أن موقف    وفي األردن، أعلن السيد بهجت التلهوني رئ
قة ( ة الشق تف مع موقف الدول العر   ).23/11/1967األردن ينسجم و

ة العشر، فقد انضمت إلى أه    ة الدول العر ق ما  لأما  توا  الكهف، س
توا . إال ة س عث برسائل إلى ملوك ورؤساء الدول العر  الملك الحسن الثاني فقد 

قترح عقده في المغرب، 24/11/1967( ) يواف فيها على عقد مؤتمر القمة و
 ، ات الملك الحسن الثاني، استضافة مؤتمرات القمة في الرا وتلك إحد هوا

ام قل ضعة أ ه الكثيرة، ولو ل   يلة.لينسي الشعب المغري مصائ
الصحفيين    ه وازدحم  وحان موعد المؤتمر الصحفي الذ دعوت إل

ه :" رفض  منظمة التحرر  ًا أعلنت ف تو انًا م األجانب قبل العرب . وألقيت ب
اب  الممثلة للشعب الفلسطيني قرار مجلس األمن جملة وتفصيًال"،  وأوردت األس

ة التي تفرض  ة والدول ة والقانون اس ة والس ما القوم رفض قرار مجلس األمن 



  

-293-  

المطر  اب النقاش، والسؤال والجواب،  شرحتها في الفصل  الساب .. وانفتح 
ارعون .. وأنا  امل .. هم صحافيون  اهم على  استعداد  نا وٕا المنهمر .. فقد 

. ل عمر ة    عشت القض
سألوا : لقد أجلت مؤتمرك الصحفي من األمس إلى اليوم فهل هذا بناء   

س عبد الناصر؟على ا ين الرئ   تفاق بينك و
ه ومؤتمر    ون خطا ة .. ال أرد أن  ان لمصلحة إعالم قلت : التأجيل 

  الصحفي في يوم واحد..
ه    س عبد الناصر في خطا ل ما قاله الرئ سألوا : هل أنت مواف على 

ة لقرار مجلس األمن..   النس
األسلوب. أ    الموضوع ال  عتقد أن موقفه هو رفض قلت : أنا أتف معه 

ست لألمم  ون رفضًا واضحًا وقاطعًا، فل نت أفضل أن  قرارا مجلس األمن، و
مة تستح معها غير هذا األسلوب.   المتحدة ق

  سألوا : وهل قرار مجلس األمن يتف مع قرارات مؤتمر الخرطوم؟  
ة .. والالآت   ة الفلسطين صفي القض   قلت : أبدًا .. قرار مجلس األمن 

ة مع قرارا مجلس األمن ..  األرع قي قرارات الخرطوم تتعارض معارضة أساس
ة... اغة منظمة التحرر الفلسطين رون أن والالآت األرع هي ص   وانتم تذ

ون قد    س عبد الناصر قرار مجلس األمن  سألوا : وهل إذا قبل الرئ
  خالف الالآت األرع التي واف عليها مؤتمر الخرطوم .

س عبد الناصر يرفض  قل   ل تأكيد .. ولكني أعتقد أن الرئ ت : نعم، و
  قرار مجلس األمن، حتى بدون مؤتمر الخرطوم.
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س عبد الناصر في حالة    م وموقف الرئ يف توفقون بين موقف سألوا : و
  قبوله لقرار مجلس األمن؟

س للصحافة عالقة فيها.    ة ل   قلت : هذه مسألة داخل
إنه إذا واف عبد الناصر على قرار مجلس  كل على لسانسألوا : وهل تقو   

ون قد خالف مؤتمر القمة.   األمن 
س عبد الناصر يرفض    ظل الرئ ل تأكيد  س ل تأكيد ..و قلت : نعم و

  قرار مجلس األمن.
س عبد الناصر.   ين الرئ م و قع انشقاق بين   سألوا :وفي هذه الحالة أال 
قع بيننا اختال   قع بيننا قلت : قد  ف في االجتهاد، ولكن أرجو أن ال 
  انشقاق.
س عبد الناصر، عقد مؤتمر عري خامس .. فهل    سألوا : لقد اقترح الرئ

عد أن انسحبتم من مؤتمر الخرطوم.   ستحضرونه 
ة    أن ال نحضر اجتماعات عر قلت : سأعرض على المنظمة اقتراحًا 

عد اليوم .. نحن ال نعتقد بجدواها ة  ومات  رسم ة مع الح م عالقات ثنائ . وسنق
ة واحدة، واحدة.   العر

ة قد ألحوا    س بورقي صل والملك حسين والرئ قال إن الملك ف سألوا : 
ة. س عبد الناصر إزاحتك من رئاسة منظمة التحرر الفلسطين   على الرئ

الشعب الفلسطيني. وال شأن للملوك    قلت :هذه مسألة تتعل بي و
  من يتولى رئاسة منظمة التحرر .والرؤساء ف
ة ..   ة سلم   سألوا : وهل تواف على إجراء تسو
ة لتحرر فلسطين .. نحن موافقون عليها.   ة سلم   قلت : تسو
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ح أنك أدليت بتصرح  صحفي في عمان قبل حرب    سألوا : وهل صح
حر. ال ه إلى إلقاء اليهود    حزران (يونيو) دعوت ف

ح   ة هي التي  قلت : هذا غير صح إطالقًا .. أجهزة اإلعالم الصهيون
  زورت هذا الكالم على لساني.

ه ..      قالوا : ولماذا لم تكذ
ة    ذبته في مؤتمرات صحف ذبته في حينه،  م.. لقد  قلت : أسالوا أنفس

ة وحدها هي التي نشرت التكذيب. م .. اإلذاعة الفرنس   ثيرة فلم تنشره صحف
وا من الص   بيرة بذاتها، ففي اليوم الثاني ولم تكن ش ة  حافة األجنب

ار  لة نفسها مع صحافة القاهرة.. ذلك صحف األهرام واألخ بلوت المش
س  والجمهورة لم تنشر عن المؤتمر الصحفي إال سطرًا أو سطرن .." عقد رئ
ًا حدد موقفه من قرار مجلس األمن .."  ة مؤتمرًا صحف منظمة التحرر الفلسطين

  .وانتهى
عد الوعد الذ قطعه السيد    ثيرًا، وخصوصًا  وقد غاظني هذا الموقف 

ه. ، واتصلت    محمد فائ وزر اإلعالم المصر
ادتك أن تنشر الصحف واإلذاعة    ما وعدت س نت أتوقع،  وسألت : لد 

؟.. ن .. فما الذ جر   وقائع مؤتمرنا الصحفي على أوسع نطاق مم
السيد  بهي السبب .. ردود  الفعل على خطاقال :وهللا .. زحمة المواد   

مات لنشر  س أشغلت الصحف واإلذاعة .. غدًا إن شاء هللا سأصدر التعل الرئ
الكامل.   المؤتمر الصحفي 

حر ألنه ما    قلت : أرجو على األقل اهتمامك في موضوع إلقاء اليهود ال
شغل الرأ العام الدولي.   يزال 
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ر .. غدًا ستقرأ  قال : وأنا مهتم بهذا الموضو    ون لك ف الذات .. ال  ع 
  ل شيء .

ل شيء ... ولكني ما قرأت أ شيء ال عن قرار مجلس    وغدا قرأت 
حر  األمن وال عن موضوع إلقاء اليهود .. مع إن صحافة القاهرة في ذلك في ال

رة القدم بين الناد األهلي والزمالك!! ار  أخ تظة  انت م   اليوم 
مي إال بيروت ، فلم تكن صحافة القاهرة تملك إال حرة  ولم أجد أما  

تب المنظمة في  ة على الحرة .. فطلبت إلى أحد موظفي م واحدة، حرة الرقا
عها من هناك،  طير إلى بيروت، ومعه محاضر المؤتمر الصحفي ليذ القاهرة أن 

عت ونشرت من بيروت . ان،فقد أذ ذلك    و
ة " إلقاء اليهود   ا حر ف أما ح "، فقد أشارت أليها صحف بيروت، ي ال

اال ة إبر  توامتنعت عن نشرها و ا ح ه  ة أش ا ة، وهي ح اء األجنب األن
ة والعزاء .. الغة، والتسل مة ال الح ص مملؤة    الزت عند العوام ..وللعوام أقاص

شأن    ة،  ة العالم ايتي مع الصهيون ة سأقص ح وفي الصفحات التال
حر..إلقاء اليه ال   ود 

  "إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار"

م   صدق هللا العظ
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حر    ..إلقـاء  اليهـود في ال
  وٕالقاء العرب في الصحراء                  

  
المًا إلقاء اليهود في    حر ... شعار صنعه اليهود ..وصنعوا معه  ال

  آخر، أن العرب قد صنعوه ..
م لعل عمره أرعو    ن عامًا أو يزد، ولكنه يتجدد مع الزمان، وهو شعار قد

ة. اس ات العامة والمواسم الس   في المناس
تب شتى،    لة من الزمن، نزل هذا الشعار في  ة الطو وخالل هذه الحق

ثيرة، ه صحافيون، ووزراء،  والكته ألسنة  ورددته إذاعات وتصرحات، وخاض ف
  حاضرها.ورؤساء، وش طرقه إلى منابر األمم المتحدة وم

الشعب الفلسطيني، أول األمر،ثم    وقد استهدف  هذا الشعار التشهير 
عد أن تطور النزاع اليهود الفلسطيني إلى صراع  أسرها،  ة  استهدف األمة العر

  إسرائيلي عري..
ة،    ة، وما أظن أنه ستكون له نها ح لهذا الشعار تارخ، له بدا ذا أص وه

عقيد إال بزوال إسرائيل الدولة، ة  ومئذ  ةوانتهاء الصهيون م .. و ة وتنظ وحر
سترح العالم الدولي من هذا الشعار وأصحاب الشعار.   س
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أشخاص غير قليلين في األمة    وقد استهدف هذا الشعار، التشهير، 
ه أعظم " طوفان " من هذا  ة .. ولكني أحسب أن الشقير قد أصا العر

اسي التشهير... وظلت هذه الحملة تالح عد أن تخلى عن النشا الس قه حتى 
رات. ة المذ تا   العام، وانصرف إلى 

ة أن     ل مناس ر العالم في    والواقع أن إسرائيل ما فتئت ُتذ
ان يرد إلقاء اليهود أنه  "  قد صرح  حر  " الشقير نت في ال ثيرًا  ما  ..و

ر " االستقالل" و  ام دولة إسرائيل، أستمع إلذاعة إسرائيل وهي تتحدث عن ذ ق
ان يرد أن يلقي اليهود في وتحشر اسم " الشقير  أنه  حر."    ال

أهدافها،  مولست أعظم قادة العرب قدرًا واقتدارًا حتى تجعلني إسرائيل أعظ  
لة، أر من واجبي  أن أضعها أمام المواط له له قصة طو  نولكن الموضوع 

ن غير ممن شملهم هذا الشعار، ولكن العري، ال دفاعًا عن نفسي وال دفاعًا ع
قة العدو وخططه ووسائله .. و  شف عن حق ح موضوع إلقاء األمر  من هنا أص

ار أنها جزء من اليهود في  ة عامة يجب أن تحلل وتدرس، على اعت حر قض ال
ة واالستعمار العالمي... تنا الكبر مع إسرائيل والصهيون   معر

ظن المواطن العري، أن   " هو أول وقد  ه شعار  " الشقير من نسب إل
حر .. ولكن من " اإلنصاف " أن نستعرض  مسيرة  هذا إلقاء اليهود في  ال

عد واحد... ة الرحلة، لنتعرف على " أشخاص " الهدف واحدا    الشعار من بدا
س المجلس اإلسالمي األعلى في فلسطين    ان الحاج أمين الحسيني رئ

ه اليه ان د في فلسطين شعار إلقاء اليهود في و أول شخص قذف عل حر ...  و ال
  ذلك في أوائل الثالثينات . ولذلك قصة هي  جزء من النضال الفلسطيني.
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حائ البراق الشرف "  تاعتد اليهود على حرما 1929في صيف   
اج  ى"، وهو الجدار الغري للحرم القدسي، وثارت ثائرة المسلمين، ووقع ه الم

اكات بيبير في فلسط العرب واليهود سق نتيجتها عدد من  نين، وحدثت اشت
  .ىالقتلى والجرح

ة للتحقي في دعاو وتألفت لج   ة إلى " حقوقهم " في  نة دول النس اليهود 
ى .. واحتشد في بيت المقدس عدد وافر من قادة العرب والمسلمين  حائ الم

ة والشيخ التفتازاني وأحمد للدفاع عن هذا األثر اإلسالمي، بينهم محمد علي ع لو
اجة جي من العراق، وانضم إليهم عدد من محامي  اشا من مصر، ومزاحم ال ي  ز
ه ..ومن  ت اً تحت التمرن في م نت محام ، و فلسطين يتقدمهم عوني عبد الهاد

الموضوع من أوله.   هنا بدأت صلتي 
م   لة من الجانبين اإلسالمي واليهود ح عد مرافعات طو ت اللجنة و

ادة  ة  المسلمين لحائ البراق وأن ح اليهود إال يتعد الزارة والع ملك ة  الدول
ساً للمجلس اإلسالمي األعلى جهود  ان للحاج أمين الحسيني بوصفه رئ بهدوء. و

  بير في تعبئة الشعور الديني في فلسطين وسائر أرجاء العالم اإلسالمي.
عد ذلك لجنة تحقي    حث في الجوانب ثم تألفت  ة،  " لجنة شو " لل برطان

ة في النزاع العري اليهود .. واستمعت اللجنة إلى إفادات قادة  اس الس
ة في فلسطين ..وأدلى الحاج أمين الحسيني  الة اليهود الفلسطينيين وزعماء الو
ة، وناقشه أعضاء اللجنة، ومحامو اليهود  ة الفلسطين ضًا عن القض اناً مستف ب

ة على طرقمن السؤال والجواب .. ةاقشة تفصيل ة،    المرافعات القضائ
وقد لخص الحاج أمين الحسيني مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولة   

ما يلي: دأت مناقشة الحاج أمين الحسيني  ة في فلسطين، و   عر
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ة؟   ة في هذه الدولة العر   سؤال : وما هو موقع الطائفة اليهود
ة جواب : نحن مس   تعدون أن نضع في  دستور الدولة الضمانات الكاف

ات. ة حقوق األقل   لحما
م منها؟   ة، ما موقف   سؤال : والهجرة اليهود
ة .. نعتبرها غي   مشروعة .. وال  رجواب : نحن نعارض الهجرة اليهود

اليهود إلى  فلسطين .. نحن أصحاب  ةح لدولة االنتداب أن تواف على هجر 
ما البالد الشرعيي موافقة أصحاب البالد،  ة يجب أن تكون  ل هجرة أجنب ن ..

ا... ع بالد الدن   هو الحال في جم
انًا غير شرعيين؟     سؤال : وهل تعتبرون يهود فلسطين س
ان عدد اليهود في فلسطين  1918جواب : عند االحتالل البرطاني في   

  وعليهم ما علينا. ستين آلفًا .. هؤالء هم مواطنون فلسطينيون، لهم ما لنا
تجاوزون اآلن مائتي آلف..     سؤال : واآلخرون .. و
غير ح ..من    سوا مواطنين شرعيين .. لقد دخلوا البالد  جواب : هؤالء ل

  غير إرادة الشعب الفلسطيني.
  سؤال :  وماذا تفعلون بهم .. ما هو مصيرهم؟  
عودون إلى بالده   ست .. إلى أوطانهم األولى ... ف مجواب :  لسطين ل

حيين، واليهود  وطنهم .. إنها وطن الشعب الفلسطيني، المسلمين  والمس
  .نالفلسطينيي
الة اليهود   ا سماحة المفتي إلقاء اليهود  ةوسأل محامي الو : وهل ترد 

حر؟..   ال
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حر..    فأجاب  الحاج أمين الحسيني : نحن ال نرد إلقاء اليهود في ال
عودون إلى بالدهم .بالدنا لنا، واليهود الم   هاجرون 

دأت الحملة الكبر على الحاج أمين الحسيني    وانتهت الجلسة .. و
ة أن الحاج  الة اليهود أمين الحسيني يرد إلقاء اليهود في ..وأعلن زعماء الو

أ الخطير والشر  اء تنقل إلى صحف العالم هذا الن االت األن حر ..وانطلقت و ال
  المستطير ...

عد     ة متعددة، وأمام و " لجنة  شو " جاءت إلى فلسطين لجان برطان
اليهود ررون أن غرب فلسطين يردون أن يلقوا  ان اليهود  في  ل لجنة ، 

حر  ذا في شهر ال مهم الحاج أمين الحسيني قد أعلن ذلك في يوم  .. وأن زع
ر. ذا .. إلى آخر حبل الكذب والتزو   ذا من عام 

ة فلسطين إلى األموتوالت األحداث   المتحدة في عام  م، وانتقلت قض
، وقضى األمر بإنشاء " دولة إسرائيل " وتشرد الشعب الفلسطيني، وٕالحاق 1947

اني  ة .. وانتهى الوجود الرسمي الك ة الهاشم المملكة األردن ة  الضفة الغر
  للشعب الفلسطيني.

ة ، انطلقت الدعا1948ولما وقعت حرب فلسطين في عام    ة الصهيون
أنه تستهدف إلقاء اليهود ة وتتهمهما  الدول العر حر  مرة أخر تشهر  .. في ال

تاب " أيتها القدس " ولنز والمبر أن " وزارة  -393صفحة  -وفي  ر المؤلفان  ذ
انت تناد بإلقاء اليهود ة المصرة  حر  الخارج ش السور قد في ال .. وأن الج

حر  ودأعلن عهده بإلقاء اليه   "...في ال
ة على    ة الفلسطين وانتهت حرب فلسطين، ووقعت فترة فراغ في القض

ا التي  1964حتى سنة  1948الصعيد الشعبي ابتداء من  ة العل .. فالهيئة العر
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ومة  ان يرأسها الحاج أمين الحسيني فقدت وجودها في صفوف الشعب، وح
اش ان يرئسها أحمد حلمي  اقي وئدت يوم مولدها عموم فلسطين التي  ا عبد ال

ة مشتتة في  ادة .. تجمعات فلسطين ح الشعب الفلسطيني من غير ق ..وأص
مثل إرادة الشعب  ان لفلسطين "  ام "  شوق إلى ق الوطن العري تتطلع 

قود نضاله لتحرر وطنه.    الفلسطيني، و
ًال لوال ال   ستمر زمنًا طو ن لهذا " الفراغ " أن  م ان    مصادفة ..قد 
انت هذه المصادفة أن انعقد مؤتمر القمة العري األول في القاهرة في    و

ان الفلسطيني 1964األسبوع األول من عام  ، وقرر الملوك والرؤساء إنشاء الك
قة. راتي السا التفصيل في مذ ما شرحت    تم ذلك 

ة " إلى ميدان النشا العام   ة الفلسطين ان  مجرد عودة " الشخص  و
ات المتحدة أن الشعب المهاجر الالجئ  مفاجأة إلسرائيل ..وازداد قلقها ومعها الوال
اله  فناء أج فنى  ة أنه س ة األمر الذ ظن " فوستر داالس " وزر الخارج
ه  ة .. إن هذا الشعب قد عادت إل ة الفلسطين انتهائهم القض الكبيرة، وتنتهي 

ح له في خالل عا ته، وأص اته وهو ش، وصندوق ح مين منظمة تحرر، لها ج
ل ذلك  ة .. و فة،وعالقات دول حاث، وٕاذاعة، وصح ز أ اتب، ومر قومي، وم

  من العدم، من الصفر.
ومن هنا بدأ العداء الضار لمنظمة التحرر، من جانب إسرائيل ومن   

ات المتحدة .. وقد ظهر ذلك  في تصرحات زعماء إسرائيل، وفي تصرحات  الوال
ات المتحدة.دي ة الوال   ن راسك وزر خارج

دأت مالمح التشهير تظهر في إذاعات إسرائيل وصحفه، ومعها وسائل    و
ش الشقير ..  دأ الكالم عن منظمة الشقير .. ج ة ... و اإلعالم الصهيون
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الشقير .. وقد غاب  ل ذلك تمهيدًا للتشهير " الشخصي"  إذاعة الشقير .. 
ل فلسطيني هو الشقير عنها أن الشقير ل ة وأن  ة الفلسطين س هو القض

  وأحسن..
ه " الشقير " في نظر إسرائيل، خطيرا وخطيرا    ان األمر الذ قام  و

انت أحالم إسرائيل ومخططاتها تفترض أن الشعب الفلسطيني قد انتهى  جدًا ..
فاحه النضالي .. وأن الشعب الفلسطيني ة الوطن، و ح  ، وانتهت معه قض أص

ة  اة اليوم مجموعات من الالجئين ،تشردوا في اآلفاق،وابتلعتهم ضرورات الح
ب .. أما األرض فقد تقرر مصيرها، إسرائيل في الغرب،  و ل سماء و تحت 
ة في الشرق .. " واستوت على الجود " ولم يب إال  ة الهاشم والمملكة األردن

تم الصلح بين العرب وٕاسرائيل  ان تصور إسرائيعض الوقت ، و وعلى  ل. هذا 
انت الخطة.   أساسه 

ام    ة فلسطين أكبر من الشقير ومن ح وخاب ظن إسرائيل، فإن قض
طوالته، إنها  ساالته و ل  العرب أجمعين، بل إنها أكبر من الشعب الفلسطيني 
ان مقدرا لهذه  الها .إذا  ل  أج ل طاقاتها وقدراتها ..و ة  ة األمة العر قض

ال ..ال ش مع األج ة أن تع   قض
ة الثالثة، في    ة ، فانعقدت مؤتمرات القمة العر وتالحقت األحداث العر

ع  ضاء .. وتوتر الموقف ر ندرة والدار الب س 1967القاهرة واإلس ، وأعلن الرئ
ة.. وفي غمرة الموجة  ة  وأغل خليج العق عبد الناصر سحب قوات الطوار الدول

سادت  الوطن العري، جاء الملك حسين إلى القاهرة والتقى مع  العارمة التي
ة الدفاع المشترك .. وسافرت مع الملك حسين  ع اتفاق س عبد الناصر وتم توق الرئ
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ل  طائرته، وأنا أحاول أن أقوده على درب النضال  قودني  إلى عمان وهو 
  صفاء وٕاخالص.

ة القصة، وقد شرحتها في الفصول ال   ق قة، ألنتقل إلى مؤتمر وأترك  سا
صحفي عقدته في اليوم الثاني من حزران ( يونيو) في عمان .. قبل الحرب 
ة فرصة جديدة إلسرائيل إلطالق شعار إلقاء  انت هذه المناس ام .. وقد  بثالثة أ

حر  اليهود   .. من جديد.في ال
اإلضافة إلى    المراسلين األجانب  ان المؤتمر الصحفي غاصًا 

ة،  نفييالصح ة الفلسطين ة إلى القض النس ه الموقف العري  العرب، وقد شرحت ف
ة إلى تشرد الشعب  الفلسطيني ..وأنا أقول   النها ة التي أدت  والمؤامرات الدول
الموضوع الذ نحن  أنقل اآلن عن  محضر المؤتمر الصحفي ما  يتصل 

  صدده..
لى حرب بين الدول هل تعتقدون أن التوتر الحاضر سيؤد إ –س   

ة وٕاسرائيل؟   العر
ح ال مفر منها.  -ج     يبدو لي أن الحرب واقعة ال محالة، وأنه أص
ة في هذه الحرب؟ –س      وهل ستشترك منظمة التحرر الفلسطين
حارب  –ج    ة ل ش التحرر الفلسطيني تحت إمرة الدول العر لقد وضع ج

ون في الصفوف األ ة..إلى جانبها .. بل إنه س ة في هذه المعر   مام
م إذا رحتم الحرب؟ –س      وما هو هدف
إن هدفنا هو تحرر وطننا من االحتالل اإلسرائيلي، شأننا في ذلك  -ج   

ادتنا  ة وس ات التحررة في العالم، نناضل من أجل حرتنا الوطن ع الحر شأن جم
ة.   القوم
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  حر ؟، هل تقلونهم في النوما هو مصير اإلسرائيليي –س   
مة، أول ما زفتها   -ج    حر، هذه تهمة قد ال ال نرد إلقاء اليهود 

ة عام   ادة الفلسطين ة على الق ة 1929الصهيون ، أثناء الثورة التي نشبت لمناس
فهو موضوع تقرره األمم المتحدة  نإحداث حائ البراق .. أما مصير اإلسرائيليي

ة. لة دول اره مش   اعت
؟ هل تفصل لنا –س      هذا الرأ
اقتراح إلى األمم المتحدة  1957لقد سب لي في عام  –ج    أن تقدمت 

الة العودة " تعمل على تسهيل إعادة  الة تعرف " بو ه إلى إنشاء و دعوت ف
ة بوصفها  مإلى مواطنه ناإلسرائيليي األولى ..وٕانني أضيف اآلن أن الدول العر

الة لتسهيل أعضاء األمم المتحدة مستعدة أن تساهم بن ة هذه الو صيبها في ميزان
قة.نعودة اإلسرائيليي   .. إلى أوطانهم السا

م تردون طرد اليهود من فلسطين؟ –س      وهل معنى ذلك أن
حًا، نحن ضد إسرائيل الدولة ولسنا ضد اليهود بهذه    س هذا صح ج :  ل

انوا في فلس ةالصفة.. نحن نقاوم الصهيون ع الصهيونيين سواء  طين أو وجم
ذلك اليهود  نخارجها .. إن اليهود الفلسطينيي قاء في فلسطين، و عون ال ستط

ون  دالذين جاءوا من البال س لنا عليهم إال شر واحد وهو أن ال  ة ..ول العر
ة وإلسرائيل الدولة ...   لهم والء للصهيون

اقون ؟ –س      واليهود 
حر،  –ج    ال ما جاؤوا، لقد جاؤوا  عودون، ونحن عودون  حر  ال و

  مستعدون أن نساهم مع األمم المتحدة في تسهيل عودتهم إلى أوطانهم األولى...".



  

-306-  

قودني ما ورد في هذا المؤتمر الصحفي أن أعود إلى الماضي قليًال ..    و
  فإنه في الموضوع نفسه ..

ر)   ...  1957ان ذلك في اليوم الثاني من شهر تشرن األول (أكتو
ومها أل ع و ة فلسطين من جم ه قض ا مطوالً تناولت ف قيت في األمم المتحدة خطا

أن تنشئ األمم المتحدة هيئة  اجوانبه .. وعرضت في جملة ما عرضت اقترحًا 
الة العودة " تكون مهمتها عودة الفلسطينيي إلى فلسطين، وعودة  نتسمى " و

عد أن شرحت اخ ناإلسرائيليي الة إلى أوطانهم األولى، وقلت،  تصاص هذه الو
أننا ال نرد إلقاء اليهود ذا فأنه يتضح  النص: " وه ة، ما يلي  حر  الدول في ال

عون أن  ستط قة حيث  اة أسعد وأفضل في مواطنهم السا .ونحن نتمنى لهم ح
ستقروا تحت أشراف األمم المتحدة. واليهود، المواطنون الشرعيون في فلسطين، 

قون في البالد  حييالذين ي وا مع مواطنيهم المسلمين والمس شار عون أن   نستط
اسي وف أفضل  طورون مستقبلهم الس اة جديدة من المودة واالستقرار،  في  ح

ة.. مقراط ع اليهود أن يزدهروا حيثما  المنظمات الدستورة الد ستط من غير دولة 
ع أن أ العالم العري، فإن خير ما أستط ما يتعل  قوله هو  ما أعلنه انوا .. وف

ة في المجلس الوطني الفرنسي  : " نحن ال نعطي شيئًا  أحد قادة الثورة الفرنس
ل شيء ".. هذا ما نقوله اليوم وغدًا. أفراد، فأننا نعطي  شعب، ولليهود    ليهود  

ة عشرة    وهذا الخطاب مسجل في محاضر األمم المتحدة في الدورة الثان
راس خاص  ع  في  ه منشور في .. وقد ط ورك، والمقطع الذ أشرت أل في نيو

ة عشرة .. لمن أراد أن يراجع ..    الصفحة الثان
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وعلى هذا فإن الذ أعلنته في المؤتمر  الصحفي في عمان في حزران   
على منبر األمم المتحدة .. مع  -1957 –أعلنته قبل عشر سنوات  1967

ال أننا ال نرد إلقاء اليهود  يد "    حر".التو
ه إسرائيل    يد قد زورت عل ان من سخرة القدر أن الذ أكد هذا التو و

ة وأنصارها، أنه قال "إننا نرد  إلقاء اليهود ة العالم حر  والصهيون   ".في ال
ة تنقل الخبر الرهيب.. "    اء العالم االت األن وفي طرفة عين، انطلقت و

علن من عمان  حارون إللالشقير   حر " .. واستمرت قاء اليهود في أن العرب  ال
ام الستة ودخلت معها هذه  ل شراستها وضراوتها ودخلت حرب األ هذه الحملة 

  الحملة .. على هامش االنتصارات  في الجوالن وسيناء . وفي قطاع غزة.. 
ش اإلسرائيلي خسائر فادحة في    الذات ، حيث تكبد الج وفي القطاع 

تبون غزة  وخانيونس ورفح أمام  شنا .. راح المراسلون الحريون  طولة شعبنا وج
، وهي إطالق الرصاص  ة أخر ش الشقير " مع هوا إلى صحفهم عن تدمير " ج

انت تحتو " صور الشقير .. نعلى الجدرا   التي 
وانتهت الحرب .. ولكن الحملة على الشقير بدأت من جديد .. فقد   

ة "  ل أرجاء العالم، وفي صنعت إسرائيل أفالمًا تسجيل ة " عرضتها في  وثائق
شر . وقد عرضت في هذه األفالم أحداث الحرب .. وغنائم الحرب  ل لغات ال
رة،  أخطب  س العس المال انت في هذه األفالم، صورتي  ..وأسر الحرب .. و
قول : "  ع اإلسرائيلي  في قطاع عزة، وفي القاهرة، وفي بيت المقدس، .. والمذ

حر  هو الشقير ... الذ أعلن أنه يرد إلقاء اليهودهذا    .."في ال
ة لي، وأنا أخطب في    ق انت هذه األفالم مأخوذة عن صور حق و

ًا الكالم  ق ن حق ة، ولكن ما لم  ق ة فيها حق انت المناس االجتماعات العامة، و
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سأل نفسه وهو ير  هذه األفالم،ماذا الذ نسبوه إليَّ ..وٕانيَّ للمواطن العاد أن 
نت ال أقول ..   نت أقول ، وماذا 

ل أرجاء العالم، وشهدها الماليين، وأعادتها    وقد انتشرت هذه األفالم في 
لها في هذا  يزخان، وهوالكو، واجتمعت  مورلنك، وجن إلى ذاكرتهم بررة ت

"   الشخص المتعطش إلى الدماء  الذ اسمه         " الشقير
عد االحتالل، وقد وقد عرض هذا    الفيلم عدة مرات في بيت المقدس 

ارًا  اب اليهود استن ون مع الش شت انوا  ل مرة  اب العري، وفي  شهده الش
ر والبهتان..   للتزو

ابنا الذين اعتقلوا في سجون  إسرائيل،    وتجاوزني الحقد اإلسرائيلي إلى ش
وا أحدًا من الفلسطينيين المناضلين إال و  صاحوا في وجهه: أنت ترد إلقاء فلم يتر

حر ..   اليهود في ال
رات أسير " الذ وضعه المناضل الفلسطيني السيد    تاب " مذ وفي 

أسعد عبد الرحمن، عن اعتقاله في إسرائيل، طرائف يجدها القار في صفحات 
  )، ومن هذه الطرائف ..136، 135، 86، 84، 62، 51، 26(

ذلك؟  قال  المحق اإلسرائيلي: لقد   س  حر، أل   جئت لتلقينا في ال
حر.. أن لنا حقوقًا نطالب بها...   م في ال   الجواب : نحن ال نرد إلقاء
سؤال : وماذا تقول بتصرحات أحمد الشقير التي أعلن فيها أنه يرد   

حر. ال   أن يلقي اليهود 
حر  جواب : قلت إننا ال نرد أن نلقي اليهود   حقفي ال وقنا .. نحن نطالب 

  في بالدنا .
ع األسير الفلسطيني حديثه قائًال :      وتا
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ا   ، في الص ح مبتهجاحوجاءني المحق ص ..  ، وهو  "لقد مات الشقير
مت ولكن حل محله  عد أن أحمد الشقير لم  ما  مات الشقير .." ولكننا علمنا ف

  حيى حمودة في رئاسة المنظمة..
ي إلى بيتي، فقد جعلوا بيتي في ثم أنتقل الحقد اإلسرائيلي من شخص  

ة،  عد زارتهم لألماكن التارخ ه السائحين،  أخذوون إل ًا  اح زًا س فلسطين مر
حر.. ال ان يرد أن يلقينا  قولوا لهم هذا منزل " الشقير " الذ    ل

ة على الحدود    ًا قد اعتقلته السلطات اإلسرائيل ًا لبنان وصادف أن صحاف
ته في إسرائيل لمدة أسبوعين للتحقي معه، وقبل اإلفراج واحتجز  1970صيف 

ة .. وٕالى منزلي ،حيث قال له الشرطي:  هذا بيت  اح عنه، أخذته في رحلة س
حر ..   الشقير الذ يرد أن يلقي بنا إلى ال

سمبر) من هذا العام    انون األول ( د الة  -1972وفي  نقلت و
قول أن السلطات ا أ  ة قد جعلت منزل الشقير معبدًا  اليونايتدبرس ن إلسرائيل

روه سواه.. حمد على م ًا .. والحمد  وال    يهود
 والواقع أني حمدت هللا قبل هذا الخبر بزمان، فقد انزاح شعار إلقاء اليهود  

حر  تور في ال س الد س عبد الناصر والرئ عن أكتافي، وألقي على أكتاف الرئ
ة (نور الدين االتاسي، ففي ندو  س األمر3/7/1970ة تلفزون  ي) أعلن الرئ

س عبد الناصر واالتاسي  سون أن مصر وسورا دولتان معتديتان، وان الرئ ن
حر... ال   يردان إلقاء اليهود 

ان قد جاء زائرًا إلى    سون، قبل واليته،  س ن هذا مع العلم، أن الرئ
ال س عبد الناصر حفاوة  ه الرئ غة، فاستضافه في األقصر القاهرة، فاحتفى 

اح ، ووضع تحت تصرفه طائرة خاصة .. ةوأسوان وفي غيرهما من األماكن الس
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انت النتيجة أن  قًا للعرب، ف ح صد ص افة والحفاوة من أجل أن  ل هذه الض و
س عبد الناصر يرد أن يلقي اليهود ي اكتشف أن الرئ س األمر حر  الرئ في ال

 ...  
س أنور السادات، فقد أعلنت السيدة ثم ألقي هذا الشع   ار على أكتاف  الرئ

اسي  النضج الس م في تل ابيب فأشادت "  جولدا  مائير في اجتماع شعبي أق
صر على انسحاب إسرائيل  س السادات  ه الملك حسين، وأن الرئ الذ يتحلى 

عني  1967إلى حدود حزران( يونيو)  وٕاعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك 
تر( اء رو الة أن حر، إلى آخر ما نقلته و ال   ).14/10/1972رمي اليهود 

حر، وقد اخترعه    ال ة شعار إلقاء اليهود  ا هذا هو عرض موجز لح
شعار 1929اليهود في  ه  ، وال يزالون يرفعونه من حين إلى حين...وهو أش

شهروه في وجه من ينتقد تصرفات ا ل ة الذ صنعوه في أورو عيب الالسام هم و
هم ..   عليهم سلو

غول، آخر من شهروا في وجهه هذا    س الفرنسي الجنرال د ان الرئ
ه موقف فرنسا من أزمة  ًا حدد ف غول مؤتمرًا صحف الشعار .. فقد عقد الجنرال د
ام إسرائيل،  ، وتناول موضوع نشوء الوطن القومي في فلسطين وق الشرق األوس

ة على أخطا ات وألقى نظرة تارخ ه من اضطرا ة، وما أدت إل اسة الصهيون ء الس
  ).22/11/1937وأزمات..(
ت األجهزة    غول، حتى تحر س د انات الرئ مض يوم واحد على ب ولم 

ة . الالسام غول  وتتهمه  الجنرال د له تشهر  ة في العالم    الصهيون
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ة تقول : " إن المؤتمر الصحفي الذ ع   الة الصحافة الفرنس قده فهذه و
ة  ة اإلسرائيل اس فة في األوسا الس غول أثار ردود فعل عن الجنرال د

)27/11/1967.(  
فًا،    غول وهاجمته هجوماً عن س د ة، تطاولت على الرئ والصحف  الفرنس

ة مقاًال  تب المسيو مر أحد المعلقين المشهورن في جردة لوموند الفرنس فقد 
غول عن إسرا ره د ه إن ما ذ ة.." قال ف ئيل واليهود " تفوح منه رائحة الالسام

غول، وهي المعروفة بوالئها  الجنرال د وفي اللهجة نفسها نددت جردة الفيجارو 
استه.   لس
غول.. معارف،    ة حملة شعواء على الجنرال د وشنت الصحف اإلسرائيل

لها أدانته  عوت، احرنوت، عال همشمار ، دافار .. و لمرحاف يد
ة   ).27/11/1967.(الالسام
بير حاخامي اليهود    ابالن  لغت الحملة ذروتها، حينما أصدر جاكوب  و

ر أقوال  ستن غول قال في ختامه " إنه  ه على الجنرال د انًا رد ف في فرنسا ب
طرة  ة وٕان الشعب اليهود نزَّاع إلى الس دولة معتد غول بإدانة إسرائيل  الجنرال د

بير الحاخامين علنون تضامنهم مع إسرائي . ثم أعلن   لإن اليهود الفرنسيين 
دعمون جهودها "... (   ).29/11/1967و

غول    ة على تصرحات الجنرال د وعلقت جردة هرالد تربيون األمر
سبب الذعر الذ أحدثته في صفوف  ة مذهلة  فقالت : " إن مالحظاته الالسام

ة يهود فرنسا والذ أعرب عنه حاخام فرنسا األكب مقراط ر .. وستكون قو الد
ة .. وأن موقف  الغ الصعو ة أمام امتحان  ة التي تعارض الالسام والشرف الفرنس

س ال الشرف وال العظمة على فرنسا .. ( ع غول  ال    ).4/12/1967د
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حر،    ال ذا رفعت إسرائيل الشعارن المعروفين .. إلقاء اليهود  وه
ة .. الشعار األول في  ا .. ولكن...والالسام   العالم العري، والثاني في أورو

قته عبر    ًا ط ة قد صنعت شعارا رهي فطن إلى أن الصهيون ولكن أحدًا لم 
  السنين . ذلك هو شعار إلقاء العرب في الصحراء ..

ثيرة    ثيرة و ة  الغة .. فإن المراجع الصهيون ة وال م س هذا الكالم دعا ول
ارة وال الع لها تقول  عودوا  إلى الصحراء ... ..و كلمة . أن على العرب أن 

امله.. ًا  تا ستغرق    هنالك وطنهم .. وال أرد أن أزد .. فإن ذلك 
مات الالجئين    ير .. مخ ر، والمأساة ال تحتاج إلى تذ في أن تتذ و

ل عام حتى 1948الفلسطينيين الذ دقوا أوتادها في عام  ام تزداد  ، وراحت الخ
حت  اة، أص شون ح ع مجموعة الالجئين والنازحين مليونًا ونصف مليون ..

  الموت معها أكرم وأشرف .
ولست أعتذر عن اإلشارة المتواصلة السمي في هذا الفصل، فأني شخص   

حر  عابر تحت هذا الشعار، شعار إلقاء اليهود مر تحته غير من في ال .. وس
ا ة الق ة فلسطين.الذين دفعتهم األقدار إلى المسئول ة في قض   د

اته،    ه، ودعا العدو وأسالي ل قصد أن يزداد المواطن العري معرفة  و
صدق  عض العرب، فراح  اته قد اخترقت عقول  ذلك، أن دعا علم ،  وأن 
ا  ة" قائًال :"  مة ورجاحة وعقالن ح ي "  ح ر اإلسرائيلي .. وال يتردد أن  التزو

أننا ن حر!..".أخي هذه نتيجة خطبنا  ال   رد أن نلقي اليهود 
حر، زورًا  ةتلك هي قصة الصهيون   ال : اخترعت شعار إلقاء اليهود 

العرب في الصحراء فعًال وعمًال.. هتانًا، وألقت    و
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ه    اتها، فإن لها ف حر في دعا ًا على إسرائيل أن تستخدم ال س غر ول
  أحداثًا وأحداثًا .. 

ه   تا قول هللا تعالى في    الكرم :  و

  " وجاوزنا ببين إسرائيل فاّتبعهم فرعون وجنوده ".  

  " وإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون ..".  

  " فأوحينا إىل موسى أن أضرب بعصاك البحر...".  

م   صدق هللا العظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-314-  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  



  

-315-  

  

  ةـالـتقالة أم إقـاس
  

راتي، أكرسه للحديث عن استقالتي أو هذا هو الفصل األخير ف   ي مذ
ما أكتب على اإليجاز  إقالتي .. من رئاسة منظمة التحرر .. وسأحرص ف

  والتجاوز.
قدر ما يتصل    مَّا وحجمًا،  ون شخصي،  أما اإليجاز فألني أرد أن 

قدر متواضع.. ة، وأنا واحد من الذين ساهموا في ميدانها  ة العر   القض
ع الصفح والتسامح في نفسي ال نه مفروض عليَّ .. فإ والتجاوز   من ط

لة مع األصدقاء والزمالء،  ع من تجرتي الطو فحسب، بل إنه، أوًال وآخرًا، نا
يف تقوم العالقات بين الرجال  تب السير والتراجم،و لة في  ومن قراءاتي الطو

حت هذ انة ووفاء وغدراً وصفاء .. وأص ه المعاني في نفسي اتصاالً وانفصاًال، وخ
  أمرًا واقعًا أو متوقعًا..

ه مؤتمر الخرطوم، فإولعلي أبدأ هذا الفصل    ني أعتبر أن ما انتهى إل
فرض عليَّ  القرارات التي ما اتخذها س القرارات التي اتخذها، و مؤتمر الخرطوم 

  االستقالة عاجًال أو آجًال ...
ى الملوك والرؤساء، فالذ وقد انسحبت من مؤتمر الخرطوم ال ألزايد عل  

ون واحداً منهم، أو طامعاً  ح  في يزايد على أمثال هؤالء الرجال يجب أن  ص أن 
فلسطيني الجئ .. ال أمل لي سًا  في واحدًا مثلهم .. وأنا  أن أكون ملكًا أو رئ

سًا أو ملكًا  ح اإلنسان العري رئ ص صل الحال في الوطن العري أن  .. فلم 



  

-316-  

ون في غير "  ان الحال في القرون الوسطى، أن اإلنسان العري،  دولته " .. و
ي  ه .. وصالح  الدين األيو ا  في غير القطر الذ نشأ ف ملكًا أو وزرًا أو قاض

قدس، واحد من أروع مالتكرتي العراقي، سلطان مصر والشام، ومحرر بيت ال
  الشواهد، وأرفع األمثال ...

ة إطالقًا ولهذا فإن انسحابي من    اب شخص مؤتمر الخرطوم لم تكن له أس
ام  ة، قد تبدو خاطئة في يومها، وأثبتت األ انت حوافزه عامة وأساس .. فقد 

ا من الغرور ..   صوابها .. وأعوذ 
قة، وهي التي    ة قد شرحت في الفصول السا اب العامة األساس وهذه األس

ة إ حث في دفعتني إلى االنسحاب، من الساحة الرسم لى ساحة أخر بدأت أ
  أعماق نفسي.

ة    ة والشعب انت هذه الساحة التي تخيلتها هي مزج من الساحة الرسم و
ن التعاون معها، ونضال على الصعيد  م ة التي  :  تعاون مع الدول العر

  الشعبي.
ه فعًال حين أعلنت في المؤتمر الصحفي الذ عقدته    وهذا ما قصدت إل

ع م في الخرطوم  د انسحابي من اجتماع القمة من أن  " المنظمة ستعيد تنظ
مؤسساتها لتكون قادرة على مواصلة الكفاح، ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي، 

ع القو المناضلة في الوطن العري" (   ).1/9/1967متالحمة مع جم
ان ال بد لنا من طر جديد .. ال بد من تغيير الطر .. والهدف ال    و

عدد وافر من األخوة  يتغير .. وقمت في حملة شور هادئة .. فالتقيت 
عد الهزمة يجب أن يختلف عن  ًا أن طرقنا  دا لي جل الفلسطينيين والعرب، و

  طرقنا قبل الهزمة ..
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قبل الهزمة، وضعت مؤتمرات القمة الخطة الواضحة لتحرر فلسطين،   
ة الموحدة إلعداد خط ادة العر رها لتكون قادرة  فأنشأت الق الدفاع، ومن ثم تطو

شها وشعبها جزءاً ال يتجزأ من الخطة... انت منظمة التحرر بج   على الهجوم ..و
قيت    ولقد وقعت في ذلك العهد أخطاء ومخالفات، ولكن خطة التحرر 

ل وسائل التنفيذ. ، وٕان لم تستكمل  ر والتخط   قائمة في الف
نت أقدر أن الزمن سيجسد م   سق المتقاعدون و ، وس عالم الطر

قاتلوا معًا وأن  عون أن  ستط قى في الميدان أولئك الذين  والمتقاعسون، لي
  ينتصروا معًا...

ولكن .. هنا الفاجعة، ولكن هذا التصور لمستقبل التحرر، قد انقصف   
ع.. ما تنقصف براعم الزهور تحت وطأة الصق   قبل أن تنفتح أكمامه، 

أعوام .. فقد وقعت ولقد وقعت ا   ة في حزران (يونيو)، قبل موعدها  لمعر
ة!!1967في عام  ان أحسن عام إلسرائيل وأسوأ عام لألمة العر   ، و
ان األمر واضحًا من غير    عد الهزمة، ولكن  مة  وما أسهل الكلمة الح

ة، أن  قة األساس عرفون الحق ام العرب  ان ح بير .. فقد  حاجة إلى عقل 
ة في عام أوض رة واالقتصاد ة والعس اس ة الس ، ال تصلح 1967اع األمة العر

  ال للدفاع وال للهجوم ولكنها تصلح للهزمة .. نعم الهزمة...
ولست أقول هذا الكالم اليوم .. بل إني أكدته أمام خمسين إنسانًا من   

اسادور في بيت المقدس قبل الم ة بثالثة قادة الشعب الفلسطيني في فندق االم عر
رني بذلك الحديث الخائف... ذ عد ذلك إال و ام.. وما لقيت واحدًا منهم    أ
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ة،    االة، ولالمسئول الالم م العري المعاصر المتميز  غير أن الح
ة في غير  ر األصدقاء  وغدر األعداء إلى معر ة، قد استدرجه م والالعقالن

انت الهزمة ال   ساحقة الصاعقة.. ميدانها وفي غير زمانها .. ف
ن    ن نصر إسرائيل معجزة فردة .. ولكن هزمة العرب نفسها لم  ولم 

معجزة خارقة..    من سبيل لتجنبها إال 
ما    انت أطراف المعادلة  عقلون .. و طة أمام الذين  س انت المعادلة  و

  يلي:
ة متشاحنة، مبددة الطاقات، موزعة األهواء ..  –أوًال      دول عر
ًا ثا   ومة، ال تستمد سلطاتها  –ن مها ثالث عشرة ح ة واحدة، تح أمة عر

ة .. ق ة الحق مقراط ة والد عيد عن الحرات األساس    *من الشعب، في مناخ 
ات والصراعا –ثالثًا    ة عصفت بها االنقال ، لتكون حارسة تجيوش عر

ة للوطن.   " للنظام"، ال حام
عاً    .مواجهة إسرائيل، تسان –را ات المتحدة من غير قيد وال شر   دها الوال
  صداقة مع االتحاد السوفيتي ضمن القيود والحدود. -خامساً   
ة هزمة للعرب    وٕان معادلة هذه أطرافها البد أن تكون نتيجتها الحتم

ساطة ..  ل    ونصرًا إلسرائيل .. هذا 
انت على ولو أن البنود الثالثة األولى من المعادلة، وهي البنود العر    ة، 

ة نصرًا للعرب وهزمة إلسرائيل ..  ه لجاءت النتيجة الحساب انت عل   غير ما 
حث عن الطر الجديد    ومن أجل ذلك خرجت من مؤتمر الخرطوم ال 

...  
                                                           

 .استثناء دولة أو دولتين *
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انت منظمة التحرر هي    الجانب الفلسطيني . و ًا أن أبدأ  ع ان طب و
  السؤال األول ...

في ظروف اختلفت، المنظمة أنشئت للتحرر لقد أنشئت منظمة التحرر   
عد التحرر جزءا من خطة مؤتمر الخرطوم، ولو على مراحل، ولو على  ..ولم 

عيد.   المد ال
طه على إزالة آثار العدوان..    ره وتخط لقد أقتصر مؤتمر الخرطوم ف

التحديد عن طر الدول العظمى. طر األمم المتحدة، و اسي،  الطر الس   و
عقلي وال بخبرتي..و      لم أكن مؤمنًا بهذا الطر ال 
اب  التي شرحتها..    وصدر قرار مجلس األمن ..وأعلنت رفضه لألس

أنه  برر ذلك  طالب بتنفيذه .. و عد أن رفضه يومًا وليلة ،  م العري  وراح الح
شف مخططاتها، ووضعها في موقع  قصد منه عزل إسرائيل، و ي  أسلوب تكت

ي ال تملك إسرائيالرافض . اء التكت أنما هذا الذ أن ردود  ل.  منه شيئًا .. أو 
رامتها. ة شبراً واحداً من أرضها، وذرة واحدة من  ة ستعيد لألمة العر   الفعل الدول

م العري هو الغبي في    ان الح ة إلى هذا الحد، لكن  ست إسرائيل غب ل
ة. ة في النها ة، ووقع في الخي   البدا

ك إلى اإلستراتيجوانت   م العري من التكت ح قرار مجلس ةقل الح ، فأص
أن قرار مجلس  وحي إليها  ة و ًا،وراح يخدع الجماهير العر ا قوم األمن مطل

  األمن نص على أمرن أساسيين: 
ة. –األول    ع األراضي العر   االنسحاب من جم
  المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني. –والثاني   
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ذب، واألمر الثاني زور، فإن قرار مجلس األمن ال يتضمن واأل   مر األول 
م العري. ما يزعمه الح   األول وال الثاني، 

ة،    طر على أجهزة اإلعالم العر م العري مس ة الكبر أن الح والمصي
ة غير الكذب والزور.   فال مجال ألن تسمع األمة العر

عاد النظر في ا   ان ال بد أن  عد أن اختلفت ولهذا،  ان الفلسطيني،  لك
دأت في تنفيذها ..  ه الظروف، وخطرت لي خواطر، و   عل

أن مقاومة االحتالل  اإلسرائيلي يجب أن تبنى داخل  –خطر لي أوًال   
اطنا  ان السور قد اعتقل ض س األر ان رئ ة وقطاع غزة . وٕاذا  الضفة الغر

ة عشر ومنعهم من دخول الضفة الغر ما شرحت، فال بد من المحاولة الثمان ة، 
ش التحرر الفلسطيني إلى داخل البالد ..  ة وثالثة.. وال بد أن " ُنهرِّب " ج   ثان

ًا    ات  –وخطر لي ثان انت في بدا ة و أن أجمع قادة المنظمات الفدائ
أعمالها، في طائرة واحدة إلى العراق . لنجتمع في إحد أجنحة وزارة الدفاع لمدة 

ر وزر الدفاع أسبو  ع وال نخرج إال متفقين .. وقد واف اللواء شاكر محمود ش
ة.. ة،ووزارة الدفاع العراق رة عراق ضع تحت تصرفنا طائرة عس   العراقي، أن 

عاد بناؤه على هيئة  –وخطر لي ثالثًا    ان الفلسطيني يجب أن  أن الك
قين: ة واحد، فوق األرض وهو منظمة التحرر، للشئون  طا م ة والتنظ اس الس

ة  شئون الثورة الفلسطين ة، والطاب الثاني تحت األرض يختص  ة واإلعالم والمال
عيد  صل بينهما،  قين سلم  ون بين الطا ادة مجلس الثورة . و المسلحة تحت ق

  عن اإلعالن..
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عًا    أن استقيل من رئاسة منظمة التحرر، ففي الشعب  –وخطر لي را
فاء ة، الفلسطيني  ادة الثورة الفلسطين ثيرة، ألكون مستشاراً لمجلس ق ة  اس ات س

ادة الثورة ..   ُألعرف، وال ُعرف مجلس ق
عدد من الفلسط   دأت اتصاالتي  حث معهم هذه الخواطر وسبو ل ينيين أ
  تنفيذها..
قصد    ان الفلسطيني الجديد، ال  ة أن ميالد الك ان واضحًا منذ البدا و

ون ق   و ضاغطة  على إسرائيل حتى تنفذ قرار مجلس األمن..منه  أن 
عبئ الشعب الفلسطيني، ومعه الجماهير    ام مجلس الثورة ل نت أرد ق لقد 

لة حقًا .. ولكن طول الزمن ال  ة طو ة التحرر .. إنها معر ة في معر العر
  حمل على التنازل عن الهدف..

ان هو الهدف،    ن أن تكون الثورة وشعار " ثورة حتى النصر "  م فال 
ة الوحيدة  ة فلسطين هي القض ة . وقض ة، وال طرفًا في التصف فرقًا في التسو
ة هي  ست الحدود في هذه القض ة، فل ات المرحل في العالم التي  ال تقبل التسو
لة هي الوطن، هل هو لنا  لة هي وجود إسرائيل الدولة .. والمش لة . المش المش

  أو إلسرائيل..
عض المسئولين العرب: نحن    قول لي  ان  ة  وفي إطار استشاراتي العر

ة والجوالن ..أما األرض  اآلن معنيون بإجالء إسرائيل عن سيناء والضفة الغر
ة فقد مضى على احتاللها عشرون سنة. اق ة ال   الفلسطين

نت أقول : وهب أن االحتالل استمر في الجوالن وسيناء عشرن سنة    و
ها ونتخلى عنها ؟..أخر    ، فهل نتر
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المًا آخر : وهل من مانع من    ة  ًا.. ولكني أسمع مرة ثان وال أجد جوا
ة؟. الجهود السلم   العودة إلى حدود حزران 

ة    نت أقول : ال مانع أبدًا .. ولنفرض أن إسرائيل وافقت، وهي فرض و
م هذه قبل أن توقع م" إسرائيل أرض قة تتنازلون غير قائمة، فهل " تعط وا وث

قًا، وٕانهاء حالة الحرب .. و..و..؟.   موجبها عن األرض المحتلة سا
ًا ...     ولم أكن أجد جوا
عوث األمم المتحدة رحلته إلى    ارنج م تور  ة، بدأ الد وفي تلك الحق

رة تلقاها حول  انت أول مذ الشرق األوس لتطبي قرار مجلس األمن .. و
رة أرسلت ة، ترفض قرار مجلس األمن الموضوع، مذ ها منظمة التحرر الفلسطين

ة. اسم الجماهير العر اسم الشعب الفلسطيني و   رفضًا  قاطعًا 
رة،    م على هذه المذ ة ستارًا من التعت ة الرسم وألقت أجهزة األعالم العر

ة .. ولم تنشر إال في صحف بيروت. ة على األرض العر   أنما نزلت غارة معاد
   هللا بيروت للعرب أجمعين..وحف  
أوطانهم    ع المضطهدين العرب، المعذبين  وأقول للعرب أجمعين، فإن جم

قة،  صل نفسه قد اعترف بهذه الحق امهم، الجئون إلى بيروت .. والملك ف وح
أنه ملجأ  1971ففي صيف  ة للبنان،أثنى على لبنان "  ان في زارة رسم حين 

قل من   الذين يجعل الناس " مضطهدين".. المضطهدين " ..ولم 
ة في    ان األمر فقد عرف في أوسا المنظمة إن هناك ن ائنا ما  و

عة من أعضاء  التغيير والتبديل، وهنا ال أخوض في التفصيل .. فوجه إلي س
قًا  ان الفلسطيني . وتحق قولون فيها إنه " حرصًا على الك رة  ة مذ اللجنة التنفيذ

ة، و  ا للوحدة الوطن ينًا للمنظمة من التصد إلح وحدة النضال المسلح، وتم
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ة  ستهدف تصف ة على قرار مجلس األمن الذ  المحاوالت  واإلجراءات المترت
ة للمنظمة  ة، نعلن أنه ال بد من تنحيتكم من رئاسة اللجنة التنفيذ ة الفلسطين القض

م التنحي فورًا عن  قاء .. ونطلب إل ن إذا ما أرد لها ال رئاسة المنظمة لنتم
ادة  ام ق التعاون مع ذو الرأ من إخواننا أبناء فلسطين من الوصول إلى ق

ة للمنظمة تعمل على مستو األحداث".. ة واع   جماع
عة الذ قدموها    رة .. فإن األعضاء الس س لي تعلي على هذه المذ ول

تبوا، مواطنون مخلصون أضاعت الكارثة صوابهم، وتقديرهم وحسابه تبوا ما  م ف
العواقب.   من غير تدير عمي 

وال أرد أن أدخل اآلن في مناقشة هذا الطلب، ومشروعيته، ذلك أن   
ة وأني أملك  ار زمالئي في اللجنة  التنفيذ ميثاق المنظمة قد خولني الح في اخت
ان هذا الحل واردًا  ار غيرهم بدًال عنهم .. و إعفاءهم من هذه الزمالة واخت

  أمامي..
سمبر    انون األول د ع عشر من شهر  رة في الرا وقد وصلتني هذه المذ

ن ذل 1967( ع والعشرن من الشهر .. ولم  ) ..وقدمت استقالتي في الرا
عة، فأنا أعلم أن الشعب الفلسطين ة لألخوة الس في مجموعة ال يرد  ياستجا

  استقالتي  فضًال عن إقالتي..
االستقا   انت وراءها أوضاع ولكن قرار  ًا على عوامل أخر  ان مبن لة 

ة. ة ودول   عر
عملون في    ة ، فإن الذين  ًال عن األوضاع الدول وال أرد أن أتحدث طو

قعوا في صراع مع مختلف القو  ة، أن  الضرورة الحتم ة فلسطين،  البد و قض
ة .. ذلك أن تحرر فلسطين وٕازالة إسرائي ف مع مخططات الدولة ال يت لالدول
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عي لمن  ان من الطب ومصالح عدد من الدول العظمى والوسطى والصغر و
ة.   يتصد إلسرائيل، أن يتصد لهذه القو الدول

ما يلي:     أما الوضع العري فقد وقعت معه في أزمة تجسدت ف
ان في نظر الملوك والرؤساء  –أوًال    إن انسحابي من مؤتمر الخرطوم 

  " " عمًال غير الئ
ًا      ة قد أعلنوا  –ثان س بورقي صل والرئ إن الملك حسين والملك ف

ات  ة في مناس س منظمة التحرر الفلسطين عدم " انشراحهم " للتعاون مع رئ
  متعددة.
ضًا لد الرأ  –ثالثًا    غ ح شخصًا  س منظمة التحرر قد اص إن رئ

ال سبب " تصرحاته" عن إلقاء اليهود    حر.العام الدولي 
عًا  سور في مدة  –را ة أمر م إن استعادة سيناء والجوالن والضفة الغر

س المنظمة،  ة ..ولكن رئ ة والدبلوماس اس قصيرة، عن طر المساعي الس
ة. ات أمام تحقي هذه الغا ل إحد العق ش   بتصرحاته واتصاالته، 

  
مقترح، ألن إن مؤتمر الخرطوم ال ينتظر أن ينعقد في موعده ال –خامسًا   

ة ال يجلس  س الحبيب بورقي رة تقول فيها إن الرئ مذ عثت  ة قد  ة التونس الخارج
ة بتأييد األردن  ة، وقد تعززت هذه الرغ س منظمة التحرر  الفلسطين مع رئ
ة وحدها لحملي على االستقالة،  اف ة. ولم تكن هذه العوامل الخمسة  والسعود

ما  ام العرب متنافرون ف قيل هذا أو ذاك، فضًال فالح ع أحد أن  ستط بينهم، وال 
ام  بيرمن ح نت في الواقع أكثر تمثيًال للشعب الفلسطيني من عدد  عن أني 

هم.. ة لشعو النس   العرب، 
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ام ظاهرة ال أرد    عد أن رأيت على مد عشرة أ ولكني قررت االستقالة 
  أن أخوض في تفسيرها أو تبررها.

ان   ت في الواقع مظاهرة.. فقد أخذت صحف القاهرة على هذه الظاهرة، 
عة والتعلي عليها، ونشر  رة األخوة الس ادة جردة األهرام، إبراز مذ ق نفسها 

س المنظمة . استقالة رئ   صور أصحابها، وتصرحاتهم ومطالبتهم 
رسة    انت الصفحات األولى في جردة األهرام م ام  وعلى مد أ

ارزة و  ن ال ح العناو " حتى أص هي تتحدث عن أزمة المنظمة "واستقالة الشقير
ة أمورًا تأتي في المقام  ة والخالفات العر القتال في فيتنام، والصراعات الدول

  الثاني من االهتمام!!
ل هذا .. وفهمت ما يجب أن أفهم .. وقدمت استقالتي ال إلى    وقرأت 

عة، وال إلى الملوك والرؤساء الثال ثة عشر .. ولكن إلى الشعب األخوة الس
أتي: ما  ان نص االستقالة موجزًا    الفلسطيني. .. و

" أقدم استقالتي إلى الشعب الفلسطيني، الشعب األسير الشرد، المهاجر   
ام  طال الذ يخوضون في هذه األ ذلك إلى الفدائيين األ الطرد، وأقدم استقالتي 

حف غمرات النضال على أرض الوطن الحبيب، واب تهل إلى هللا العلي القدير أن 
صون منظمته، وعهد لمن  صون نضاله و حف قضيته، وأن  شعب فلسطين و
ل تجرتي وطاقتي، في  ه  عد أن أكون له سندًا وعضدًا أضع بين يد أتي 

وقاتل  طاعة الجند بين يد القائد، فتلك سيرة سيدنا خالد، قاتل قائداً 
ًا،والحمد له أوًال    خرًا ".وآجند
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وقد قامت مسيرات ومظاهرات تعترض على استقالتي، ووصلتني عرائض   
ة .. ولكني آثرت أن أستقيل ألفسح  قاء في موقع المسئول ال ات تطالبني  رق و

ون على صواب، وأكون على خطأ. ، فقد    المجال لغير
قبول استقا   ًا  تا عة ،  لتي وتلقيت من منظمة التحرر، ومنهم األخوة الس

ام منظمة  ه المنظمة عن " تقديرها الكبير للجهود التي بذلتموها منذ ق تعرب ف
ام المنظمة  ة ..وهي تقدر تمام التقدير  ما تحملتم في سبيل ق التحرر الفلسطين

اء وأديتم لها من خدمات ..". (   ).25/12/1967من أع
عة ومنذ ذلك اليوم،وأنا أستقبل العديد من أبناء فلسطين، ومنه   م األخوة الس

نت أعتذر على الدوام، وأنا أقول  ة و اد ة الق وهم يناشدونني العودة إلى المسئول
لتي مع الشعب الفلسطيني وال مع الجماهير  ست  مش لهم في ختام حديثي: ل
ن  م نني العمل معهم وال  م لتي مع  الملوك والرؤساء أنا ال  ة ... إن مش العر

لة وها قد مضت ستة أعوام على استقالتي واألرض  العمل بدونهم وهذه هي المش
ة تقف أمام طر مسدودة  ة تحت االحتالل اإلسرائيلي والحلول السلم العر
ش  والملوك والرؤساء ال يجمعون على رأ واحد .. والشقير الذ اختاروه 

  الفداء التزم بيته ..واستراح وأراح ..
نت قد " ُعزلت " عن المسئ   مواطن لم وٕاذا  ة، فإن مسئوليتي  اد ة الق ول

عزلني عنها. ملك أحد أن    تعزل، وال 
  

ادتي فإن مواطنتي، قد ابتدأت ..    انت قد انتهت ق   وٕاذا 
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راتي، وها أنا أفرغ من الجزء الخامس منها،    ة مذ تا وقد بدأت مواطنتي 
عد ا ة  لحمالت لتكون في مجموعها سجًال ألعظم أحداث وقعت لألمة العر

ة  وغزوات التتار في القرون الوسطى.   الصليب
اة..   انتهاء الح راتي .. فالمواطنة تنتهي  ة مذ   ولن تنتهي مواطنتي بنها
الها الصاعدة    أج ة  ة، هي ملك أمتي العر ة والعر إن تجاري الدول

ام في أخرات  والوافدة . وسأضعها بين يد اإلنسان العري . وأن اجمل  األ
تب وها أنا أدعو هللا... قرأ ..وأن    العمر، لإلنسان الحي، أن 

حف عقلي ألفهم ..     أن 
صر ألقرأ ..   صون    وأن 
شد يد ألكتب ..      وأن 
ه الكرم:    تا قول هللا تعالى في    و

  "وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون".

م  صدق هللا العظ

  
  


