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  ..فـر جنيـمؤتم       

ة؟ ة العر   وٕالى أين تسير القض
  

ل شفة ول   سان في الوطن العري هذا هو السؤال الكبير الذ يدور على 
اع يتساءل المواطن العري عن مصير  أسره.. وفي مزج من الحيرة والمرارة والض
ة الحاضرة.. أين مرساها ومنتهاها.. وأين خاتمة المطاف في  اس المرحلة الس

  ترحالها وتجوالها..

الغة إطالقا أنه ما من ندوة في النهار، حتى وال ســـهرة في    س من الم ول
ـــــئلة  وبين اثنين أ الليل، ــ ــ ة، إال وهذه األســـــ أكثر، من مختلف طوائف األمة العر

اتب  ـــانع، والم ــــ ، والمزارع والمصـــ ما بينهم، في المقاهي والنواد يتداولها الناس ف
نصــــراف والمتاجر، والمدارس والمالعب،.. حتى وفي المعابد والمســــاجد حيث اإل

ل مواطن في هذ ــماء دون األرض.. ذلك أن  ــــ ــ ــ ه األمة ير في المرحلة إلى الســـ
الذات..   الحاضرة مصيرا ألمته، بل لذاته 

ل    حاول جاهدا أن يلتمس الجواب على هذه األسئلة  والمواطن العري 
ســــمع أكثر  ثيرا، و قرأ  ــره.. وهو  صــ ــق عليها  ســ ــمعه، أو  قع عليها ســ وســــيلة 

  وأكثر..
ـــــمع في اإلذاعات، وخا   ســـ ــــحف والمجالت، و ــ قرأ في الصــ ــــة من إنه  ــ صــ

بر لم تحق  ــارات  ة قد حققت انتصـ ة العر ــ ة أن القضـ ة الرســـم األجهزة العر
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ة رائعة قد حظيت بها  ــ ــ اســـ ــ ــ ـــب ســـ ــ اســ ــت، وأن م ــ ـــــين عاما مضـــ مثلها في خمســ
حت معزولة  ـــرائيل قد أصــــــ ـــعيد الدولي، وأن إســـ ة على الصـــ ـــطين ــ ة الفلسـ ــ ــ القضــ

ـــدرت القرارات تلو القرا ــ ا، وأن األمم المتحدة قد أصــــ ـــــعب عالم ــ د ح الشــ رات تؤ
ما ترتكب من مخالفات وانتِ  هاكات الفلسطيني في تقرر مصيره، وتندد بإسرائيل ف

اد القانون الدولي.   لميثاق األمم المتحدة وم
س مقاالت في الصـــحف أو    ســـمعه المواطن العري ل قرؤه و وهذا الذ 

ـــب، ولكنها في األعم ــــ ــر، فحسـ ــ ـــــادرة عن دور اإلذاعة والنشــــ قات صـــ األغلب  تعل
م العري  شــيء آخر.. إنها خطب وتصــرحات مطولة مفصــلة، تصــدر عن الح
اسب  ة الراهنة وما أثمرت من م اس ض بتمجيد المرحلة الس لها تف المعاصر، و
ة ضــخمة تطالعه ال في  ح المواطن العري أمام حملة إعالم وانتصــارات.. وأصــ

الصــلوات، ولكن في األوقات الثال ثين أو أكثر، حســب مواعيد األوقات الخمســة 
ة تســــير في طرقها  ة العر ــ ح في أذنه أن القضــ ــ لها تصــ ة، و ــم اإلذاعات الرســ

 إلى النصر بخطى ثابتة أكيدة.

صبر وعناد وال بد من اإل   ة، تؤد دورها  أن هذه الحملة اإلعالم عتراف 
ار الكلمات، والبالغة في انتقاء ا لمعاني "وشجاعة" مضافا إلى الفصاحة في اخت

ارات.. ومن هنا انطلقت شعارات: السالم القائم على العدل، والجالء الكامل  والع
، وتحقي المطالب المشروعة للشعب  ة من غير قيد أو شر عن األرض العر
ة يرتفع عليها علم  ه دولة فلسطين الفلسطيني، وٕانشاء وطن قومي فلسطيني تقوم ف

ة.. وما إلى ذلك من الشعارات المجيدة التي تثير  فلسطين، وتحرر القدس العر
  في وجدان المواطن العري أحلى أحالمه، وترحه من أشد آالمه.
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ة تلف المواطن العري من قمة رأسه    ورغما عن أن هذه الحملة اإلعالم
م  ــادرة عن الح ـــعارات الصــ انات والشـ قابل الخطب والب ه، فإنه  إلى أخمص قدم

ـالكثير م ـــر  ــ ــــ حس بـإدراكـه الفطر العري المعـاصـــــ .. ذلـك أنـه  ن الحـذر والقل
قرأ عنها ليل نهار أكبر من حجمها  ـــــب" التي  اســ ـــارات والم ــ م أن "االنتصــ ــــل ــ السـ
ـــادق  ــ ح، والميزان الصـــ ــح ــــ ال الصــ ــــعت في الم ــ مرات ومرات، إذا وضــ قي  الحق

  األمين.
، إلى الشــك والرب،    عد ذلك، من الحذر والقل نتقل المواطن العري،  و

ــحف حي ــ ــــ ــ ـــ قرؤها في صـ ار عن بالده ال  أخ ة  نما تطالعه أجهزة اإلعالم العالم
ــمعها في صــــحف وطنه.. بل إنه واجد  ســ قات عن مصــــير وطنه ال  بالده، وتعل
ــرق والمغرب، ما ال يجده في  ــ ــــ ــ ة في المشـــ ــــاء دول أجنب ــــ ــ ــ ـــرحات رؤسـ ــ ــ ــــ في تصــ

سا..   تصرحات رؤسائه، وقد أشرفوا على العشرن، ملكا ورئ
س هذا   قرأ المواطن  ول ـــامال على وجه اإلطالق، فال يخلو أن  ـــ ما شــــ ح

ون هذا  العري شــــيئا آخر بين الســــطور هنا وهناك في الوطن العري.. أو أن 
ــة من قطر آخر أو أقــل انغالقــا.. وهــذه حــالــة من الرحمــة على  القطر أكثر حر

  ل حال.
ــؤال الحا   ــــ ئر.. إلى ومن أجل ذلك ازداد المواطن العري إلحاحا على السـ

ـــيرتها في الفلك  ــتمرت مســ ة في ظروفها الراهنة، إذا اســـ ة العر ــ ــير القضـــ أين تســـ
قودنا مؤتمر  ـــيرة.. وٕالى أين  ــــ ــ ــ ة هذه المســـ ـــتكون نها ــــ ــــ ه.. وأين ســـ الذ تدور ف

ع عام  ح على األبواب، ور ـــــ ـــير بخطى وئيدة، وهل  1977جنيف، وقد أصـــ ـــ ســ
عه مزهرا مثمرا، أم ينتهي إلى خرف  ون ر ه األوراق !!س   تتساق ف
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ــة" ذلــك أن    ــه من التعرف على "البــدا ــة" ال بــد ف حــث عن "النهــا وٕان ال
ة  م فيها على النها ن الح م ا،  انت خطا هندســـ ة مســـيرة حتى ولو  المســـيرة، أ
عد خطوة... ومن هنا  ســلك نفس الطر خطوة  ة، إذا اســتمر "الســير"  من البدا

ح ال بد لنا أن نتعرف عل ـــرة حتى نســــتشــــف معالم أصــــ ة" المرحلة الحاضـ ى "بدا
قي لمؤتمر جنيف، والنتائج التي سيرسو عليها. اإلطار الحق ة، وحتى نلم   النها

وهنا ال بد لنا من وقفة غير قصيرة نتبين فيها صورة الماضي القرب،   
الخ الهندسي تماما، لذلك  امل،  القرب جدا، فإن المرحلة الحاضرة هي امتداد 

شه حتى اليوم متقمصا في المرحلة الراهنة ا ض، الذ ال نزال نع غ لماضي ال
ادر  اجة، فإني أ ابها حتى يومنا هذا.. ومن غير مقدمة أو دي التي نسير في ر

ام الستة. ة األ ه هو معر   إلى القول أن الماضي القرب الذ أعن

عت ا   ام الســــتة فهذه قد تا ة" حرب األ المعر ــت أعني " ة ولســ ألمة العر
فعل أ حدث  ما لم  ـــميرها إلى األعماق،  ــ ــــ ــــ الهلع والهول، وهزت ضـ ارها  أخ
ــــطى،  ــــ ــ ــ ــليبيون والتتار الوطن العري في القرون الوســ ــ ــــ ــــ تارخي منذ أن غزا الصــ
ورك،  ــبت في األمم المتحدة في نيو ــ ـــــارة نشــ ة ضـ ـــــ اسـ ـــــ ة سـ ــد معر ولكني أقصــــ

ســـــاعة..  ـــاعة  ــتة، ســ ام الســـ ة لحرب األ انت مواك وانتهت إلى نفس النتيجة.. و
ة فاضـــحة في المنظمة  اســـ رة فادحة في الوطن العري، وهزمة ســـ هزمة عســـ

ة.   العالم
ــة،    ــة وٕافرنج تــب ومقــاالت، عر ــتــة  ــــ ــــ ــ ــام الســ تبــت عن حرب األ ولقــد 

ام الستة ة األ التفصيل الوافي.. ولكن معر ة  ام الرهي ة  -تناولت تلك األ اس الس
تب عنها إال النفي األمم المتحدة ـــير، ولم ز ، لم  ــ ــ ــــ ســـ ة تر ال عرف األمة العر

ــــف عن جوانبها  ــــ ــــ ح من الواجب الكشــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــرارها.. وأصــ ــ ــ ــــ الكثير عن حقائقها وأسـ
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قوم عليها مؤتمر  ــــف لنا "األرض" التي  شــــ ــ ــ ـــــف بذاته ســــ المختلفة.. وهذا الكشـــ
اه.. عاده وزوا ل أ   جنيف 

س القصـــد العودة إلى التارخ نســـرد وقائعه و    س هذا هو ول تفاصـــيله.. ل
ــــر الذ  ــــر القائم أمامنا، الحاضـــ ـــد هو أن ندرس الحاضـــ ــ ــــد إطالقا.. القصــ القصـــ
طرقته الخاصــــة.. وأخيرا فإنه الحاضــــر الذ  م العري المعاصــــر،  عالجه الح

ة عن مسيره ومصيره، وعن غايته ونهايته.. حث األمة العر   ت
س وقوفا على األطالل، ومن هنا فإن الوقوف عند "الماضــي" القرب، ل  

قفل التارخ عليها  ة لم  ـــــ ــ ــ ــــ ــــترجاع لمرحلة ماضـ ــــ ــ ــ ار، ولكنه اســ اء على الد وال 
ضـــــا  ــي" ال يزال نا ــ ــتقبل.. فذلك "الماضــ ـــر والمســــ ـــي والحاضـــ ه، فإنها الماضـــ دفت
ا، يتمثل في "األمر  ــنجده واقعا ح ـــ ــ ــ ض" ســــ ــع يدنا على "الن ــــ ــ ــ اة، وحين نضـــ الح

ة..الواقع" الذ تضج منه األمة ال   عر
ـــهدا    ة في األمم المتحدة، إنما تمثل مشـــ ـــــ اسـ ــ ــ ــتة، الســ ــ ام الســ ة األ ومعر

فها وٕاخراجها وتمثيلها على المســـرح  ة التي تم تأل مثيرا في "الملهاة المأســـاة" الدول
ة عن الهزمة التي  ـــــغل األمة العر ــــ ــ ــ ــد واحد، وهو أن تنشـ ــ ــــ ـــــ قا لقصــ الدولي تحق

صـــارها صـــوب المســـ عد ســـحقت فؤادها، وتنشـــد أ اره يوما  رح العالمي لتســـمع أخ
  يوم، وهو هدف "ألف ليلة وليلة" في إشغال الشعب عن السلطان.

رات تلك "الملهاة المأســـاة"    ام، وذ ع مجرات تلك األ ــنر ونحن نتا وسـ
عد مشهد !!  أنها تقع في عدة مشاهد.. يتعاقب عليها الستار مشهدا 

علم أين تسير    اموعلى المواطن العري، ل ة في هذه األ ة العر  ،القض
فتح  ة، و ة إلى النها ه ليراقبها من البدا حمل عين لها،  عود إلى المشاهد  أن 
ة  ناورون.. وهناك سير الحقائ الخلف حاورون و طالها وهم  ستمع إلى أ ه ل أذن
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الذا هتلمؤتمر جنيف وماذا يبيِّ  ة، وللشعب الفلسطيني  ت مؤتمر جنيف لألمة العر
ة وهي تنتقل من مشهد إلى مشهد طيلة  ة العر وسير المواطن العري القض
ادين العمل العري من قمة الجزائر  عشر سنوات، في أروقة األمم المتحدة، وفي م
ة في الراض، إلى القمة الكاملة في القاهرة..  ، ومن القمة السداس إلى قمة الرا

ها عشر سنوات طوال عراك من ل ذلك في مسيرة متصلة تجاوزت في عمر 
قودها 1977إلى عام  1967 ة خاللها من هزمة إلى هزمة،  ، تنتقل األمة العر

ب ف م العري المعاصر، في مو م من أقواس النصر وال نصر، وعلى خالح
اسب  عدو األمر أكثر من م ضجيج ال ينتهي من أناشيد الظفر، وال طفر، وال 

ة محدودة جاءت نتيج قى في إعالم ة. وال ي اد القوم ة في الم ة تنازالت أساس
طال،  ر المجيدة، والشهداء األ هذه المسيرة إال قافلة المظلوم األكبر.. حرب أكتو

اسلة. ة ال   واألمة العر

انت حرا مجيدة حقا، في توقيتها وٕاعدادها والتخط لها، وتألقها    لقد 
  الوهاج في الميدان.

ــمت تلك الحر    ــ ــان العري، ولقد رســـ ــ ـــامخا، لإلنســـ عا شــــ ا، رف ان ب خطا ب
ان دون  عدها  اسي الذ جاء  اني الس الذات، ولكن الخ الب وللجند العري 

ثير..   ذلك 
ـــعب    ــــ ة والشــ ــر، يبرز أمام األمة العر ــ ــ ــنوات العشـــ ــــ عد هذه الســـ واليوم، و

م العري المعا ـــفه الح صـ الذات مؤتمر جنيف. المؤتمر الذ  ــطيني  صــــر الفلســ
ـــالما شـــــرفا عادال  حق ســ ــ ــ ة".. وأنه سـ ــطين ة الفلســـ حث "جوهر القضـــــ ــي ــ أنه سـ
منحه "وطنا  ة المشروعة"، وس عطي الشعب الفلسطيني "حقوقه الوطن ودائما، وس
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ـــة،  ــــ شــ ارات المزخرفة المزر ة" إلى آخر هذه الع ــــطين ــ ه "دولة فلســـ م عل ق ا"  قوم
ة من المضامين !   !ذات الطنين والرنين، والخال

ـــيولد في عام    ان مؤتمر جنيف ســ ، فالواقع التارخي أن أمه 1977وٕاذا 
ام الســـتة وامتد هذا الحمل عشـــر ســـنوات  1967قد حملته في عام  عد حرب األ

المخاض والمعاناة.   طوال مليئة 
ة.   عود إلى البدا ة ال بد أن    وليتعرف المواطن العري على النها
ـــــة.. إلى األم   ــدا ــ ــد إلى البـ ــــاة ولنعـــ ــــدأت الملهـ يف بـ ـــدة، لنر  م المتحــ

 المأساة.. ولماذا ؟؟؟ 
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  ..مؤتمر جنيف

  بذوره وجذوره
  

اه الجمهور    األحداث المثيرة، حتى ينشد انت ات، عادة،  ما تبدأ التمثيل و
ة مثيرة، ففي  ام الستة بدا ة، فقد بدأ مجلس األمن في مناقشة حرب األ من البدا

ورك) قبيل فجر اليوم الخامس الساعة الثا قة العاشرة (حسب توقيت نيو لثة والدق
س مجلس األمن (مندوب الدانمارك) من فراشه على  1967من يونيو  ق رئ است

قول فيها "لقد تلقيت اآلن تقارر  جرس التلفون ليبلغه مندوب إسرائيل الدائم رسالة 
ت ضد  ة والبرة المصرة قد تحر ة أن القوات الجو إسرائيل، والقوات اإلسرائيل

هي اآلن منشغلة في صد القوات المصرة.." ثم تال المندوب اإلسرائيلي بالغا 
اح  رة من هذا الص ه "منذ الساعات الم قول ف ة  صادرا عن وزارة الدفاع اإلسرائيل
ة والمدرعة المصرة التي تقدمت ضد إسرائيل،  نشب قتال عنيف بين القوات الجو

الم البالغ اإلسرائيلي.وقواتن ذا  ت الحتوائها..." ه   ا التي تحر

س مجلس األمن حينما    ــرائيلي إلى رئ ــ ـــــ ــــ ان ذلك ما نقله المندوب اإلسـ
ـــرة في فجر الخامس  ة تقوم بهجومها على المواقع المصـ ــرائيل انت القوات اإلســ

  من يونيو، ذلك الشهر المشئوم.
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قة الثالثين   ـــاعة الثالثة والدق ـــــ ــــ ــ س مجلس األمن من وفي السـ ، نهض رئ
ــــرائيل ارتكبت عدوانا غادرا  ــر الدائم أن "إســـ ــ ــ ة ليبلغه مندوب مصـ ـــه مرة ثان فراشــــ
ـــرائيليون  ــــ ــــ ــ اح.. لقد قام اإلسـ ــــــ ــــ ــ ة المتحدة هذا الصــ متعمدا على الجمهورة العر
ــينــاء، مطــارات القــاهرة، منطقــة القنــاة، ومطــارات  ـــــ ــــ ــ بهجمــات على قطــاع غزة، سـ

ة المتحدة قد متعددة أخر في الجمهور  ة المتحدة... إن الجمهورة العر ة العر
موجب المادة  ـــائل  ــــ ــ ــ ل الوسـ ــها  ــــ ــــ من ميثاق األمم  51قررت أن تدافع عن نفســ

ــــداقا للقول  ــ ــ .. مصـ و ـــــ ــ قا في الشــ ـــا ــ ــ ــــرائيل ســ ان مندوب إســـــ ذا  المتحدة".. وه
قني واشتكى". ى وس   الشهير: "ضرني و

اح   ذلك اليوم، انعقد مجلس األمن  وفي الساعة التاسعة والنصف من ص
ــار العالم مشـــدودة نحو  صـ التوتر وأ ســـه، وســـ جو مشـــحون  بناء على دعوة رئ

.   الشرق األوس
الصــادرة عن إســرائيل، مرددا  اتوتكلم مندوب إســرائيل أوال وســرد البالغ  

ن أمام إســرائيل  العدوان وأنه "لم  دا، أن القوات المصــرة قد بدأت  ومعيدا ومؤ
  أن تهب للدفاع عن وطنها وشعبها".إال 

ــيل    ــ ــ ــــر، فنقل إلى مجلس األمن الوقائع والتفاصـــ ــ ــ عده مندوب مصـ وتكلم 
ــه القوات  ــار الغــادر الــذ قــامــت  ــ ـــــ ــــ التي أبرقــت بهــا القــاهرة "عن العــدوان الضــ

ة برا وجوا..".   اإلسرائيل
ت    ورك) وســـــ ــب توقيت نيو ــ ــرة والرع (حسـ ــ ة عشـ ــاعة الحاد ــ لغت السـ و

و  ــــــ ــــ ــ ي الدول العظمى، وال المجلس ســ ت أهل الكهف.. فلم يتكلم أحد من مندو
قة  ــرة والدق ــ ـــاعة العاشــ ــة إلى الســـ ــ س المجلس تأجيل الجلســ .. وأعلن رئ ــــغر الصــ
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ة  ذا انقضت الجلسة على المرحلة األولى من المؤامرة الدول العشرن مساء.. وه
ة.   على األمة العر

ة،   صــــورة عفو ــت أســــتخدم لف "المؤامرة"  ـــتعمالها  ولســ ــاع اسـ عد أن شــ
ل القرائن والدالئل  ا تتوافر  ــــدا علم ـــدها قصـ حت مبتذلة، ولكني أقصــ حتى أصـــــ

  على صحته ودقته.. وأرقام الساعات التي أوردتها هي أول هذه الدالئل.
ــول "البالغات" عن    ـــ ـــاعات من وصـ ــ ــت سـ ــ عد ســ لقد انعقد مجلس األمن 

ة أن الحرب قد اندلعت ع ة الطب ــ ـــ ــــ ــــ ك البالغات، ومع  الحرب، والفرضـ قبل هات
ة األمم  ـــــ ة منذ عهد عصــ ـــواب الدول ــ ذلك فإن مجلس األمن لم ينعقد فورا.. والســ
ـــي أن يدعى المجلس لالنعقاد  ـــ ــــ ــ ـــرة تقضــ ــ ــ ــ ائدة إلى عهد األمم المتحدة الحاضـــــ ال

ــتدع سـ الصـــالة،  ىصـــورة فورة، و ــاء المجلس من فراشـــهم.. فإن الســـالم  أعضـ
  خير من النوم.

ان نو    ان مجلس األمن في حالة انعقاد دائم ولكنه  ــودا، فقد  ـــــ ــــ ما مقصـــ
ــبب إغالق خليج  ســـ  " ـــرق األوســـــ ــيين لمعالجة "أزمة الشــ في األســـــبوعين الماضـــ
انت قد  رة التي  ــ ــ ـــــ ــتعدادات العســـ ــــ ــ ــ ة واالســ ة، وٕاخراج قوات الطوار الدول العق
ـــبت في الثالث من يونيو حزران  ـــــر في حينها.. بل إنه في يوم الســـ اتخذتها مصـ

ــ ون مفهومــا  ــــه عنــد انتهــائــه "أن  ــ ــ ــــ ــ ســ ظــل أــان المجلس منعقــدا وأعلن رئ ن 
ــة طارئة قبل يوم االثنين في الخامس من يونيو،  ــ ـــتعداد لجلسـ ـــاء على اســ األعضــ

ة تطورات جديدة.."   !!)1(إذا تطلبت ذلك أ
ان    ان األمر، فإنه حين انعقدت جلسة الخامس من يونيو،  ائنا ما    و

                                                           
 .1967يونيو  3 تارخ 1346جلسة رقم  )1(
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ل اثنان من األعضاء ع انت  ل ما جر في ساحة القتال...  امل  لى علم 
فة الحرب راجحة في اتجاه  علمان أن  ات المتحدة واالتحاد السوفييتي  من الوال
إسرائيل.. وأن الجبهة المصرة قد احترقت، وأن سالح الجو المصر قد دمر 

ة قد سحقت.. وأن الجبهة السورة تنتظر دور    ها.معظمه، وأن الجبهة األردن

دة، فاألقمار    قة المؤ ال، فهو الحق ـــيج الخ ــــ ــ س هذا االفتراض من نســ ول
ة تعرفان ســير الحرب  حرة والجو ة، وأســاطيلهما ال ة والروســ ة األمر الصــناع
ة "ليبرتي" التي  ــس األمر ــــ ــ ــ ـــ اخرة التجسـ عرفها الفرقان المتحاران، و أكثر مما 

ة "خطأ" وهي على مقرة من شـواطئ سـيناء، هي دليل  ضـرتها القوات اإلسـرائيل
  آخر على المؤامرة..

له، ففي الجلســـة األولى لمجلس األمن صـــمت المســـتر    ورغما عن ذلك 
ـــة الكاملة  ــــ ــ ــ عطي الفرصـــ ــهيوني، ل ـــــ ــــ ــ ي، اليهود الصـ جولدبرج، المندوب األمر

ــر وســــورا  –إلســــرائيل حتى تســــتكمل انتصــــارها على دول المواجهة الثالثة  مصــ
و، ليتحدث إلى واألردن... و ـــــتر فدرن ــ ــي المسـ ــ ت المندوب الروســــ ــ ــ ذلك فقد ســــ

ن الصــمت من ذهب في ذلك اليوم،  ذا لم  س.. وه ي وراء الكوال زميله األمر
ان صمت النار والدمار..   ولكنه 

علن    ة من المؤامرة، و ـــفحة ثان ـــاء، على صـ ــة في المسـ ـــتؤنفت الجلســ واسـ
ـــــتمرة، وال تز  ـــاورات مســ ــــة "أن المشــــ ــ س الجلسـ اح الغد، رئ ـــــ ــتظل إلى صــ ــ ــ ال، وسـ

ع  ــفنا ســـ ة عشـــرة ونصـــف"... وٕاذا أضـ وســـتؤجل الجلســـة إلى الغد الســـاعة الحاد
 ، ســاعات فرق التوقيت، فهذا الموعد يواف مســاء يوم الثالثاء في الشــرق األوســ

عطي إســــرائيل مزدا من الوقت لتصــــف ة على الجبهتين المصــــرة  ةل ا المعر قا
ة، ثم تتفرغ ل   لجبهة السورة.واألردن
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ـــهــا.  فــإن    ــ ـــــ ــة، وٕالحــاق الــذل بجيوشــــ ــاألمــة العر ــة  ــا وفي مزــد من الن
ــــة الموعودة ( ــ ــــ ــ عد  )1348الجلســـ ه، بل انعقدت  لم تنعقد في الموعد المتف عل

ــاعة الســـادســـة والنصـــف من يوم الثالثاء في الســـادس من  ع ســـاعات في السـ ســـ
قة، لها حســـــابها ل دق ل ســـــاعة بل  انت  ة، وفي  يونيو.. و ــير المعر في مصـــ

ال.. ال وأج   مصير الشرق األوس ألعوام وأعوام، ورما ألج
س أنه "نتيجة للمشاورات التي تمت منذ    ة الجلسة أعلن الرئ وفي بدا

صورة عاجلة إلى  اإلجماع على مشروع قرار يدعو  اح األمس فقد تم االتفاق  ص
س مشروع القرار، الموافقة،  وقف إطالق النار".. وتال الرئ أيديهم  ع  فأشار الجم

خطوة  ة  ومات المعن طلب من الح اجة، أنه " عد الدي ة،  س وتنص مادته الرئ
ر في ال ل نشا عس   .)1(منطقة"أولى اتخاذ إجراءات لوقف النار فورا، ووقف 

تهم، وهو أســلوب    شــرحون" تصــو وتعاقب أعضــاء المجلس على الكالم "
ع في األمم المتحدة ه األعضــــاء مواقفهم ومفهومهم أل قرار يتخذ من  يت يبين ف

ة في  ــ ــ ــــ ــ ــ اســ ــ ــ ـــــ ــــ ة السـ ـــفت جوانب جديدة من المعر ــ ـــ ــ ــ ة.. فتكشــ قبل المنظمة الدول
ة. رة على األرض العر ة العس انت تواكب المعر ورك، التي    نيو

اد    ه القول المأثور " ــــدق ف ــ ي أول المتحدثين، وصــ ان المندوب األمر
قول ــا برئــة من  المرــب أن  ــه أن أمر ال أعلن ف ــا طو خــذوني" فقــد ألقى خطــا

االتهامات الشــائعة في الوطن العري حول دورها في مســاندة العدوان اإلســرائيلي 
ة  ـــــ لم تكن له أ ض المتوســـ حر األب ـــادس في ال ــــ ي السـ ـــطول األمر ــ وأن األســـ

ـــالم ــ ــــ ــــ ــات المتحــدة ترــد إعــادة السـ ــة، وأكــد أن الوال إلى منطقـة  عالقــة في المعر
                                                           

  .وثائ مجلس األمن 233/1967قرار رقم  )1(
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عا، ومن غير  ــ جم ــ ــرق األوســـ ـــداقة دول الشـــــ ــ صــ ، واالحتفا  ــ ــ ــــرق األوســـ الشـــ
أن يبذلوا نفوذهم لتنفيذ القرار الصــادر  ع " المه مناشــدا الجم اســتثناء"(!!) وختم 
ة صادقة  انت هذه الرغ اليوم من مجلس األمن بوقف إطالق النار فورا"... ولو 

ا لما وقع العدوان ا ـــائل من جانب أمر ل الوسـ ا تملك  إلســــرائيلي أصــــال، وأمر
ــد ذلــك.. وأنى لهــا أن  ــانــت تر عــده... لو  ــة، قبــل العــدوان و لتحقي هــذه الرغ

  ترد..
ة، فأدان العدوان اإلسرائيلي الذ    وتحدث المندوب الروسي بلهجة غاض

ه "العناصــــر االســــتعمارة" ودعا إســــرائيل إلى وقف إطالق النار وســــحب  قامت 
ان يجب على مجلس األمن قواته رة إلى ما وراء خطو الهدنة، وأنه  ــ ــ ــــ ا العســ

ان  عض الدول".. و ــــة  ــــ ــحاب، لوال "معارضــــ ــ ــــ ـــمن قراره اإلدانة واالنســــ ـــ ــــ أن يتضــ
انت  ة  ، لوال أن المعر دا للموقف العري، على طول الخ الخطاب الروسي مؤ

ا.. بل أنها لو اتخذت مو  ــ ــ ا يومئذ في حاجة إلى غير خطاب من روســــ ـــــل ــ قفا صـ
ـــرائيــل وتحــدث المنــدوب  ــــ ــــ ــا إســـ ــا لجــاء قرار مجلس األمن مطــال عنيــدا مع أمر
قـال في  ي، وأن مـا  مـا فعـل المنـدوب األمر ومتـه،  البرطـاني، مـدافعـا عن ح
ــد  ــلة، وناشــ صــ قة  مت إلى الحق ة "دولتي العدوان" ال  الوطن العري عن مشــــار

ع ام بدور السالم    النار.إطالق د تنفيذ وقف المجلس أن يهيئ نفسه للق
ا    الموقف إوألقى أ ه " ــاد ف ـــ ــــ ــــ ال أشــ ا طو ة العدو خطا ان وزر خارج ي

ة  ادتها في وجه الدول العر ه إسرائيل دفاعا عن أمنها وس طولي الذ قامت  ال
ــة فأعلن  ــــ المتطلعة إلى تدميرها وٕازالتها من الوجود".. ثم دفعته الخيالء والغطرســــ

ون هناك ادة في وســــ  أنه "لن  شــــرق أوســــ من غير إســــرائيل، دولة ذات ســــ
جب أن تزول  ة ال تحتاج إلى دليل.. و .. وٕان وجود إسرائيل بديه الشرق األوس
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ــــرائيل.. وهذا معناه اإل ــ ــ ـــطورة عدم وجود إســـ ــــ الجذور أســــ عتراف من قبل الجيران 
ــمودها  ــ ــ وأن إســـــرائيل قد أثبتت صـ ــرق األوســـ ـــرائيل في الشـــ ة لوجود إســ ــــل األصـ

أن و  ه " ــالم.." وختم خطا ــ ـــتعدة ألن تثبت غرزتها في الســـ قوتها، وهي اآلن مســــ
غة التي تمت  الص اغتها في قرار مجلس إسرائيل ترحب بوقف إطالق النار  ص

  .*األمن"..
اغة.. إنه خال من    ـــــ هذه الصــ ـــرائيل خيرا من هذا القرار و وماذا ترد إســــ

ــــاو بينه ــــ ــرائيل وعدوانها، وقد ســـ ــ ــ ــــ ـــارة إلسـ ــــ ة إشــــ ة المعتد أ ين الدول العر ا و
اإل ة  ه إدانة، وال مطال ـــت ف ــ ــــ ســـ ة.. عليها.. ول ـــــي العر ــــ ــ ـــــحاب من األراضـ ــ ــ نســـ

ــــمـت عن هـذه األمور من جـانـب مجلس األمن، إنمـا هو تـأييـد لإل ــــ ــــ حتالل والصــ
ع أن تجني ثمرة عدوانها، فال تنســــحب إال وف  ــرائيل تســــتط اإلســــرائيلي، وأن إســ

قى األرض العر ـــروطها، وت ــ ـــتجيب الدول شــ ــ ــــرائيل إلى أن تســ ــ ـــة إسـ ــ ضــ ة في ق
ما ترده إسرائيل. ة لنداء السالم    العر

ـــرائيلي، ومعهمــــا    ــــ ــ ــ ــه المنــــدوب اإلســـ ي ومعــ ولقــــد أفلح المنــــدوب األمر
هتف في تلك  ــــف و ــــ صـــــ ــد في أروقة مجلس األمن ل ــ ـــــ الجمهور اليهود المحتشــــ

ة  ام التال ع األ ام وفي جم ـــائر  عا في أننجح هؤالء جم –األ ـــوا على ســــ فرضــــ
ة" في أن تظل إســـــرائيل محتلة لألرض أعضـــــاء مجلس األمن هذه "المعادلة الدول

ما ترده إسرائيل وأنصار إسرائيل. ة للسالم،  ة إلى أن تخضع الدول العر   العر
ـــو    ــمت العضـ ا وفرنســــا في الهوامش والفروع، وصــ ا برطان وتحدث مندو

ع، مندوب الصين، فلم تكن الصي ة قد حلت محلها.. الرا   ن الشيوع
                                                           

ـــاح يرجع إلى الخطاب لم * ــ ضــ ـــــر مجلس األمن  زد من اإل  1967يونيو  6تارخ بفي محضــ
 .1348الجلسة رقم 
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ـــة بإعالن القدس مدينة مفتوحة، فلم يتحرك أحد    ــ ــــ ــــ شـ وطالب مندوب الح
ة القدامى،  ح ـــــ ــ ــــهم حماة المســـ ــــ ة في المجلس، وعلى رأســ ح ـــــ ــ من األكثرة المســـ

ا وفرنسا..   برطان
ساندهم مندوب بلغارا، مطالبين بإدانة    ة،  و الدول العر سل مندو واست

م العري المعاصــر وراءهم في  إســرائيل وجالئها ة.. ولكن الح عن األرض العر
سلوا في الدفاع عن الوطن. ست   الوطن، لم 

ــة، ولكن    ــأييــد المطــالــب العر ــانــات رائعــة، في ت ــد ب وألقى منــدوب الهن
ــــعفهم المنط في  ــــ ــ ــ ســ ـــة، ال ينفعهم القـــانون، وال  المهزومين في ميـــدان المعر

ة.   المحافل الدول
ـــة ا   ــا ـــا إلى وفي نهـ س المجلس "أن القرار قـــد أبلغ برق لخطـــب أعلن رئ

طاء..". ة ونرجو أن ينفذ وقف إطالق النار من غير إ   العواصم المعن
ـــف الليل  ضَّ فوان   ــــ ــ ــ ــــاعة  –المجلس في منتصـــ ــ ــ ــــ في توقيت  11.20الســـ

ع من يونيو، لتزداد  ـــا ــ ــ فجر اليوم الســـــ ــ ــــ ـــرق األوســ ــ ورك وهذا معناه في الشـــــ نيو
ة ة. القوات اإلسرائيل   زحفا وتوغال في األرض العر

ــــتين متعاقبتين (   ــــ ــ ـــاعة 1350-1349وانعقد المجلس في جلسـ ــ ــ ) في الســــ
ان ذلك بناء على  ع من يونيو، و ــا ـــــ ــــ عد ظهر يوم األرعاء في الســـ الواحدة من 
ــتمرة في  ــ ـــرائيل ال تزال مســـ ــ ا أن إســ ـــــ ــي، فقد شــ ــ طلب عاجل من المندوب الروســـ

حدد عدوانها، وأنها لم تنفذ قرار وقف إ جب إصــدار قرار جديد،  طالق النار.. و
  هذه المرة الساعة العشرن حسب توقيت جرنتش لتنفيذ التوقف عن القتال..".

ة إلى خطو الهدنة"    ون العرب "أن تعود القوات اإلسرائيل وطالب المندو
اإلجماع قرارا  ولكن أحدا لم يلتفت إلى هذا المطلب األســاســي، وأصــدر المجلس 
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ـــا جديدا  ــ ــ ـــ ــ ة بوقف إطالق النار واالمتناع عن أ نشــ ومات المعن طالب "الح
ـــــ ــ خطوة أولى، وذلك في تمام الســ ــــرن (توقيت جرنتش) في احري   7عة العشـــــ

  ).234/1967" (القرار رقم 1967يونيو 
الكف عن    ــــرائيل،  ــــ ة إســـ ة عن مخاط ذا امتنع مجلس األمن مرة ثان وه

انتا قبل ـــــر واألردن  ــــ ـــورا القتال، فإن مصـــ ــ ــــ ــ ـــت سـ ـــــ ــ تا قرار مجلس األمن، ورفضــ
ـــــورة.. فقد  ــ ـــ ة لم تبدأ يومئذ على األرض الســ ة للقرار، ذلك أن المعر ــــتجا ــ ــــ االســ
 .. عد األخر ة واحدة  الدول العر ة تهدف إلى أن تنفرد  انت الخطة اإلســـرائيل

ان لها ما أرادت..   و
ا    قن أ ة العدو، أن مجلس األمن قد أعطى إوأ ان وزر خارج ـــوء ي ــ الضــ

حض القوات  ورك على أول طائرة إلى تل أبيب ل األخضـــر إلســـرائيل، فغادر نيو
ة، ولتتفرغ  ة آخر الجيوب في الجبهتين المصــــرة واألردن ة على تصــــف اإلســــرائيل
ـــــاء، فقد ترك مجلس األمن من ورائه في  ـــورة لتحتل منها ما تشــ ــ إلى الجبهة الســ

ادلها االتحاد ا ات المتحدة ي ضة الوال فى.ق   لسوفييتي االتهامات.. و
ات المتحدة، ولكنه اتهام    ـــا على الوال ــــ ــ ــ ا" طائشــــ س هذا اتهاما "وطن ول

ــة الموجزة أن  ــ ــــ ع هذه الدراســ ـــتط ــــ اته، مما ال تســـ قانوني علمي تتوافر الدالئل إلث
ه نائب  في أن نشــير إلى التصــرح الشــهير الذ أعلن ف التفصــيل.. و تســردها 

ــ أن "إســ ســــون  س ن ات الرئ ة مع الوال تو رائيل ال تحتاج إلى معاهدة تحالف م
ي إلى  ذلك ما قاله وزر الدفاع األمر المتحدة فإن التحالف موجود بروحه" و
ام الستة، من  ع من حرب األ س وزراء إسرائيل قبل خمسة أساب ول رئ في اش ل

ــرائيل أن تطلب أســــلحة أو تنف أموالها على شــــراء األ ســــلحة.. أنه "ال حاجة إلســ
ال هذين التصــــرحين  –فإن األســــطول الســــادس هناك  ".. و ــ في الشــــرق األوســ
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ي أن  ـــتطع المندوب األمر ــــ ســ اء في مجلس األمن، ولم  ــــهد بهما الخط ــ ـــتشـــ ــ اســــ
قدم لهما تفسيرا أو تبر  رهما، أو أن    .)1(را، معقوال أو حتى غير معقولين

ا، في  9وجاء يوم الجمعة (   ان يوما رهي ورك يونيو) ف الجوالن وفي نيو
عد أن فرغت من  ــورة  ــ ة، قد تفرغت للجبهة السـ ـــرائيل معا.. ذلك أن القوات اإلســ
ة بهجوم  ــــرائيل ــ ــــ ة، وقامت الطائرات والمدرعات اإلسـ ـــرة واألردن ــــ ــ الجبهتين المصــ
ة تتطور لصالح إسرائيل ساعة  ع المواقع السورة، وأخذت المعر ضار شمل جم

  عد ساعة.
ست هذه ا   ة على مجلس األمن في وانع ئي صورة  ة  لصورة الرهي

ورك، فقد وصلت أرع  م ما نيو ة السور السيد إبراه ات من وزر الخارج برق
االستنجاد، صارخة  خوس في خالل أرع ساعات لماتها صائحة  انت  و

د قبول سورا لقرار وقف إطالق النار، وأن ذلك  ة األولى تؤ االستغاثة، والبرق
، والثالثة األخر تتضمن تفاصيل العدوان اإلسرائيلي أعلن  من إذاعة دمش

قرار مجلس  الكف عن العدوان والتقيد  وتناشد مجلس األمن أن يلزم إسرائيل 
  األمن.

س    اح ذلك اليوم اتصـل الوفد السـور برئ وفي السـاعة السـادسـة من صـ
س المجلس عقد الج طلب عقد جلسة مستعجلة، ولكن رئ عد ست المجلس  لسة 

ـــاعة  –ســــاعات ونصــــف  ــاء الجمعة بتوقيت  12.30السـ ــادف ذلك مســ صــ ظهرا 
ة تقصـــف المراكز  ة والمصـــفحات اإلســـرائيل انت الطائرات والمدفع دمشـــ حين 

ل القطاعات.   السورة في 

                                                           
 .1967يونيو  6بتارخ  1348محضر مجلس األمن رقم  )1(
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ـــة    ـــــ ــــ ة، وخاصـــ ووقع العبء األكبر في مجلس األمن، على الوفود العر
لمة في الوفد الســور لمعالجة الموقف في يو  ل  م الجمعة "الحزنة"، فاســتنزفوا 

عيدين عن  انوا  ل دمعة في مآقيهم حين  ل مرجع في القانون.. و الميثاق، و
قين.. صار.. وأنا أعلم هذا علم ال   األ

علم أنها خاســـرة، ففي اليوم الســـاب    ته، وهو  وخاض الوفد الســـور معر
س  – لـــة ( –الخم ـــــة طو ــــ ــ ــ ـــة أرع  )1351عقـــد مجلس األمن جلســــ امتـــدت قرا

ــتطع المجلس أن يتف  ســـ ة، ولم  ــاف ــ انات ضـ ون ب ـــاعات، ألقى خاللها المندو ســ
ة، هي  ـــي ثالث دول عر ة عن أراضـــــ ـــرائيل ــ ـــــد الهجمة اإلســـ صـــ على قرار واحد 
موجب  ـــيها  ادتها على أراضــــ ـــــ ـــــونة ســ فولة ومصــ ـــــاء في األمم المتحدة، م أعضــ

ام الميثاق!!   أح
عد ذلك، على مد جلستين متعاقبتين وامتد النقاش في مجلس األ   من، 

ا 1352-1353( رطان لغارا و ا واالتحاد السوفييتي و و روس ) خطب فيها مندو
ان المندوب السور "يزود" المجلس  ة.. و اإلضافة إلى الوفود العر والهند، 
ساعة، ذاكرا المواقع السورة ة عن الهجوم اإلسرائيلي ساعة  انات التفصيل  الب
ة  ان يتلقى إشارة تلفون ل ساعة  عد اآلخر.. وفي  التي تقصفها إسرائيل واحدا 
من دمش تحدد المواقع التي وصل إليها اإلسرائيليون، فيبلغها إلى مجلس األمن 
ة تش طرقها إلى  انات أن القوات اإلسرائيل من حين إلى حين.. ومن هذه الب

اد المندوب السور ينقل هذا ضج الجمهور  دمش وما  أ الصادع حتى  الن
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طلب إليهم  االبتهاج، و س التزام الهدوء اليهود في ردهات المجلس  الرئ
  .)1(والنظام

ي، في غمرة مهزلة    سانده المندوب األمر وخاض المندوب اإلسرائيلي، 
ـــرائيل ملتزمة بوقف  ، وأن إســــ ــور ذب المندوب الســـــ ، فأعلن غير مرة أنه  بر

ة، وأن القوات  إطالق النار، ــــرائيل ــ ــ ــ ــــف المواقع اإلسـ ــ ــ ـــورا هي التي تقصـــ ـــ ــ ــ وأن سـ
د  ة ال تطل النار إال دفاعا عن النفس، وأنها مع ذلك، مســـتعدة أن تؤ اإلســـرائيل
ــورا من جانبها وتوقف  ـــر أن تذعن ســـ شــ  .. ـــر شــ قرار مجلس األمن  التزامها 

  إطالق النار!!
ي "الكرة" من يــد المنــد   ــــرائيلي، فــألقى وتلقف المنــدوب األمر ــــ ــــ وب اإلســ

ـــة..  ــ ار متناقضــ ه الغموض، وأن األخ ــو ــــ شـ ه أن "الموقف  ال أعلن ف ا طو خطا
ع أن يتخذ  ـــتط ــــ ســـــ عة، وأن المجلس ال  ام بتحقي دقي على الطب وأنه يجب الق
ــل التقارر  إجراء قبل أن يتلقى دالئل قاطعة، وأنه يجب االنتظار (!!) رثما تصــ

ة من مراقبي الهد ات والتعلالت.النهائ   نة.." إلى آخر هذه المماح
ــارات    ــان موجز، فتحــدث في ع أمــا المنــدوب البرطــاني، فقــد اكتفى بب

ا البرئة، ولكن.. ولكن  نٍ مختارة ومعا ـــحا عته على الضـ منتقاة، فأبد حزنه وفج
ة"!! عمل على أساس إشاعات، "ودالئل سماع ع أن  ستط   مجلس األمن ال 

انت الصــحافة ال   أيد و انت  ورك، التي  ة، وخاصــة صــحافة نيو عالم
لها على لسان مراسليها في الم ة يأعضاء مجلس األمن، تتحدث  دان عن المعر
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ة على المواقع السورة، وفي تلك الصحف  الضارة التي تشنها القوات اإلسرائيل
  خرائ واضحة تبين المراكز التي احتلتها إسرائيل في قلب األراضي السورة.

طلب إلى    ــدر قرارا من المجلس  ـــتصـــــ ــ ســ ـــور أن  ــ وعبثا حاول الوفد الســ
عد أن  ــورة التي احتلتها،  إســــرائيل أن توقف القتال وتنســــحب من األراضــــي الســ
ة،  ــحف ــ ــ ـــ ـــات صــ ــــ ـــاصــــ ــ ــــ ات، وقصــ ه من برق ل ما بيد ألقى على طاولة المجلس 

ــتغاثة، وقال في ختامها "أن القوا ــــراخ واســــ ــتصــ حات اســــ ــ ــ ة، وصــ ت ومراجع قانون
، وهي أقد ة تزحف اآلن في اتجاه دمشــــ ــاني  ماإلســــرائيل مدينة في التارخ اإلنســ

ة قائمة إلى يومنا هذا".   ال تزال ح
انت حصيلة هاتين الجلستين (   ) أن أصدر مجلس األمن 1353-1352و

د قراراته 235/1967قرارا ثالثا رقم ( ارات متكاسلة متخاذلة أنه "يؤ ع علن   (
شأن وق قة  طلب وقف السا رة و ف إطالق النار فورا ووقف األعمال العس

ة فور    .ا.."األعمال العدائ

ة معا.. فهو لم    ـــاة وملهاة دول ــــ ــ ــ قراره هذا أنه مأســــ وأثبت مجلس األمن 
ــهد  ــورة على مشـــــ ــــ ـــي السـ ــ ــرائيل إطالقا، وهي التي تغزو األراضــ ــ يتحدث عن إســـ

ــورا "وقف األع ــ ــ ــ طلب إلى ســ ــــمع من العالم أجمع، وهو  ــ ــ ما ومســ ة"  مال العدائ
ه  ه.. بل ليتوقف المجني عل ــــتو الجاني والمجني عل ســ ـــرائيل.. ل طلب من إســـ

صده أحد..  مضي المعتد في عدوانه دون أن    عن الدفاع عن نفسه، و
قة الخمسين ليال.. لينام مجلس    وانتهت الجلسة في الساعة العاشرة والدق

، وتغزو إسرائيل من األرض   السورة ما تشاء، إلى حيث تشاء. األمن ليلة أخر
ر سـاعة انفضـاض الجلسـة، حشـوا أو لغوا، بل قصـدا وعمدا،    ولسـت أذ

، حتى  ذلك أنه لم تمض ثالث ساعات، واألعضاء مسترسلون في نومهم العمي
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أن  علمه  س المجلس ل ــف الليل برئ عد منتصـــ ة  ـــور في الثان ــل الوفد الســ ــ اتصـ
طرة وهي وخطور  اً "الحالة قد ازدادت سوء ة قد احتلت القن ة، وأن القوات اإلسرائيل

ـــــة  عقد جلســـ طالب  ــور  ـــ س الوزراء الســـ .. وأن رئ ــ ــ اآلن في طرقها إلى دمشــــ
احا من فجر يوم السبت  عة ص طارئة للمجلس.." وانعقد المجلس في الساعة الرا

، وآذانهم مع  11( ـــور ــ ـــــ حملقون عيونهم في وجه الوفد الســ ـــاء  ــ ــــ يونيو) واألعضـــ
  د اإلسرائيلي.. ولتمض الحرب إلى غايتها.الوف

ان يوم ال   بت، ذاك، أطول يوم في عمر مجلس األمن منذ أن نشأت سو
ة  األمم المتحدة في أواس األرعينات، فقد انعقد المجلس في ثالث جلسات متوال

اح السبت،1354-1356( عة من ص في  )، فعقدت األولى في الساعة الرا
اح,الساعة الثامنة والدق ة في الساعة التاسعة  قة العاشرة من نفس الص والثان

قة  ة  ةعشر  ةمساخالوالدق من مساء ذلك اليوم.. وامتدت الجلسة إلى الساعة الثان
قة  ضجر  11األحد  –رعين من اليوم التالي األوالدق يونيو.. وأرجو أن ال 

قة، وساعة، المواطن العري من هذا التدقي في األرقام والتارخ.. ففي  ل دق
م  ما تتضح الغفلة الكبر للح ة،  وم، تكمن المؤامرة الكبر على األمة العر و
ة، وٕان  ان يدر ما يجر في مجلس األمن، فإنها مصي العري المعاصر، فإن 

ة أعظم.   ان ال يدر فالمصي

أن    وأفاض المندوب السور في سرد الوقائع، صائحا في وجه المجلس 
م في هذه الســـــاعة،  "القوات ـــورة، حين أتحدث إل ة تهاجم القوات الســ ـــرائيل اإلســ

ــــــورة.. وهي تحاول اختراق  ــي الســ ــ ــ ــــاب الجوالن، وأعني بذلك األراضــ على هضــــ
ــرائيل تفعل ذلك رغما عن القرارات  ــ .. وٕاسـ ــ ــ ــول إلى دمشـ ــ ــورة للوصـ الجبهة الســـ

ـــدرها مجلس األمن بوقف إطالق النار" وندد المن ــ ـــور الثالثة التي أصـــ ــ دوب الســـ
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ة المجلس، ورد المندوب  ـــتهدف تعطيل حر ــ ــ ــــ ســـ ات المتحدة الذ  موقف الوال
ل نفوذها في المنطقة  ات المتحدة "تسعى للسالم، وأنها تبذل  أن الوال ي  األمر
ده زميله المندوب البلغار  ــــي يؤ ــ ــ ــــ لوقف إطالق النار"... وتولى المندوب الروســ

ــة وأعلن لل ــأنــه "إذا لم ينهض تفنيــد المزاعم األمر مجلس بلغــة الوعيــد والتهــديــد 
حــدث حــالــة خطيرة جــدا تقع  وقف العــدوان، فــإن ذلــك  ــاتــه و مجلس األمن بواج

ــــدار منعون المجلس من إصــــ ـــئوليتها على عات الذين  ــ  )1(القرارات الالزمة"  مســـ
ه  ــــل إل ــــ ــــ ــ صـ عرف المد الذ  ي بهذا التهديد، فهو  ال المندوب األمر ولم ي

ة قد انتهت لصـــالح إســـرائيل، ولم  الموقف الروســـي، وفضـــال عن ذلك فإن المعر
عض يوم..   يب لها إال يوم أو 

اإلجراءات    أن إسرائيل "تقوم  الجواب التقليد  ورد المندوب اإلسرائيلي 
قتضــيها الدفاع عن النفس في وجه القوات الســورة التي تواصــل  رة التي  العســ

ة.   ."!!قصفها للقر اإلسرائيل
ال،    عض اآلخر.. وامتد النقاش طو ين، وصمت ال عض المندو وتحدث 

ـــت أجد غير هذا  اح، ولسـ تت عن الكالم الم اح، وســــ ــ ــهرزاد الصــ حتى أدرك شــ
الكالم الســـاخر الماجن ألصـــف ســـلوك مجلس األمن في ذلك اليوم، فقد تجاوزت 

قة األر  ة والدق حة الجلسة منتصف الليل، وانفضت في الساعة الثان عين من صب
ـــــل  أن تواصــ ــرائيل  ــ ــ ــــوفة إلسـ ــ شـ ان ذلك دعوة م يوم األحد.. على غير قرار.. ف

ادين. ع الم امل أهدافها في جم   عدوانها، إلى أن تبلغ 
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ـــف    ــ ـــ ة تقصـ ـــرائيل ــ ــــــل فعال ، فقد انطلقت القوات اإلســــ ــ ان ذلك ما حصـ و
ــدمر، ومــا لهــا ال تفعــل هــذا وأكثر من هــذا، ومجل س وتقــذف، وتحرق وتقتــل وت

ورك،  ة من نيو ه نظارة الميدان يراقب المعر ــــع على عين ــــ ــــ األمس، وضــ األمن 
عد  عد جبل وموقعا  ــورة جبال  ــــرائيل تقتحم الميدان وتغزو األرض الســــ لير إســ

  موقع.
ا    س المجلس طال ــل برئ ــور للمرة األخيرة فاتصــ ـــتغاث المندوب الســ واسـ

ــــــرة والن ـــاعة العاشـ ـــــة عاجلة، فانعقدت في الســــ ـــف ليال عقد جلســ يونيو  11 –صــــ
ة جديدة..  – 1967 انات جديدة عن اعتداءات إسرائيل وتقدم المندوب السور بب

ل شــيء هاد في الميدان.. وأن إســرائيل ملتزمة  أن  ورد المندوب اإلســرائيلي "
ات  ــ ــ ــــ ــــرة فق (!!) على إســ ــــ رة قاصــ ـــــ ــ بوقف إطالق النار، وأن إجراءاتها العســـ

ـــورة التي تطل ا ـــــ ــــي المواقع الســــ ـــ ــ ان الروســـ لنار من حين آلخر.." وتكلم المندو
ررن مواقفهما المعروفة. ي م   واألمر

ـــة (   ــ ارة 1357وفي هذه الجلسـ ـــان المندوب البرطاني ع ) انزلقت من لســـ
ـــات مجلس األمن.. واعتذر عنها  ــ "خطو وقف إطالق النار ألول مرة في مناقشــ

ـــان (!!) ولكن هذه " ـــــ أنها زلة لسـ ــت منذ ذلك المندوب البرطاني  ــــ ــ الزلة" قد عاشـ
ـــــرائيلي جـــاثمـــا على األرض  ــــ ــــ قي االحتالل اإلسـ التـــارخ إلى يومنـــا هـــذا.. فقـــد 
ـــان يـــدور  ــا  مـ ــة  ـــة، عنـــد خطو وقف إطالق النـــار.. ال خطو الهـــدنـ العر

  الحديث.. وال خطو ما قبل القتال!!
ـد وقف    ع "يؤ ـــدار قرار را ـــ ــ ــ ــــ ولم يجـد المجلس مفرا، هـذه المرة، من إصـ
رة إلى األمام.. وٕاعادة أ قوات تكون  إطالق ــ ــ ــــ ــ ات عســـ النار.. ومنع أ تحر
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ــــاعــة  ــــ ــ ــ عــد الســــ ــت إلى األمــام  يونيو  10بتوقيــت جرنتش في  16.30قــد تحر
  .." )1(، إلى مراكز وقف إطالق النار فورا1967
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  ..واتف العمالقان

  ر ـرة أخـم                                    
  

ش    ع ا..  انت وما أمر م، يراودها على الدوام، و في صدرها حلم قد
لما استطاعت إلى ذلك سبيال.. لما الحت الفرصة، و قه    تزال، تعمل على تحق

ة، وأن    ــــرائيل على األمة العر ــــ م هو أن تفرض "دولة" إســ هذا الحلم القد
ش إلى  ـــا ـــا، والتعــ ــاوض معهـــــا، واالعتراف بهــ ـــــة التفـــ تفرض على األمـــــة العر

م جوارهــ ــــل ــ ــ ــــ ــة على التســ طــة، أن تحمــل األمــة العر ــ ــ ــــ ــ ــ ســ ــارة موجزة  ا.. وفي ع
ة، من غير منازع وال  ـــرع ـــ ــ ادة شــ ـــــ ــ ــ ه سـ ـــــرائيل، تمارس عل ــطين وطنا إلســـــ ــ ــــ فلســ

  معارض.
ـــئوم في خرف    ـــــدرت األمم المتحدة قرارها المشــــ ، وقف 1947وحين أصــ

علن ابتهـــاجـــه بـــذلـــك "ال ــة ل ـ ــالم ي على منبر المنظمـــة العـ ــدوب األمر قرار المنـ
ـة والـدولـة  ـه "الحـدود بين الـدولـة اليهود تطلع إلى يوم قرـب تكون ف التـارخي" و
ندا والممتدة على  ا و الحدود القائمة بين أمر األمن والســالم،  ة مشــمولة  العر

  مد ثالثة آالف ميل".
ــدر قرارها    ــــ ــــ ــ ادت األمم المتحدة تصــ ة، فما  ة األمر وخابت هذه األمن

م حتى اندلعت ثو  ة معلنة رفضها للتقس رة الشعب الفلسطيني تسندها األمة العر
ة. ام الدولة اليهود   ولق
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ع    ــطين، ثم تطور في ر ــتمر القتال في فلســـ ــ بدخول الجيوش  1948واسـ
ــ الدولي لألمم المتحدة أن  ــ ـــــطين، وأعلن الكونت برنادوت الوســ ة إلى فلسـ العر

  د ولدت في خضم القتال".السالم لم يتحق في فلسطين "وأن إسرائيل ق
ا الشهير، أن    ة أمر ومذاك، حاول المستر فوستر داالس وزر خارج و

ارس على قبول مبدأ  ة في دورة األمم المتحدة في  ة المشـــتر حمل الوفود العر
الفشل.  اءت  ومة إسرائيل المؤقتة"، ولكن المحاولة    التفاوض مع "ح

ع الجبهات في فلسطين، توقف إطالق النار  1949وفي عام    على جم
عة  انت س ة، و ومات العر محاولة أخر لحمل الح ات المتحدة  فقامت الوال
، على قبول األمر الواقع، والدخول في مفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى  فق

ة شاملة وعقد صلح نهائي بين العرب وٕاسرائيل. اس ة س   تسو

أنظمتها الرجع   ة،  ـــا ولكن الدول العر ـــت رفضــــ ــ ة في ذلك الوقت، رفضــ
ـــر األمر على عقد مؤتمر رودس،  ة، واقتصــــ ــــما، المقترحات األمر ــ قاطعا حاسـ
ة مع الوفد اليهود  ــ الدولي، دون أن تتالقى الوفود العر ــ ــراف الوســـ ــ تحت إشـــ
ــات هــدنــة  ــاق عيــد.. وانتهــت اجتمــاعــات رودس إلى عقــد أرع اتف من قرــب أو 

ل من مصـــر وســـورا واألردن ولبنان.. من منفصـــلة، بين إســـرائيل من جا نب، و
  جانب آخر..

  
عها أن    طة والحذر، وأكدت جم ة الح ات في غا انت نصوص االتفاق و

س لها  ــة ول رة محضــ ارات عســــ رة أملتها اعت ــ خطو الهدنة هي خطو عســ
ة من  ـــــ ــ اسـ ـــــ ــ ة في مجموعها ال تمس الجوانب السـ ـــــي، وأن االتفاق ــ اسـ ـــــ ــ مدلول سـ

ة الفل ة..القض   سطين
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ار ســنة  11وفي    الموافقة 273أصــدرت األمم المتحدة قرارا ( 1949أ  (
ات  عد أن أعلنت الوال ة األمم المتحدة،  ــو ــــ ـــرائيل إلى عضـــــ ــــ ـــمام إســــ ــــ على انضــــ
االلتزامات  ـــــتعداد للوفاء  ــ ـــ ـــــالم، وعلى اســ ــــ ــ ة للسـ ـــرائيل دولة مح ـــــ المتحدة أن "إســــ

ذلك اكتســــبت إســــرائيل  دولة المنصــــوص عليها في الميثاق" و ة،  ة الدول الشــــرع
ة، فتعترف  ة العر ــــرع الشــ ـــــرائيل إال أن تفوزا  ا وٕاسـ ادة، ولم يب ألمر ــ ــ ذات ســ
ــعب، ووطن،  ة الكاملة، لها شــ ــرائيل دولة تملك المقومات الدول ة بإســ الدول العر

ادة.   وس
ات    ة، لم تكف الوال ــر عاما متوال ــــ ــ ــ ة عشــــ عد ذلك، وعلى مد ثمان و

ـــــ ــ ــ م االقتراحات في األمم المتحدة المتحدة، في مناســــ ة، عن تقد ــ ــ ــــ ــ ــ ة وغير مناسـ
ة  ة وٕاسرائيل، ولم تكن تلقى من الدول العر وخارجها لعقد صلح بين الدول العر

  إال الرفض القاطع الحاسم.
اشرة بين    ة، مشروع المفاوضات الم ان من أبرز المحاوالت األمر و

ة وٕاسرائيل لعام  ة، وقد ، وهو ا1954الدول العر مشروع الدول الثمان لذ عرف 
ظفر  اد أن  ات المتحدة.. و ة ساحقة، لوال أن تصدت له ذساندته الوال أغلب

ة وعلى رأسها االتحاد السوفييتي، وسق  عد في الدول االشتراك ة العامة،  الجمع
انت قصة مثيرة جعلت لتلك  ة.. و اس ة في اللجنة الس األكثرة المطلو أن فاز 

  .)1(ساخنا في عمر األمم المتحدة.. دورة تارخا ال

                                                           
)1( ، ةانظر: أحمد الشقير ة والدول اة العر عون عاما في الح  .أر
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ر    ا، خارج إطار األمم المتحدة، عن بذل العون العســــ ولم تتوقف أمر
واالقتصــاد إلســرائيل، بال حدود وال قيود.. ولوال ذلك لســقطت إســرائيل من غير 

ما تسق الثمار الفجة عن شجرة ينقطع عنها الماء..   قتال وال نزال، 
ــاء  ولم تكتف   ــ ا جديدا، ردده الرؤسـ ــعارا دول ـــاغت شـــ ا بذلك، بل صــ أمر

الغ زعماء الكونجرس  قى".. و ـــرائيل لت ــ ــ ــــ يون المتعاقبون، "لقد وجدت إســـ األمر
ى.. " شعار أشد وأن ي    ن إسرائيل وجدت لتزدهر وتنمو.."!!إاألمر

اء    ل شــمم وٕا قيت صــامدة، ترفض هذه الشــعارات  ة  ولكن األمة العر
ــاء في مؤتمر حتى  ــ ـــــ ــ ــ ــتة حين أعلن الملوك والرؤســ ــ ـــــ ــــ ام السـ عد هزمة حرب األ

صـــدد إســـرائيل.. ال صـــلح، ال اعتراف، ال مفاوضـــات،  الخرطوم الالءات األرع 
ـــــى األمة  م العري، يومذاك، يخشـ ان الح ة.. و ـــطين ــ ة الفلسـ ـــــ القضـ ـــاس  ال مســـ

اء.. ة أو ح ة من خش ق ة، أو عنده من ذلك    العر
ي لفرض صــلح  اً زة، وجدتلك ســيرة موج   موجزة، للحلم الرومانســي األمر

ام  ات حرب األ احث الدارس المتعم في خلف ة.. وال ــــرائيل على األمة العر ــ إسـ
قين، أن "الصــلح العري اإلســرائيلي"  ل  ات المتحدة، ســيجد  الســتة، ودور الوال

ا إلى  انت تتطلع أمر ة التي  قها..ان من أهم األهداف االستراتيج   تحق
ــــرائيلي في فجر الخامس من حزران في إولهذا، ما    ــ ن وقع العدوان اإلســ

ــتخدام 1967عام  ــ ـــة الســـ ــ ات المتحدة، في اغتنام هذه الفرصــ ، حتى اندفعت الوال
ة ســــافرة في ميدانين  م، فخاضــــت معر ة" لتحقي الحلم القد ــة "القهر والغل اســ ســــ

د ف ــائل التأييد، متكاملين في وقت واحد، ميدان الحرب تؤ ــ ــــ ــ ل وسـ ــــرائيل  ـــــ ه إســ
ــة، ومن  ــ ـــ ــــة إلى جلســ ــــ ة من جلسـ ـــــ ــ وميدان مجلس األمن، تماطل في نظر القضــ
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املها،  ة الحتالل فلســطين  اح إلى مســاء، لتعطي الفرصــة للقوات اإلســرائيل صــ
ة في سيناء والجوالن.   ومعها األرض العر

ا في ميدان الحرب ما ترد، فقد أكملت إسرائ   يل خطتها وقد تم ألمر
ات  ضة الوال اسة في مجلس األمن في ق ح ميدان الس رة، واص ة العس االحتالل

يف تشاء.   المتحدة، تصرفه 

ع    ستط معن النظر في جلسات مجلس األمن،  والمواطن العري، حين 
يف أن "العقل"  ، و عد خ طا  ة، خ ــع يده على خيو المؤامرة األمر ــ ضــ أن 

ان يهدف أ ي  أتي:األمر ل شيء إلى ما    وال وقبل 
ة. -1   ين إسرائيل من إكمال احتاللها لألرض العر   تم
        1949إقــامــة خ جــديــد لوقف القتــال، بــدال من خطو الهــدنــة لعــام  -2  

ذلك من خ الخامس من حزران لعام    .1967و
ـــرائيل إلى خطو ما قبل  -3   ــ ــ ــ ـــحاب إســ ــ ــــ رفض أ اقتراح يدعو إلى انســ

  القتال.
ة. -4     تثبيت االحتالل اإلسرائيلي على األراضي العر

ـــــرائيل في موقع    ــ ــ ا قد أرادت أن تجعل إسـ له أن أمر ـــح من ذلك  ــ ــــ واضـ
ــذلــك تكون  ــة والقهر" و ــة في موقع "الغل "القوة المحتلــة" وأن تجعــل الــدول العر
اق حتى يتم االتفاق  ــرائيلي  طة.. االحتالل اإلســ ســــ النتيجة واضــــحة، والمعادلة 
ا  ـــــرت أمر ــــ ـــلح.. ولقد انتصـ ــــ الصـــ ـــرائيل.. وال جالء إال  ــ ــ ــ ة وٕاسـ بين الدول العر

ما انتصرت في ميدان الحرب. اهرا في جولة مجلس األمن،    انتصارا 
ات المتحدة أن تستصدر أرعة    وفي ميدان مجلس األمن استطاعت الوال

لها في صالح إسرائيل.   قرارات جاءت 
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ـــادس من حزران    ــ ــ ــ ــــ ـــدر مجلس األمن قراره األول ففي اليوم الســــ ــــ ــــ ــ ــ   أصــ
ع النشــاطات 233(رقم  ة فورا لوقف إطالق النار وجم ومات المعن )، "يدعو الح

رة في المنطقة".   العس
ــاني    ـــــدر مجلس األمن قراره الثـ ــ ــ ــــ ع من حزران أصــــ ـــا ــ ــ ــ ــــ   وفي اليوم الســــ

ع 234(رقم  ــار وجم ـــة فورا وقف إطالق النـــ ــ ومـــــات المعن ــب إلى الح ــ طلـ " (
ـــاطات الع ــ ــب توقيت جرنتش من اليوم النشـ ــ ـــرن حســ ــ ـــاعة العشـ ــ رة، في السـ ــ ــ ســ

ع من شهر حزران    ".1967السا
ــــدر مجلس األمن قراره الثالث (رقم    ــ ــ ــع من حزران أصـــ ــ ــــ وفي اليوم التاســـ

رة 235 ــ ــ ــــ ــ ات العسـ ـــــأن وقف إطالق النار والعمل ــ ــ شــ قين  ــا ــــ ــ د قراره الســـ ) "يؤ
ة (بين سورا وٕاسرائيل). طلب وقف األعمال العدائ   و

ع (رقم    وفي اليوم الحاد عشر من حزران أصدر مجلس األمن قراره الرا
دعو إلى العودة إلى خ وقف 236 ر انتهاك وقف إطالق النار.. و ستن " (

ان قائما في الساعة  جرنتش في اليوم  تيتوقحسب  16.30إطالق النار الذ 
  "!!1967العاشر من شهر حزران 

ل   ر المواطن العري  ــوح أن جوانب هامة قد أهملت في هذه  و ـــــ ــ وضــ
قول رجال القانون. ما  م،    القرارات عمدا وقصدا وعن ساب تصور وتصم

ـــمنا في هذه    ــ ــ ــم وال ضـــ ــ ــ ــ االســ ر ال  ــــرائيل لم تذ ــ من هذه الجوانب أن إســــ
لها، ومعها أراضي دولتين  أنما إسرائيل لم تكن قد اجتاحت فلسطين  القرارات، 

  األمم المتحدة، سورا ومصر.عريتين هما أعضاء في 
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ر من الذ بدأ العدوان، من المعتد ومن    ومن ذلك، أن القرارات لم تذ
ة، والدول  ـــي العر ــــ ــ ا من األراضـ ـــــرائيل قد احتلت جان ــ أنما إســـ ه، و المعتد عل

ا "من أراضي" إسرائيل. ة قد احتلت جان   العر
ــارين إلى    ــب عودة المتحــ الخطو التي ومن ذلــــك أن القرارات لم تطلــ

ــــواب  ه في القانون الدولي وســـ انت قائمة قبل العدوان، وهو المبدأ المتعارف عل
س فــإنهــا قــد أقرت "الخطو الجــديــدة" وهي  ــــهــا. وعلى الع ــ ــ ــــ األمم المتحــدة نفســ
حاجة إلى تحقي أو برهان. س األمر  أسرها.. ول ا    خطو عدوان تعرفها الدن

ــأن   ــ شـــ ــار إلى  ومن ذلك أن قرار مجلس األمن  ــورة، قد أشـــــ ــ الجبهة الســـ
انت  ان قائما في العاشــــر من حزران.. وفي هذا اليوم  خ إطالق النار الذ 
ــــي  ـــ ــ ة قد أتمت احتاللها لألراضـ ـــرائيل ــ ــــ ـــورة قد تداعت، والقوات اإلسـ ــ الجبهة الســـــ

أكمله.   السورة في الجوالن 
ع لمجلس األمن، انتهى األ   ـــدر القرار الرا ــــ ــــ ــ ذا، نر أنه حين صــ مر وه

ـــــرائيل، فتوقف إطالق النار على  ـــــ الواقع عند نهايته، نهايته التي أرادته لها إســــ
ة الجوالن  ـــــ ة غزوها لهضـ ـــرائيل ــ ـــتكملت القوات اإلسـ ــ عد أن اسـ ـــورة،  ــ الجبهة السـ
ة وســـيناء..  ة احتالل الضـــفة الغر ام الثالثة الماضـــ عد أن تم في األ املها، و

ح االحتالل اإلســــرائيلي جاثما ع ا وأصــــ ـــيخ جنو ة من شــــرم الشـ لى األرض العر
س فيها  أرعة قرارات من مجلس األمن.. ل ــــنودا  ـــماال.. مســ ــ ـــيخ شـ ــ إلى جبل الشـ

  لمة واحدة عن االنسحاب.
عد    ــرائيل قرار مجلس األمن بوقف إطالق النار، ولكن  ــــ ذا نفذت إســــ وه

ة   أن انتهت المعر
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ل عزماته وأوراقه وأراد   ة  وجمع االتحاد السوفييتي  ة دول قوم بلع أن 
، فقدم إلى مجلس األمن مشروع قرار من فقرتين.. تنص األولى على إدانة  أخر
لغارا ومالي والهند، وتنص  صوت لها إال االتحاد السوفييتي، و إسرائيل، ولم 
صوت  سحب قواتها خلف خطو الهدنة، ولم  ة إسرائيل  ة على مطال الفقرة الثان

ا.. وسق المشروع لها إال االتحاد السو  لغارا ومالي والهند ونيجيرا وأثيو فييتي و
ة  حة الدول مارسها التي السوفييتي برمته.. وطو المجلس جلساته على هذه الفض

ة تضطلع بإقرار األمن والسلم في العالم  مجلس األمن، وهو أعلى سلطة دول
  أسره.

ة أو لف   لمة إنشائ ست  ة" هذه ل حة الدول قة "والفض ة، ولكنها حق ظة أدب
ليها االتحاد  ات المتحدة الدور األكبر فيها، و ة، تتحمل الوال اس ة وس دول
م  المقام الثاني. ووراء هذين الدورن، التخاذل العري متمثال في الح السوفييتي 

ثيرة..   العري المعاصر.. والدالئل على ذلك 

بوقف إطالق النار فورا أتي أوال، تخلف مجلس األمن عن اتخاذ قرار   
اح الخامس من يونيو على الجبهتين  منذ الساعة األولى الندالع الحرب في ص
س بين  ة... ومضت ست وثالثون ساعة في مشاورات الكوال المصرة واألردن
عدها القرار األول بوقف إطالق النار من غير تحديد  ا، صدر  ا وروس أمر

  ساعة أو يوم للتنفيذ!!

أتي ثا   قرار مجلس األمن األول، فصدر الثاني و ا، أن إسرائيل لم تلتزم  ن
ات أو غيرها. العقو يد المجرد، من غير إجراءات رادعة    والثالث قاصرا على التو
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أتي   ة إلى الجبهة السورة قد أعطى  و النس ع،  ثالثا، أن القرار الرا
املة إلسرائيل لتحقي أهدافها الكاملة في احتال   ل هضاب الجوالن.الفرصة 

   ، حدد الطرف المعتد عا، أن مجلس األمن قد رفض أن  أتي را و
أنه دفاع عن النفس  التالي حمى إسرائيل من اإلدانة، وجعلها تبرر عدوانها  و

  فله ميثاق األمم المتحدة..

أتي   خامسا، أن مجلس األمن قد رفض أن يدعو إسرائيل إلى االنسحاب  و
انت قائمة إلى ما وراء خطو ا لهدنة، أو على األقل إلى ما وراء الخطو التي 

ثيرة.  ة  ه سواب دول ه، وعل  قبل نشوب القتال، وهذا مبدأ دولي معترف 

ة المحتلة تحت    قى األرض العر وعلى الجملة فإن مجلس األمن، قد أ
ه القانون واألع سمح  راف احتالل إسرائيل "لتجني ثمرة العدوان.." وذلك ما ال 

ة  ز القوة، فال تجلو عن أراضي الدول العر هذا تكون إسرائيل في مر ة، و الدول
عه المواطن العري،  ات التي تردها إسرائيل.. وهذا ما تا إال وف التنازالت والتسو

ام الستة إلى يومنا هذا. ع األحداث منذ حرب األ   وهو يتا

ة، من األ   انت ولم تكن معالم هذه المؤامرة الدول ة، ولكنها  ــــرار الخف ــ ـــــ سـ
ــاءه  ــــمع أعضــــ ســ ــاته، و ع مجلس األمن في جلســــ ان واآلذان.. لمن يتا ظاهرة للع

قولون.. بل  ما  ان ير خيو إف ن الرأ العام العالمي، خارج قاعات المجلس 
اعات الرأ العام تجد طرقها إلى  انت انط عد يوم.. و أم عينه، يوما  المؤامرة 

ستشهدون بها.محاضر مجلس األم سونها و قت ين،    ن، على لسان المندو
ـــاعة    عد ســ ـــرائيلي، قد أعلن  ان وزر الدفاع اإلســ من ذلك، أن موشـــــي د

ة "أن إســرائيل قد عادت إلى القدس  من ســقو بيت المقدس بيد القوات اإلســرائيل
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في  ــه ل ـــرح  ــ ــــ ــ ــ ــذلــك مــا صـ ــة".. و س الوزراء أولن تغــادرهــا مرة ثــان ول رئ ــ ـــ ــــ ــــ شـ
".لي من أن "الصراع قد ولَّ اإلسرائي ة جديدة في الشرق األوس اس قة س   د حق

ـــادر في    مز في عددها الصـ ورك تا ــا، ما نقلته جردة نيو ضــ ومن ذلك أ
ــع من يونيو، من أن "اإلســــرائيلين غير مســــتعدين ال اليوم وال في المســــتقبل  التاســ

شأن القدس.. وأنهم ال يردون  فاوضوا  ساوموا أو  رروا أخطاء  القرب أن  أن 
عد أن فتحوه". تخلوا عن قطاع غزة    الماضي و

ـــــالة من تل أبيب في    ــ ــ عثت برسـ اء قد  االت األن ومن ذلك، أخيرا، أن و
موجات من الطائرات،  ــنودة  ــــ ــــ ة مسـ ــــرائيل ــــ ات اإلســـ ا ـــــر من يونيو "أن الد ــــ العاشــ

ة قد  صل إلى خمسين ميال.. وأن القوات اإلسرائيل استولت اخترقت سورا لعم 
ــــادر المطلعة تتكهن أن النظام  .. وأن المصـ دأت بتطو دمشـــــ طرة و على القن
له في الصحف،  قرأ ذلك  ي  ان المندوب األمر ا".. ولقد  سق قر السور س
ــان  ــل هــذا، فقــد  ـــاتهم، ومع هــذا، ورغمــا عن  ــ ــ ــــ ــــ ون في منــاقشـ ردده المنــدو و

انات التي أن "الب لح  ي يلح و يدلي بها الفرقان متناقضة وعلى  المندوب األمر
صدر أ قرار"..   المجلس أن يتأكد من الحقائ أوال قبل أن 

سر    ة والجدل البيزنطي، لت ات المتحدة، تختار سبيل المماح انت الوال و
ة،  ة واحتالل األرض العر نة، لتدمير الجيوش العر إلسرائيل أطول فرصة مم

نها من أن تفرض على األمة  ا.وتم ا وصلحا إسرائيل ة سالما أمر   العر

ظن أن    ة، وقد  عد الزمن عند المواطن العري اليوم عن تلك الحق ولقد 
في أن نقرأ ما قاله  قوم عليها أ دليل.. و ة، ال  اســـــة األمر هذه اإلدانة للســـــ

ــــتون في  ــ ــ ــــ مس رســ ي المعروف ج ــدة  1967يونيو  11المعل األمر ــ في جر
م ورك تا ل إز من أن "هدف إسرائيل واضح جدا.. نيو نها مصممة على تدمير 
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ة.. ولذلك فإنها تخطب في  أسلحة العدو.. وهي محتاجة للوقت لتحقي هذه الغا
ل جدل معناه تدمير المزد من الطائرات  ة.. ألن  مجلس األمن إلى ما ال نها

ل تقر ات  ا من جانبها تطالب بإث ر عن الحرب، والمصــفحات الســورة.. وأمر
ـــع آخر الدول  عطي وقتا لتدمير المدافع الســــورة.. وأن تخضـ وهي تعلم أن ذلك 

!!" ة بتهديد دمش   العر
ا في مجلس األمن فإنه امتداد لدور    ـــــ ــ ــ ا، أما دور روســـــ ذلك دور أمر

ــوعا  ــر موضـ ضـــعة عشـ ــ واحد من  ، والشـــرق األوسـ ــ ا في الشـــرق األوسـ ــ روسـ
ــراع بين ر  ا يدور حوله الصـــ ا.. أو أنه بتعبير أدق واحد من دول ين أمر ا و وســـــ

ة الكبر في ميزان القو بين الدولتين العمالقين. ة" الدول   أوراق "اللع
امله، وال بدوره في    ولســـت أتعرض للدور الروســـي في الشـــرق األوســـ 

ام الســـتة، وال على وجه التحديد في ليلة الخامس من يونيو حينما شـــدد  حرب األ
ون االتحاد  ـــر أن ال  ــ ــ ـــ س الراحل جمال عبد الناصـــ ـــوفييتي وأكد على الرئ ــ ــ الســــــ

الهجوم..  أن ال تبدأ  ـــرائيل  ـــــ ة ألن تلتزم إســــ ـــاع ـــ ــ ــ ا ســ الهجوم، وأن أمر اد  ال
الذات. ة، وفي مجلس األمن  اس ة الس   ولكني أحصر الكالم اآلن في المعر

ة، وهي أن ا   قة أساس ة، أن نقرر حق التحاد السوفييتي وال بد لنا، منذ البدا
صفته عضوا في مجلس األمن، قد دافع عن الموقف العري دفاعا مجيدا، فقد 
ة ، ولم يترك شاردة وال واردة  ة العر د القض ع الحجج واألسانيد التي تؤ أورد جم
ران  ضة، ألقاها المندوب الروسي ليال ونهارا.. وال ن اناته المستف إال وثبتها في ب

ة إلى ذلك أن االتحا عودة القوات اإلسرائيل عد المرة  د السوفييتي قد طالب المرة 
ما وراء خطو الهدنة، مع إعادة أوضاع المناط المجردة من السالح في 
ام!! ا يومئذ، ومسألة "ميتة" في هذه األ ون منس اد أن    فلسطين، وهو موضوع 
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س ع   ، ل ة الشــرق األوســ فى ولكن االتحاد الســوفييتي، في قضــ ضــوا و
، وفي  ـــــ ــ ـــرق األوسـ ــ ــ ـــي في نزاع الشـ ــــ سـ ـــاء مجلس األمن، إنه فر رئ ــ من أعضـــ
ي الروســــي،  ات المتحدة، وهذا موقف دولي صــــنعه الصــــراع األمر مواجهة الوال
ة أن تختار الختارت  ان لألمة العر ادينه.. وٕاذا  وما الشــرق األوســ إال أحد م

ون للدولتين معا أ مقال أو مجال ف أسره!أن ال    ي الوطن العري 
ـــاحقا،    ــارا سـ ــرائيل انتصــ ــتة، وانتصــــرت إســ ام الســ وحينما وقعت حرب األ

ــــر  التحديد فإنه نصــ ـــرق، و ــــر هو للغرب على الشـــ أن النصــ ة،  قة دول برزت حق
اعا عاما في الرأ العام الدولي، تحدثت  ان ذلك انط ا..  ــ ــ ــــ ــ ــ ا على روســ ألمر

ة من غير موارة و  ال تورة.. حتى أن المندوب الروســي في عنه الصــحافة الغر
ــار  ــأن  ــير  ــ ــ ــ ـــــ ــة تشـ ــحف األمر ــــ ــ ــ قــات من الصــــ س تعل مجلس األمن قــد اقت

ر الغري   . )1(المسؤولين في واشنطن يرون في انتصار إسرائيل نصرا للمعس
ان ينظر إلى االتحاد الســوفييتي أنه حليف    رهنا، فقد  وســواء أحببنا أم 

ة، م را للعرب في هذه المعر فا عس ا حل انت أمر ما  توب،  ن غير حلف م
ر  توب.. وال نرد اآلن أن نتعرض للجانب العســـــ ـــرائيل، من غير حلف م إلســ
ك  ــا ــــ ــــ ــ ــوع متشـ ــ ــــ ــــ اتها والحقاتها ومبرراتها وظروفها، فذلك موضـ ة وخلف من المعر
ــل أطرافــه.. ولكن من  ــاملــه أن يلم  ــامــل  تــاب  ــاد  مترامي األطراف، ال 

ـــأل حقنا،  ــ ــ ــ ــــي لالتحاد  –ومن ح التارخ، أن نســ ــــ ــ اسـ ـــــ ــ ـــ ـــــلوك السـ ــــ ان الســ هل 
ات المتحدة مع  ــــلوك الوال ــ ســــ ة، في مجلس األمن،  ـــوفييتي مع الدول العر ــــ الســـ

  إسرائيل.

                                                           
 .1967 /6/ 8تارخ ب 1351محضر الجلسة  )1(
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ة لمجلس األمن..    الجواب على هذا الســــؤال نجده في المحاضــــر الرســــم
ـــــ ــ ــ ه، وال مسـ ـــما قاطعا ال تردد ف ــ ي حاســـــ ان موقف المندوب األمر اومة وال لقد 

ــــة  ــــ ة إلعطاء الفرصـ تلخص هذا الموقف في إطالة المجادلة والمماح مهادنة.. و
ة.. فقد رفض الدخول في أ  ة نهائ ـــــف ة تصــ ة الجبهات العر ـــــف ــرائيل لتصــ ــ إلســـ
قرار وقف إطالق  ــة العـــدوان، واكتفى  ، وامتنع عن إدانـ ــة المعتـــد حـــث لمعرفـ

ات.. وليتكرر القرار إ عقو   ذا لم تذعن إسرائيل.النار غير مقترن 
ا،    ا وقانون ا، بل وعلم ا ومنطق ا وجدل اس ان س أما الموقف الروسي فقد 

ا تعلم أكثر من غيرها، أن وقف القتال وٕاعادة المتحارين إلى الخطو  ولكن روس
ا  ة صارمة ال إلى تهديدات ناعمة، سواء ألمر حتاج إلى مواقف صل قة  السا

ة العاصفة، أو إلسرائيل، أو لكليهم له من التهديدات الروس ا معا.. وأين ذلك 
ة في شوارع لندن، أثناء العدوان  القذائف الصاروخ ة المزمجرة المنذرة  الغاض

حرب 1956الثالثي على مصر في عام  ا وفرنسا وٕاسرائيل  ، حينما قامت برطان
س المعروفة.   السو

ـــي في مجلس األمن، في    ــ ــــ انت خطب الوفد الروســ ، 1967حزران لقد 
ة  اســي.. وأن تهديداته اللفظ ا لن تفعل شــيئا ســو العمل الســ لها أن روســ تنبئ 
ـــة المـــألوفـــة.. وتجلى ذلـــك حينمـــا أعلن  ـــارات الـــدول لن تتعـــد أن تكون من الع
ة األخر  أن "االتحاد الســوفييتي والدول االشــتراك المندوب الروســي في المجلس 

ــحا أن الجبل قد قد قررت قطع عالقاتها الدبلوم ــ ــ دا واضـــــ ــــرائيل"!! و ــ ــ ة بإســـ ــ ــ ــــ ــ اسـ
  تمخض، ولكنه ولد فأرا.. وفأرا ميتا..

طرة على    ــ ــ ـــــ ــــ ــا أن "الفــأر" ميــت حقــا، انفردت في السـ قنــت أمر وحين أ
بير،  اسي  ر بنصر س مجلس األمن وحققت إلسرائيل "استثمار" نصرها العس
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ظـل هـذا االحتالل ال ـة، وأن  حل يـدعم احتاللهـا لألرض العر ر حتى  ـــــ ــ ــ ــــ عسـ
  محله السالم اإلسرائيلي.

ة، فوق    ة لألمة العر ـــــ اســ ـــــ ذا انتهت مرحلة مجلس األمن بهزمة ســ وه
حث  م العري المعاصر ومعه االتحاد السوفييتي ي رة.. وراح الح هزمتها العس

ة حيناً  ــغل بها األمة العر ــ ــــ ــــ ام  عن ملهاة أخر تشــ ـــعة أ ــــ ــ ــ ضـــ من الدهر، ولو ل
.   أخر

ـــب    دأ المشـــــهد الثاني في وانتصــ ة.. و ـــرح جديد، في المنظمة العالم مســ
ـــوفييتي مالملهاة وال ـــ ــــ س وزراء االتحاد الســ طل هذه المرة، هو رئ ان ال ـــاة، و ــــ ــ ــ أسـ

  بنفسه.
قول،    وســـيجن، بلحمه ودمه ولســـانه.. وســـنســـمع ما  ســـي  إنه الســـيد ال

ــوفييتي أن اآلمال معلقة  ــ ــــ ــ ــ س السـ الرئ فعل وجل اهتمامنا  على االتحاد ونر ما 
فعل. قول وما    السوفييتي، في ما 

عل أمال على    فا،  فا نظ ـــــ ــ ــ ا حصــــ ات المتحدة، فال أعرف عر أما الوال
ات المتحدة منذ  ـــلت يديها من الوال ة قد غســـ ما تقول وتفعل، ذلك أن األمة العر
اســـة الوالد الودود إلســـرائيل، والعدو اســـتها إال ســـ عيد، ولم تعد تر في ســـ  زمن 

ة.   اللدود لألمة العر
انت حصـــيلة مداوالت مجلس األمن المتواصـــلة من الســـادس    عد، فقد  و

ا،  ــ ــ ا وروســــ مان: أمر ــر من حزران، أن اتف العمالقان العظ ــ إلى الحاد عشــــ
ــــحاب  االنســ ـــرائيل  س في واحد منها دعوة إلى إســـ ــدار أرعة قرارات، ل على إصــــ

س  ة، ول   فيها إدانة إلسرائيل.من شبر واحد من األرض العر



  

-46-  

ـــة، ودعوة    ـــدا الحتالل األرض العر ي ـــك القرارات تو ـــت تل ـــان ـــد  ـــل لق ب
ة إلسرائيل الستمرار االحتالل إلى أن يتم االتفاق بين الطرفين المتحارين،  رسم

ز المغلوب. ة من مر ز الغالب، والدول العر   إسرائيل من مر
ــه مجلس األمن، وهــذا مــا ان   ــه إرادة العمالقين هــذا مــا انتهى إل تهــت إل

مين..   العظ
ع أطرافهــا، فــإن المواطن العري    ــاملــة في جم والمقــارنــة وٕان تكن غير 

ــــهر  ــــطين" في شـــ ة فلســـ ــ ـــ مين على "قضــ ع أن ير التقاء العمالقين العظ ــتط ــ ســـ
ـــرن 1967حزران من عام  ــهر تشــ ـــرن عاما، في شـــ ا قبل عشــ ما التق .. تماما 

م ، حين أ1947ثاني من عام  ـــــ ــ ــ ــــئوم بتقســـ ــ ــ ــــدرت األمم المتحدة قرارها المشــــ ــ ــ ـــ صـ
ام إسرائيل.   فلسطين، وق

مين، اتفاق قنص وصيد.. ان   اتفاق العمالقين العظ   ذلك 
يف أنهما    ات،  ــول التال ــــ ــنر في الفصـــــ ــــ اك مختلفات، وســـــ ـــــ ــ ــ ولكن الشــ

ان مرات ومرات.   سيلتق
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  وسيجين وجونسون 

  ضعان حجر األساس لمؤتمر جنيف
  

ــــاة، ينتقل هذه المرة من قاعة مجلس وال   ــ ــ ــهد الثاني في الملهاة المأســ ــ ــ مشــــ
ة العامة  ــر، إلى القاعة الكبر للجمع ــة عشـــ ــائها الخمســـ أعضـــ ــغيرة،  األمن الصـــ

ـــائها الما ــد الجمهور  واثنين ةأعضــ حتشـــ ة حيث  ـــرن دولة، وأروقتها الرح وعشــ
ة الكبر عبر األطل ورك، المدينة اإلسرائيل   نطي.اليهود في نيو

ـــة    ـــــ ــــ ــ ــة العــامــة في غير موعــدهــا المعتــاد، في جلســ ولقــد انعقــدت الجمع
رة موقعة من  موجب مذ "خاصـــة طارئة" بناء على طلب من االتحاد الســـوفييتي 

ة، بتارخ  ـــوفييت ــ ة السـ و وزر الخارج ـــيد جروم للنظر في  1967يونيو  13الســـ
ة وتحق ة العدوان اإلســـرائيلي على أراضـــي الدول العر ي انســـحاب القوات "تصـــف

ة فورا إلى مواقعها األولى على خطو الهدنة".   اإلسرائيل
ــهدت    ـــ ة العامة، وشــ ة انعقدت الجمع ـــوفييت رة الســــ ـــبوع من المذ عد أســــ و

عض الدول  ــــاء  ــرها من رؤســ من حضــــ ـــاتها الحاشــــــدة  األمم المتحدة إحد جلســـ
ة جلسة ي جونسون أ س األمر حضر الرئ من جلسات  ووزراء خارجيتها.. ولم 

ــرا  ا نصـ ــوفييتي واألمم المتحدة معا، فقد حققت أمر االتحاد السـ ــتخفافا  الدورة اسـ
س  ل الرئ ، ومالها ولألمم المتحدة.. وأو ـــــ ــ ــ ـــرق األوســـ ــ ــــ ــــاحقا في ميدان الشـــ ــــ ســــ

ــ إلى اثنين ال ثالث لهما  ــ ـــــ ــــ ـــرق األوسـ ــ ــــ ــ ــ ي الدفاع عن أزمة الشـ األول  –األمر
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ـــــرائيلي  ان.. والثانإا أالوزر اإلســــ ــتر ي ــ ي المســـــ ـــهيوني األمر ــ ــ ــفير الصــ ــــ ي الســـ
فخر  ـــهيوني، وأنه  ــــ جولدبرج، وهو الذ أعلن غير مرة في األمم المتحدة أنه صــــ

  صهيونيته!!
ــوفييتي، وهو    ــ ــ ــة الطارئة" قد طلبها االتحاد الســ ــــ والواقع أن الدورة "الخاصــ

قين أنه س  اعلم علم ال لن تحق الغرض المعلن الذ انعقدت من أجله.. والرئ
ــــل مجلس  ة التي فشــ ــ ــ أن القضــ قين قاطع  ــيجن ومعه وزر خارجيته على  ـــ وسـ
ن أن تجد لها حال  م ة، ال  صـــورة مرضـــ تها  ام، في تســـو ضـــعة أ األمن، قبل 
ــافير  ــرب عصــــ ضــــ ـــوفييتي قد أراد أن  ة العامة.. غير أن االتحاد الســـ في الجمع

صيب عصفورا  علم أن "حجره" لن    واحدا. متعددة في حجر واحد.. وهو 
وسيجن في األمم المتحدة    س  ام الستة التي قضاها الرئ شفت األ ولقد 

حث معه  س جونسون لي الرئ غتنم "الدورة الطارئة الخاصة" ليلتقي  أنه أراد أن 
ون جو هذه اللقاءات  .. وأن  ة، آخرها أزمة الشرق األوس عدة مشاكل دول

ره جو الدور  ع المودة والوفاق، ال  غطي مفعما  ل ما في األمر أن  ة "الطارئة".. و
ة  االتحاد السوفييتي "هزمته" في الشرق األوس وأن يبر نفسه أمام األمة العر

ام الستة.   من موقفه المتخاذل في حرب األ

ــــاة في األمم    ــ ــ ــوفييتي في حاجة إلى هذه الملهاة المأســ ــ ــ ان االتحاد الســــ و
ــة، مــا  ــالجيوش ن إالمتحــدة.. ذلــك أن األمــة العر ــدمــار الــذ حــل  ــال عرفــت 

ع االتهام في الوطن  ــا ــــ ــ ــ ام األولى من الحرب حتى ارتفعت  أصـــــ ة في األ العر
التهاون في ساعة الشدة.. وسارت المظاهرات  العري تدين االتحاد السوفييتي.. 
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ثير من البالد ا ة في  ــــعب ــــوفييتي، ولم  )1(ةلعرالشــ رة موقف االتحاد الســ ـــتن ــ مسـ
ة في الوطن العر  تنج الســفارات ات الســوفييت ي ، من اإلحراق والتدمير، والقنصــل

الغة الشدة. ة    إال بإجراءات أمن
ة    ة، ومعها هي ة االتحاد الســـوفييتي في تلك الحق ولقد زاد من ســـقو هي

ــرائيــل قــد رمــت قفــازهــا من تــل أبيــب إلى قــاعــة األمم  ــــ ــ ــ الــدورة الطــارئــة.. أن إســــ
ـــرحات مف ــ ــ .. فقد أعلن الوزر المتحدة، من خالل تصــــ ــــة والتحد ــ ــــ الغطرسـ عمة 

ورك إاإلســرائيلي  ب الطائرة إلى نيو ان، وهو ير في حديث إلى  –يونيو  17 –ي
ــرائيل لن تعود إلى خطو الهدنة  ــ ة أن "إســـ ــرائيل ــ ــت اإلســـ ــ ــــالم بوســـ جردة جيروســـ

ما ــــرائيل  ــد إســـ ــــ ة العامة ضـ ـــــوتت الجمع مة حتى لو صــ ــــرن القد ة وواحد وعشـــ
ـــوتا.. و  ــ ــــل ن إأصــــ ــــ ــــرائيل قد أخطرت الدول الكبر بهذا الموقف" وما أن وصـ ــ ســـ

ــرائيلي  ــ ــ ه وزر الدفاع اإلســـ ـــــرائيلي إلى قاعة األمم المتحدة حتى أعق ــ الوزر اإلســ
ــرائيل.. "لن تتزحزح من المناط  ــ ــــ ــ ه أن إسـ ــرح آخر أعلن ف ــ ــــ ان بتصـــ الجنرال د

طرة حتى يوقِّ    ت سلم دائمة"..ع العرب معاهداالمحتلة الواقعة بين القنطرة والقن
ة،  –وفي جو هذه العوامل    ــــرائيل ــ ــ ــ ة واإلسـ ة واألمر ــوفييت ـــ ــ ــ ة والســ العر

اح اليوم التاسع عشر من شهر حزران على منبر  وسيجن في ص س  وقف الرئ
ضع  س خروشوف قبل  ه سلفه الرئ ان الذ وقف ف األمم المتحدة في نفس الم

ـــــنين ــــحفيي.)2(ســـ ــــار الوفود، والصــــ صــــ لها .. وتطلعت أ ـــات التلفزون،  ــ ن، وعدســـ
  لتر الفارق بين الرجلين،بين الخطابين، بل بين الموقفين.. محدقة جاحظة،

                                                           
)1(، م انظر: أحمد الشقير عدها  30ص  ،2،جة الكبر مع الملوك والرؤساءالهز   .وما 
،  :انظر)2( ةأحمد الشقير ة والدول اة العر  .أرعون عاما في الح
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ا    ا عاد ان خطا ــــاعة، ف ــ ـــيجن ما يزد على سـ وســــ س  امتد خطاب الرئ
.. ولقد  ـــغر ــ ـــطى أو صـ س لدولة وســـ ه أ رئ ــح أن يلق صــــ اراته،  في نبراته وع

ـــرد الوق ــــ ــ ـــك، ســ ــ ــــ ا جيدا من غير شــ ة، ان خطا ة إلى النها ائع والنتائج من البدا
ــممة  ن خطاب دولة عمالقة، عازمة ومصــ ــح.. ولكنه لم  ــلوب منطقي واضــ أســ

ح..   على وضع األمور في نصابها الصح
ة برمتها في    ــيجن قد رمى القضـــــ وســـ س  ــح من ذلك، أن الرئ بل وأوضـــ

عتمد على جهود ه "أن الكثير  الدول  أحضان الدول العظمى، حين قال في خطا
ــول إلى  ــ ة للوصـــــ ــتر ــــ انت وفودهم تجد لغة مشـــ ون من الخير إذا  العظمى.. و

ـــالم العالمي".. وحين تُ  ــ ــ والســ ــ ــــرق األوســـ ــالم في الشـــ ــ لقى هذه قرارات تدعم الســـ
ـــة العـــامــة، فــإن المعنى وراء ذلــك  ـــارة من دولــة عمالقــة، وفي قــاعــة الجمع الع

ضاح.. المعنى أن االتحاد ا حتاج إلى إ لسوفييتي يرد أن يؤد جهدا واضح ال 
فى. ا و ا إعالم اس   س

طيِّ    لمات تروق لها، وفوق ذلك فإنه أراد أن  ة  ب خاطر األمة العر
ــرائيل هي المســـؤولة عن  ة، وأن إسـ ارات قاســـ ع ــم  فندد بإســـرائيل وعدوانها الغاشـ
ــرح الفظائع التي ارتكبته شـــــ ــــوفييتي  س الســـ ا بدء الحرب ونتائجها، ثم أفاض الرئ

ة أثناء القتال على المدنيين اآل ــفة يمالقوات اإلســــــرائيل ــ ـــعب في الضــ نن، وأن "الشـــ
طلقون النار على  ـــرائيليين  ــــ ــ ــ طرد من مدنه وقراه.. وأن اإلســ ة وقطاع غزة  الغر
ارات اإلســعاف أثناء نقل الجرحى.. وأن األمم  المســجونين والنســاء واألطفال وســ

ع أن تتجاهل هذه الج ـــتط ــــ ــــ ــ قترفون المتحدة ال تسـ ة الذين  رائم، وأنه يجب معاق
ــوف  ـــ ــ ــ ــــ ـــعوب العــالم سـ ـــ ــ ــ ــة المحتلــة، وأن شــــ مثــل هــذه الجرائم في المنــاط العر

  تعاقبهم..".
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ارات أن يخاطب    ــــد من وراء هذه الع ــ ــ قصــــ ـــيجن  ــ ـــــ وســ س  ان الرئ وقد 
انت أجهزة  ـــوفييتي.. و ـــبها على االتحاد الســـ ـــتل غضـــ ســـ ة ل جماهير األمة العر

ـــر تنشــــر اإلعالم العري، و  م العري المعاصـ هي التي وقعت تحت "احتالل" الح
ــخمة لتلق ــــ ـــــ ن الضـــ العناو ارات  في روع المواطن العري أن االحتالل ي هذه الع

ـــوفييتي ســــــيجبر  ة.. وأن االتحاد الســـ ا عن األرض العر ـــيجلو قر ــرائيلي ســـ اإلســــ
ع.. أو ضعة أساب ا لتجبر إسرائيل على االنسحاب الناجز، وخالل  ضعة  أمر

م ح الح ــ ذلك أصـ ــهر على األكثر.. و العري المعاصـــر"الفر المنتفع" بهذه  أشـ
ة.   الملهاة المأساة التي دفعها االتحاد السوفييتي إلى مسرح المنظمة الدول

ــة    لــه، فــإن اإلعالم العري قــد حجــب عن األمــة العر وٕامعــانــا في هــذه 
ــيج ــ وسـ س  د ثيرا من الجوانب الهامة في خطاب الرئ ن، وهي الجوانب التي تؤ

ـــــوفييتي من اإللحاح على عقد الدورة  ـــ ــ ــ ان يرمي إليها االتحاد الســ األهداف التي 
ــــه ليرأس وفد بالده في اجتماعات  ـــيجن بنفسـ وســ س  ــخص الرئ ــ شـ الطارئة، وأن 

  الدورة.
ـــيجن قد    ــ ــــ ــــ وسـ س  ة أن الرئ لقد حجب اإلعالم العري عن األمة العر

قوله "أنه ال ه  ة هناك افتتح خطا ــرق األوســـ  – أعمال عدائ في هذه  –في الشـ
ــــر أكيد للقو  ــ ـــ ــ ــل وقف إطالق النار.. وهذه الواقعة هي نصـــ ــــ ــــ ــ البرهة.. لقد حصــ
عود إلى مجلس األمن،  ـــل في ذلك، إلى حد غير قليل،  ــــالم، والفضــــ ة للســـ المح
ما هي منصوص عليها في  اته  ام بواج املة عن الق صورة  ان قد قصر  وٕان 

ــرا أكيدا، ميثاق ا ــ ــــ ــــ ون وقف إطالق النار نصــ ن أن  م يف  ألمم المتحدة.." و
طلب  ذلك لم  ة.. وهو  عد احتالل إسرائيل لكامل األرض العر وهو لم ينفذ إال 

  إلى إسرائيل العودة إلى خطو ما قبل القتال.



  

-53-  

   ، شرح أزمة الشرق األوس عد ذلك، وقبل أن  وسيجن  س  ثم ينتقل الرئ
ة فيتنام، إلى الحديث ع ـــتار في ن قضــــ ات المتحدة قد أزاحت السـ علن أن الوال ف

ـــعب فينتام ...  ـــر على شـ اشـ عد وأن م حت تقوم  ــ ــنوات الثالث األخيرة وأصــ الســ
فرض على الشـــعب الفيتنامي نظام يتف مع  وأن القصـــد من هذه الحرب هو أن 

ــ وســـيجن شـــرحه لقضـ واصـــل  ة.." و ات الدوائر االســـتعمارة األجنب ة فيتنام رغ
قترح الحل الالزم لها.   و

ا، ومن هذه إلى    و ة  وسيجن إلى قض س  ة فيتنام ينتقل الرئ ومن قض
ة السالم  عدها إلى قض ان.. و ة جمهورة الدومين ة الكونجو، وثم إلى قض قض
ة.. وليخلص  ا الشرق ة وألمان ا الغر لة ألمان عد ذلك مش تناول  ا.. و في أورو

له  الصراع من ذلك  ما يتعل  إلى "أن األحداث التي جرت في الشرق األوس ف
حث حتما في إطار الحال ة الشاملة بين إسرائيل والشرق األوس يجب أن ت ة الدول

  .)1(في العالم"

ة،    ــــــ اســ ــ ــ " في هذه النظرة الســــ ــوفييتي على "ح ــ وال رب أن االتحاد الســــ
ة في  ة العالم ة إلى مصـالحة االسـتراتيج ات النسـ إطار صـراعه الكبير مع الوال

ة الشـــرق األوســـ مع ســـائر  حشـــر قضـــ ذلك في أن   " المتحدة.. وأنه على "ح
ــل معها إلى اتفاق أو  صــ ات المتحدة، و ة األخر ليواجه بها الوال ا الدول القضــــا
ــها.. وهذا هو هدف االتحاد الســـوفييتي  عضـ لها، أو معظمها، أو  شـــأنها  وفاق 

ــرق من الدورة الطار  ورك تحت مظلة أزمة الشـــ ا إلى نيو ــخصـــــ ئة، ومن مجيئه شـــ
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ضرها  وسيجن أن  س  .. بل هذه هي العصافير المتعددة التي أراد الرئ األوس
  حجر واحد!

ه عن تأييد االتحاد    عتذر"  ـــيجن أن " ــــ وســ س  وثمة هدف آخر أراد الرئ
ام إســـرائيل في عام  ان العذر أســـوأ من ال1948الســـوفييتي لق ذنب، حين قال ، ف

عامل  ة  ــوفييتي، عبر الخمســــين عاما الماضــــ ان االتحاد الســ ه.. "لقد  في خطا
ة له..  م دولة قوم ق ــعب أن  ل شـــ د أن من ح  ؤ احترام.. و ـــعوب  ع الشــ جم
ــوفييتي.. وعلى هذا األســـاس لقد وافقنا  اد االتحاد السـ ــي من م ــاسـ فهذا مبدأ أسـ

ــام  ــ 1947في عـ ــاء دولتين، دولـ ــ ــ ــــ ــــ ــ م على إنشـ ـــة في إقل ـــة، وأخر عر ة يهود
قة.."ال ,فلسطين ة السا   )1(مستعمرة البرطان
انت تحت االنتداب    ـــطين  ــ ــــ ــوفييتي جاهال أن فلســ ــــ ــــ ن االتحاد السـ ولم 

ـــتغل  ســـ ــيجن أراد أن  ــ وســـ س  ة، ولكن الرئ ــتعمرة برطان ــ البرطاني ولم تكن مســـ
ة، ل ـــتعمرة" برطان أنها "مســـ ــــطين  ـــف فلســ اســــــة جهل الكثيرن فوصـــ ــ ــ يبرر أن ســ

قد "حررت" فلســـطين من االســـتعمار ووافقت على  1948االتحاد الســـوفييتي عام 
ة. ة واألخر عر   إقامة دولتين مستقلتين حرتين، إحداهما يهود

ح من الذنب،    ان أق ــــرد عذرا آخر  ــ ـــيجن قد ســ ــــ وسـ س  ذلك فإن الرئ و
ان ق ــــوفييتي  ــ ــ ـــ ــ أن "االتحاد السـ ه قوله  ــتلم فقد جاء في معرض خطا ــــ ــــ ــ ســ د بدأ 

ار  ــهر أ ــــ ــــ ة شـــ ــــرائيل قد اختارت نها ــــ ومة إســـــ أن ح  – 1967 –معلومات تفيد 
القتال  عد ذلك االنتقال  قصـــد ســـحقها، ومن  وقت لضـــرة عاجلة على ســـورا 

ة المتحدة"إلى أرا ق )2(ضي الجمهورة العر ة،  يوهذا الكالم ال ي اس مة س ة ق أ
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ان  ة للدورة الطارئة.. فقد  ـــوفييتي، وهذه "المعلومات" أو عمل ــ واجب االتحاد الســ
ادر فور أن تلقاها إلى الدعوة لدورة طارئة للحيلولة دون القتال  ه، أن ي بين يد
ــة الخطيرة  ــك عن الواقعــة الرهي عــد وقوعــه.. نــاه قبــل وقوعــه.. ال للــدعوة إليهــا 

س الراحل عبد ال ــــوفييتي لمنزل الرئ ـــفير الســ ــ ـــــر، التي تتمثل في "اقتحام" السـ ناصـ
الضــــرة األولى..  ادر  ــدته أن ال ي عند منتصــــف ليلة الخامس من يونيو، لمناشــ

ا من جانبها قد "أخذت" وعدا مماثال من إسرائيل.   استنادا إلى أن أمر
م    ـــيجن قــد حجبهــا الح ــ ــ ــ ــــ وسـ س  هــذه الجوانــب وغيرهــا من خطــاب الرئ

ة ة عن أســماع األمة العر ، واكتفى بإبراز العري المعاصــر في أجهزته اإلعالم
ـــحافة إ ما ينفع في إلهاء الجماهير و  ، ونشـــــر في صـــــدر الصــ ــغالها عن الحقائ شـــ

ه إلى  ــيجن في خطا وســ س  ــروع القرار الذ قدمه الرئ قة لمشــ ة ترجمة دق العر
ه. ة العامة وناشد األمم المتحدة أن تواف عل   الجمع

ار أن مشروع القرار السوفييتي يتف مع وجهة ال   ة على وال إن نظر العر
ــة.. والفقرات  ــاجــة تعبر عن مطــالــب األمــة العر ــارات الــدي ، فــإن ع طول الخ
ة، ال ما إلى وراء خطو  ـــي العر ــ ــحاب من األراضــ ــ ــ االنسـ ة "تطالب  ــ ــ ـــاســـ األســــ

ذلك 1949القتال في يونيو، بل إلى ما وراء خطو الهدنة في عام  .. وتطالب 
ة.. ـــرائيل ألعمالها العدوان ــ ــ ة عن و  بإدانة إســ ة للدول العر اف ــــات  ــــ ضـ دفع تعو

ة تطمع في أكثر من هذه  ـــائر الناتجة عن العدوان".. ولم تكن الدول العر ــــ الخسـ
  المطالب.
قين أن مشروع القرار هذا صائر    علم علم ال ان  وسيجن،  س  ولكن الرئ

ه إطالقا وقد أع, إلى الفشل لسببين: أوال  ا ال تقبالن  لنا ذلك ألن إسرائيل وأمر
س السوفييتي نفسه قد ناشد  ا، ألن الرئ قبل انعقاد الدورة الطارئة وأثنائها.. وثان
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ة  حث عن "قرارات ذات لغة مشتر الدول العظمى من على منبر األمم المتحدة ال
تحق السالم في الشرق األوس وفي العالم.."ومن أين الوصول إلى هذه اللغة 

ة، ودولتا العدوان، بر  ان في ذلك الوقت، المشتر انتا تسم ما  ا،  ا وأمر طان
عة فلم  ة.. أما فرنسا، وهي الدولة العظمى الرا ترفضان انسحاب القوات اإلسرائيل

س لها ح من النجاح. ة ل اس ادرة س م   تكن مستعدة ألن تنفرد 

فرغ من    ــوفييتي  ــ س الســ د الرئ انت الظروف واألهداف فلم  ائنة ما  و
ه حتى  مشــــي في زهو إا أشــــ الوزر اإلســــرائيلي خطا ان طرقه في القاعة،  ي

ا  ان خطا عد الخطاب السوفييتي.. و اشرة  ه م وخيالء، إلى المنبر، ليلقي خطا
الحقد والغطرسة.. انتا تجأران  ال تجاوز إلقاؤه ساعتين    طو

س حضـــرات األعضـــاء"    قول "ســـيد الرئ وما أن بدأ الوزر اإلســـرائيلي 
ــوفييتي، ونهض معه وفود دول  حتى ــــ ــ و الوزر الســ ــــيد أندره جروم ــــ نهض الســ

ـــــرائيل  ــ ارهم إلســ ـــتن ــ ــ عروا عن اســ عا من القاعة ل ــحبوا جم ــــ ة وانســـ ـــرق ــ ــ ا الشــ أورو
ـــوفييتي من وراء هذه  ــ ــــرائيلي.. وقد أراد الوزر الســ قوله الوزر اإلســـ وٕاهمالهم لما 

ـــانـــت  ـــة التي  ـــي عواطف األمـــة العر ــــ ــ ـــ ـــة" أن يرضــ ـــار الـــدورة "الحر ع أخ تتـــا
ـــــوفييتي أن  ــ ــ ـــها االتحاد الســــ ــــ ــــ ة وعلى رأســ ــــتراك ــــ ــ الطارئة.. ولكن فات الدول االشـــ
انت في  ة في مجموعها  ــ ــ ـــــرائيل، والقضـــ ــحاب من القاعة هو "تكرم" إلســ ــ االنســـ
ـات  ــــتراك ــــ ــ ــ ـة من قبـل الـدولـة العمالقـة ومعهـا االشــ حـاجـة إلى إجراءات أكثر جـد

!!   األخر
ا على أن هذا التصـــرف الســـوفي   اســـ ا ســـ ســـ يتي قد أغدق على إســـرائيل 

قوله الوزر  ــ ــ ــــ ــ ــ ما ســ ــــرائيل و ــــ ــــ ر الغري بإســ ـــــ ــ ــ ــــ جزال.. فقد ازداد اهتمام المعسـ
ة العامة وهو ير  اإلسرائيلي.. وازداد حماس الجمهور اليهود في أروقة الجمع
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ضطر االتحاد السوفييتي إلى االنسحاب  حيث  ة  أن إسرائيل قد بلغت من األهم
فعــل ذلــك إال في األزمــات الحــادة مع من قــاعــة  ــان ال  ــة... و المنظمــة الــدول

ات المتحدة، الزميلة العمالقة..   الوال
ة الكالم، حمل الوزر اإلســرائيلي على االتحاد الســوفييتي حملة    وفي بدا

ـــالم في  ــة تتجافى مع السـ اســ ــ انت ســ أنها " ة  ــوفييت اســــة الســ ــ الســ ة منددا  قاســــ
ة عن الشـــرق األوســـ عبر ســـنو  بيرا من المســـؤول ا  لة، وأنها تتحمل جان ات طو

 القل واالضطراب اللذين سادا المنطقة طيلة تلك المدة..

ة أو  وسيجن الذ ألقاه اليوم هو مثال على فقدان الموضوع س  ن خطاب الرئ
بير في حالة القل والهلع  اة الشرق واالتزان وساهم إلى حد  التي تمأل ح

"   .)1(األوس

ير على االتحاد الســوفييتي مرات ومرات ولق   د شــدد الوزر اإلســرائيلي الن
المزد من العم  صــــل  فند موقف االتحاد الســــوفييتي لمجرد التفنيد، ولكن ل ال ل
ــاد  ــ ــ ــــ ــــ ـــتدر مزدا من العطف، والتأييد االقتصـ ــــ ــــ ســـ ي، و ــمير األمر ــ ـــ ــــ في الضـــ

ة هي التي تحفز الوزر  . ولم تكن الجوانب العقائد ر ـــــ يل والعسـ ــرائيلي ل ــ اإلســ
ة  ــــتغالل انت فرصــــــة انتهازة اســ ـــوفييتي.. وقدر ما  ــ التهم جزافا إلى االتحاد السـ
ارزها في  ة، و ي يتصـــد للشـــيوع ليجعل من إســـرائيل جزءا من الشـــعب األمر

  ل ميدان!!
ان وعمالء إا أواســتغل    ان الفرصــة حتى الثمالة.. وشــفى غليل األمر ي

ان.. وانتقل ال عد ذلك إلى أحداث الحرب، فصال وجال األمر وزر اإلسرائيلي، 
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ت ضــد  يف "أن القوات المصــرة قد تحر النصــر، وراح ليرو  واختال مخمورا 
قى إســرائيل أو  ار أن ت ان الخ حة الخامس من يونيو.. و إســرائيل (!!) في صــب

ــوداء من الخطر الماح ــرائيل قد خرجت في تلك اللحظات الســ  تزول.. ولكن إســ
ـــة  ارات المتغطرســ ــرة.. و.. و.." وغير ذلك من الع إلى المقاومة المجيدة المنتصـــ

لها..   المتعجرفة التي ال تحتمل أوراقي سردها 
ة وتهديداتها وتال    ــــرائيلي ميلة ثقيلة على الدول العر ــ ثم مال الوزر اإلسـ

ة، وفقرات من  ســـات من اإلذاعات العر ة، ومقت ســـيال من القصـــاصـــات الصـــحف
س عبد الناصـــر، ووضـــع ذلك خ طب الملوك والرؤســـاء وخاصـــة على لســـان الرئ

ـــغيرة تقوم  بيرة للعالم العري يرد أن ينقض على دولة صـــ ــــورة  له في إطار صــ
. ض المتوس حر األب   على رقعة صغيرة من شواطئ ال

ـــي والعري، أخذ الوزر    ــــ ل حول الموقفين الروســـــ عد هذا التجوال الطو و
ــرائيلي ين ـــحاب القوات اإلســــ ــوفييتي الذ يدعو إلى انســـ ــ ــروع االتحاد الســ ــ اقش مشــ

ـــروع وأعلن  ــخر من المشـ ســ ة.. وهنا بلغ العتو اإلســــرائيلي ذروته فراح  ـــرائيل اإلسـ
ان  ل شيء إلى ما  ه الحال قبل الخامس من ع"أن عودة    ل

صورة مطلقة... إن ذلك الحال الساب قد تحطم وتحول  يونيو هو أمر مرفوض 
أن الوصول إلى ذر  ة  ة... وٕانها واقعة تكنولوج امه مرة ثان ن إعادة ق م ات، وال 

سرة.. وال بد أن يبنى شيء جديد ولقد  ضة م يب ب إلى القمر أسهل من إعادة تر
ما يرد لنا  ام) العودة إلى الوراء  ضعة أ رفض مجلس األمن وعن ح (منذ 

  االتحاد السوفييتي".

ارات واسـترسـل الوزر اإلسـرائي   ع لي في اإلصـرار على عدم االنسـحاب، 
ــحافته عن  ــ ــر في إذاعاته وصـ م العري المعاصـــ اغات متعددة، حجبها الح ــ ــ وصـ
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ة، أ ـــة العر ــ اســـ ـــــ ــ انت حملة التخدير التي تقودها السـ ة، فقد  ــماع األمة العر ــ ســــ
ضعة  ع أو  ضعة أساب ح قاب قوسين أو أدنى..  يومذاك، أن االنسحاب قد أص

ان..أشهر وتجلو  ان إلى حيث  عود ما  ة.. و   إسرائيل عن األرض العر
ــحاب، ولكنه عرض على    ــ ـــــ ــرائيلي برفض االنســـــ ــ ــــ تف الوزر اإلســــــ ولم 

ة الخطو العرضة للسالم.. سالم المنتصر على المهزوم... سالم  الدول العر
ـــم من  خطاب  ــ ــ ــ الغالب على المغلوب.. ولو رجع المواطن العري إلى ذلك القســـــ

عد حرب رمضان المجيدة، الوزر  اإلسرائيلي، لوجد أن السالم المطروح اليوم، و
ـــــرائيلي بلحمه ودمه، ورحه ورائحته.. وأن مؤتمر جنيف الذ  ـــالم اإلســــ ــ ــ هو الســ

ع عام  ــلح  1977قدر له االنعقاد في ر ـــ ــالم والصـــ ــــ ة المطاف لبلوغ الســ هو بدا
  بين العرب وٕاسرائيل!!

ال   قترحه، وأنه  وتحدث الوزر اإلسرائيلي طو عن أسس السالم الذ 
ة  ل من الدول العر يجب أن يتم "في إطار حوار واضح وصرح بين إسرائيل و
الحب المشترك  ة، مدفوعين  ة واإلسرائيل المجاورة... وأن على الشعوب العر
ض  حر األب عملوا لعالم جديد في ال ة فيها، أن  المشار قضي القدر  للمنطقة التي 

ا المتطلعتين إلى المتوس ا وأفرق ل من آس ا الناهضة، و التعاون مع أورو  ،
ع أن نبني  دورهما االستقاللي على مسرح التارخ... وفي ظل السالم نستط
فا إلى بيروت ودمش في  المنطقة من جديد... وفيها مواصالت تمتد من ح

ن م عدها شرقا... وعبر جنوب النقب  أن تستأنف  الشمال.. وٕالى عمان وما 
ة  ة الهاشم المواصالت بين واد  النيل والهالل الخصيب.. والمملكة األردن
التعاون  ضائع على الشاطئ اإلسرائيلي.. و ع أن تصدر وتستورد ال تستط
ا  أفرق ل من إسرائيل واألردن االتصال  ع  ة وٕايالت، تستط المشترك بين العق
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ة.. و..  ا النام ة الناهضة، وآس و.. وٕان الطر إلى هذا المستقبل المزدهر الشرق
ش  اشر، والتعاون الصادق، والتعا هو طر واحد... إنه االعتراف، واالتصال الم

  السلمي".

ة في بناء الشـرق    تف الوزر اإلسـرائيلي بإعالن أطماعه الصـهيون ولم 
عاد واآلماد.. ، وما وراء ذلك من األ ــــــ ض المتوســ حر األب ـــــ وحوض ال ــ  األوسـ

ـــأنها في إطار  شــ فقد تعرض لموضـــــوع بيت المقدس، وأعلن الموقف اإلســـــرائيلي 
س فيها وال إبهام، "أن هذا الطر  ارة ال ل طر  –مشـــروع الســـالم، فأكد في ع

مها  –الســـالم  عد تقســـ يؤد إلى بيت المقدس.. وهي المدينة التي توحدت اآلن 
انت أكثر  ــــاعات قليلة  ــــ ـــاعة التي عاد المفجع... وفي تارخنا ســ ــــ تأثيرا مثل الســـ

ل".. لقد عاد شـــعب إلى مهد ميالده... وما  فيها اتحادنا مع الحائ الغري "لله
رات التي تثيرها عودة الوحدة.. (مع بيت المقدس)..   أطول وأعم الذ

ه    ــرائيلي خطا ـــ ـــة والخيالء، ختم الوزر اإلســ ــ الغطرســ وفي لهجة متورمة 
ـــتقبل ن على األمم المتحدإقوله " شـــــأن مســ ـــوا  ة أن تدعو الفرقاء إلى أن يتفاوضــ

ه األمم  ع أن تأخذ  ـــتط ـــبيل الوحيد الذ تســ ــلمي، وأن هذا هو الســ ــهم الســـ ــ شـ تعا
ــــرائيلي "قد يبدو أن  ــ ــ التحذير قال الوزر اإلسـ ة  ـــو ــ ــ المتحدة..".. ثم في لهجة مشــ

القو التي  اء ومتعددين.. ولكنا نث  ـــوم أقو ــ ــ ـــرائيل تقف وحدها بين خصــ ــــ ال إســ
ــر النهائي للروح على المادة،  ــ ثيرا ما قدمت النصـ ـــعبنا، والتي  تفنى في تارخ شــ

  وللح على الكثرة..".
ة في    ـــــ هتاف الجماهير اليهود ـــرائيلي إلى مقعده وســ ــ وعاد الوزر اإلســ

ســـت  أنها منعقدة في قاعة الكن ة العامة، حتى بدت األمم المتحدة و قاعة الجمع
امله  اإلســرائيلي. وٕاني أتمنى قرأ الخطاب اإلســرائيلي  على المواطن العري أن 



  

-61-  

أن "دولة هذه أهدافها  ـــوخا  ـــ ــ زداد رسـ ة، و ــــرائيل ــــ األهداف اإلسـ حتى يزداد معرفة 
ــات، أو  ــــ ــــ ـــح الدخول معها في مفاوضـ ــ ــ ـــ صـ ش معها" وال  ن التعا م وأحالمها ال 

ش مع االحتالل، ودولة    االحتالل.اتفاقات سالم، فال سالم مع العدوان، وال تعا
اح اليوم الثاني    عاد الجمهور اليهود في قاعة  –يونيو  20 –وفي ص

ي اليهود  ة العامة إلى التصفي من جديد، فقد وقف السفير األمر الجمع
ن في  ات المتحدة، ولم  ة عن الوال ا الن ه  الصهيوني، آرثر جولدبرج يلقى خطا

ان عن سرد وجهة إا أسرائيلي حاجة إلى شرح وتفصيل فقد أعفاه زميله اإل ي
الجانب العري أو السوفييتي. ما يتعل  ة سواء ف   النظر األمر

ترثا    ن م ي، لم  س األمر ي، ومن ورائه الرئ ـــــفير األمر ــ ــ ــــ ثم إن السـ
ـــمت في  ــ ــ ــ ــــ ة قد حسـ ـــــوفييتي، فإن المعر ــ ــ س الســـــ ما قال الرئ الدورة الطارئة وال 

.. والمع ــمها مجلس األمن قبل الميدان في الشــــرق األوســــ ة قد حســ ــ اســ ة الســــ ر
ـــرائيل، وهذه الدورة الطارئة لن تتعد أن تكون  ــ ا وٕاســـ ــــالح أمر ام لصــــ ـــعة أ ضـــــ
ات المتحدة وهزمة  ة ومشــروعات قرارات، وســتنتهي إلى نصــر الوال اســ ا ســ خط

  لالتحاد السوفييتي.
اد الخمســـة التي    اإلشـــارة إلى الم ه  ي خطا دأ الســـفير األمر أعلنها و

ي من واشنطن قبل يوم مضى، وهي: س األمر   الرئ
حيى، وأن ُ  -أوال   أن  ــعب في المنطقة  ـــ ــــ ل شــ حترم هذا الح من ح 

  قبل الدول المجاورة.
ا   تحقي العدل لالجئين.. -ثان

ـــا ع  -ثــــالثـ ـــة وح المالحــــة الحرة لجم ـ ــــة المالح ــدول احترام الحقوق الــ
  الشعوب.
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عا اق التسل -را   ح.الحد من س
ــا ع دول  -خامســـــ ة لجم م ادة اإلقل ـــــ ـــي والســ اســــ ـــــ ـــــتقالل الســ احترام االســ

  المنطقة..
ــــي    اســ ون موقفه الســــــ ــــا على أن  ان حرصــ ي  س األمر ولو أن الرئ

ر البند الخامس.. فالدورة الطارئة التي عقدتها  ، لتجنب ذ ــجما مع المنط ـــ ــ ــ ــ منسـ
انت من أجل الحفا على ة العامة لألمم المتحدة  ة"  الجمع م ادة اإلقل ــ ــ ــــ ـــــ "السـ

اد التي تعلنها إال  ات المتحدة ال تحترم الم ة.. ولكن الوال على األراضــي العر
ة" إنما  م ــــي والوحدة اإلقل اســ ــ ــ ـــتقالل الســ ــرائيل.. "فاالســـ ــ ــــالح إســ حينما تكون لصــ
ة،  الدول العر ون األمر متعلقا  ة للشرق األوس وحينما  النس تخص إسرائيل 

ا ما تذروه الراح!!فإن هذه الم ح هش   د تص
ا مع منطقة في المبدأ الخامس الذ    ي منطق ان السفير األمر ولو 

ه،  ميز بين المعتد والمعتد عل ه أوال أن  ي لوجب عل س األمر أعلنه الرئ
ة،  م ادة اإلقل وأن يرد المعتد عن األرض المعتد عليها، وأن يدعم ح الس

ل ارة صغيرة ولكنه تجاوز عن ذلك  له، وقرر في ع ه، بل إنه تهرب من ذلك 
ذا "انقطع" وحده!! من  "أنه في اليوم الخامس من يونيو انقطع خ السالم.." ه
ل ذلك من أجل أن يدفع عن  قول من الذ قطع الخ الذ انقطع..  غير أن 

قاء في األرض إلى أن تف نها من ال م ل الدو  يءإسرائيل تهمة العدوان، وأن 
ة إلى االستسالم..   العر

ي حملة ساخرة على المشروع السوفييتي، وخاصة    ثم شن السفير األمر
ا ال ترد أن تنســحب  ي.. فأمر االنســحاب.. وهنا بيت القصــيد األمر ما تعل 
ة للحل اإلسرائيلي  إسرائيل إلى ما وراء خطو القتال قبل أن ترضخ الدول العر
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ي... فإن االقت قول إلسـرائيل.. األمر ي  ما قال السـفير األمر راح السـوفييتي، 
رد  ه قبل الخامس من يونيو.." و ان عل ل شيء إلى ما  عد  "اسحبوا قواتكم، ول
هذا يتعين علينا أن ندير الفيلم إلى الوراء،  ي على ذلك قائال "و ــفير األمر ــ ــــ ــ ــ السـ

اكر من الخامس من يونيو حين بدأ ال اح ال ــ ــ ــــ ــ قتال.. وهذا أمر ال إلى نقطة الصـ
ن أن تقبله األمم المتحدة"!!..   م

ه مشـــروع قرار مضـــاد لمشـــروع    ي في ختام خطا وعرض الســـفير األمر
ادل  ـــاس االعتراف المت ــــ ـــالم دائم على أسـ ــــ ام سـ ـــوفييتي يدعو "إلى ق ــــ االتحاد السـ
ع دول المنطقة، يدخل في ذلك  ة لجم م ـــــي والوحدة اإلقل ــ ــ اسـ ـــــ ــ ــ ــتقالل السـ ــ ــ ــ االســ

حرة.. مع الحدود  ا وســـحب القوات، وحرة المالحة ال المعترف بها وفك االرت
ســالم وأمان.."  ح الدول في الوجود  لة الالجئين.. واالعتراف  حل عادل لمشــ
ضة  ة في ق ة الفلسطين ضع القض وال ترد إسرائيل خيرا من هذا المشروع الذ 

ــــرائيل ع ــ ـــحب إســ ة، فال تنســـــ ــرائيل مقابل األرض العر ــ ــ عد أن تعترف إســ نها إال 
الوطن الفلســطيني  ة إلســرائيل  ا للشــعب  –أو معظمه  –الدول العر وطنا شــرع

..   اليهود
ــات تقدمت    ــ ـــــاء في غمرة الخطب والمناقشــ ـــت وفود الدول األعضـ وخاضـــ

  خاللها ثالثة مشروعات قرارات:
دعو إلى إدانة العدوان اإلســـرائيلي ومســـاندة  -األول   اني و المشـــروع األل

، وٕالزام أ دون شرو انسحاب قوات إسرائيل فورا و ة  ا له، والمطال رطان ا و مر
ضات..   إسرائيل بدفع تعو

دعو إلى انسحاب إسرائيل لقواتها  -الثاني   از و مشروع دول عدم االنح
رتير العام بتعيين ممثل له 1967يونيو  5إلى ما وراء مواقع  ة الس ، ومطال
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ع نواحي الموقف في  لمساعدته في تنفيذ ذلك، حث جم ة مجلس األمن ب ومطال
ع المشاكل. مة لحل جم   المنطقة وٕايجاد طرق سل

ـــروع  -والثالث   ــ المشـــــ ه  ــ ــ ــــ ة، وهو قرب الشــ ا الالتين ــروع دول أمر ــــ ــ مشــ
ــوات في األمم  ــ ــ عثرة" األصــــ ـــد " ــــ ــ قصـ ات المتحدة  ه الوال ي.. وقد أوحت  األمر

ا أ ك اعتادت أمر ه حتى ترسو األمم المتحدة على المتحدة.. وهو تكت ن تلجأ إل
ي، أو على غير قرار!!   قرار أمر

تور نور الدين    ان في مقدمتهم الد ة، و ــــاء الوفود العر ــــ ــــ ــ وخطب رؤسـ
س الدولة الســورة، والملك حســين عاهل األردن، والســيد أحمد محمد  االتاســي رئ

ــــرة، من وزراء خ ــــ شـــ ــــرة الم ــ ــ ــــودان، والعشـــ ــ ــ س وزراء الســـ ة الدول محجوب رئ ارج
ــة  مثلون عــدد الــدول العر ــر  ــ ــ ــ ــــ عهم ثالثــة عشــ ــة، جم الثالثــة  –يومئــذ  –العر

ـــر  انوا ثالث عشـــ ـــر.. ف ــ ا  ةعشـ لهجة ومنطقا، ال يجمع رقابهم إال نير الهزمة، و
ا بئس المصير..   بئس النير.. و

حت تدار في    ام، والمناقشـــات دائرة، ولكن الدورة الطارئة أصـــ ومضـــت أ
ــوفييتي قــد انتهــت مهمتــه في األمم  خــارج األمم ــــ ـــــ ــ س السـ المتحــدة.. ذلــك أن الرئ

ــــون،  ــ ــ ــ س جونســــ ة مع الرئ ق ه، ثم بدأت مهمته الحق المتحدة غداة أن ألقى خطا
عيدا عن األمم المتحدة.. ليتفقا مرة أخر على  ــماع...  ــ عيدا عن األنظار واألسـ

ة فلسطين وشعب فلسطين..   قض
سين األ   ي والسوفييتي وس مظاهر حافلة وتم اللقاء بين الرئ مر

ان االجتماع  ة خمس ساعات.. و الترحاب والمودة، وقد امتد االجتماع األول قرا
ن معهما أحد من الوزراء والخبراء، وانتهى  سين وحدهما.. فلم  مغلقا بين الرئ
التحديد،ولكن  شفا عن شيء  سان إلى الصحفيين، فلم  االجتماع وخرج الرئ
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ة تصرحهم شف أن أزمة الشرق األوس قد غاصت في خضم األمور العالم ا قد 
س السوفييتي: "لقد أتاح لنا  ي على مسمع من الرئ س األمر .. فقال الرئ األخر
ادلنا خالل االجتماع اآلراء  ل منا على اآلخر..وت اجتماعنا هذا فرصة ليتعرف 

ة، من بينها الموقف في ا لشرق األوس وفيتنام ومنع حول عدد من المسائل الدول
منع انتشار األسلحة  ة.. وقد اتفقا أن الوصول إلى اتفاق  انتشار األسلحة النوو
ة بيننا.." وقال  العالقات الثنائ ادلنا الرأ  ة اآلن.. وت ة األهم ة أمر في غا النوو
س  ر الرئ ي ".. أش س األمر س السوفييتي بدوره على مسمع من الرئ الرئ

على ترتيب اجتماعنا في مدينة على هذا القدر من الجمال.. وقد فهمتم  جونسون 
ن  س جونسون أننا حشدنا عددا ضخما من المسائل إلى حد لم نتم مما قاله الرئ
عا اليوم، ولهذا قررنا أن نجتمع يوم  ون قادرن على التعرف لها جم معه أن ن

س جون فه إلى ما قاله الرئ س لد ما أض غ األحد.. ول انه قد ص سون فإن ب
م جدا..".   على نحو سل

سين سالما وأمنا وصفاء..    غ على اجتماع الرئ س وجاء يوم األحد، ل
اب  عد غ اجتماع عائلي تسوده حرارة األسرة الواحدة حين تلتقي  ه  ان أش ف
س جونسون  وسيجن إلى منزل الرئ س  ارة الرئ ل، ذلك أنه حينما وصلت س طو

س الرفي، قالت  ي وزوجته أسرعا للقاء الرئ س األمر اء، "أن الرئ االت األن و
ع إلى المنزل حيث  ا حارا، ودخل الجم ا بهما ترحي السوفييتي وابنته لودميال، ورح
سان غرفة االجتماع ودخل معهما  ارة.. ثم دخل الرئ عا صور تذ التقطت لهم جم

شؤون فيتنام لمدةأالمستر  عد ذلك دخل  فرل هارمان الخبير  رع ساعة.. و
ما جر  ي والروسي واستمر االجتماع خمس ساعات.."  أعضاء الوفدين األمر
ه "أنهما  ي للصحفيين بتصرح قال ف س األمر في االجتماع الساب فقد أدلى الرئ



  

-66-  

ظال على اتصال  التفصيل،واتفقا أن  الت،  حثا عددا ضخما من المش
س ا ه أنهما "تناوال عددا من المسائل المستقبل.." وقال الرئ لسوفييتي من جان

ما فعال في اجتماعهما األول، وأن هذه االجتماعات قد أتاحت الفرصة  ة  الدول
ة ومقارنة المواقف إزاء المشاكل  ة السوفييت الستعراض حالة العالقات األمر

ارزة"..   ال

سين أن الدورة الطارئة قد "طرأت   " عليها أمور واضح من تصرحات الرئ
ون على جدول  ل لمن  أهم وأعظم من الشرق األوس وحاضره ومستقبله، والو

ة المصير. فقد القدرة على تقرر المصير بل وعلى رؤ   العمالقين.. إنه 

ذلك، القدرة على تقرر المصير..    وفي اليوم التالي فقدت الدورة الطارئة، 
ما قا وسيجن وحاشيته،  س  اء، (على متن طائرة فقد سافر الرئ االت األن لت و

احة  اجرا، وهي من أبرز معالم الس ي إلى شالالت ن عة لسالح الجو األمر تا
ان مقدرا أن تتساق مناقشات األمم المتحدة عند مساق شالالت  ا) و في أمر
اجرا، وٕان تحتجب وراء أقواس قزح، التي تتهاد في سماء تلك المدينة الفاتنة..   ن

ـــاال، فمـــا أن فرغـــت الوفود من الخطـــب ول   س هـــذا الكالم مجـــازا أو خ
والمداوالت وشرح مشروعات القرارات، وأضدادها وأندادها، حتى وصلت المنظمة 
ة  ة عجي انت مصـــادفة غر ت على المشـــروعات.. و ة إلى مرحلة التصـــو الدول

امل من حرب األ ـــهر  ــــ ــــ عد شـ ان ذلك اليوم هو الخامس من يوليو، أ  ام أن 
  الستة..



  

-67-  

ة وسيناء والجوالن قبل ثالثين يوما في ميدان    ما سقطت الضفة الغر و
ة وعلى مسرح األمم  اس ة الس لها في المعر القتال، سقطت مشروعات القرارات 

  المتحدة.
قى االحتالل    ــانــت نتيجــة الــدورة الطــارئــة أن انتهــت إلى غير قرار، و و

ـــرائيلي جاثما على األرض العر و اإلســــ ـــــ ـــيجن، إلى موســ ــ وســ س  ة.. وعاد الرئ
ة.. حق أ هدف لألمة العر   دون أن 

ــا، وقــد    مين قــد التق ــاألمر المهم، فــالمهم أن العمالقين العظ س  وهــذا ل
ة فلسطين هي محور التالق واالتفاق. انت قض   اتفقا.. و

عدها مؤتمر الســـالم في جنيف    أتي  ام والشـــهور واألعوام، و وســـتمر األ
ع  في   تحت راسة الدولتين العظميين. 1977ر

ورك قبل عشــر ســنوات، على يد    أما حجر األســاس فقد وضــع في نيو
ه القدر بين  ل لمن يرم ل ثم الو وســيجن.. والو ســين العمالقين، جونســون و الرئ

مين، حبيبين!!  يد عمالقين رح
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ملكون    ..إنهم ال 

  حتى الملوك والرؤساء
  

ـــاة إلى مجلس ما أن ا   ــــ ــــ ــ نتهت الدورة الطارئة حتى دخلت الملهاة المأســ
ن الدافع لدخولها نوازع العدل المطل والح المجرد..  ة.. ولم  األمن مرة ثان
ة.. فإن مجلس  ه على األرض العر ه وساق اس ذراع وال االحتالل اإلسرائيلي ال

ـــدوافع..  ــا تحرك أحـــداث األمن ال يتحرك بهـــذه النوازع، وال تـــدفعـــه هـــذه ال وٕانمـ
ادل  ان صغيرا.. وهذا ما جر فعال فقد وقع ت الصراع ووقائع القتال، حتى ولو 
ــد مجلس األمن في  ــة أكثر من مرة، وانعق ــــر ـــــ ــــ إطالق النــار على الجبهــة المصـ

ـــــك  انت القاهرة من غير شـ ــات عاجلة للنظر في الموقف.. و ــ وهي على  –جلســ
ادئة بإطالق النار، وتقصــــد م –ح  ن وراء ذلك "تســــخين" الموقف، حتى هي ال

ه إال  يتحرك مجلس األمن.. فإذا اختل األمن تحرك المجلس، والمجلس ال تحر
  الصوارخ والقذائف..

ر، ولم    ـــهر أكتو ــ ــــرن من شــــ ــــ والموقف قد انفجر في اليوم الحاد والعشـ
ـــــافرا من قبل  ــــ ــ ــ ان عدوانا ســ ـــر.. ولكنه  ـــــ ــــ ن في الواقع مفتعال من جانب مصــ

ة إســرائيل،  انت المدمرة اإلســرائيل يالت إمن غير شــك وال رب، ففي ذلك اليوم 
انت  ـــعيد، و ــواطئ بورســـ ـــرة على مقرة من شــــ ة المصـــ م اه اإلقل تتبختر في الم
ــيبت  ــوارخ فأصـ الصـ ــر  ــد لها زورق مصـ ــعيد.. فتصـ وجهتها نحو مدينة بورسـ
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ة وقتل من جنودها تســـعة اشـــرة، وغرقت المدمرة اإلســـرائيل ة م عشـــر، وفقد  إصـــا
ـــــابتهم  انت إصــ ــهم  ــ ــ عضـ ـــعون بجراح، و ـــيب واحد وتســــ ـــرون، وأصــــ ة وعشــــ ثمان

  خطيرة..
ل أنحاء العالم، لعظم الخسارة    أ قد انتشر في  ان الن وفي دقائ قليلة 

ة الحاسمة..وأصيبت  رة العر التي حلت بإسرائيل من جراء هذه الضرة العس
الغ انتشر في الجماهير ال ه أن العرب قادرون إسرائيل بذعر  ة، وقد رأت ف يهود

وا عقارب الساعة في صالحهم.. أما في الوطن العري فقد تفجرت  حر أن 
ة والتصرحات  البهجة والنشوة، ولعلعت اإلذاعات العر ة  عواطف األمة العر
ة، وتنظر إلى  ة المصرة العر الجند لها تشيد  ة و قات الصحف ة والتعل الرسم

لوغ يالإتدمير  .. اقتالع الهزمة أوال، و ت على أنه الخطوة األولى على الطر
ا.   النصر ثان

ــواب    ــ ما جرت الســـ ـــرائيل إلى الثأر العاجل،  ادر إســــ ان المتوقع أن ت و
ـــرائيل منذ أن انعقدت الهدنة في عام  ــــ ـــرائيل نامت على 1949مع إســ ــ ــ ، ولكن إســ
اليها، إلى أن حل اليوم ال ام بل ع والعشـــرون جراحها ثالثة أ ا  –را ان يوما رهي ف

ة. ه في مصر خسارة رهي   نزلت ف
ة والنصـــف من ظهر ذلك اليوم، في فترة    واختارت إســـرائيل الســـاعة الثان

ة  ة البرة والجو مالئمة لقصف الطائرات وقذف المدافع، فراحت القوات اإلسرائيل
زة نيرانها حيثم ـــمال إلى الجنوب مر ــ ــــ ــرب مدن القناة من الشــــ ــــ ــــ ان.. على تضـــ ا 

ات والمعابد والمدارس  المدن والمزارع، على المنشـــآت والمصـــانع، على المســـتشـــف
ة ست ساعات  ة قرا وعلى جماهير المدينة.. واستمرت موجات الغارات اإلسرائيل
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ثفة،  ام الستة، ولكن مصغرة م حرب األ ه ما تكون  املة أش ة  حت معر وأص
ام الس   تة.الساعات الستة بدال من األ

ــــــة طارئة لمجلس األمن،    ــ ــ ورك إلى جلســــ ـــر في نيو ــ ـــ ــ ــ ودعا الوفد المصــ
ورك..  فانعقد في مســاء اليوم نفســه في الســاعة التاســعة مســاء حســب توقيت نيو

انت النيران ما تزال مشتعلة في منطقة الق   ال.نقابله فجر اليوم التالي حين 
ــاهدا" علم   ــــ ـــــرائيلي الغادر "شــ ــ ان هذا العدوان اإلسـ ا ولقد  ا، ومثال قانون

ات  ة إلث ة والقانون ستشهد بها في المراجع العلم ه "الشواهد" و "األمثلة" التي  ش
ـــك أنه عدوان  ــ ــــ ـــــ ـه الشـ مـا ال يرقى إل ع الوقائع والقرائن تثبـت  العـدوان، فإن جم
ع مجلس األمن إزاءه إال أن يدين المعتد وأن يوقع  ـــتط ــــ ســــ ــي مدبر، ال  ــ ــ ـــ وحشــ

ـــه العقـــاب.. والـــدال ـــة لـــد الـــدول عل ـــة والرغ قى أن تتوافر الن ئـــل متوافرة.. و
  العظمى.
س تحتو    ـــو عيد، فإن منطقة الســـ مة إلى حد  ــ ــ ـــائر جســ انت الخســـ لقد 

ة، وعلى  ـــر القوم بيرا من ثروة مصــ ـــما  ة تؤلف قســ ــانع مدن ــآت ومصـــ على منشـــ
ات،  ماو ــــنع البترو ــ ـــمدة، ومصــ ــ ــــنع األســـ ــ ـــنع تكرر البترول، ومصــ ـــها مصـــــ ـــ رأســ

قيت ومنشــآت  ة، و ل ذلك أشــعلتها ودمرتها القوات اإلســرائيل الميناء.. وغيرها.. 
يلومترات.  ضعة  ام، والوهج من حولها ممتد إلى   النار متأججة فيها عدة أ

ارة مثيرة "   ع ه  ن إوشرح مندوب مصر، العدوان اإلسرائيلي، مبتدئا خطا
عد ذلك إلى سرد تفاصيل العدوان س تحترق" وانتقل  ه من تدمير  السو وما آل إل

العمال والفالحين، وقد هاجر األلوف  وتقتيل وتهجير..ذلك أن المنطقة مزدحمة 
  منهم إلى مختلف أنحاء الجمهورة، ليزدوها ازدحاما على ازدحام..
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بير المراقبين الـدوليين    ـه  عـث  ـالتقرر الـذ  وقـد تعززت هـذه الوقـائع 
ة من وقائع المجل قة رســـم ح وث ــ ــف عن جانب وأصـ شـ س.. غير أن التقرر قد 

ة قد حددت  ة الدول ــــرائيلي يتلخص في أن هيئة الرقا ــ ــ ــــ خطير من العدوان اإلســ
ـــت  ــــ ــــ ــــ موعـــدا لوقف إطالق النـــار لثالث مرات.. وفي هـــذه المرات الثالث رفضــ
ــرائيلي  ان الجواب اإلســ ــر وقف إطالق النار.. و ـــرائيل اإلذعان.. وقبلت مصــ إسـ

ل مرة أن إطالق الن ة.. وأن هذه في  ادة اإلســـرائيل ار، وقفه واســـتمراره، تقرره الق
ــاعة  ــ ــــ ادة قررت وقف إطالق النار في السـ ــب توقيت جرنتش..  15.30الق ــــ ــ حسـ

ــــرائيلي قد بلغ غايته وحق خطته  ـــــ ان الهجوم اإلســ ـــــاعة  ــــ املة  –وفي هذه الســ
  )1(.شاملة.

عد أن أ   س  ـــو ــ ة السـ ــــرائيل إطالق النار في معر ذا أوقفت إســ حرقت وه
ما جر في  ـــتهدفت تدميره وٕاحراقه وتقتيله.. تماما  ــــ ع ما اسـ ودمرت وقتلت، جم
عد أن أتمت  ـــرائيل لوقف إطالق النار إال  ــ ــ ــــ ــــتة، لم تذعن إســـ ـــــ ــــ ام السـ ة األ معر
ة.. ة التي تستهدفها، سيناء والجوالن والضفة الغر ع األراضي العر   احتالل جم

ضــــاعفان شــــناعة العدوان ا   شــــاعته.. األول: وثمة عامالن  إلســــرائيلي و
ـــر للقوات  ــمحت مصــ ة حين ســـ ة العر ه األرح أنه وقع في الوقت الذ تجلت ف
ـــرة، والثاني: أن  ـــــ ــــ ة المصـ م اه اإلقل حث عن غرقاها في الم ة أن ت ـــرائيل ــــ ـــــ اإلسـ
ـــــرة  انت األســـــ ر ميالد األمم المتحدة، غداة  ـــرائيلي قد وقع في ذ ــ ــــ العدوان اإلسـ

ة تمجد ميثاق امه.. الدول أح ة، وتفاخر    المنظمة العالم

                                                           
ة. )1( ة الدول  تقرر هيئة الرقا
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االة بهذين    انت عازمة على العدوان من غير م ـــرائيل  ــــ ــ ــ والواقع أن إســـ
ـــرائيليين تبيت الغدر والعدوان،  ــــ ـــؤولين اإلســ ــ ــ ـــرحات المســ ــ ــ انت تصــ العاملين.. و

و إلى مجلس  الش  وصدرت عنهم التصرحات المتعددة في أنهم لن يتقدموا 

ل هذه ي الصهيوني،  األمن،ورغما عن  الوقائع والمواقف، فقد وقف السفير األمر
مة التي ألحقها العدوان  الخسائر الجس االة  المستر جولدبرج، موقف الالم
س، ضارا  مصر، وراح ير بين حادثة المدمرة ايالت وملحمة السو اإلسرائيلي 

اد القانون الدولي، وقرارات مج امه، وم الميثاق وأح لس األمن عرض الحائ 
ان العدوان ثأرا أو انتقاما، أو ردا على  المتعددة التي تدين العدوان، حتى ولو 

العدوان.   العدوان 

ـــروع قرار، ال    ــ عد من ذلك، فقدم مشــــ ي إلى أ ــــفير األمر ــــ بل وذهب السـ
ه هو "إدانة  ل ما ينص عل عيد، و ـــرائيلي من قرب أو  ــير إلى العدوان اإلســ شـــ

ع انتهـــاكـــات وقف إط ومـــات إلى الكف عن إطالق جم الق النـــار.. ودعوة الح
ة منطقة  عني أ ن أن  م النار".. وماذا ترد إسرائيل خيرا من هذا القرار.. الذ 

!!   أخر في العالم خالف الشرق األوس
ــروعات قرارات...    ــ م مشـ ـــات وتقد ــاء المجلس في المناقشــ ــــترك أعضـــ واشـ

األ ــــروعان، تقدم  ــ ــ ــــوفييتي مشــ ــ ــ ان لالتحاد الســ ان و ـــات، و ــــ ة الجلســـ ول في بدا
الثاني في المراحل  ة، وتقدم  د وجهة النظر العر ـــارمة تؤ ــ ارات صــــ ــــمن ع يتضـــــ
فوز بإجماع  اغة "ناعمة" طمعا في أن  ـــــ ــ ــ ــــ انت صـ ــة و ــ ــ ــــ ــــ األخيرة من المناقشـ

  المجلس.
   ، طرة على مجلس األمن في أزمة الشرق األوس انت مس ا  ولكن أمر

ــ ــ انت مســـ ـــرائيل  ــ ن الفيتو وحده ألن ريبتها إســ ة، ولم  طرة على األرض العر
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ــــي في  ــ ــ اسـ ــ ــ ــــ ــــراع السـ ــــ ة في إدارة الصـ ق ا الحق انت قوة أمر ا، فقد  هو قوة أمر
ر الســــاح الذ حققته  مجلس األمن، مســــتندة في األصــــل إلى "النصــــر العســــ
اســـي  ضـــاف إلى ذلك أن االتحاد الســـوفييتي قد جنح إلى العمل الســـ إســـرائيل".. 

ــغ ــ قى ميزان القو  والضــ ة، و ـــــرائيل عن األرض العر ـــي لزحزحة إسـ الدبلوماســـ
ا وٕاسرائيل معا.   راجحا نحو أمر

ات واضـــحا أن العدوان اإلســـرائيلي    وتأجلت جلســـات األمن غير مرة.. و
فا، وال  ـــينتهي من غير عقاب حتى وال قرار.. ال عن ــ ــــ س ســـــ ــو ـــــ ــــ ــ على منطقة السـ

فا.. فا، وال لط   خف
دأ العمل وراء   ا، على مشروع  و ا وأمر س، واتف العمالقان، روس الكوال

غة أخر للمشروع  اإلجماع.. فجاء ص قرار، وعرض المشروع على المجلس فأقره 
ي، وقد نص على "إدانة انتهاكات وقف إطالق النار، واألسف على  األمر

و  ة الح يد على احترام وقف إطالق النار، ومطال ا والخسائر، والتو مات الضحا
ةالكف عن إطالق النار والتعاو  ة الدول   ... )1(ن مع هيئة الرقا

ـــة    ــرائيلي وانتهــــت معــــه المجزرة والملحمـ ــــ ــ ــ ـــ ــدوان اإلسـ ــذا انتهى العــ ــ وه
ــرائيل،  ــــ ــ ــ س، من غير تنديد بإســــ ـــو ــ ـــــ ــ اة في منطقة الســ حة، على معالم الح والمذ

ـــــ ــــرائيل، وهزمة أخر لالتحاد الســ ا وريبتها إســـ ــرا آخر ألمر ــ انت نصـــ وفييتي ف
امين!! ام العرب الم   وأصدقائه ح

ــ    ــــرق األوســــ س قد فتح ملف أزمة الشــ ــو ولكن العدوان على منطقة الســــ
ة ألزمة  ة السلم من جديد أمام مجلس األمن، وانتقل إلى الموضوع الكبير "التسو
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ه وراءه منذ أن انتهت الســــخونة في  ـــوع الذ تر .." وهو الموضـ ــرق األوســــ الشــ
ــتة ــ ام الســ ا حرب األ ـــا ــع فيها القضـــ ــ ضــ بر  متلك ثالجة  .. فإن مجلس األمن 

اردة، لتزداد برودة على برودة. ة ال   الدول
دأ مجلس األمن في اجتماعاته داخل المجلس، وفي االجتماعات وراء    و

فة لينفذ  حثا عن النقطة الضــع قرع أبواب الصــراع العري اإلســرائيلي  س،  الكوال
ة بين  ة سلم ة.. ودخل الموضوع في مراحل منها إلى تسو إسرائيل والدول العر

ــهر نوفمبر.. والمناورات والمداورات تدور  ـــ ـــهر يوليو إلى شـ متعددة، ابتداء من شـــ
ــالغــة التعقيــد إلى هــذا الحــد، ولكن ألن  ــة  ـــــ ــ ــ ــــ في حلقــات مفرغــة.. ال ألن القضـ
انت تســتهدف تحقي المســتحيل.. والمســتحيل هنا هو الصــلح  ة  المســاعي الدول

لى الوطن.. والوطن هنا هو فلســـطين.. وفلســـطين، في هذه المرحلة، يجب أن ع
ــادتهـا  ـــــ ــ ــ ســـــ عترف العرب بـذلـك، وأن يلتزموا  ـــرائيــل.. وأن  ــ ــ ــ ــــ ون معظمهــا إلسـ

  وسالمها، ذلك ما يرده العمالقان الكبيران "ولكل وجهة هو موليها"!!
ان هذا هو الهدف الدولي طيلة رع القرن الماضــــي منذ أن ن   ـــأت لقد  شـ

ات المتحدة وأعوانها، داخل األمم المتحدة وخارجها،  ــرائيل، ولم تدخر الوال ــ ـــ ــ ــ ــ إسـ
عـد الجهـد لتحقي هذا الهـدف، ولكن هذه الجهود المتالحقـة لم تحق ما  الجهـد 
ة  ــقطت األرض العر ــ ـــتة وســ ــ ام السـ ه.. إلى أن وقعت حرب األ ــعى إل ــ انت تســ

ــة الك ــ ــ ــــ انت الفرصــ ـــرائيلي.. ف ــ ــــ ــ ــرائيل معا تحت االحتالل اإلسـ ــ ــ ــــ ا وٕاســ بر ألمر
ـــار آخر قطرة حتى  ـــاره إلى آخر قطرة.. واعتصــ ــر" واعتصــ ــتغالل هذا "النصـــ الســـ

  الذرة..!!
ام الســـتة تضـــع أوزارها على مشـــارف القتال، وضـــفاف    ولم تكد حرب األ

علن في غير  ي جونسون  س األمر األردن.. وهضاب الجوالن، حتى اندفع الرئ
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ة موارة أن أزمة الشـــرق األ الصـــلح بين الدول العر تها إال  ن تســـو م وســـ ال 
ح  ــ ــ ــــ ــ ــ ع المنازعات القائمة بينهما.. ومن هنا أصــ ـــــرائيل، واالتفاق على جم ــ ــــ ــ وٕاسـ

ة جزء ــرائيلي عن األرض العر ــ ح  اً االنســـــحاب اإلسـ ــ ــ ــالم.. وأصـ ـــفقة الســـ من صــ
م هذه الصفقة..   الوطن الفلسطيني في صم

ا النجاح ا   ــــرائيل وأمر ــ ــــ ــ لمطلوب في المرحلة األولى من ولقد تحق إلســ
حث دائرا حول وقف إطالق النار.. هل  ان ال ـــــات مجلس األمن حين  ــ ــ ــــ مناقشــ
ة.. وأفلحت  ــرائيلي من األراضــــي العر ــحاب اإلســ االنســ يرافقه أو ال يرافقه طلب 
ون  تخاذل االتحاد الســوفييتي، في أن  قدراتها وســلطاتها الضــاغطة.. و ا  أمر

قيت قرار مجلس األمن قا ـــحاب.. و ــ ــــرا على وقف إطالق النار، من غير انسـ صــ
ة تحت االحتالل، وتلك هي حصيلة موقف مجلس األمن..   األرض العر

ة العامة التي    ـــرائيل أن الجمع ــــ ــ ــ ا وٕاسـ ـــر" ألمر ــ ــ ــــ ولقد زاد من هذا "النصـ
ــوفييتي، قد  ــ ــــ ــــ ـــة الطارئة بناء على اقتراح االتحاد السـ ــ ــ ــــ انعقدت في دورتها الخاصــ

ةانتهت إلى غير  ان ذلك تكرسا الحتالل إسرائيل لألرض العر   .قرار.. و
ة، فلم تكد الدورة الطارئة تقفل    وجاءت ثالثة األثافي على يد الدول العر

ــطس من  ــ ــــهر أغسـ جلســـــاتها، حتى انعقد مؤتمر القمة العري في الخرطوم في شـ
التسو 1967عام  اسة النضال القومي العري، وتبنى األخذ  ة ، فانصرف عن س

ـــــهير  ــ ــالمي الشـ ــ ــ ــــتســ القرار االســــ ة"  ـــن الن ــ ة.. مقدما الدليل على "حســـ ـــــ ــ اسـ ـــــ ــ السـ
استئناف ضخ البترول العري"، دعما لما أسماه الصمود العر ي.. الصمود في "

   )1(ساحة الهزمة!!
                                                           

ــيـــل مؤتمر الخرطوم  )  )1( ـــ ــــ ـــ ــــقير في تفـــاصــ ــ ـــــــ   : الهزمـــة الكبر مع الملوك،انظر:أحمـــد الشـ
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ــات المتحــدة، وهي تخط    ـــاب الوال ــ ــــ ــــ ــ ــل هــذه العوامــل دخلــت في حسـ
ـــرائ ــ ــ ــ ة وٕاســــ ـــدار قرار "يلزم" الدول العر ــــ ــــ ــتصــ ــ ــ ــــ التفاوض وحل الخالفات الســـ يل، 

ة الدخول في الصلح النهائي.. وما أن بدأ مجلس األمن    بينهما.. وفي النها
ات المتحدة تُ  س حتى بدأت الوال ة السو صدد معر ة  و العر حث الش د دِّ ر في 

س برهانا جديدا  ة السو الصلح العري اإلسرائيلي، وتتخذ من معر مة  نغمتها القد
ا البرئة، وتتساءل: ألم نقل على صحة رأ يها.. وراحت تندب الخسائر والضحا

االتفاق  ة األزمة  لكم أن األمر خطير.. وأنه ستقع أحداث جسام إذا لم تتم تسو
  والسالم؟..

ل    ات المتحدة عن مناشدات السالم  وجاء دور الخطب فلم تتورع الوال
ــارك في هذه الحملة المندوب البرطا ــ ــ ـــ ــ ــ ارادون، الذ تقو وورع، وشــ ني اللورد 

ام البرطانيين في  ان أحد الح ـــتر فوت، و ــ ــ ــ ــــ ــــمه قبل هذا اللقب المسـ ــــ ــ ــ ان اســ
العدالة  التعل  الغة  ه الم ـــطين في عهد االنتداب البرطاني.. فقد وصـــــلت  فلســ

ة في الســـمو اإلنســـاني.. ففي أوالح  ، هو غا ن أنشـــد بيتا من الشـــعر اإلنجليز
الشعر والشاعر بلهجة مؤثرة فقالإحد الجلسات استشهد ال ارادون    : )1(لورد 

Earth is Sick 

And Heaven is weary of Hollow Words 
Which states and kingdoms utter 
When they speak of truth and justice 

وترجمتها: "ملت األرض، والسماء ضجرت من الكلمات الفارغة، التي تنط بها 
صدق أن حين الدول والممالك اد المرء ال  ما تتحدث عن الح والعدل " .. و

ا في مجلس األمن ,  ه مندوب برطان ستشهد  ون هذا الشعر انجليزا , وٕان 
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ان لهذا الشعر  ولو ادعاه شاعر عري او اسيو أو أفرقي لصحت دعواه , و
  مغزاه .. 

بير يلع  ان مقدمة لدور  ه الوفد والواقع أن هذا الشعر اإلنجليز 
ارادون  شف اللورد  اإلنجليز في مجلس  األمن خارج المجلس وداخله , وقد 
س قال : "إنه ووفود  ة السو عن ذلك بنفسه , ففي خطاب الذ ألقاه غداة معر
اد التي يجب  ة القليلة على وضع الم ام الماض عملون في األ انوا  المجلس 

ة أزمة الشرق ان يتضمنها مشروع قرار منصف ومتوازن لت " سو  )1(،األوس
ضين.. فاإلنصاف ينفي التوازن، والتوازن  وتعبير "منصف ومتوازن" يجمع بين النق

  ينفي اإلنصاف!!

ـــروعات: األول وعلى هذا فقد عُ    ــ ــ ــــ ــت على مجلس األمن ثالثة مشــ ــ ــ ــ ـــ رضــ
ــة..  ون إلى وجهــة النظر العر ـــروع الــدول غير المنحــازة وهو أقرب مــا  ــــ ــــ مشـــ

ـــــر  ــــ ــ ي والثاني وهو مشـــ ة.. والثالث وهو ِّ يؤ –وع أمر ـــــرائيل ــــ ــ ــ د وجهة النظر اإلسـ
مه أن  ـــروع األول.. والهدف من تقد ــ ثيرا عن المشـــ ـــي ال يختلف  ــــ ـــــروع روسـ مشـــ

ة..   االتحاد السوفييتي قدم مشروعا لصالح الدول العر
ـــروعات الثالثة، على اختالفها في    ة على هذه المشـــ والمالحظة المشــــــتر

ات، أنها قد نصــــت ن  األولو على االنســــحاب إلى خطو ما قبل القتال.. ولم 
ـــحــاب إلى خطو الهــدنــة لعــام  ــــ ــــ ــ ين خطو 1949في أ منهــا دعوة لالنسـ ، و

يلومتر مرع من الوطن 1949، وخطو 1967 ــــعة آالف  ــــ ــــ ضـ ، ما يزد على 
ــــرائيل.. ولم ال تفعل ذلك  ــ ـــــروعات الثالثة إلى إسـ ـــــطيني "تخلت" عنها المشــ الفلســ
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قة و  ــد ــه قد الدول الصـــ ـــمي نفســـ العدوة على الســـــواء، ما دام الموقف العري الرســ
  رضي بهذا التراجع، الحزن المشين!!

رتير العام لألمم المتحدة، المســـتر يوثانت رحمه هللا،    ولقد حدث أن الســـ
ام من على  ـــــعة أ ــ ــ ضــ قد أنجد الموقف العري، حيث ال تنفع النجدة، فأدلى قبل 

ـــارة ســـــواء في  منبر األمم المتحدة بتصـــــرح هام ة إشــ ــت هناك أ ســـ ه ".. ل قال ف
ــحــة أو تطبي  ــ ـــ ــ ــ ــ ــة العــامــة أو في مجلس األمن تــدل على تغيير في صـ الجمع

ــات الهــدنــة نتيجــة للحرب األخيرة أو حرب  ــة 1956اتفــاق ــل اتفــاق ، والواقع أن 
ة بين الفرقين..  ــــلم ة ســـ ــو فرض أن تظل نافذة إلى أن تتم تســـــ ــا  ــــمن نصـــــ تتضـــ

ــات  ن تعــديــل أو تعلي هــذه االتفــاقــات.. وتنص االتفــاق م موافقــة الفرقــاء  ــأنــه 
ن إنهـــاؤهـــا من طرف واحـــد.. وهـــذا هو موقف األمم  م ـــأنـــه  س فيهـــا نص  ول

قرر مرجع مختص غير ذلك".. ظل هذا الموقف إلى أن    )1(المتحدة دائما، وس
انت المشاورات خلف      سير في اتجاه آخر.. و ان  ولكن مجلس األمن 

انت متخلفة بدورها عن "موقف الكو  ة التي  س متخلفة حتى عن الخطب الرسم ال
، ولو في أدنى حدوده، واللورد  ه الشاعر اإلنجليز الح والعدل" الذ ناد 

 َّ الفارق بين "خطبته في المارادون نفسه قد ذ جلس ر المندوب السوفييتي 
س.."   )2(وأحاديثه وراء الكوال

و لحضور هذه المرحلة  والمندوب الروسي الذ   صا من موس جاء خص
ة  ــــوف نائب وزر الخارج ــ ــ ــــ وزتنســ يد  ــــ ــ ــ ــ ــات مجلس األمن هو الســــ ـــ ــــ ــــ من مناقشــ
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ادت أن تؤد إلى  ـــهيرة التي  ــ ــ ــــ ا الشـــ و ة، وهو معروف منذ أزمة  ـــــوفييت ـــ ــ ــ الســ
ة، وأنه  اسة الروس أنه من الحمائم في الس ا،  ا وروس رة بين أمر مواجهة عس

ة يجنح إلى اللين والت ــرا لد الوفود العر ـــــ ن ســــ واف في األزمات الحادة.. ولم 
عد أن  أ قرار،  قرار،  ــي يرد االنتهاء من مجلس األمن  ــ ــ ــ ــــ أن المندوب الروســ
ـــــحاب القوات  ـــ ــ انسـ ـــدار قرار  ـــــ ــتصـــ ــــ ــــ ة العامة معا في اسـ ــــل المجلس والجمع ــــ ــ فشـ
ـــلب في  ـــ ــــ ــــل بذاته هو الذ أد إلى زادة التصـ ــــ ة.. بل إن هذا الفشـــ ـــرائيل ــــ ــ اإلســ

  الموقف اإلسرائيلي..
ـــــرائيل جهارا    ــــ ــ ــ ــر إسـ ــــ ــ ــ ا تأخذ بناصــــ انت أمر وفي الجانب اآلخر، فقد 

ــــتر آرثر جولدبرج في أن  ـــهيوني المســـــ ــ ــ ي الصــ ـــــفير األمر ونهارا، ولم يتردد الســــ
ــــروع رطت  ـــرائيل خيرا منه.. ففي هذا المشـــ ـــــنع إســــ ـــــروع قرار ال تصــ عرض مشــ

ــــلح العر ـــرائيلي والصــ ـــحاب اإلســـ ا بين االنســـ ه.. وفي أمر ــام ف ــ ي رطا ال انفصــ
ه في مجلس األمن في جلســــــة  ي "أن هذا  15خطا ــفير األمر نوفمبر أعلن الســــ

م  ة وفي صــــم م القضــــ ــنعه.. إنه في صــــم س مصــــطنعا.. نحن لم نصــ الترا ل
ة.. فال انسحاب من غير حدود آمنة م   )1(عترف بها.."تارخ القض

ا إزاء هذا التعارض بين الموقفين: األمر   ي والروســـي، جاء دور برطان
مثل دور الوســ بين الموقفين  ان هذا الدور في ظاهره  ة، و اســ ة الســ في اللع
ة  ارادون إلى حل ـــف ومتوازن".. ومن هنا دخل اللورد  ــــول إلى قرار "منصــ للوصـ
ة "إن موضــــوع  ــهد المصــــفى، فقال للوفود العر الشــ ــانه  عد أن غمس لســ النقاش 

ــان،والوصـــول االنســـحاب هو رأس ا م، وأنتم تردون العدل ال اإلحسـ لة عند ــ لمشـ
لة الالجئين.." وقال إلسـرائيل "وأنتم ال تردون االنسـحاب  ة عادلة لمشـ إلى تسـو

                                                           
 .7ص  المرجع نفسه، )1(



  

-80-  

ــــــلم دائم، إلى حدود آمنة.." ثم خاطب  ــــ ــ ـــــة.. ولكن إلى ســ ــــ إلى خطو هدنة هشـــــ
ــا  ــدافهمــ ـــا.. وٕان أهــ ـــالبهمـ ال الفرقين على ح في مطـ قولــــه: "و غير الفرقين 

عضا.." عضها  مل    )1(متضارة.. بل إنها 
غة وعد بلفور ســنة  هوهذ   صــ ر المواطن العري  ة تذ اغة البرطان الصــ

ــــاء 1917 ــ ــ ــ ا التزامها "بإنشـــ ــف قرن من الزمان، حينما أعلنت برطان ــ ــــ ــــ ، قبل نصـ
مصالح الطوائف غير  شر عدم اإلضرار  الوطن القومي اليهود في فلسطين 

ة.." و  عضا.اليهود عضهما  مل    ٕان هذين االلتزامين ال يتعارضان بل 
مشــــروع قرار    ارادون  ة هذه تقدم اللورد  اغة البرطان وانطالقا من الصــــ

  -ينص على اآلتي:
اجة)   عد الدي   :إن مجلس األمن (
ـــالم عادل ودائم في  -1 ــ ــ ــ اد الميثاق يتطلب إقامة ســـــ د أن تحقي م يؤ

ستوجب تطبي    -ال المبدأين التاليين:الشرق األوس و
ة من أراض احتلتها في النزاع   -أ ــرائيل ـــحب القوات المســــلحة اإلســ سـ

  األخير..
ادة   -ب ـــــ ع ادعاءات أو حاالت الحرب واحترام واعتراف لسـ إنهاء جم

اســي وحقها  ل دولة في المنطقة، واســتقاللها الســ ووحدة أراضــي 
ــمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالم ضـ ــــ ــ ــ ســ ش  في الع

  ديد أو أعمال القوة.الته
ضا الحاجة إلى: -2   د أ   يؤ
ة في المنطقة. -أ   ة الدول   ضمان حرة المالحة في الممرات المائ
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لة الالجئين. -ب   ة عادلة لمش   تحقي تسو
ــــي لكل دولة في  -ج   ــ ــ اسـ ــــــ ــــــتقالل الســـ ة واالســـ م ـــمان المناعة اإلقل ــ ضــــ

  لسالح.المنطقة عن طر إجراءات بينها إقامة مناط مجردة من ا

طلب من األمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق   -3  
جر اتصاالت مع ا م و ق ي   ، ة إيجاد اتفاق،األوس غ ة   لدول المعن

اد  ة ومقبولة وفقا لنصوص وم ة سلم مساعدة الجهود لتحقي تسو
  هذا القرار..

ـــب من األمين العـــام أن يرفع تقررا إلى مجلس األم  -4   ن حول طل
ن.."   تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت مم

انت    ل مطالبها التي  ـــرائيل  ــــروع قد أعطى إلســــ ـــح أن هذا المشـــ وواضــــ
امها في عام  صفه اللورد 1948تصبو إليها منذ ق عي لذلك أن  ان من الطب ، و

أنه "أعظم قرار أصدرته األمم المتحدة حتى اآلن". ه    ارادون في خطا
عل ا   أنه لم ولم  عيد،  لجانب العري على مشـــروع القرار من قرب أو 

ـــحاب..  ــــ ــــ ــ يد موقفه من االنسـ عرض على المجلس، واكتفى الجانب العري بتو
شر.. وواضح  ر مشروع القرار بخير أو  ذلك فعل المندوب اإلسرائيلي فلم يذ و

ان قبوال صامتا لمشروع القرار البرطاني.   أن هذا الصمت من الجانبين 
ـــــروع    ــ عض الوفود ترد أن تدرس مشـ حجة أن  ــــة مرتين  ــ وتأجلت الجلســ

وماتهم"... ولكن  ــأنه من ح ــ ـــــ ــــ شــ مات  القرار "نظرا ألهميته وخطورته ولتلقي تعل
عض تعديالت  ان في الواقع، من أجل إقناع الوفد البرطاني بإدخال  التأجيل 
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ـــد أع ــا.. قـ ــــة، وأكثر توازنــ ـــروع تكون أقرب إلى وجهــــة النظر العر ــ ــــ ــــ طى المشـ
  البرطاني لليهود معظم مطالبهم، وأسق للعرب معظم مطالبهم!!

س (   ام وراء الكوال نوفمبر) والدول العظمى في  16/20وانقضت أرعة أ
ــانده الوفد  ســـ ــروعه  ـــر على مشـــ ما بينهم، والوفد البرطاني مصــ محاورة ومناورة ف

ي، وعاد المجلس إلى االنعقاد فعرض االتحاد ال ة الجلسة األمر سوفييتي في بدا
ـــروع  ــ اد يختلف عن المشـــ ، وال  ـــاب ــروعه الســـــ ــ ـــ ـــروعا أخف وألطف من مشـ ــ مشـــ
ارهم وف  ة الالجئين لم ينص على عودتهم إلى د البرطاني.. حتى أنه في قض
ضعة عشر قرارا، بل استخدم نفس النص البرطاني  ما قررته األمم المتحدة في 

لة الالجئين". ــ ــ ة عادلة لمشــ ـــو ن "تســـ ـــــوفييتي لم  ا أن المندوب السـ . وظهر جل
م مشروع قرار، نجح أو لم ينجح.   يهدف إال إلى مجرد تقد

ل  روقد برَّ    المندوب السوفييتي مشروعه الخفيف اللطيف، بخطاب طو
ون مبررا للمشروع البرطاني فقد قال.. ".. يجب أن نالح أنه قد  اد أن 

ة لموضوع إزالة آثار برزت مؤخرا ظروف مالئمة للوصول إ اس ة س لى تسو
ة،  ة سلم ة مصلحتها في تسو العدوان اإلسرائيلي.. ولقد أظهرت الدول العر
 .. حث في الطرق التي تؤد إلى سالم دائم في الشرق األوس واستعدادها لل

ة في توحيد ال ه له مصلحة حيو سالم في منطقة واالتحاد السوفييتي من جان
".. ة عن االتحاد  )1(الشرق األوس ا هذا قد تحدث المندوب السوفييتي ن و

ة..   السوفييتي "وأصالة" عن الدول العر
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شف النقاب عن المحاوالت التي    ارادون لشرح مشروعه، و وعاد اللورد 
ل  ـــــر على  ـــــ يف أنه أصــــ ه، و س إلدخال تعديالت عل انت تجر وراء الكوال

ـــغ  ــ ـــت لضــ ــ ه.. فقال "لقد تعرضــ ـــديد من قبل الفرقين إلدخال لمة وحرف ف ــ شــ
االنســحاب.. ولكن ذلك يهدم التوازن المتســاو  تعديالت، وخاصــة في ما يتعل 
رنا "االنسحاب من أراض" وهذا النص واضح.. ونحن غير  في المشروع.. لقد ذ
الســـــالم الدائم.. ونحن  ما يتعل  ــتعدين إلجراء أن تغيير في هذا النص أو ف مســـ

ل العام الذ بني  إذا حاولنا أن نزل "قرميدة" هنا أو "قرميدة" هناك.. فإن اله
ة سيهو ساقطا"!!   عنا

ان المطلب العري قد تواضــــع إلى القاع، فإنه لم يرفض المفاوضــــات    و
ما ناد مؤتمر الخرطوم في " ش والصلح مع إسرائيل،  ه" الثالثة التي تآالوالتعا

ذلك لم  –سـبتمبر  –أعلنها قبل شـهرن  ن المطلب العري يدعو إلى تحرر و
ه في أن  ل مطل ــــر  ــ ــ ــــ ــطين وغير ذلك من المواقف "المتطرفة".. فقد حصــ ــــ ــــ فلســــ
لمة "أراض" وذلك  ضــيف المندوب البرطاني على مشــروعه "أل" التعرف عند 
ام  ـــرائيل في حرب األ ــي التي احتلتها إسـ ع األراضــ ــامال جم ـــحاب شــ ون االنسـ ل

ــــتة.. ولكن المندوب ال ــــ ـــــافة "أل" التعرف، واعتبر أن الســـ ــ ـــ برطاني قد رفض إضـ
ل" المشروع يتساق على األرض.   إضافتها ستكون "القرميدة" التي تجعل "ه

ي "الكرة" وأعلن    رة القدم، تناول الســفير األمر فعل الالعبون في  ما  و
ـــروع البرطاني رغما عن أنه قدم  ــ ـــوته إلى جانب المشــ طرح صــــ ــتعد أن  ــــ أنه مسـ

ع من نوفمبر، ألن المشـروع البرطاني للمجلس  ا خاصـا في السـا مشـروعا أمر
ــــة  اد الخمســـ مثل االتجاه العام في المجلس وألنه يتف مع الم ــب تعبيره، " ــ ــ حسـ
ه  ــ شـ ام الســــتة ".. ثم وجه ما  س جونســــون في أعقاب حرب األ التي أعلنها الرئ
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ــ ــ حــ ــأن ال  ــــ ــــذار إلى المجلس  ـــل على ااإلنــ ــديـــ ــــال أ تعــــ ـــروع ول إدخــ ــ ــــ ــــ المشـ
قوم توازنه على  ة للفرقين، و ما قال: "يراعي المصـــالح األســـاســـ البرطاني،ألنه 

قينا إنها الشفرة التي ستقطع أوصال فلسطين. )1(حد الشفرة.."!!   و
ا    طن، أن أمر ي الم عد هذا التحذير األمر ــعر مجلس األمن،  ــتشــ واســ

ـــروع البر ــيف حرفا واحدا على المشــ ـــتعدة أن تضـــ طاني وطلب المندوب غير مســ
حاول على الدوام أن يتستر على مواقف االتحاد السوفييتي،  ، وهو الذ  البلغار
مات.. فتمت الموافقة على  ـــاور وطلب التعل ــــ ـــــة يومين آخرن، للتشـ ــ تأجيل الجلسـ

  التأجيل إلى يوم األرعاء في الثاني والعشرن من شهر نوفمبر..
ــهر وال بد لنا أن نقف قليال عند هذا ال   ــ ــــرن من شـــــ ــــ تارخ.. الثاني والعشـ

لة، في الصــحف  عد ذلك لســنين طو ة،  نوفمبر.. فقد تكرر على األســماع العر
ة!! وازداد  ام القوم ــاء.. حتى غدا من األ ــ واإلذاعات، وفي خطب الملوك والرؤســ

ة والراعي!! ح مؤتمر جنيف حديث القاصي والداني، والرع عد أن أص   تكراره 
عد ظهر يوم األرعاء  وانعقدت الجلســة   في الســاعة الثالثة والنصــف من 

انت مصــادفة  ســود الوطن العري من المح إلى الخليج.. و ان الظالم  حين 
ــــه  ــد ف ــان الوطن يجــــل عن العزاء وال يجــ ــ عض العزاء، وٕان  ــــة فيهــــا  توقيت

  السلوان.
ان أبرز المتكلمين في هذه الجلسة هو مندوب الهند.. ومنذ أن وق   عت و

منط وعلم  ة  ة العر ـــــ ـــــ ـــتة والمندوب الهند يدافع عن القضـــ ــ ــــ ــ ام الســ حرب األ
ــوفييتي على وجه التأكيد، فراح مندوب الهند  ودفء، وقد فاق مواقف االتحاد الســـ
عد ذلك إلى القول  ـــروع البرطاني، ثم انتقل  ـــعف في المشــــ ــ ـــح مواطن الضــ ــ يوضــ
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عني اال ه من قبل المجلس فإنه  أنه في حالة تبن ع " ــــامل من جم ــــــحاب الشـــــ ــ نسـ
 .. لمات أخر ع األراضـــي.. و ة المحتلة.. وٕاني أكرر، من جم ــي العر األراضـ
ة الواقعة غري  مة، المنطقة األردن ع سيناء وغزة، القدس القد االنسحاب من جم

  نهر األردن، والمنطقة السورة".
اشرة،   ة م حتى  وما أن ألقى المندوب الهند الكرة على الهدف في إصا

تلقفها المندوب البرطاني فإنها موجهة إلى مشروعه.. فأعلن بإصرار ووضوح، 
أن لكل وفد ملء الحرة  ي " على "حد الشفرة"، حسب تعبير المندوب األمر
ومته في مجلس األمن، وأن مشروع القرار ال يخص  اسة ح حدد س والح في أن 

عا.. وٕان القرار وحده  هذا الفر أو ذاك، أو أ وفد من الوفود.. إنه يخصنا جم
ة عن  ا الن اغته واضحة.. وأ وفد إنما يتكلم  هو الذ يلزمنا، ونحن نعتبر ص
ه المندوب البرطاني. مثل ما رد  ارات أخر  ع   نفسه.."ورد المندوب اإلسرائيلي 

ـــتنف   ـــ ل جهد  دواسـ ل قول معادا، و ح  ــ ــ ل قول وجهد، فأصـــ ـــوع  ـــ الموضـ
ررا، فأعلن الرئ ت.. م اب التصــو س أن الوقت قد حان إلقفال المناقشــة، وفتح 

ــروع  ـــــ ـــروع الدول غير المنحازة، المشـــ ـــ ــروعات: مشــــ ــ ــ ــ وأن أمام المجلس أرعة مشــ
ي، مشروعان من قبل االتحاد السوفييتي، والمشروع البرطاني.   األمر

ـــغيرة.. فقد أعلنت وفود الدول    ة صــ ــرح ــ مسـ وهنا ختمت الملهاة المأســـــاة 
طرح غير المنح ي أنه ال  ازة عدم اإلصـــرار على مشـــروعهم، وأعلن الوفد األمر

ت على  ــــو ــــ ــوفييتي أنه ال يرغب التصــ ــ ــ ت، وأعلن الوفد الســــ ـــو ــــ ـــروعه للتصـــ ـــ مشــــ
قي المشروع البرطاني على مائدة المجلس فطرح  ه في هذه المرحلة.. و مشروع

اإلجماع، وتمت الموافقة على المشروع ال ت، فارتفعت األيد  برطاني.. للتصو
قرار مجلس األمن رقم  عرف منذ ذلك الوقت  ح  ــ ــ ــــ ـــادر في  242وأصـ ــ ــ  22الصــ
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ا، هو 1967نوفمبر  ـــــ ا وروسـ اتفاق أمر ح هذا القرار، و يف أصــــــ ــنر  ـــ .. وسـ
  المظلة التي ينعقد تحتها مؤتمر جنيف.

، على    ــات المتحــدة، مرة أخر ــا والوال ـــــ ــ ـــ ــ ــذا التقى العمالقــان: روســ وه
ما  ة فلســطين،  ما فعال قبل ثالثة  1947فعال عام قضــ م فلســطين، و في تقســ

شأن وقف إطالق النار.   شهور 
ـــئوم (   ــ ــ ــتمر على القرار المشـ ــ عدها مؤتمر 242وســــ ـــرة أعوام ينعقد  ــ ) عشـــ

ـــطين،  ــ ة فلســـ ــ ـــ ة قضـــ ــف ـــ ــ اهما، ليتفقا على تصـ ـــة العمالقين إ ــــ جنيف، تحت راسـ
..   صورة أخر

عـــا، العمالقـــان الكبيرا   ـــة ولقـــد فـــات هؤالء جم ن، ومن تحتهمـــا، أن حر
ــعوب أعظم منهما، وأن "االتفاقات  ات" و التارخ أكبر منهما، وأن إرادة الشــ ــو التســ

  صائرة إلى زوال.
ع    ـــتـذرو معهـا جم ــــ ــــ اح، وســـ مـا تذروه الر ـــــ ـــــ ــ إنهـا ال تعـدو أن تكون هشــ

ان أصحابها. ائنا من  عات التي تحملها،    التوق
عها   ة جم الها إن فلســطين هي ملك األمة العر ة، وأج الها الماضــ أج  ،

ــبر  ـــ ـــالح عليها، أو أن ينزل عن شـــ ــ صـــ ملك أحد أن  الها الوافدة، وال  القائمة وأج
س الرؤساء. ان ملك الملوك، أو رئ   واحد منها، حتى ولو 

م.   عا، والتارخ أمامنا وأمام عا، والرؤساء جم ان الملوك جم  حتى ولو 
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ع   د النصرنقبل 
مة عد الهز   ما رفضنا 

  
ــــرن من    ـــــاء يوم األرعاء في الثاني والعشــ عة من مسـ ـــا ــ ــاعة السـ ــ في الســ

ـــهر نوفمبر في عام  ـــــ ــــ ــــر مجلس  1967شــ ــــ ــ ــ لمات مدونة في محضــ انت آخر 
ــيئا واحدا: هو النص اإلنجليز  ــــ ــ ــ ـــ ومتي إال شـ األمن، تقول ".. لن أحمل إلى ح

ــروع القرار البرطاني.. وحينما تدرس ــ ــتحدد  لمشــ ومتي ســــ ـــروع فإن ح ــ نص المشـ
ــ ــ ــــ ــــوء سـ ــ ــ ما بينتها.." موقفها من قرار مجلس األمن على ضـ ــــة  ــ ــ ــتها الخاصـ ـــ اســــ

هذه الكلمات انتهى مجلس األمن )1( وانفض مجلس األمن على هذه الكلمات، و
..   من مناقشة أزمة الشرق األوس

ــرائيلي    ــ ــــ ــاحب هذه الكلمات هو الوزر اإلســــ ــ ــــ ــ ان صــ انت إا أو ان، و ي
ــا انت  فرنســـ ــرائيلي.. و ــ هي الســـــبب في الموقف الختامي الذ أعلنه الوزر اإلسـ

ـــة  ــ ــــة، وهي قصــــ ــ ــ ـــــة القصـ ــ "أل" التعرف هي الحافز على هذا الموقف.. وخالصــ
، أن المندوب اإل ان ذلك في عهد ديجول، لم ترو ـــي في مجلس األمن، و فرنســــ

ا  رطان ا و ا.. فقد ن مسترحا إلى مناورات الدول الثالثة العظمى: روس وأمر
ة  ـــالم بين الدول العر ــ ــرائيلي بإقامة الســ ــ ــ ــحاب اإلسـ أظهر تململه من ر االنســـــ
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املة،  حرة  ة  ــلم ة الســــ ـــو ــ ة يجب أن تقبل التسـ ـــــرائيل وأكد "أن الدول العر وٕاسـ
ة على أ سبب وجود قوات إسرائيل ة من أ ضغ    )1(راضيهم"...حرة خال

ــي قد تناول ثم إن المندوب اإل   ، فقد أشــــار إلى أن فرنســ نقطة هامة أخر
ـــروع القرار البرطاني قد احتو على "أل" ال"النص اإل ــ ــ ــ ـــي لمشــ ــ ــ عرف إلى تفرنســــ

ـــارة هي  انت هذه اإلشـــ فهم القرار بهذا المعنى.. و ــــي.." وأنه  لمة "أراضــ جانب 
  التي أثارت حقد الوزر اإلسرائيلي على "أل" التعرف.. وقال ما قال..

ــات مجلس األمن والواقع أن "أل"    ـــبب في تأجيل جلســ انت السـ التعرف 
ة ومعهم أصــــدقاؤهم من الدول غير المنحازة، يجادلون  ام، والوفود العر ألرعة أ
ضــع هذه الكلمة الصــغيرة المؤلفة من ثالثة أحرف  ناشــدونه أن  ارادون و اللورد 

.. وســـا   Theاللغة اإلنجليزة  نده في قبل لفظة "أراضـــي" ولكن من غير جدو
انت "أل" التعرف عند المندوب  ــرائيلي.. و ــــ ي واإلســ هذا الموقف الوفدان األمر
ــم  ـــعرة التي تقصـــ له.. أو هي الشــ البرطاني هي "القرميدة" التي ينهار بها البناء 

قول األعراب. ما  عير،    ظهر ال
قــة التي ال مراء فيهــا أن هــذا الجــدل حول "أل" التعرف، لم    ولكن الحق

له.. إنه يتصـــل ن ب ــوع  الموضــ ــل  ا يتصــ ان موضــــوع ا.. لقد  ا وال لغو يزنط
لها أو معظمها، أو  ة  ـــحاب من األرض العر ــ ــرائيلي.. االنســ ــ ــ ــحاب اإلسـ ـــ االنســ

  عضها!!
اال فإن النصوص األخر    ن الخوف من "أل" التعرف وهما أو خ ولم 

دها وال ـــــار  في قرار مجلس األمن تبرر هذه المخاوف.. إنها تؤ ــــ تبددها.. فقد أشـ
ذلك انتفى  ه" و قرار مجلس األمن إلى "الحدود اآلمنة، المتف عليها، والمعترف 
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امل وال  ــحاب غير  ح االنســ ــ ة المحتلة.. وأصــ امل األراضــــي العر الجالء عن 
ــعهــا واالتفــاق عليهـا  ـــــ ــــ مقــدار، وٕالى حـدود معينــة، يجــب وضـــ ــامـل، إنـه يتم  ـــ ــــ ــــ شــ

ــــرائيل، واالعتراف من جانب الدول واالعتراف بها.. واالتفاق هنا  ــــ ــ ــ من جانب إســ
ة. ض على األراضي العر ة.. وٕاسرائيل هي التي تق   العر

ـــهوال    ــ ــــ ـــغير تطو وراءها سـ ــــ ــ ولذلك فإن "أل" التعرف، على حجمها الصـ
ــتيالء عليها،  ــ ـــ ـــرائيل في االســ ــــ ا، وقر ومزارع، تطمع إســ ــا ــــ ة وهضـــ اال، وأود وج

سبب الحدود اآلمنة التي تتعلل به   ا وتتدلل عليها.و
ســـتعرض مناقشـــات مجلس األمن خالل األشـــهر    والمواطن العري حين 

ام الســتة تفاجئه ســلســلة من التراجعات  الخمســة التي جاءت في أعقاب حرب األ
ة، وآخرها ما جاء في قرار مجلس األمن، ففي المرحلة األولى من  ـــــ ــ ــ ــــ اسـ ـــــ ـــــ ــ الســ

ان الحديث يدور حول ا النسـحاب اإلسـرائيلي إلى المناقشـات في مجلس األمن، 
ـــل، موقَّ  1949خطو الهدنة لعام  اتفاق مفصـــ ة التي تحددت  ع من الدول العر

ه من قبل مجلس األمن.. ثم تراجع الموقف إلى  ــــدي عل ــــرائيل، وجر التصـ وٕاسـ
ـــحاب إلى خطو الخامس من يونيو لعام  ــ ـــــ .. ثم جاء  1967الحديث عن االنســـ

ـــجل ت 242قرار مجلس األمن رقم  ــــ ســــ ــحاب ل ــ ــ ــ راجعا آخر، حينما نص على انســـ
ت التفاق الطرفين، على  ــرائيل، إلى خطو جديدة، لم يتم تحديدها، بل تر ــ ـــ ــ ــ ــ إسـ

  أن يراعى فيها أن تكون "حدودا آمنة ومعترفا بها"..
ــــواه.. معناه أنه    ــ ــ ــــ س له معنى ســ وهذا التراجع الجديد له معنى واحد ول

ــة" التي تقع بين  يتعين على الفر العري أن يتنــازل عن "األرض ــطين ــــ ــ ــ الفلســــ
م لعام  ــ ــ ــرائيل، تقع في  1947خطو التقســ ــــالح إســــ إلى حدود أخر متقدمة لصــ

ة تزد على خمسة 242إطار القرار  .. وهذه تشمل مساحة من األرض الفلسطين
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يلومتر مرع  نتج عن أ خُ  –آالف  أجمعه.. و مس مساحة الوطن الفلسطيني 
ـــرع ـــيدة شــــ ــ ــــرائيل ســ ح إســـ ــ ــ ة ألرعة أخماس التراب ذلك أن تصـــ ة، ومالكة قانون

ــــه عطاء من األمم المتحدة في عام  ــــ عضـ ـــطيني،  ــ عض اآلخر 1947الفلســــ ، وال
ــــخــاء من مجلس األمن في عــام  ــ ــ ــ ــة في الحــالتين 1967ســــ .. وعلى الــدول العر

  الموافقة على هذا العطاء وهذا السخاء..!!
ــه مجلس األ   س هــذا الكالم مجــازا ولكنــه مــا يــدعو إل من حينمــا نص ول
ع االدعاءات.." وذلك  –الفقرة ب من المادة األولى  –في قراره  "على إنهاء جم

شأن فلسطين!!   شمل "االدعاء" العري 
ة لقرار مجلس    طول بنا المجال لو أننا أردنا أن نضـــع دراســـة تحليل وقد 

ل مطالبها ا لتي األمن، وحســب المواطن العري أن يدرك أنه قد حق إلســرائيل 
قها  ــرائيل تحق ــــ ل.. تلك المطالب التي حاولت إســـ انت تتطلع إليها منذ زمن طو
عن طر األمم المتحدة وخارجها، فلم تفلح أبدا.. ذلك أن دورات األمم المتحدة 
المفاوضات والصلح بين العرب  لها قد شهدت محاوالت جادة الستصدار قرار 

ان نصـيبها الفشـل.. ومن أهم ه ذه المحاوالت مشـروع القرار الشـهير وٕاسـرائيل، و
ة، في عام  ــات بين الدول 1954الذ قدمته ثماني دول غر مفاوضــــ ـــروع  ، للشـــ

ــوات االتحاد الســـــوفييتي، والدول  ـــروع في ذلك ألصـــ ـــرائيل، وفاز المشــ ة وٕاســ العر
ة  )1(الرفاق. ة المطلو األغلب فوز  ة أن  ديهي أنه لو قدر لمشروع الدول الثمان و
ة لم تكن  فإنه من ة أن تتجاهله، ألن األرض العر ــور على الدول العر ــ ــ ــ ــــ ســ الم

ه الحال في عام  ح عل ما أص   .1967عامئذ محتلة من قبل إسرائيل، 

                                                           
ة، أحمد الشقير  :انظر في تفصيل ذلك )1( ة والدول اة العر عون عاما في الح  .أر
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ننا أن نحدد أن قرار مجلس    م ص  م إلى التخصــ وحين ننتقل من التعم
  -األمن قد حق إلسرائيل ما يلي:

ة، ألول مرة -أوال ام إســـرائيل  فرض على الدول العر الصـــلح مع ,منذ ق
ــا على األرض  ـــادتهـ ــ ــ ــــ ـــــ سـ ش معهـــا، واالعتراف بوجودهـــا و ـــل، والتعـــا ـــــرائي ــ ــــ ــ إسـ
ــالفة.. وهذه  ــــ ــــ ــ إنهاء حالة الحرب معها، وٕالغاء االدعاءات الســـ ة، و ــــطين ــ ــ ــــ الفلســ
ـــدها مجلس األمن في بند واحد.. وهذه المطالب  ة، حشـ مجموعة مطالب إســــرائيل

ة  ـــتها األمة العر ــب أن رفضــ ومات عبر عشـــــرن عاما ســـ ا وح ــعو اإلجماع شـــ
  .1947منذ عام 

ا ح المالحة الحرة في  -ثان ــــرائيل  ـــــ ــ ــ االعتراف إلسـ ة  ألزم الدول العر
ة. انت رفضته مصر ومعها الدول العر س، وذلك ما  ة وقناة السو   خليج العق

أ  -ثالثا ام  ـــــرائيل، واالمتناع عن الق ة إلســ التخلي عن المقاطعة العر
اته من ع ــطيني في تحر ـــعب الفلســــ ـــمل الشـــ ــ شـ ـــرائيل، وهذا  ــ ــــد إسـ مل عدائي ضــ

ة..   األرض العر
عا لة الالجئين  -را ــ مشــ ما يتعل  ـــرائيل ف فلم ينص أزاح العبء عن إسـ

ل دوراتها على عودة  ة العامة في  انت تفعل الجمع ما  قرار مجلس االمن , 
ارهم  ة عادلةالالجئين إلى د ـــو ة  وٕانما نص على "تسـ ـــو لة الالجئين" والتسـ لمشــــ

العادلة عند إسرائيل، تساندها الدول العظمى، هي توطين الالجئين حيث هم في 
عيدين  قاء مليونين من الشعب الفلسطيني  األرقام  الوطن العري.. ومعنى ذلك 

  عن مدنهم وقراهم.
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ــا قاء في  -خامســــ ال ة  ــرائيل أن تطالب الدول العر ــ ـــة إلســ ــ إتاحة الفرصـ
ــــرائيل في حاجة  مناط حجة أن إسـ ة  ــطين ة غير الفلســـ معينة من األرض العر

جزء من "الحدود اآلمنة"..   إليها 
ـــا ــ ــ ــــادســــ ــــ ة  -ســـ ــــي العر ــ ــ ــالح في األراضـــ ــــ تحديد مناط مجردة من الســـــ

ــيها فضـــــال عن  ة على أراضـــ ادة الدول العر ة وفي ذلك انتقاص لســـــ ـــطين والفلســ
ة..   األرض الفلسطين

عا ــا ــــ ــ ــ ــو  -ســـ ــ ــ ــــ ــــحاب الترا العضـــ ــــ ة واالنســـــ ــــرائيل ــــ ــــ  بين المطالب اإلسـ
ة  ــرائيل. ال تســــلم األرض العر ـــة إســ ضـ ح الزمام في ق حيث أصــــ ــرائيلي..  اإلســ
ذلك  ة، و ــرائيل ـــــ المطالب اإلســــ ة  ـــلمت الدول العر ــ ــــ ة، إال إذا ســ إلى الدول العر
ما  ة، أو  شـــرو إســـرائيل ة الصـــلح  تكون إســـرائيل قد فرضـــت على الدول العر

ة إلى قبول قال المن ــطر الدول العر ــ ـــــ ــــ ـــــي في مجلس األمن.."تضـ ــ ــ ـــ دوب االفرنســ
ة..". ة تحت ضغ االحتالل اإلسرائيلي لألرض العر ة سلم   تسو

ــافا إلى أنه  -ثامنا ـــحاب، مضـــ حدد زمنا لالنســ إن قرار مجلس األمن لم 
قى  ـــاء، وت ـــحب حين تشــ ـــرائيل.. تنســ موافقة إســ عاده ومداه.. بل رطه  حدد أ لم 

  تشاء. إلى حين
ـــعــا   ـــ ــ ــ وهــذا هو األول واآلخر.. إن قرار مجلس األمن ينهي النزاع  -تــاســــ

ــعيدين العري  ــــ ة على الصــ ـــــطين ة الفلســـ ــ ـــ قفل ملف القضـــ ــرائيلي، و ــــ العري اإلســ
عد أن  ة،  ة العر ادة"، الشــــرع دولة ذات ســــ غ على إســــرائيل، " صــــ والدولي، و

ــنتناول هذا الموضـــــوع الخطي ــ ة، وسـ ة الدول ـــرع الشــ ــيل واف في ظفرت  ــ ر، بتفصـ
  فصل خاص...
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المقابل، إلى    عطي قرار مجلس األمن  تساءل المواطن العري، وماذا  و
ة.. وفي هذا المجال فإننا ال نجد بنوداً  ـــيب  الدول العر ـــردها.. فإن نصــ ثيرة نســ

امل،  ــحاب غير  ة في قرار مجلس األمن، في أحســــن األحوال، انســ الدول العر
  ف شرو الغالب على المغلوب..!!في زمن غير محدد، وو 

ـــر قرار مجلس األمن وذاع خبره في الوطن العري، حتى    ــ ــ ــــ ومــا أن نشـــ
ن األمر في حاجة إلى تحليل  ــب والرفض، ولم  ــ الغضــ ة،  ــــجت األمة العر ضــ
ــها المرهف ونظرتها  ــــ حسـ ة  ـــعرت األمة العر ــ ـــتشــ ــ بير، فقد اســ ـــير  ــ ــــع وتفســ ــ واسـ

ة ال مة أن القرار يؤد إلى تصف ذا بإيجاز ووضوح.السل ة.. ه ة الفلسطين   قض
قرار مجلس األمن    ـــؤول يرتفع في التنديد  ــ ـــــوت عري مســـ ان أول صـــ و

ــرن من  ــ ــدر القرار في الثاني والعشــــ ــ ــطيني، فقد صــــ ــ ــ ـــعب الفلســ ــــ ـــــوت الشـ ــ هو صـ
ة  -نوفمبر مقر منظمة التحرر الفلسطين ا  وفي اليوم التالي عقدت مؤتمرا صحف

ـــم  ــ اسـ ه  ـــيال، في القاهرة أعلنت ف ــ ــــطيني رفض القرار جملة وتفصـ ــعب الفلســ الشــــ
ـــحفيين  ــ ـــر المؤتمر جمع من الصــ ــهاب.. وقد حضــــ ـــ ل إســ اب  ــ ــ ــــرحت األســـ وشـــ
ة،  ــع في الصـــــحف العر انتشـــــار واســـ ـــحفهم، وحظي  ه إلى صــ األجانب وأبرقوا 
 ، ش معي إلى جوار بلـــد ــاهرة تع خـــارج القـــاهرة.. وقـــد أوجعني ذلـــك، فـــإن القـ

..   مسق رأسي، ومهو فؤاد

ـــادف في ذلك اليوم    ــ ان قد  –نوفمبر  23 –وصـ اجتماع مجلس األمة و
ـــعب  ــ ــ ــــه ليخاطب الشـــ ــ ــ ـــر نفســ ــ ــ س عبد الناصـــ ، وأعد الرئ ــــاب ــــ أعد له في وقت ســ
س  ام المهمومة.. وتحدث الرئ ما يهمها في تلك األ ة ف ـــر واألمة العر ــ ــ ـــ ــ المصــ

ه أك ل شـــيء.. وفي ختام خطا ل شـــيء عن  لهجته  عادته و ب عبد الناصـــر 
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ـــره عنها إلى أن فرغ  ـــ ــــ صــــ قرأ منها ولم يرفع  ــغيرة، فراح  ــــ ــــ س على ورقة صــــ الرئ
.. حذف أخر لمة وال أن  ضيف    منها.. وهو حرص أن ال 

ـــدر في    ــــ قرار مجلس األمن الذ صــ ه يتعل  ــم من خطا ــ ان هذا القســـــ
ـــهــا ".. مع أن  ــــ ـــ ــ ــة أنقلهــا بنصــ ــال ــارات الت ــالع الليلــة الفــائتــة، وحــدد موقفــه منــه 

ـــوح.. فإن القرار التف ــــ ــــ عض الوضــ ـــيرات التي أعطيت للقرار البرطاني تحق  ــ ـــ ــ ــ سـ
ما يتعل بنا  قرار مجلس األمن.. ف اف.. ماذا نفعل  البرطاني في رأينا غير 
ة لنا  النســـ شـــأنه مع أصـــدقائنا.. وهناك نقطتان محددتان  نحن ندرســـه ونتشـــاور 

ن أن نقبل فيهما أ أخذ وعط م ــع جدال، وال  ــ ــــ ــ ــت موضــ ــــ ــــ ســ اء.. األولى هي ل
ة  ل شـــبر من األراضـــي العر ة، من  ل األراضـــي العر االنســـحاب الكامل من 
ــرائيل  ـــ ــمح إلســـ ـــــ ة أننا لن نسـ التي جر احتاللها في معارك يونيو.. والنقطة الثان
س.. إن المرور  ــو ــــ ــ ــ انت التكاليف أن تمر في قناة الســــ ان الثمن ومهما  مهما 

س جزء ال يتجزأ من  س جزءفي قناة السو ة.. وهو ل ة فلسطين األصل من  اً قض
الخطو  عد هاتين النقطتين.. فنحن على التزام  ة إزالة آثار العدوان، و ــ ــ ــــ ــ ــ قضــ
األرعة التي حددها مؤتمر القمة العري في الخرطوم.. ال اعتراف بإســرائيل.. ال 
ة ألنها ملك شـــــعب  ــطين ة الفلســـ القضـــــ ــة، وال تصـــــرف  ـــلح معها، وال مفاوضـــ صــ

  .".فلسطين.
حتاج إلى    ــــحا ال  ــ ــــر واضــ س عبد الناصــــ ان هذا الموقف من الرئ ولقد 

قرار  ذلك فإنه لم يندد  ارات الرفض.. و ــتخدم ع ــــ سـ ح أنه لم  ــح ــــ ـــاح.. صـ ـــ ضـ إ
ـــردها تؤد حتما إلى رفض قرار  ــــ مجلس األمن.. ولكن القيود االحترازة التي ســـ

ما ال ت مؤتمر الخرطوم تتنافى مع قرار مجءامجلس األمن.. فإن ال لس األمن 
..   قبل التوفي
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بيرا، دون    ـــرا  ــرائيلي، فقد اعتبر قرار مجلس األمن نصــ ــ أما الجانب اإلسـ
ان قرار مجلس  ة.. وحتى حين  صــوره واضــحة وصــرحة ورســم علن قبوله  أن 
ــات  ــالــة البرق ـــروع قرار برطــاني يتــداولــه المجلس أعلنــت و ــ ـــ ــ ــ األمن ال يزال مشــ

ة  أنهم "أ –نوفمبر  20 –اليهود ة  ــم ــورة غير رســ صــ ــاروا  ن اإلســــرائيليين قد أشــ
ـــــحاب، وال  حدد زمن االنســ ـــروع البرطاني، ألنه ال  ــ ــوا مع المشــ ــــ شـ ع نهم أن  م
ون االنسحاب إلى حدود الخامس من يونيو.." وهذا استنتاج منطقي  فرض أن 

ع من منط القرار نفسه.   نا
ح المشـروع البرطاني قرارا صـادرا م عد أن أصـ ن مجلس األمن توالت و

ـــدور القرار  ــاعات على صــ ه.. فلم تمض ســـ الترحيب  ة  ــرائيل ــــرحات اإلســـ التصـ
ل  ــ ــ شـــ ــــرائيلي "أن القرار يرتكز  ــــرائيل جاليلي" وزر اإلعالم اإلســـ حتى أعلن "إســـ
ة وأن الخطو  ـــرائيل والدول العر ــ ــترك بين إســـ ــــ ـــي على مبدأ االتفاق المشــ ــــ سـ رئ

ة اق ة لوقف إطالق النار  على حالها إلى أن تستبدل بها حدود آمنة متف  الحال
ــرائيلي  عد يومين من صــــدور القرار أعلن الوزر اإلســ ا أعليها ومعترف بها".. و

ان: "أن إســرائيل ســتكون مجنونة إذا انســحبت من األراضــي المحتلة قبل إيجاد إ ي
ارنج ممثال تور جونار  قدوم الد ـــــرائيل ترحب  ة دائمة.. وأن إســــ ـــلم ـــ ــ ة سـ ــو ــــ  تســـ

ــة في إطــار قرار مجلس  ـــــلم ــــ ــ ــة الســـ ـــو ــ ــ ــ ــــ حــث التسـ لألمين العــام لألمم المتحــدة ل
ان  س أر ـــح رابين رئ ــ ــ ــــل إلى لندن الجنرال إسـ ــ ــــه وصــ األمن.." وفي اليوم نفســــ

ـــرائيلي  ش اإلســ قرار  –الج ــرائيل ترحب  أن إســـ ــحفيين في المطار " ـــرح للصـــ فصــ
عوث دولي إلى الشرق األوس للوص شأن إرسال م ة مجلس األمن  ول إلى تسو

ة.." وحينما عاد الوزر اإلســرائيلي  ان من اجتماعات مجلس األمن إا أســلم  –ي
ـــوله إلى تل أبيب "أن قرار مجلس األمن ير بين  –نوفمبر  26 أعلن غداة وصــ
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ة المحتلة وٕاحالل الســـالم وٕاقامة  ة من األراضـــي العر انســـحاب القوات اإلســـرائيل
ــروعات القرارات التي طالبت  حدود آمنة ومتف عليها.. وٕان ــــ ــــ ــ ع مشــ ــــل جم ــــ ــــ فشــ

موضـــوع الســـالم الدائم والحدود المتف عليها،  انســـحاب إســـرائيل دون ر ذلك 
  عتبر انتصارا إلسرائيل..".

يد قرار    ــــرائيل بتو ة مولم تكتف إســـــ ـــم ــ ــ ـــرحات الرســ ــ ـــ التصـ جلس األمن 
ــه في  ــــتنــد إل ــ ــ ــــ مجموعــة من "األمر الواقع".. تســ تنفيــذ قرار ولكنهــا راحــت تعززه 

انت مدينة  ــــمن الحدود التي تقترحها، و الطرقة التي تردها وضــ مجلس األمن، 
ـــوال إلى إعادة  ــــ ل" األمر الواقع.. وصـــ مة أبرز الجوانب في إقامة "ه القدس القد

ما يتمنون!! م،  ل القد   بناء اله
انت تبن   ـــــرائيل  ـــ ــ ـــدور قرار مجلس  يوالواقع أن إسـ ــ ــــ األمر الواقع قبل صــ

عد صـــدوره.. ففي اليوم األول من ســـقو القدس األمن ، ومضـــت تســـتكمل بناءه 
ة  ــــرائيل ـــــ ــــ أيد القوات اإلسـ مة  ـــرائيل قد  –يونيو  7 –القد ــــ ـــــ أن إســ توالت النذر 

"فتحت" القدس ولن تخرج منها.. فلم تمض ســـاعة على اقتحام المدينة المقدســـة، 
ــــي د ــــ ــ ــ ــــل الجنرال موشـ ــ ــ ــــ ان إلى حائ مدينة الطهر والجالل والجمال، حتى وصـ

لمتــه المعروفــة "لقــد رجعنــا، ولن نتخلى عن القــدس.. لقــد حررت  ى وقــال  الم
ها أبدا.." وجاء  قواتنا المدينة المقدسة عاصمة إسرائيل، أقدس مقدساتنا ولن نتر

في  المه إلى أعده ل ة، فصــلى عند الحائ ووجه  س الوزارة اإلســرائيل ول رئ شــ
ـــلين اليهود قائال: "إن  ، أنا أعتبر نفســــي المصـ م في التارخ اليهود هذا يوم عظ

ان مم ثيرة من اليهود  الً ثاآلن وفي هذا الم ال  أجمعه، وألج ــعب اليهود  ــــ ــ للشـ
انت تحن أرواحهم نحو القدس ومقدساتها".   الذين 
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ة في اليوم الثاني    ــــرائيل ــ ــ ــــرحات قامت الجرارات اإلســـ ــــ وتعززا لهذه التصـــ
املها حو  اء  ى اقتالع أح عا أ –ل حائ الم ا رف ــالم ــــ ــ ــ اء تمثل تراثنا إســــ ح

ا،  ا وتكا مة رائعة، ومساجد فاتنة، وزوا ا مجيدا، فانهدمت منازل قد وتارخا عر
ـــات.. وأزلـــت، بـــذلـــك، من على وجـــه األرض معـــالم  ت ـــاطـــات ومـــدارس وم ور
عيد أبناؤن ــ ــ رها على مر الزمان، وســـــ ظل التارخ يذ ـــــ ــ ة مجيدة.. ولكن ســ ا تارخ

ون البناء..  عدنا بناءها على أروع ما    وأحفادنا من 
ل هذا، ومجلس األمن يناقش العدوان اإلســـرائيلي، وٕاســـرائيل غير    جر 

علن ضم  قانون إسرائيلي  الرأ العام الدولي.. ثم "شرعت" لهذا العدوان،  ة  ال م
شطرها عاصمة إل مة إلى إسرائيل، معلنة "وحدة القدس    سرائيل..".القدس القد

انت األمم المتحدة، في تلك الفترة، تعقد جلساتها الطارئة، فثارت ثائرة    و
ه عن "شـــديد  ة العامة قرارا أعرت ف ة، فأصـــدرت الجمع ة واإلســـالم الوفود العر
ز  القل للحالة السائدة في القدس نتيجة للتدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير مر

ــرائيل إلغاءها،  المدينة، وتعتبر أن تلك ــ ــ حة، وتطلب إلى إســـ ـــح ــ ــ التدابير غير صــ
ز القدس.. وتطلب إلى  ـــأنه تغيير مر ـــــ ــــ ان أ عمل من شــ واالمتناع فورا عن إت
ة العامة ومجلس األمن عن الحالة وتنفيذ القرار، وذلك  األمين العام إعالم الجمع

  .)1(في غضون أسبوع على األكثر من تنفيذه.."

ــبوع المحدد, و  ـــى األســـ د المدينة, دون أن ومضــ ــت إســـــرائيل في تهو مضـــ

صـــوت  ــوتا. ولم  أكثرة تســـعة وتســـعين صـ ــدر  تنفذ من القرار شـــيئا, مع أنه صـ

ات المتحدة.. ت عشرون دولة على رأسها الوال   ضده أحد.. وامتنعت عن التصو
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عد    ًا  ـــــدرت قرارا ثان ع أن تفعله.. فأصـ ـــتط ة العامة ما تســـ وفعلت الجمع

ام من قرا ــرة أ ــــ ــ ــــف وابلغ القل لعدم التزام عشـ ــ ــ ــد األسـ ــ ــــ رها األول " تعرب عن أشـ

ع  ـــف جدًا لتخلفها عن تنفيذه, وتكرر الطلب بإلغاء جم ـــ ــ ــ القرار, وتأســ ــرائيل  ــــ ــــ إســ

ــــأنه تغيير  ان أ عمل من شــ ـــار اتخاذها, واالمتناع فورا من إت ــ التدابير التي صـ

ز القــدس.. وتطلــب من األمين العــام  ــ إعالممر ة العــامــة مجلس األمن والجمع

ــع  ه تســــ ـــوت إلى جان ــــاب فقد صـــ عن الحالة وعن تنفيذ القرار , ومثل القرار الســ

ت ثمان عشــرة دولة صــوت أحد ضــده, وامتنعت عن التصــو  وتســعون دولة, ولم 

ات المتحدة عد ذلك قرارات أخر مماثلة سـنعرض )1(على رأسـها الوال .. وجاءت 

  لها في حينها.

ة لعدم االنســـحاب من بيت ولم تقتصـــر إســـرائيل على موقف   ــ النسـ ها هذا 

ــة  ـــتعمرات في األرض العر ــ ــ ــــ المقــدس, فقــد أقــامــت في إطــار األمر الواقع, مســـ

قول  ما  ـــمار جحا,  ــ ـــي المحتلة, ولتدق فيها مســـ ــ ـــــحاب من األراضـــ لتعرقل االنســـ

ة أقامت إســرائيل مســتعمرتين , اســمت األولى  المثل العامى .. ففي الضــفة الغر

ة "هاعرفا" في ســهل أرحا ,  "حوش عصــيون" بين الخليل والقدس , وأســمت الثان

اس , وعلى الســـاحل  ان وفي المرتفعات الســـورة أنشـــأت إســـرائيل مســـتعمرة قرب 

ــمتها  ل : اســ ــرائيل مســــتعمرة , عند ســــبخة البردو الشــــمالي من ســــيناء أنشــــأت إســ

عد ذلك  ــرائيل  ــــ ــأت إسـ ــ ــــاب , وأنشـــ ــ ــرائيل السـ ــ س وزراء إســـ ـــارت" رئ ــ ــــي شــ "موشـــ

ــتهدفة (تنفيذ ) قرار  ة , مســ ـــيناء والجوالن والضــــفة الغر مســــتعمرات أخر في سـ
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ة  مجلس األمن , وف الشــرو التي تفرضــها .. وصــعد عدد المســتعمرات اليهود

ة إلى ما فوق الخمسين !!    على األرض العر

ــان  242ونخلص من هــذا العرض الموجز أن قرار مجلس األمن رقم 

ة لحقت  اس رة التي نزلت بها في حرب هزمة س ة , الهزمة العس األمة العر

ام الســــتة .. ومن ح المواطن العري أن يتســــاءل : ومن المســــئول عن هذه  األ

ة ..؟  اس   الهزمة الس

ـــــر , على درجات متفاوتة بين     ــ ــ ــــ م العري المعاصـ ة .. إن الح مرة ثان

ة الكاملة عن هذه ا ة ورؤســـائه , يتحمل المســـئول قدر ملو ة ,  اســـ ــ لهزمة : السـ

ــتة , وما ألحقت  ــ ــ ام الســـ رة في حرب األ ـــــ ــ ــئوليته الكاملة عن الهزمة العســ ــــ مســـ

ـــبب في احتالل  ــــ انت الســــــ رة  ــ ــ ــــ ــ ة من ذل وعار .. فالهزمة العســـ األمة العر

ــيناء والجوالن .. وعلى رأس ذلك بيت المقدس.  ـــ ــ ة وســــ ــفة الغر ــــ ــرائيل للضـــــ ــ ــــ إســـ

ة ثبتت االحت ــ ــ اسـ ـــخ والهزمة الســـــ ة, إلى أن ترضــ ــــرائيلي لألرض العر الل اإلسـ

ة لمشيئة إسرائيل.    اإلرادة العر

ة  وال شــك أن مجلس األمن في مجموعة يتحمل قســطًا وافرًا من المســئول

هيئ له  ــــر للمعتد أن يجني ثمان عدوانه, و سـ ــــداره مثّل ذلك القرار الذ ي بإصـ

ز القوة, وُلزم المعتد  ة من مر ـــو ــــ ـــــ فرض التســ فاوض المعتد أن  ه أن  عل

ا  اهل أمر قع على  ة  ة الدول تحت مظلة االحتالل.. وهذا الجانب من المسئول

قدر متفاوت  ـــر, و م العري المعاصــ ًا.. غير أن الح أوًال, واالتحاد الســـــوفيتي ثان

ــه اإلدانـــة العـــادلـــة,  ــد التـــارخ, وفي عنقـ قف بين يـ ـــاء,  ــــ ــ ــ ـــ ــ بين الملوك والرؤسـ
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ة األولى واألخيرة عن االحتالل وتثبت االحتالل , على السواء .. ولنعد  والمسئول

قين..   قليًال إلى مؤتمر الخرطوم.. فعنده الخبر ال

ام  عد حرب األ ة  ــاد األمة العر ار الجو العري العام الذ سـ ــتذ إن اسـ

ســـورًا 1967الســـتة, وما تال ذلك من انعقاد مؤتمر الخرطوم في صـــيف  س م , ل

ة وظاللها في صــفحات قليال ضــاتها الح ام بن وجة متالمت .. إنه صــورة تلك األ

رة  بير .. ولكن شيئا واحدًا يجب إبرازه وهو أن الهزمة العس تحتاج إلى مجلد 

حتها  انت ص ة وأججت غضبها, و ام الستة قد أثارت أشجان األمة العر في األ

ام , القتال القتال , والوحدة الوحدة , البت   رول البترول..في تلك األ

ــــادقة وأمينة ومخلصــــــة ,  ا العرب , صــ ل دن حات في  انت هذه الصــــــ

ل  ات مهما غلت .. تجلى ذلك في  ــح ــــ ـــبر على التضـ ــ مان, وصــ وراءها عزم وٕا

ارزن : األول يوم المظاهرات الكبر التي قامت في  ــــة في يومين  يوم , وخاصـــ

ـــر  ــ ــ س عبد الناصــ ة المتحدة تطالب الرئ ـــتقالته, الجمهورة العر ـــ الرجوع عن اســـ

ــهر  ـــــ ــر إلى مطار الخرطوم في آخر شــ ــ ــــ س عبد الناصـ ــول الرئ ــ ــ والثاني يوم وصـــ

ستقبل 1967أغسطس  ه ل رة أب س  ,غداة أن خرج الشعب السوداني , عن  الرئ

ش واحد.. حات خالدة: شعب واحد، ج ص سر    المن
ــتئناف   ــادق وعزم أكيد على اســـ م صـــ ــم ة: تصـــ  ان هذا حال األمة العر

ادرة  ل أقطار العرب قد أخذ زمام الم ان الشعب في  عد حين.. و النضال ولو 
ذا طوعا  املة، ه ـــاملة  ــ ــ ــ ا" مقاطعة شــــــ ا وأمر مقاطعة دولتي العدوان "برطان
ة  ارا.. من غير طلب وال تشــرع.. وهذا االندفاع الشــعبي دفع الدول البترول واخت

ان اجتماع عري، ـــخ البترول.. و ــ ــ ــ ــــ ـــم وزراء  إلى وقف ضـ ــ ــ ــ غداد، ضـــــ عقد في 
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ة  ــاد ــ ــ اإلجماع اتخاذ تدابير اقتصـ ـــي  ــ ـــاد العرب قد أوصــ ـــ البترول والمال واالقتصـ
ــافة إلى إجراءات  اإلضــــ ــترليني،  ــ ة من الدوالر واإلســ ــيد الدول العر ـــ ـــدد رصـ صـــ

  البترول الرادعة..
ـــدق وجد لكل    ل صـــ ــــتعدة  انت األمة مســ في هذا الجو المتأجج، حين 

ة، انعقد مؤ  ـــح ــ انت األمة تضــ ـــعار إزالة آثار العدوان.. و ــ تمر الخرطوم تحت شــ
ة  ر ـــــ ــ ـــ ــ ة متكاملة عســ ة تتطلع إلى المؤتمر وهي تنتظر انبثاق خطة عر العر
ة إلزالة آثار العدوان.. وتنتظر من قائد  ـــال ــ ــ ة. خطة نضــ ـــــ ــ اســ ــ ــ ة وســـــ ـــاد ــــ واقتصــ
ه مقدمات  تف ـــــر أن يخرج من هذا المؤتمر وعلى  س عبد الناصــــ ـــيرتها الرئ ــــ مســ

اطؤ وال هوادة.. اؤها.. واالنطالق إلى التنفيذ من غير ت   هذه الخطة وأع
ة    ـــو ــــ ــ ـــمتها: التسـ ــــ ، أســـ ــــيرة المؤتمر قد جنحت إلى خطة أخر ــــ ولكن مســ

ة عن طر  اس انت خالصتها أن المساعي الس ة إلزالة آثار العدوان.. و السلم
ـــهر إلى إزال ــــ ــــ ــــعة أشـــ ــــ ــ ــ ضــ ن أن تؤد خالل  م ة آثار األمم المتحدة وخارجها 

ان العدوان الثالثي على مصر في عام  ما جر إ   ..1956العدوان، 
ــا لمنظمة التحرر،    ــــ ــ ســ ــــــفي رئ ت في مؤتمر الخرطوم بوصــــ ــار ـــ ــــ ولقد شـ

ة  ة العر سات القض ة شرحت فيها مال رة مسه وقدمت إلى الملوك والرؤساء مذ
ـــــردت طــائفــة من المقترحــات لمعــالجــة الموقف، وأبــد ــــ ــــ يــت في تلــك المرحلــة، وسـ

أن االتجاه العام  ــــرت " ـــود جو المؤتمر، وأشــــ ــ ســـ مخاوفي من االتجاه العام الذ 
ما يلي: صه ف ن تلخ م   في مناقشات المؤتمر 

عاد استئناف القتال في وقت قرب. -1     است
ة مع الدول  -2   ة واالقتصــــاد اســــ عدم الموافقة على قطع العالقات الســــ

  التي ساندت العدوان.
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ا، لزمن محدود أو غير  التخلي عن وقف -3   ل ا أو  ضــخ البترول جزئ
 محدود.

ة من منطقتي الدوالر  -4   ــــدة العر ــــ ــــ ـــــحب األرصـ ــــ ــ عدم الموافقة على ســ
  واإلسترليني.

ون قد اقتصـــــر    ه األمر فإن مؤتمر القمة  ــينتهي إل ان هذا ما ســـ "وٕاذا 
ا لمعر ل دعم وقوة، تار ة المجردة من  ـــــ اسـ ـــــ ـــاعي السـ ــ ة جهده على المسـ ة غا

ة.." الكالم وحدها في األمم المتحدة وغيرها أن  )1(تخرج العدو من األرض العر
ة قدمتها إلى مؤتمر القمة في الخرطوم، وقد  ـــم ــ ــ ــ رة رســـ تبته في مذ ان هذا ما 
س، وتخلى مؤتمر الخرطوم عن  ـــاورات وراء الكوال صــــحت توقعاتي، فبدأت المشـ

ــــاد والبترولي، اســـــي واالقتصـ ــ ــ ــــال السـ ــــلحة النضـ وفي الجلســـــة األخيرة التي  أسـ
ا  انت دولتا العدوان برطان عد أن  عقدها المؤتمر تقرر استئناف ضخ البترول، 

ة في وقف ضخ البترول. ان أن تستمر الدول العر ا تخش   وأمر
ات المتحدة، الصـــــعداء، فقد    ـــه الوال ر الغري، وعلى رأســ وتنفس المعســـــ

ا، ا وأمر ــائب  ان الخرف يدق أبواب أورو ــ ــ ــ ــــ ة أن تنزل المصــ ـــــ ــ ــ ــــ انت الخشـ و
اة إلى القرون الوسطى، في  أسرها، وأن تعود الح ة  الصناعة الغر والمصاعب 
ة  ة خال اة بدائ ات ح المصانع والمزارع، والمطابخ والمنازل، والمدارس والمستشف

ع وسائل المد   ة المعاصرة.نمن جم
ـــلح   ــ ــ ــــتخدام األسـ ـــت في اســــ ــ ــ ة قد مضـ ة ولو أن الدول العر ــاد ــ ــ ة االقتصــ

ــرائيل من  ــ ـــــ ــــ ا، واقتلع إسـ رطان ا و له وفي المقدمة أمر ة، لهب العالم  والبترول
ة  ة ســيناء والجوالن والضــفة الغر ة المحتلة، وأعاد إلى الدول العر األرض العر

                                                           
،تفاصيل مؤتمر الخرطوم في  )1( مة الكبر مع الملوك والرؤساء. انظر:أحمد الشقير  الهز
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يت المقدس.. أجل أل حة و ـــــف ة، وعلى صــ ــدة العر ــ عادها على طب من األرصـــ
ضـــعة أســـ ضـــعة شـــهور، على األكثر، ولكن ماذا من البترول.. وخالل  ع أو  اب

فعلون! قولون ما ال    تجد "لو"، والملوك والرؤساء 
أ    انت األمم المتحدة تته ــــدر مؤتمر الخرطوم قراراته هذه،  ـــــ ــــ وحين أصــ

ان  عدها دورات مجلس األمن.. ف ــــرن، ومن  ــــ ــ ــ ة والعشــ ة الثان لعقد دورتها العاد
ــا أن ال تحفــل المنظمــة العــال ع ــا أن تتجــه طب ع ــان طب ــة، و ــاألمــة العر ــة  م

ــة" مــا دام ملوك ــلم ــ ــ ـــ ــ ــ ــة السـ ــو ــــ ــ ــ ــة العــامــة ومعهــا مجلس األمن إلى "التســــ   الجمع
ة.. وقد استجاب لهم   ة السلم أنفسهم إلى التسو العرب ورؤساؤهم يتطلعون هم 

ليدعو إلى إقرار "سالم دائم وعادل في  242مجلس األمن، فأصدر قراره الشهير 
"..!!الشرق ا   ألوس
ــة هزمــة    ــاألمــة العر ــــر أن يلح  ــ ــ ــــ م العري المعــاصــ ــذا قــدر للح وه

ــيناء  ـــ ــ رة في سـ ــ ــ عد أن ألح بها هزمة عســــ ة على أرض الخرطوم،  ــــــ اســ ــ ــ ســــ
ة.   والجوالن واألرض الفلسطين

ة الذهاب إلى    ، من مغ ما فعل غير ـــــاء،  ــ ــ ــ ولقد حذرت الملوك والرؤســـ
ــــالح،  ــ ة األمم المتحدة من غير سـ ولكن ما حيلتنا في "الحاكم العري" الذ معر

ـــال العري قد ولد يوم  مه، وأن النضــ ح ة قد ابتدأ  ــب أن تارخ األمة العر ــ حسـ
  مولده.

ــحبت من    ــ ـــــ ع أن أفعله.. لقد انســـ ــتط ــ ــ ــــ وٕازاء هذا الموقف، فعلت الذ أســ
ة في  ــار ــ ع المشـــ ـــتط ــ ــاء "أنني ال أســ مؤتمر الخرطوم وأعلنت إلى الملوك والرؤســـــ

ـــــ ــ ــ ــحب من هذه السـ ــ ــ ــؤوليتها، ومن أجل ذلك فإني أنســــ ــ ــ ــ ـــــة، وال أن أحمل مســ ــــ اسـ
  المؤتمر".
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ـــحابي من    اب انســـ ــحفي أســــــ وخرجت من القاعة، وأعلنت في مؤتمر صــــ
ة في طرقها الذ أراده لها الملوك  ــــلم ــ ة السـ ــو ــــ ـــيرة التسـ ـــت مســــ ــ المؤتمر، ومضــ

ع حتى جاء اليوم الثا ضـــعة أســـاب ني والرؤســـاء في مؤتمر الخرطوم وما هي إال 
ــهر نوفمبر من عام  ــ ـــــ ــرون من شـــ ــ ـــــ ن، ذوجاء معه قرار مجلس األم 1967والعشـــ

ـــــرائيل، مرهونة  ــ ــ ــــ ــــــة إسـ ــــ ــ ــ ضـ ة في ق ة، ومعها الكرامة العر وجعل األرض العر
ما تشاء..   مشيئتها، تجلو عنها، يوم تشاء، و

  ومن المسؤول.. من المسؤول.. من المسؤول  
ل شف ل مواطن عري.. إنه على    ة ولسان..الجواب، يردده 

م العري المعاصر.. إنه المسؤول، وال مسؤول سواه..   إنه الح
عد حرب  راء، أما  عد الهزمة الن تة،  ـــ ـــــ ــــ ام الســ عد حرب األ ان ذلك 

م العري المعاصر قد وقع في خطأ أكبر!!   رمضان المجيدة، فإن الح
ة    عد النصــر، قرارا، أملته الهزمة.. وتلك مســؤول قبل اليوم، و بر إنه 

 نرجو أن يخرج منها قبل فوات األوان.. 
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   :حاسم يجواب إسرائيل
   "يونيو 5"لن تنسحب إسرائيل إلى خطو ما قبل 

ارنج ة إلى السفير  رة إسرائيل   من مذ

  
ــــادر في  242في البنـــد الثـــالـــث من قرار مجلس األمن رقم    ــ ــ ــ ــــ  22الصـــ

رتير العــا 1967نوفمبر من عــام  ـــــ ــ ــ ـــ م لألمم المتحــدة أن طلــب المجلس من الســ
ــاالت مع الدول  م اتصــــ ق ــ لكي  ــ ــــرق األوســ ـــا يتوجه إلى الشــ عين ممثال خاصـــ "
ة  ة إلى تحقي تسو ة من أجل الوصول إلى اتفاق، ومساعدة الجهود الرام المعن
 " اد الواردة في هذا القرار وهذا بند "تنفيذ ـــوص والم ة ومقبولة وفقا للنصـ ــلم ســ

 " ــاد ـ ــل، لوال أن "الم ــادا في عن جميـ ــفـ ــ ــ ــ ــــ الواردة في القرار تؤلف أغالال وأصــ
ة. ادة العر ة والس التنازل عن األرض العر ة، ال تنفك إال  ومات العر   الح

حث أمر تعيين ممثل خاص له    رتير العام، ي ان المســتر يوثانت الســ و
ة في  ــ ــ ــــ ــــاســ ــــ رة نقطة اتفاق أســ انت هذه الف ـــــدر قرار المجلس، فقد  ــ ــ صـ قبل أن 

ــــات  ــ ــ ــ ـــتة.. مناقشــ ــ ــــ ــ ام السـ ام األولى النعقاده للنظر في حرب األ المجلس منذ األ
ــــرن، حتى أبلغ  ـــــوت على قراره في الثاني والعشـــ صــ د مجلس األمن  ولذلك لم 
اره على  ـــرن أنه قد وقع اخت ـــــ ــــ ـــتر يوثانت مجلس األمن في الثالث والعشــ ــ ــ ــ ــــ المسـ

ون ممثله الخاص ف و ل د في موســـــ ـــو ــفير الســ ارنج ســـ ـــفير جونار  ي تنفيذ الســ
ام  د الق ـــو ــ ـــفير الســـ ــ موجب قرار المجلس.. وقبل الســـ المهام الملقاة على عاتقه 
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ــل إلى مقر األمم المتحدة في  ــ ــ و ووصـــ ــ ــ ه في موســـــ ـــــ ــ بهذه المهمة، وغادر منصــ
ـــرعا من  ان اإلجراء ســــ ــهر نوفمبر.. ف ــــ ـــرن من شـ ــادس والعشــــ ــ ــ ورك في السـ نيو

ــير في ر  ــ قي أن نســـ ارنج عبر األمين العام ومن ممثله الخاص. و ــفير  ــ اب الســـ
ة من  ـــير قرار مجلس األمن، ومواقف الدول المعن ــــ ــتة أعوام طوال لنر مصـــ ــــ ــ ســ

ة المحتلة. امه، ولنر مصير األرض العر   نصوصه وأح
ارنج لهذه المهمة موفقا من غير شـــك، فهو يجمع    ار الســـفير  ان اخت و

فرغ  د  من قراءة محاضر جلسات بين الكفاءة والنزاهة واالستقامة والمثابرة، ولم 
ين الــدائمين لكــل من الجمهورــة  ــالمنــدو ــادر إلى االجتمــاع  مجلس األمن حتى 
اره العرضـــة  ــع أمامهم أف ضـ ، ل ة المتحدة واألردن ولبنان وٕاســـرائيل، فراد العر
احث معهم في  ، والت ــ ــ ـــرق األوســـ ـــ ة في الشـ الدول المعن ــال  ــــ في خططه لالتصـ

ــورا الدائم، فقد تنفيذ قرار مجلس األمن، ول ــــ ــــ مندوب سـ ارنج  ـــفير  ــ ــ م يجتمع الســــ
ن  أعلنت سورا، يومذاك، رفضها لقرار مجلس األمن جملة وتفصيال، ولهذا لم 

سورا واردا.   االتصال 
ــي    ــ ـــــ ما فعل زميله في الماضــ ارنج مقرا له في قبرص،  ـــــفير  ــ ــ واتخذ الســ

ون أ ـــــ ـــب أنه ســ ــ قرب إلى الكونت برنادوت حين جعل مقره في رودس، وقد حســ
الشــرق األوســ وأوفر حظا من زميله شــهيد األمم المتحدة الذ ســق في شــوارع 

  .1948بيت المقدس في صيف 
ارنج إلى تل أبيب أوال، فإن زمام األمور بيد    ـــفير  ــ ومن قبرص طار الســـ

ة  مثل حجر الزاو ضــتها، واالنســحاب  ة المحتلة في ق إســرائيل، فاألراضــي العر
ـــــة مع في قرار مجلس األمن ضــــ ـــتف ــــ حاث مســ .. ودخل ممثل األمم المتحدة في أ

ة اإلســـرائيلي..  ان وزر الخارج ا اي صـــورة خاصـــة مع أ ة، و ومة اإلســـرائيل الح
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ة  ــ ة مدعاة للذهول.. ولوال أن الصــــبر هي حصــــن الدبلوماســ انت النتائج األول و
و والتخلي عن المهمة.. و  ــ ــ ــــ ــ ارنج العودة إلى موسـ ـــــفير  ــــ لكن األول، الختار الســ

أس أن  ـــدمة األولى.. وال  ــ ــ فزعوا من الصــ ـــيين يجدون عارا عليهم أن  ــــ الدبلوماســ
ة..   ون الفشل في النها

أنه ال    ا قاطعا  ة رأ ومة اإلســـــرائيل ارنج أن "لد الح ــفير  ولقد وجد الســـ
ــــات  ــ إال عن طر مفاوضـ ــ ــرق األوسـ ـــألة الشـــ ة لمســ ــو ــول إلى تســـ ن الوصـــ م

اشــرة بين الفرقاء تنتهي  ة م ن ســحب قواتها قبل تســو م معاهدة ســالم، وأنه ال 
سات من تقرر األمن العام الذ قدمه  ست ولكنها مقت ارات ل هذه"... وهذه الع

عد إلى مجلس األمن ما    . )1(ف
ارنج حول قرار المجلس    النقاش الجدلي مع الســفير  ولم تكتف إســرائيل 

ــلم الوزر اإل 242رقم  ــ ــ ارنج ومراحل تنفيذه، فقد سـ ــفير  ـــ رة إلى الســ ــــرائيلي مذ ــ سـ
نص الجدول على أرعة بنود لم ترد  ما تراه إســرائيل، و تتضــمن "جدول الســالم" 
ــيلها..وهي في مجملها  ــ ــ ــ ــــ نها وال في تفاصــ ــــــحاب، ال في عناو ــ ــ فيها لفظة االنســــ
ــرائيل تناد بها منذ رع قرن من الزمان...  ــ ــ ــ ــــ انت إســ ص للمطالب التي  تلخ

ما  ما يلي:والبنود األرعة  ة هي    صاغتها الرسالة اإلسرائيل
ات وقف إطالق النار  -"أوال   ة: اســتبدال ترتي ة والقانون اســ المشــاكل الســ

ــد  ة وتجســـ ع األعمال والتهديدات العدائ ـــالم تنهي حالة الحرب وجم معاهدات ســ
ادل. عدم االعتداء المت   تعهدا 
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ا   ات أمن، مشاكل األراضي واألمن: تحديد حدود متف عل -ثان يها وترتي
عد وقف إطالق النار. حدد وضع القوات المسلحة    واالتفاق على هذا اإلجراء س

ــــمان حرة  -ثالثا   ــ ة لضــ ــائل عمل ـــــ ـــة وسـ ــــ ـــاكل المالحة: يجب مناقشـ ــــ مشـ
ة عندما  س وخليج العق ــو ــــ ــــرائيل، في قناة الســـ ــ ما فيها إســـ ع الدول  المالحة لجم

ـــالم محل وقف إطالق النار، ومن ال ــــوء تجارب محزنة حل الســ واضـــــح على ضـ
لة. والمطلوب هو  ــ ــ ــــ حد ذاتها أن تحل هذه المشـــ ن  م ة ال  أن اإلعالنات الدول

  إجراءات وضمانات محددة.
عا   س  -را ــ ات المقاطعة وتأســ ة: مقترحات إلنهاء عمل ـــاد ــاكل اقتصـ مشــ

ة".. ع ة طب   عالقات اقتصاد
ـــرائيلي مع الجمهورة ا   ة المتحدة.. ان هذا هو جدول الســـــالم اإلســ لعر

ة مؤرخة  رة إســـرائيل ه مذ أما جدول الســـالم اإلســـرائيلي مع األردن فقد نصـــت عل
ــــاف إليها بندان  7/1/1968في  ــ ضـــ ر  ــالفة الذ ــــ ــرد البنود األرعة الســـ ـــــ وهي تســ

األردن وهما:   آخران خاصان 
ــا   ــات المقترحة يجب إعطاء  -"خامســـ ــ ة: في المفاوضـ ـــان ـــاكل اإلنســ المشــ

ة لحل مش ق مي.أس   لة الالجئين بتعاون دولي وٕاقل
ة: يجب مناقشة موضوع الوصول إلى  -سادسا   ة والتارخ األماكن الدين

ة آراءها  ومة اإلســرائيل ة الخاصــة. وقد أوضــحت الح ة الدين األماكن ذات األهم
ة إلى األمم المتحدة". ة وخط   في الموضوع في عدة اتصاالت شفه

ــرائيل   رة اإلســ ــافت المذ ــرور ثم أضــ ة الموجهة إلى األردن أنه "من الضــ
قاف انتهاكات وقف إطالق النار ونشـــــاطات "فتح" وغيرها  ـــر إ في الوقت الحاضــ

ادل النار". ل جهد من الجانبين لتجنب ت جب بذل    من المنظمات المماثلة، و
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ـــرائيل ترد أن تفرض على    ــ ــرائيليتين أن إســ رتين اإلســـــ ــح من المذ ــ وواضـــ
ستسالم تحت شعار السالم، فهي ترد أن تضع الحدود مصر واألردن شرو اال

ــــر واألردن، عند المواقع اآلمنة التي تطمئن إليها وتواف عليها، وعلى  ــــ ــــ مع مصــ
ــرو  ــ ــ ــ ض، إذا لم توافقهما شـ حرن/ األحمر واألب ــــرا ال ــــ شـ ـــر واألردن أن  ــ ــ مصــ

قى تحت االحتالل!! ة ت   إسرائيل.. واألرض العر
ارنج إلى ا   ــفير  ــ ــــ ــ ــر وتوجه السـ ــ ــــ ــ لقاهرة وعمان ونقل إلى الجانبين المصـ

ـــــورة من  ـــلمهما صـ ــ ــالم" وسـ ــ ـــأن "جدول الســ ــ شـ ة  ــرائيل واألردني وجهة النظر اإلســــ
اراته  ان الرد العري مماثال في ع ـــــتمع إلى آرائهما، و ــ ة، واسـ ــرائيل ــ ــ رة اإلســ المذ
دا "أن انســــــحاب القوات  ة.. مؤ ـــة العر اســـ ــ ــ وألفاظه، على خالف العادة في الســ

ــر  ــ انت عليها قبل يونيو اإلســ ة إلى المواقع التي  ة  1967ائيل ــ ــ ــــاســ هو خطوة أســ
ن إجراء محادثات  م .. وأنه ال  ة في الشــرق األوســ ة ســلم ة لتســو النســ ة  وأول
انت تحتلها في  ة إلى المواقع التي  بين الفرقاء قبل أن تنســحب القوات اإلســرائيل

ور..".   التارخ المذ
ال وهنا بدأ التناقض الحا   ـــــ ــ ــ ــــرائيلي، شــ ــ ــ ــ ـــم بين الموقفين العري واإلسـ ــــ ــ ســ

ارنج أن يجد له مخرجا من هذا  ان على الســفير  ا وهدفا.. و وموضــوعا، وأســلو
مة سحرة  ة فأخرج منها أول تم ارنج إلى جعبته الدبلوماس المأزق، فعاد السفير 

ارنج  – ــفير  ــ ــــ ــ ــ طلب الســ مة أن  انت هذه التم قول العامة.. و ما  أو "حجاب" 
قرار مجلس م أنهما يلتزمان  ـــمة،  ـــ ــــ ــــحة حاســ ــ ــــ ن الفرقين تأكيدا قاطعا بلغة واضــ

ان في تقدير  ــــاملة.. و ــ ــ املة وشـ ــورة  ــ ــ صـــ ــتعداد لتنفيذه  ــ ــــ األمن، وأنهما على اسـ
ون نقطة االنطالق  ارنج أن صــدور مثل هذا التصــرح من الجانبين ســ الســفير 

  في اتجاه تنفيذ القرار من الفرقين معا..



  

-111-  

ل من الفرقين وطالبهما ووضـــــع الســـــف   ارنج "الحجاب" على صـــــدر  ير 
ان.. ولكن هذه المحاولة للخروج من المأزق قد قادت األمر إلى  ــدار الب ــ ــــ ــ ــ بإصـــ
ة التعقيدات وراءها  ة.. هوا ارعة في هذه الهوا مأزق آخر أشد تعقيدا.. وٕاسرائيل 

  وأمامها حشد من التفسيرات والتبررات.
ــرائيل مبثوث   ــ عثت بها إلى ان جواب إســ ــالت  ــ ـــــا في عدة مراســ ا ومفروشـ

ان آخرها بتارخ  ارنج، و ـــفير  ــ ـــــ ـــهر – 19/3/1968الســ ــ ــــ عد ثالثة أشـــ من  أ 
ــــرائيلي  ـــــ ــ ــ رر المخاتلة، فقد أعلن الوزر اإلسـ عيد المراوغة و ـــدور القرار ل ــ ــ ــــ صــــ
ة  ـــو "احترامه لقرار مجلس األمن وموقفه اإليجابي منه.. وتعاونه التام لتحقي تسـ

قول ".. إن مقبولة إل قامة سالم عادل ودائم.. ولكن".. مضي الوزر اإلسرائيلي 
ان دائما ير أن أحسن طرقة لتحقي هدف قرار مجلس األمن  موقف إسرائيل 
ــرائيل،  ــــ دليل آخر على تعاون إســ ـــرة.. إال أننا  ــ اشـــ ـــات م هي من خالل مفاوضـــــ

رتي عوث الخاص للســــ عقده الم ر العام.. وٕان مســــتعدون أن يتم ذلك في اجتماع 
ة إلى  شـــر أن تكون مؤد ــر للمفاوضـــات  اشـ ال غير م إســـرائيل لن تعارض شـــ

اشرة واتفاق". ة من مفاوضات م   مرحلة تال
م الالءات الثالثة التي أقرها    ـــتهدف تحط ــ ــــ ســ ـــرائيلي  ــ ــ وهذا الموقف اإلســــ

ـــيف  ــ ــ ــــلح مع 1967مؤتمر الخرطوم في صـــ ــــ ـــــة  وال صــ ــ ، التي أعلنت ال مفاوضـــ
ل "ال" إلى "نعم".إسرائيل وال تص ل  ة، وتحو ة الفلسطين ة للقض   ف

يد هذا الموقف فقال    عد من ذلك في تو ــرائيلي إلى أ ــــ وذهب الوزر اإلســ
قوم عليها القرار  اد التي  رته أن "الم ـــمنها  242في مذ ــ ــــ غي أن تتضــ والتي ين

عض اآلخر.." ومعنى ذلك  ــها على ال عضــ طة معا ومتوقفة  ة الســــالم مترا تســــو
ة ال يتم إال ا ـــرائيلي من األرض العر ــحاب اإلســ ــ العاد أن االنســـ ســـ لكالم ال
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ون إال إلى الحدود  ـــحاب ال  ــ ى أن االنســ ـــــامل، واألن ـــلح الكامل الشــ ــ عد" الصــ "
  التي تحددها إسرائيل!!

ه    طل ثم إن الوزر اإلسرائيلي أراد أن يهرب من إصدار التصرح الذ 
م ارنج، فراح يتعلل  عة، فمضالسفير  لقي عليها الت راته  ىوقف مصر و في مذ

ــة المتحــدة،  ــة العر ــانــات الجمهور س قول "وٕانــه أمر يــدعو إلى القل أن ب ع
قة لقرار مجلس  ـــــطالحات الدق التحديد االصـ ــتخدم  ــ ــرائيل، ال تســ ــ انات (!!) إســ ب

ما ة إلى أمور حاسمة مثل "اتفاق" و "إقرار سالم عادل ودائم"  النس أنها  األمن 
س هناك مفعول  عا فل دون ذلك ط ـــات.. و ــــ ــ ــ ة مفاوضــــ عد على عمل لم تواف 
االســــتعداد لتنفيذ القرار.. وفي الوقت  نفســــه فإنه من  ــدار تصــــرح  جوهر إلصــ
ه القرار.."  ـــير ما ينطو عل غير الواقع تجاهل أن هناك اختالفات حادة في تفســ

اب مرة  ـــد ال ــ ــــ ـــــرائيلي قد سـ ــــ هذا فإن الوزر اإلسـ ارنج، و ــــفير  ــــ ة في وجه الســ ثان
ح، أنه  التلم ــــرح ال  ــــح الصــــ اللف الواضــــ قول  وفرض على الجانب العري أن 

  يواف على عقد صلح مع إسرائيل.. أال اسقني سما وقل لي هو السم!!
ــرائيل في حظيرة قرار    ــ ـــر" إســـ ارنج في "حشــــ ــفير  ــ ولما لم تفلح جهود الســـ

وســـ إلى مقر األمم المتحدة ليتشـــاور مجلس األمن، فقد غادر منطقة الشـــرق األ
ــرائيــل ليردهـا إلى  ــ ــــ ــــ علقــه في عن إســ ـا" ثـالثــا  مع أمينهــا العــام، لعلــه يجــد "حجــا

ــهر مارس  ــ ة شـــ ــ في بدا ــ ــرق األوســـ ــ ــــد، ثم عاد إلى الشـــ ه  1968الرشـــ وفي جرا
ارنج إلى األمين العام  ـــفير  ــروع خطاب موجه من السـ اقتراح جديد يتمثل في مشــ

ـــرائيل، من غير إعالن لألمم المتحدة،  ـــر واألردن وٕاســـــ ه الفرقاء، مصـــــ واف عل و
نص مشروع الكتاب على ما يلي: .. و الصمت.. الصمت فق   ولكن 
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ـــــيد األمين العام لألمم المتحدة    ــرائيل والجمهورة  –"الســ ومات إســـــ إن ح
قبلون قرار مجلس األمن رقم  ة المتحدة بينوا لي أنهم  ـــادر في  242العر ـــــ ــــ الصــ

ــرق  1967بر نوفم 22 ــ ــــ ـــــألة الشــ ة ومقبولة لمســـــ ـــــلم ــــ ة سـ ــو ــــ من أجل تحقي تســــ
ــوص القرار..  ــــرافي ومن أجل تنفيذ نصـــ ان اتخاذ تدابير تحت إشـ ، وتنو األوســـــ
ــفتي الممثل  ــــ ــ ــ صــ ــــتعدادها للتعاون معي  ــ ــ ــ ورة عن اســ ومات المذ وقد أعرت الح
ـــول إلى اتفاق وتحقي  ــأن الوصــ شـــ ــاعي  ــ مسـ ام  رتير العام في الق الخاص للســـــ

هذه.. ونظرا للحالة الملحة، ومن أجل اإلســـراع في الجهود للوصـــول إلى ت ة  ســـو
ورة إلى االتصــال بي من أجل عقد اجتماعات  ومات المذ ة فقد دعوت الح تســو
م أن  ــــرني أن أبلغ ســ ا (قبرص).. و ــ ــ قوســ ــــمن إطار قرار مجلس األمن في ن ضــ

الموافقة على هذه الدعوة.. ورة قد أجابت  ومات المذ   ".الح
ة، ولكنه رأ    ولم يتردد الجانب العري في قبول هذه "الحيلة" الديبلوماســ

ــــادر  ــ ان صــ قه ب ــ ــ ســــ ة، يجب أن  ة المطلو أن االجتماع في قبرص، ليؤد الغا
ه بتنفيذ قرار مجلس األمن في  ارنج، تلتزم  ــها، ال من الســــفير  من إســــرائيل نفســ

ان... وأعلن الجانب العري أنه مستعد أن همجموع   قدم مثل هذا الب
ــهرن متتاليين ينتقل بين القاهرة وعمان وتل    ــ ــ ارنج شــ ــفير  ــــ ـــــي الســ ــ وقضـ

طة  ــ ســ غة  ان المطلوب، في صــــ ظفر من إســــرائيل بإصــــدار الب أبيب، دون أن 
  واضحة وحاسمة.

ة    ارنج عن حيلة دبلوماســ وٕازاء هذا المأزق الجديد تفتقت قرحة الســفير 
ه أن  االجتماعات في قبرص لما في جديدة.. فقد استقر رأ يتخلى عن مشروعه 

ة، فرأ  ة تشد أنظار الرأ العام الدولي والصحافة العالم ذلك من إجراءات رسم
ــــاطات المتعددة والمختلفة  ــ ــ ــ ورك حيث النشــ ـــاطه من قبرص إلى نيو ــ ــ أن ينقل نشـــــ
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ون الـــدائمون للفرقـــاء المعنيين في متنـــاول  ون المنـــدو لألمم المتحـــدة، وحيـــث 
ون. ال ان وسنر ما س ذا   تلفون، في قاعات الطعام أو قاعات الكالم.. وه

املين (مايو و   ارنج شــهرن  ) وهو يتصــل 1968يونيو  قضــي الســفير 
ة وغير  ــم ــ ـــرائيل، في لقاءات رســ ين الدائمين لمصــــــر واألردن ولبنان وٕاســـ المندو

ان الموقف ة، و ـــائل خط ــــ ــــ ادل وجهات النظر برسـ ذلك ت ة وتم  ــم ــ ــــ العري  رســــ
ا من التعقيد، خالصته: نحن موافقون على قرار مجلس األمن جملة  واضحا خال
ــــحاب اإلســـــرائيلي من  املة، واالنسـ ــورة  صـــ ــرون لتنفيذه  ـــيال، ونحن حاضـــ وتفصــ
غوص في  ان  ــاس القرار... أما الموقف اإلســــرائيلي فقد  ة هو أســ األرض العر

ــــرا أن ــــ ـــ ــ ات، مصـ حث في األولو يتم االتفاق أوال على الحدود  التعقيد والجدل وال
اآلمنة لتكون أســـاســـا لالنســـحاب وٕانهاء حالة الحرب، والدخول في معاهدة صـــلح 

ة. ة معاهدة دول   أ
فتح    ــتطع أن  ــ ســ ، ولم  ـــدود مرة أخر ارنج الطر المســـ ــــفير  وواجه الســ

ــ  ــرق األوســـ ـــير في مرحلة التنفيذ، فعاد إلى الشـــ ــغيرة ينفذ منها إلى الســ نافذة صـــ
قض ه شهرن آخرن (أغسطس وسبتمبر ل ) تحمله الطائرة إلى القاهرة 1968ي ف

ضــة من  رات المســتف ا، فيتلقى المذ ا وذها ا ا، ثم إ ا ا وٕا وعمان وتل أبيب، ذها
يف تبدأ  ــوص، أيها ينفذ أوال، و ــ ـــــرائيل تراوغ وتراوغ، حول النصــــ ــ ل جانب، وٕاسـ

ورك، أو جنيف، أو المفاوضــات وفي أ بلد تتم المفاوضــات، في قبرص أ و نيو
ة الحديث عن مؤتمر جنيف، الذ  ان هذا بدا .. و ة أخر ـــمة أورو ــ ــــ ة عاصـ أ

صدده في هذا العام..   نحن 
ـــــرائيلي حول قرار مجلس    ـــــ ـــد التناقض بين الجانبين العري واإلســ ــ ــــ وتجســـ

قول األمين العام في  ما  ـــرائيل  ــ األمن، من عنوانه إلى خاتمته.. فقد اعتبرت إسـ



  

-115-  

ــاد التي يجــب على تقرره ــالم ــانــا  ون ب عــدو أن  : أن قرار مجلس األمن ال 
ــــالم، على حين ير الجانب العري أن  ـــأن الســـ شــــ ــــــوئها أن يتفاوض الفرقاء  ضـ
، على الفرقاء أن ينفذوها.. وفي  ـــرق األوســـــ ة نزاع الشــ ـــو القرار يهيئ خطة لتســ

ع األ شأن جم ة أن االنسحاب يجب أن يتم  راضي التي احتلت رأ الدول العر
ون إلى الحد المطلوب 1967يونيو  5منذ  .. بينما تر إسرائيل أن االنسحاب 

  عندما يتم االتفاق بين الفرقاء حول حدود آمنة ومعترف بها بينهم".
ع    ضـــــعة أســـــاب لة" في ثالجة األمم المتحدة  ــ ارنج "المشـــ ــفير  وترك الســـ

ضــعف الصــلف اإلســرائيلي، فقام بز ارة أخر إلى الشــرق األوســ طمعا في أن 
ــمبر  ــ ـــــ ــ ــ سـ ة في مارس  1968في د ارة ثان ز ة 1969و ارة الثان .. وفي هذه الز

ــ  حجاب" آخر.. والشــــــرق األوســــ ة أن يتقدم إلى الفرقاء " ــ ــ ه الدبلوماســ أوحت إل
ــمن  ــ ــ ــ ــــ رة تتضــ ة مذ مه الوحي منذ األزل... فارتأ أن يوجه إلى الدول المعن

ل  ــؤاال يتصــــــل  ــ ــر ســ ــ ــــؤال بجانب من الجوانب التي نص عليها قرار أحد عشــ ســ
، ةمجلس األمن.. وال يتســع المقام ألن نســرد النص الكامل لألســئلة اإلحد عشــر 

ــر  ــ ــ ــــ تهــا اإلحــد عشــــ ــة الهــامــة  ةوال ألجو عض األجو ــير إلى  ــــ ــ ــ في أن نشــــ إذ 
يف يه إلى  ــرائيلي.. لنر موقف االبتزاز اإلســـــرائيلي  ــ للجانبين: العري واإلسـ

ض ــ ــير الحضـــ ــتند إلى المنط والقانون أو الميثاق، أو التفســـ ســـ ، وهو موقف ال 
قة واحدة.. وهي  ـــتند أوال وأخيرا إلى حق ســ ح لقرار مجلس األمن.. ولكنه  ــح الصـــ
ــيناء  ال سـ ة، من ج ارنج والدول العر أن المفاوض اإلســـرائيلي يخاطب الســـفير 

ــنر ه ــــ ـــــ ــــوار بيت المقدس.. وســـ ــــ ــــ قة في ومن مرتفعات الجوالن ومن أســ ذه الحق
قول: ما وضعها الوزر اإلسرائيلي نفسه.. وها هو  ة  ات اإلسرائيل   اإلجا
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ــرائيل قرار مجلس األمن.. عن طر التفاوض واتفاقات بين -   ــ "تقبل إســــ
ــدمــا يتم االتفــاق على  جــب البــدء في تنفيــذ االتفــاقــات عن ــة، و ومــات المعن الح

فر  ــــرائيلي  امها" وهذا الجواب اإلسـ ع أح ـــة جم ض على الجانب العري المفاوضــ
له يبدأ االنســــحاب من األرض  عد إتمام ذلك  ـــامل.. و وعقد معاهدة الصــــلح الشـ

ة".   العر
مفردها أن -   ة  ل دولة عر ــدد إنهاء حالة الحرب، يتعين على  ــــ ــــ صـــ "و

في القول "بإنهاء  س  الذات ول ــرائيل  ــــ انا بإنهاء حالة الحرب مع إســـ ــــدر ب تصـــــ
ــوح حرص الوزر حــالــة الحرب مع د ــــ ــ ــ ول المنطقــة" والتــدقي في التعبيرن بوضــــ

عني  ـــم، فإن تعبير "دول المنطقة" ال  ــ ــ ــ االســــ ـــرائيل"  ــ ــ ــ ر "إســــ ـــرائيلي أن تذ ــــ ــ ــ اإلســ
ة  شير إلى الدول العر ن تفسير هذا التعبير على أنه  م الضرورة إسرائيل، إذ 

عض، مثال!!". عضها ال ما بين    ف
ة بوقف-   حر والمقاطعة،  "أن تلتزم الدول العر ع أعمال التدخل ال جم

ــد إســـــرائيل،  رة موجهة ضـــ ة وعســـــ اســـــ أحالف أو معاهدات ســـــ ا  وعدم االرت
ة من  ــــي الدول العر ات والحمالت في أراضــــ ــتعدادات والعمل ــــ ع االســ وحظر جم
ــــد أرواح  رة الموجهة ضـ ــ ه العســـ ــ ــ ة أو شـ جانب األفراد والجماعات غير النظام

ــرا ــــ ــ ـــ ــ ئيــل في أ جزء من العــالم"، وتحــت هــذا البنــد التزامــات وأمن وممتلكــات إسـ
ة أمن إسرائيل،  حما ة  ا" على الدول العر ا دول ، تؤلف في مجموعها "واج أخر
ة!! ة الدول العر ة إسرائيل ولكن مسؤول ح سالمة إسرائيل ال مسؤول   حيث تص

ة وٕاسرائيل هي الحدود المتف ع-   ليها في "تكون الحدود بين الدول العر
ة القائمة بين  ــــرح للحدود الدول ــــ ــ ــ ه إلغاء صــ ـــلح" وهذا النص ف ــ ــــ ــــ معاهدات الصـ
ة تحت  اتفاقات دول ـــعت  ـــ ــــ ة المجاورة، وهي حدود وضــــ ــطين والبالد العر ــــ ــ ــ ـــ فلسـ
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ذلك فإن هذا النص قد  ة األمم في العشـــرنات من هذا القرن... و إشـــراف عصـــ
م التي وضعتها األمم المتحدة لعا ح البد 1947م ألغى حدود التقس ذلك أص .. و

عي أن  ــرائيل "وجيرانها".. وطب ــ ــع حدود جديدة يتم االتفاق عليها بين إســ ــ من وضــ
ــا على الخرائ ثم على األرض، إال حين تواف  ــعهـ ــ ــ ـــ ــ ــ هـــذه الحـــدود ال يتم وضـ
زداد ذلك وضوحا في الجواب اإلسرائيلي التالي..". .. و قدر ما تواف   إسرائيل، و

ــرائيل "إن الحدود اآلمنة ا-   ــ ــ لمعترف بها لم تكن قائمة حتى اآلن بين إســــ
ة إقرار السالم". جزء من عمل ة، ولذلك فإنها يجب أن تحدد    والدول العر

ــد -   ــ ة ضـ ــنتها الدول العر ــ ـــأت عن الحرب التي شـ لة الالجئين نشــ "مشـــــ
لة عن طر  ــول إلى اتفاق لحل هذه المشــــ ــتعدة للوصــ ـــرائيل مســ ـــرائيل.. وٕاسـ إسـ

اإلضـــافة تعاون دولي وٕاقل مي.. ونقترح عقد مؤتمر دولي لدول الشـــرق األوســـ 
عة  ــة التا ــ ـــــصــــ ــ االت المتخصـ ــاهمة في إغاثة الالجئين والو ـــ ــ ومات المسـ إلى الح
لة الالجئين  لألمم المتحدة من أجل رسم خطة على مد خمس سنوات لحل مش
ــــراف لجان  ــ ــ ــ اة منتجة.. تحت إشــــ ـــالم دائم وٕادماج الالجئين في ح ــ ـــ ــ ــ في إطار ســ

ومات لإل دماج وٕاعادة التأهيل وعلى أساس مشروعات إدماج متف عليها مع الح
عني هـذا النص أن إعـادة الالجئين إلى وطنهم لم تعـد  ـة". و معونـة دول ـة  المعن
حت ملغاة.. وأن  ـــــ ــ ــ ــــــأن قد أصــــ ــــ ــ ع قرارات األمم المتحدة بهذا الشـ واردة، وأن جم

ـــرائيــل ــــ ـــــ ــانــت تقع على عــات إســ عــد أن  لــة الالجئين  ـــــ ــ ــ ــالعودة  مشـــــ وحــدهــا، 
، تعاونها األمم المتحدة..  ا على دول الشرق األوس حت واج ض، قد أص والتعو
لة برمتها، ولم تعد طرفا  لمة مختصــرة، فإن إســرائيل قد برأت ذمتها من المشــ و

ة هو الحل، وال حل سواه..   فيها.. وأن توطين الالجئين في الدول العر



  

-118-  

ــاء مناط مج-   ــ ما يتعل بإنشـــ ـــراف "وف ــ ـــالح تكون تحت إشــ ــ ردة من الســ
ـــن  ــ ــ ـــ ــ ــة أن مثــل هــذه اإلجراءات لم تمنع من شــ األمم المتحــدة، فقــد أثبتــت التجر
ــــرائيل ترد  ة أن إســ ـــرائيل اغة اإلســـ ــ ــ من وراء هذه الصــ ــرائيل" و ــ العدوان على إســ
ة ألمنها، وأنه ال مجال لتطبي هذه اإلجراءات على "أرض  ـــــاف ـــــ ــمانات إضــ ــ ــ ــ ضــــ

ة!! إسرائيل".. وال مانع أن   تكون على األرض العر
حــدد تعــاقــد-   ــا، وأن  ـــلح قــانون ــــ ــــ ــ ون التعبير عن الصـ جــب أن  ا.. ــ"و

عد  ة.. و ل دولة عر ة بين إســـرائيل و ه في معاهدات ســـالم ثنائ منصـــوصـــا عل
رتارة األمم المتحدة وفقا للمادة  قها تسجل في س عها وتصد من ميثاق  103توق

ــرائيلي، األمم المتحدة" وهذا معناه ا ــ ــــ ، إنهاء النزاع العري اإلســ ــ ــ ــــ ســ ـــــح ال ــ لواضـــ
ا  ةوتصـــف معظم التراب الفلســـطيني وطنا شـــرع ة، واالعتراف  ة الفلســـطين ــ القضـ

اإلضافة إلى القيود التي يرجح أن  إلسرائيل.. هذا في أحسن النتائج المحتملة، و
ة على أراضيها!! ادة الدول العر شأن س   تفرض 

ان موضــوعا أما الجواب العري، ا   لذ صــدر عن مصــر واألردن، فقد 
قرار مجلس  ــته القبول  ــ قا بين الفرقين.. خالصــ ان ذلك تنســــــ غة واحدة، و صــــــ
األمن جملة وتفصـــيال وااللتزام بتنفيذه.. فمصـــر واألردن مســـتعدتان "إلنهاء حالة 
ادة ووحدة األراضي لكل دولة في المنطقة.. وحقها في  الس الحرب.. واالعتراف 

ــمن حدود آمنة ومعترف بها.. وحرة المالحة في الممرات ال ــ ــــ ــ ــ ـــالم ضـ ــــ ــ ــ ســ ش  ع
ــي  ــ ــ ع األراضــ ــــرائيل قواتها من جم ــ ــحب إســ ــــ ــــر أن تســ شــــ ة في المنطقة..  الدول

ة التي احتلتها نتيجة لعدوانها في الخامس من يونيو    ".1967العر
التحديد وقال    ـــارة إليها  ــــ ــ ــ غي اإلشــ ة أخر ين انت للجانب العري أجو و

  لجانب العري ما يلي:ا
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ة فلسطين على األمم المتحدة في عام  - موضوع الحدود.. "عندما عرضت قض
ة العامة قرارها رقم 1947 ـــدرت الجمع ــ ــ ــــ ــ  1957نوفمبر  29بتارخ  181، أصــ

م فلسطين وحددت حدود إسرائيل..".   لتقس
لة  -   ة العادلة لمشـــــ ـــو ان موقفنا دائما أن التســ موضـــــوع الالجئين "لقد 

ــمولة في الفقرة ال ة العامة رقم  11الجئين مشـــ الصـــــادر في  194من قرار الجمع
سمبر    ".1948د
ــالح فال نعتقد أن هذا األمر  -   ــ ــ ــ ــــ ما يتعل بتحديد مناط منزوعة الســ ف

انت على  ، غير أننا لن نعترض على تحديد مثل هذه المناط إذا  ــرور ــ ــ ــ ــــ ضــ
  الجانبين..".

ــــالم "نر أن الو  -   ــ ــ ـــــ قة السـ ـــدد وث ــــ ــــ صـــ ام و الق قة التي نوقعها للتعهد  ث
المثل أن توقع  جب على إسرائيل  التزاماتنا يجب أن توجه إلى مجلس األمن، و
ون تصدي مجلس األمن على هذه  قة مماثلة... و وتوجه إلى مجلس األمن وث

ة".الوثائ هو  ة النهائ قة الجماع   الوث
الصــــــلف   ة المتســــــمة  ـــرائيل ة اإلســـ ـــفير  وٕازاء هذه األجو والعناد، عاد الســـ

قول العرب القدامى، أو عاد من غير  ما  ارنج من الشرق األوس بخفي حنين 
ورك في  ــمت في مقره في نيو ــ الصــ ــم  ـــرائيل واعتصــــ ه في إســـ خفين، فقد ترك خف

ــهر مارس من عام 1969خرف  ــ ه في أواخر شـ عود إل دون  1970، ثم غادره ل
ع زحزحة الموقف اإلسرائيلي  ستط   قيد شعرة.أن 

فلحوا من    طمعون أن  لة، وهم  ـــــ و الدول العظمى للمشــ ــد مندو ــــ وتصـ
ع  ارنج، فبدأوا في ر ــــفير  ــــ ــل الســ ــــ ــــلة من االجتماعات  1969حيث فشــــ ــ ــ ـــلســ ــــ ــ سـ

ـــتمرت االجتماعات حتى خرف  ـــترك بينهم، واسـ ـــول إلى موقف مشـ  1971للوصـ
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ة، تصدر عنها بالغات وتصر ة، وفي مشاورات متعاق حات، تحت راسة متساو
لها على غير طائل،  ــها متشـــائمة، وانتهت االجتماعات  عضـ ــها متفائلة، و عضـ
ا، في  ـــــ ا وروســـ ــا وأمر ــ ــ ا وفرنســ ــــحا أن الدول األرع العظمى: برطان دا واضــــ و

  حاجة إلى وس دولي يوف بين آرائهم!!
ــهر يونيو    ما عرف  1970وفي شـــ لة ف مفردها، للمشـــــ ا،  ـــدت أمر تصــ

ادرة روجرز، فا ـــلت منهما على م ـــ ــرائيلي وحصـ ـــ الجانبين العري واإلســ ــلت  تصـــــ
ــول  ــد الوصـ قصـ ارنج  الموافقة "على عقد محادثات بينهما تحت إشـــراف الســـفير 
ادل  ـــاس االعتراف المت ـــالم عادل ودائم بينهما على أســ ــأن إقرار ســ شـــ إلى اتفاق 

ذلك االن اســـي.. و ة واســـتقاللهما الســـ م ل منهما ووحدتهما اإلقل ادة  ســـحاب ســـ
  ..".242وفقا للقرار  1967اإلسرائيلي من أراض احتلت في نزاع 

ـــتخرجة من قرار مجلس    ــ غة المســ ـــي الجانب العري بهذه الصـــــــ ــ وقد رضــ
ــرائيلي  ة، ورضــــي بها الجانب اإلســ ع األراضــــي العر ـــمل جم األمن، وهي ال تشـ

ارنج أن أمر  ـــفير  ــ ــ ــ ــيراته المعروفة.. وتوهم السـ ـــ ــــ ا قد ألنها تتف مع مواقفه وتفسـ
احثات بين الجانبين قد انفتحت  اســـــتطاعت أن تحل العقدة الكبر وأن أبواب الم
ـــورا مهما طال  ــ ــــ ســ ح م ـــــ ــ ــ ــارعها وأن تنفيذ قرار مجلس األمن قد أصــ ــ ــــ ــ على مصـ
الجانبين: العري واإلســرائيلي وتشــاور  له فقد اتصــل  الزمن.. واســتنادا إلى هذا 

ان وســــائر اإلجراءات .. ووجه إليهما الدعوة لالجتماع في معهما في الزمان والم
ورك في  ـــارغ 25/8/1970نيو فـ .. وتطلع المجتمع الــــدولي إلى اليوم الموعود 

  الصبر وملء األمل..
ين    المندو ارنج  وفي اليوم الموعود، وفي الغرفة المحددة، التقى الســفير 

ــمي "ا ــ قول التقرر الرســ ما  ــفير تكواه"،  ــ ل الفرقاء.. "إال إن الســ لذ عينته عن 
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العودة  ومته  مات من ح ـــرائيل ممثال لها، أعلن في ذلك الوقت أنه تلقى تعل ــــ إســـ
  إلى إسرائيل للتشاور..".

ـــفير    ــ ــــ ـــبوعان واالجتماع معل في الهواء، إلى أن عاد السـ ــــ ـــى أســـ ــــ ــ ومضـ
ومة  ة "قرار الح ـــم ــ ــ ــ رة رســــ مذ ارنج  ـــــفير  ــ ــ علم الســــ ـــرائيلي من تل أبيب ل ــــ ــــ اإلســ

عدم االشــــترا ة  حترم اإلســــرائيل ســــبب أن وقف إطالق النار ال  احثات  ك في الم
ت  ــر قد انته ــ ــ ــــ ومة مصـ حجة "أن ح احثات  ذا توقفت الم امل".. وه ل  ــ ــ ــــ ــ شـ
ل خطير"... مع أن هذه الحجة لو صــحت، لتوجب على  شــ وقف إطالق النار 
احثات الســـالم، وهي التي ما برحت منذ رع قرن تغرد  إســـرائيل أن تشـــارك في م

  الم!!أنشودة الس
ــــرق  1970وانعقدت دورة األمم المتحدة في خرف    ــ ــ لة الشـ ــ ــ ــــ انت مشـ و

حثها من قرب 1967األوســــ مدرجة على جدول أعمالها منذ عام  , ولكنها لم ت
ــــر  ــ ــدودة، وتقدمت مصـ ــ ــ ها المسـ ـــير في درو ــ ســ ارنج أن  ــفير  ــ ة للســـ عيد تار أو 

ة، وهي تحسب أنها ست ة العامة لمناقشة القض كون أسعد حاال طلب إلى الجمع
ة العامة منها في مجلس األمن..   في الجمع

ثيرا في    ة العامة قرارا يختلف  ــدرت الجمع ــ ــ ــــ ــ عد الخطب المعتادة أصـــ و
اراته عن قرار مجلس األمن رقم  ـــــي" 242ع ما يتعل بلفظة "أراضــ ـــة ف ، وخاصــــ

حث على التطبي  ة العامة أنه " قيت على حالها.. والجديد في قرار الجمع فقد 
ماتهم إلى  دعو الفرقاء المعنيين إلى إصــدار تعل الســرع لقرار مجلس األمن... و
أقرب وقت  ام  ينه من الق ارنج، لتم ـــفير  السـ ـــاالتهم  ــتأنفوا اتصـ ســ ممثليهم لكي 

ل أجزائه"   .)1(بتنفيذ القرار 
                                                           

 .1970نوفمبر  4تارخ ، ب 2628القرار رقم  نص)1(
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حمل خاتم    أنه  ه  ة العامة بين يد ارنج قرار الجمع ـــفير  ــــ ــــ ــ وحمل السـ
مان، الذ تق ــــل ــ ــ ات.. ولكن ســـ ل الرغ لبي  فتح المغلقات و ـــاطير أنه  ــ ـــــ ول األسـ

عده..  قرارات األمم المتحدة من  ترثون بخاتمه، وال  مان ال  اع سل   أت
ورك ( و إلى مقره في نيو ارنج من موســ ع 1971يناير  5فقد عاد الســفير  ) وتا

ممثلي الفرقا دنشاطه بهمة ال تعرف الكلل، وال نفا ء.. ثم سافر الصبر، فاجتمع 
ـــــرائيل  ــ ـــــة وزراء إسـ ــ سـ ـــــ فاجتمع برئ ــ ــــرق األوسـ ــ ووزر  –جولدا مائير  –إلى الشــ

ـــــؤولين.. وفي هذه الرحلة  ار المســـــ ما زار القاهرة وعمان واجتمع  خارجيتها.. 
رات تتضـــمن آراءها  ارنج من إســـرائيل مجموعة من الرســـائل والمذ تلقى الســـفير 

ل من  ـــــالم" أبلغها إلى  ـــس الســـ ـــ ــــــر واألردن، اللتين قدمتا بدورهما حول "أســ مصــ
ـــفير  ــــ ــــ رات مماثلة تحدد موقفيهما من تنفيذ قرار مجلس األمن.. ولم يجد الســـ مذ

ص نحيل من النور. ص رات إسرائيل منفذا، حتى ل   ارنج في مذ
ه ثغرة    فتح  ا جديدا ل ه ليخرج منه حجا ارنج يده إلى جرا ـــــفير  ومد الســـ

ـــــدود فخطر له أن ـــــ ادرة، وهذه خطوة قل أن ُ  في الطر المســــ قدم أخذ زمام الم
تب إلى الفرقين  ـــرون، ف ــ ــ ـــ ــ ــيون المعاصــ ــ ـــــ ــ  – 1971فبراير  8 –عليها الدبلوماســـ

ــول إلى  ـــمن آراءه حول الخطوات التي يلزم اتخاذها من أجل الوصـــــ ــ ـــــالة تتضــ رســ
ة ومقبولة وفقا لقرار مجلس األمن.. وانطالقا من هذه المحاولة "لفتح  ة سلم تسو

قدما  الطر ــمي، فقد طلب إلى الفرقين أن  ــ ما جاء في تقرره الرســ ــدود"  المســــ
ادل.. ورد الفرقان على رسالة  قة محددة على أساس االلتزام المت له تعهدات مس

يَّ  ارنج و انت في هذه الفترة، الســـفير  ل منهما "االلتزامات" التي يتعهد بها، ف ن 
ما   يلي:_ أكثر وضوحا والتزاما مما مضى.. وهي 
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ادة  - ـــــ ـــــ ل جانب سـ ع حاالت الحرب، واحترام  يتعهد الجانب العري بإنهاء جم
ة  م ـــالم و اآلخر ووحدته اإلقل ســـــ ش  ــي، وح اآلخر في الع ــــ اســ ـــــ ـــــتقالله الســـ اســـ

ــؤون اآلخر  ــ ــ ــ ــــ ــــمن حدود آمنة ومعترف بها، وعدم تدخل أ جانب في شــ ــ ــ ــــ ضــ
ـــمان عدم ارتكاب أعمال الحرب أو القتال من داخ ــــ ة، وضــ ــد  ل أراضٍ الداخل ــــ ضـــ

ان ومواطني أو ممتلكات الجانب اآلخر.   س
س وفقا  -   ــو ـــمان حرة المالحة في قناة الســـ ضــ تعهد الجانب العري  و

اد القانون  ــــاي تيران وفقا لم ــــ ــ ــ ة وحرة المالحة في مضـــ ــطنطين ــ ــ ــــ التفاق القســــ
ــرم  ــــ ــ ــ ـــالم في شــــ ــ ــ ــــ ز قوة من األمم المتحدة لحف الســـ الدولي، والموافقة على تمر

ــــيخ، و  ــ ــــاء قوة من الشـــ ــ ــالح على جانبي الحدود، وٕانشـــ ــ تحديد مناط منزوعة الســـــ
ــاء الدائمين في مجلس األمن،  ــــ ــ ــترك فيها الدول األرع األعضـ ــ األمم المتحدة تشـــــ
ام قرار مجلس  االنســـحاب، وتنفيذ أح ــتر الجانب العري أن تلتزم إســـرائيل  واشـ

ه "استعداده األمن، وٕاعطاء تعهدات مماثلة.. وأعلن الجانب العري في ختا م جوا
ما نص  ورة  ع االلتزامات المذ للدخول في اتفاق ســالم مع إســرائيل يتضــمن جم
قه دون التنفيذ  ن تحق م عليها قرار مجلس األمن.. وأن السالم العادل والدائم ال 
ع  ة المسـلحة من جم التام والدقي لقرار مجلس األمن وانسـحاب القوات اإلسـرائيل

  ".1967يونيو  5نذ األراضي المحتلة م
ع األمور (النظرة) أما    ا في جم ان إيجاب ــــرائيلي فقد  أما الجواب اإلســــــ

ـــارخة.. فقد قالت  ــورة صــــرحة وصـ صــ ا  ان الجواب ســــلب ة" فقد  المســــألة "الماد
رتها  ــــرائيل في مذ ــــ ــنة  26–إســ ــــ ـــحاب من  -1971فبراير ســــ ــ ــ االنســـ أنها تتعهد "

معترف بهــا ومتف عليهــا في اتفــاق خطو وقف إطالق النــار إلى حــدود آمنــة و 
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الكالم 1967يونيو  5ســـالم.. ولن تنســـحب إســـرائيل إلى خطو ما قبل  ذا  " ه
سمع!! ان له أذنان فل قرأ، ومن  ان له عينان فل   القاطع الحاسم.. ومن 

سد طر الحل    الجدار األصم الذ   ، لة الشرق األوس وارتطمت مش
رتير العام  أعلن  -1971مارس  5 –تقررا إلى مجلس األمن السلمي، ورفع الس

ارنج  ـــفير  ادرة الســ اح الرد اإليجابي للجانب العري على م ارت ر " ه أنه يذ  –ف
م  ارنج بوجوب تقد ومة إسرائيل لم تستجب حتى اآلن لطلب السفير  غير أن ح

ة المتحدة.. و  ة للجمهورة العر ـــحاب إلى الحدود الدول ـــ ــ ــ ــ االنســ ولة ن محاأتعهد 
ـــــدود لم تكن ناجحة حتى اآلن.." ولكن مجلس  ارنج لفتح الطر المســــ ــــفير  ــ الســـ
فتح ثغرة في الطر المسـدود... ولم يجد  حاول أن  حرك سـاكنا، ولم  األمن لم 

و.. فعله فعاد إلى مقر عمله سفيرا في موس ارنج ما    السفير 
ع والصيف.. وأقبل الخرف على األمم ا   لمتحدة في ومضى الشتاء والر

ــــرق  لة الشـــ ـــــ ــــة مشــ ا أن تجر مناقشـــ ع ان طب ـــرن، و ــ ــــة والعشــ ـــادســـ دورتها الســــ
ة من مجلس األمن مع أنه هو  ــ ــ ــــ ــ القضـ ة العامة أرحم  انت الجمع ، ف ـــــ ــ ــ األوســ

األمن العالمي.. وفي  ـــــلة  ة المتصــ ــؤون الدول ــؤول أوال وأخيرا عن الشـــــ ــــ  13المسـ
ــمبر  ــ ســ ة قرارا مطوال  1971د ـــدرت المنظمة الدول ــ ــــه أصـ ـــوصــ اجته ونصـــ في دي

ة ( ـــــ ــ ــ ــــ سـ ة 2799الرئ ررة المطال ــافة إلى األمور الم ـــ ــ ــ ــ اإلضـــ ه،  ان الجديد ف  (
ــر اإليجابي،  ــ ــــ ــ ــ عوث الدولي وتأييد جهوده، وتقدير رد مصــ ــ مهمة الم ــ ــــ ــ ــ بتنشــ

ارنج المؤرخة  رة السفير  ا على مذ الرد إيجاب طالب إسرائيل  دعو  8و فبراير، و
ن إعداد أطراف النزاع أن يبذلوا مساعد م رتير العام حتى  تهم الكاملة لممثل الس

ة من أجل تنفيذ قرار مجلس األمن".   اإلجراءات العمل
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ـــتر يوثانت، قد اعتزل    ــ ـــ ــ ــ ـــــادف أن األمين العام لألمم المتحدة المســ ــــ ــ ــ وصـ
عده األمين العام  ه، وتواله من  ــ ــ عد  )الحالي(منصـ م، ثم جاءت  ــــتر فالدها المسـ

ة الثقيلة إلى  ذلك وفاة المستر يوثانت في ورك.. وانتقلت التر مقر إقامته في نيو
وزع على الورثة  ــــرع في بالدنا، و ــ ــ ــاة الشــ ـــ ــ فعل قضـــ ما  ة"،  حرر التر ـــلفه "ل ــ ســـــ

صلح للتوزع. ة ما  ان في التر ة.. إذا    نصيبهم من التر
ا ألحداث    ا، وال سردا وثائق ست تارخا ماض عد، فإن هذه الصفحات ل و

  سالفة فحسب..
عرفه المواطن العري من ه   ـــــ ــ ــ ما ســ ــفحات هي مؤتمر جنيف،  ــ ــ ــــ ذه الصـ

اح  ل صـــ ة التي بدأت تطالعنا  اء األجنب االت األن ة وو خالل اإلذاعات العالم
  واألعوام المقبلة. 1977ومساء، ابتداء من عام 

ات.    وستزداد الصورة وضوحا على وضوح، في الصفحات التال
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ال حدود إسرائي ست حدود أمر   ل
الم جولدا ماير   ""من 

  
مين أمام المنظمة    قســم ال م،  اد األمين العام الجديد، المســتر فالدها ما 

ه، حتى  ــ ــ ـــتر يوثانت عن منصــ ر المســـ ـــلفه الطيب الذ ــ عد أن تخلى سـ ة،  العالم
، ولقرار مجلس األمن،  ـــرف إلى قراءة الملف المتورم الزمة الشــــرق األوســــ انصـ

ــفير والتقار ـــاورات التي قام بها الســــــ احثات والمشـــــ ــلفه عن الم ــ ــ ر التي تقدم بها ســ
  ارنج مع الجانبين العري واإلسرائيلي.

ـــتطع    سـ ارنج لم  ، أن الســــفير  والح األمين العام الجديد، أول ما الح
ـــالفة أن يتقدم خطوة واحدة لتنفيذ قرار مجلس األمن، وأن  ـــهرا الســــ ــ في الثالثين شــ

ه ل ما "أفلح" ف ل ما أدلى  ــنعه، هو أن فتح ملفات متعددة جمع فيها  ــ ـــ ــ ــ ــ ي صـ
رات.. انات وما أرسلوا من مذ   الفرقان من ب

ـــجاعته، وعقد العزم أن ينجح في    ــ م آراءه وشــ ــتر فالدها ـــ ــتجمع المســ ــــ واسـ
و، وعقد  ارنج من ســفارته في موســ مهمته حيث فشــل ســلفه، فاســتدعى الســفير 

ة نشـطة" للسـير قدما في خطوات التنفيذ.. معه عدة اجتماعات لوضـع "اسـتراتيج
ارنج إلى الشرق األوس في فبراير عام  امل، 1972وانطل السفير  عد عام   ،

رة    فبراير، التي رفضتها إسرائيل.. 7من مذ
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ـــهر فبراير في الطائرة يتنقل بين القاهرة وعمان    ارنج شـــ ـــفير  ــ ــــى السـ قضــ
س، الع س ثم  الع ا، و ا ا وٕا ــغيرة في  وتل أبيب، ذها ــ ــ حث عن فتحة صـ وهو ي

مه في الطر  ـــدود تق ــ ــــ ــ ــ ــــرائيل تفاجئه بجدار مســ ــــ ــــ ــــدود، فإذا بإســ ــ ــ ــ الطر المســـــ
ــهم  ـــ عتبرون أنفســـ أنهم "ال  ــــرائيليون  ـــــؤولون اإلســــ ه المســـ ــدود.. فقد أعلن إل المســــــ

ة العامة رقم  قرار الجمع تف  2799مقيدين  ـــادر في الدورة األخيرة" ولم  ــــ الصــــ
ــين اإلســـرائيليون بهذا ال قل عن خمسـ موقف فقد ســـب لهم أن رفضـــوا تنفيذ ما ال 

ة  ســت لها أ شــأن فلســطين.. ولكنهم، وهذه بدعة ل قرارا أصــدرتها األمم المتحدة 
عتبر  أنه ال  ه إعطاء تأكيد  ارنج "أنه يجب عل ــفير  ــــ ــ ة، طالبوا الســـ قة دول ــا ــــ ــ ســـ

رته المؤرخة في  مذ ة العامة أو  قرار الجمع ـــه ملتزما  ــــ ــ ــ "، 1971براير ف النفســــ
يدا  قدم تو طلب إلى ممثل األمم المتحدة أن  ان قمة في العنف والصـــلف أن  ف
ـــت  ــــ سـ رة ل عه، وهي مذ رة تحمل توق ه من األمم المتحدة، ومن مذ ا يتبرأ ف خط

!! اغة أخر ص ا  تو   أكثر من قرار مجلس األمن م
ان والع   ـــــرائيلي، وعراقته في الطغ ة الموقف اإلسـ جرفة، حين وتتجلى غرا

علن عدم  ارنج أن  نعود إلى قرار األمم المتحدة الذ أرادت إسرائيل من السفير 
عمل على تنفيذه.. فهذا  ممثل لألمم المتحدة أن  ه  ه، وهو المفروض ف التزامه 

ة العامة في  ـــــدرته الجمع ــــ ــ ــمبر  13القرار أصـــ ــ ــــ ــ ــ ســ بناء على تقرر من  1971د
ـــرح ف ارنج والظروف التي حالت األمين العام لألمم المتحدة شــــ ــفير  ـــ ه مهمة الســ

ــمن  ــ ــــدرت قرارا يتضـــــ ـــ ة العامة إال أن أصــ ان من الجمع دون تنفيذ مهمته.. فما 
ــوص قرار مجلس األمن رقم  ــ ــافت  242نصـــ ــــ لمة، وأضـ لمة  ــــــهيرة،  ارته الشـ ع

رتير العــام لألمم المتحــدة أن يتخــذ اإلجراءات الالزمــة  ـــــ ــ ـــ ــ ــأنهــا "ترجو الســ ــه،  إل
ــ مهمة ــ ــالم.. وتعرب عن  لتنشـــ ـــ ة ســ ـــل إلى اتفاق ــ غرض التوصــ ارنج  ـــفير  ــ الســ
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غرض تطبي القرار..  ارنج  ــفير  ـــ ــ ــ ــــ تأييدها الكامل لكل الجهود التي يبذلها السـ
ــالم  ارنج إلقرار ســ ــفير  ادرة التي اتخذها الســ وتقدر رد مصــــر اإليجابي على الم

ا ع الرد إيجاب ــــرائيل  .. وتطالب إســـ ـــــ ـــرق األوســ ادرة عادل ودائم في الشــــ لى الم
ورة".   المذ
ع من فبراير، وقد اشـــتهرت بهذا االســـم، فهي التي طلب    ــا رة السـ أما مذ

اد  الم ــمن التزامهم  ة تتضــ انات خط قدموا ب ارنج إلى الفرقاء أن  ــفير  بها الســ
. 242التي نص عليها قرار مجلس األمن رقم    ما فصلناها في الفصل الساب

ــر    ــ أن يتبرأ وعلى هذا فإن الموقف اإلســ ارنج  ـــــفير  طالب السـ ائيلي الذ 
ع من فبراير، هذا الموقف ال  ــا ــــ ــــ رة الســـ ة العامة، وٕالغاء مذ علنا من قرار الجمع

ة،  ارة مهذ ع ـــفه  ن وصـــ ــي، ودعارة إم ـــــي، وفجور دبلوماســــ اسـ ال إنه عهر ســــــ
ة.. وال أعتذر عن هذه الكلمات!!   دول

ـارنج في هـذه   ــــفير  ــــ ــ ــ ـــاور األمين العـام والســ ــ ــــ ــ ــ األزمـة الجـديـدة التي  وتشــ
ـــــالفة التي أقحمتها على  ــــافتها إلى مجموعة األزمات السـ ـــرائيل، وأضــ ــ ابتدعتها إسـ
ن منصـــفا وال شـــرفا،  ، وتوصـــال إلى حل لم  ة، األزمة الكبر لة األصـــل ــ المشـ

ارنج  وهو ــفير  اب المســــدود للوصــــول إلى الحل العادل.. فأرســــل الســ فتح ال أنه 
أن ــرائيل تأكيدا " ــــ ــي في  إلى إســـ ــ ــــ سـ عبر عن رأ جهاز رئ ة العامة  قرار الجمع

ــتمرار في  ــــ ــ ــ ـــ ــــرطا لالسـ ــ ــ ــــ س شــ ــرائيل لهذا القرار ل ـــــ ــــ األمم المتحدة.. وأن قبول إســـ
ــرائيــل في داللهــا  ــــ ــــ ــ ــــتمرت إســ ــ ــ ــ ــاحثــات.." ومع هــذا التنــازل الخطير، فقــد اســــ الم

ة. اناتها، وفي مزد من الصلف والصال راتها، وتعيد ب   وضاللها، تكرر مذ
عـــد هنـــالـــك من جـــدو من وٕازاء هـــ   لـــه رأ الجـــانـــب العري أنـــه لم  ذا 

فعل الســــجين في  ما  ا،  ا ا وٕا ــدود، ذها ــير في الطر المســ ـــتمرار في الســ االسـ
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ــابنــا في  ـــــ ـــــ ــ ــام شــ نــا نفعــل أ مــا  غــدو بين الجــدران األرعــة..  زنزانتــه، يروح و
  فلسطين..
و ط   ــ و، ومن موســـ ارنج إلى مقر عمله في موســـــ ار إلى وعاد الســـــفير 

، ومن الشــرق األوســ عاد إلى  ورك طار إلى الشــرق األوســ ورك، ومن نيو نيو
، فقــد  ـــحــاب، على غير جــدو ــــ ــ ــ مــارس هوايتــه التزلج فوق الســـ ورك.. وظــل  نيو
ة تحت أقدامها، ومجلس  ـــرائيل على موقفها.. ولم ال، فاألرض العر ـــرت إســـ أصـــ

عيد، والدول األرع العظمى وجدت ــ  األمن ال يبد وال  في أزمة الشــــرق األوســ
ــلح على الدوام لألخذ والعطاء،  ــ ــ ــ ــــ صــ ــاف إلى جدول خالفاتها،  ــ ــــ ــ ــ ضــ بندا جديدا 

  وللمساومات والمناورات..
عة والعشـــرون لألمم المتحدة،  – 1972وجاء الخرف    ومعه الدورة الســـا

، وهذا المنبر  ــ ــب المنبر الدولي للعودة إلى مناقشــــــة أزمة الشــــــرق األوســــ ــ وانتصــ
ــــر للخطب ــ ة دولة أن تنفذ أو ال  حاضـ ـــدار القرارات، وتملك أ ــ ــــات وٕاصــ والمناقشـــ

  تنفذ.. وال عيب فهذا هو الميثاق، وهذه هي األمم المتحدة..
ة الشــرق األوســ في تلك الدورة    أن مناقشــة قضــ ومن اإلنصــاف القول 

ل، ( ــبوع طو ــ ــ ـــ ــ ــ ــمبر  8نوفمبر إلى  29الذات، قد تناولت، على مد أسـ ـــ ــــ ــــ سـ د
ع نواحي 1972 ــــرح ) جم ــــ قة في الشـ ــد ــ ع الدول الصـــــ ـــاهمت جم ــــ ة، وســ ـــــ ــ القضــ

ون إلى وجهة النظر  ـــدرت قرارا أقرب، ما  ـــــ يد والتأييد، فأصــــ ـــاح والتو ـــــ ضــــ واإل
مة، لوال أن األمم المتحدة، في  ة، وقد برزت في نصــوصــه جوانب هامة وق العر
 ، ــاحب الح ــ قى على صــ ا، وانتهى، و مجموعها، ال تعدو أن تكون منبرا إعالم

ات.أن  ا الطائرات والد ه،  نفذه بذراع ه و   حمل قراره بيد
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ــــدر في نفس التارخ    ــــ ـــادفة في التوقيت أن ذلك القرار قد صـ ــــ ومن المصــ
م  ـــــ ه قرار التقســ ـــدر ف ـــرن عاما على  29 –الذ صــــ ــ ـــة وعشــ ــ نوفمبر قبل خمســ

ا  ارة إلح ات المتحدة قد بذلت جهودا ج ـــادفة أخر أن الوال ــــ .. ومصــ ـــــ ــ الضــ
ـــخمة في إنجاح القرار في 1972عام  القرار في ـــ ــ ـــتماتت بجهودها الضــ ــــ ما اســـ  ،

عرض على األمم المتحــدة في هــذه 1947عــام  م  ـــــ ــ ــ ــــ قينــا لو أن قرار التقسـ .. و
مــا يزــد على ثمــانين  ــة  ــة واإلفرق ـــيو ــ ــ ــــ عــد أن تكــاثرت فيهــا الــدول اآلســـ ــام،  األ

ـــوا، لما فا ــ ــــ ــــ ـــن ال زعضـ ــــ ــ ـــ ة نحيلة، في أحســ أكثر من أقل م  ــ ــ ــــ ــ ــ ظروف قرار التقســ
  ضم إلى ملف القرارات الساقطة..تواألحوال، وال 

ان األمر، فإن في القرارن، المشار إليهما، درسا وعبرة، ذلك    ائنا ما  و
ــتطع أن تنفذه حين حاولت ذلك  ـــ م لم تنفذه األمم المتحدة، ولم تســ ـــــ أن قرار التقســ

ة" في فل 1948و  1947في عامي  ــطين وٕانما الذ نفذه هو "الطائفة اليهود ــ ــــ ســ
.. إلى جانب عامل آخر وهو أن الدول  ش الهاجاناه اليهود ـــــها ج ــ ــ ــــ وعلى رأسـ

ع عام  ــطين في ر ــ ــ ة التي دخلت حرب فلســ ة  1948العر قد أقدمت عليها مف
ادة  ـــها، وال يجمعها إال فقدان الخطة الواحدة، وانعدام الق ــــ ــــ ــ عضـ ــمة على  ــــ ـــــ منقســـ

  عقل، وفي الضمير.الواحدة.. ووفرة وافرة من الفساد في السالح وفي ال
ما جر في قرار عام    ن ينقص قرار 1947و إال العزمة  1972، لم 

ة المحتلة  ـــب الدخيل عن األرض العر ــلحة إلجالء الغاصـــــ ــــ المؤمنة، والقوة المســ
صـــل إليها الجند العري.. وٕان نظرة ســـرعة إلى  ع أن  ســـتط إلى الحدود التي 

امل.القرار تضع المواطن العري أمام الصور  ة، على وجه شامل و   ة الدول
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ــــدرته في الدورة    ــــ ــ ــ ــــاب الذ أصـــ ــــ ــ ــ أكدت األمم المتحدة، أوال، قرارها الســـ
ع أجزاء قرار مجلس األمن رقم  ـــرع لجم حث على التطبي الســــ قة، الذ  ــا ــــ السـ

242.  
ة العامة    ارها لعدم امتثال إســرائيل لقرار الجمع ا، عن اســتن وأعرت، ثان

ر والذ ادرة الســالم التي  الســالف الذ ة لم طالب إســرائيل بوجه خاص االســتجا
رتير العام.   قام بها الممثل الخاص للس

ــرائيل  ــــي التي احتلت.. ودعوة إســـــ وأعلنت، ثالثا، أنه يجب إعادة األراضـــ
إلى انســـحاب قواتها المســـلحة من األراضـــي التي احتلت في النزاع األخير.. وهنا 

 ألول مرة في قرار األمم المتحدة.. وردت "أل" التعرف على "أراضي" 

عا، زادة في تأييد الموقف العري    "أنه يجب على إسرائيل  –وأعلنت، را
مبدأ عدم ضم األراضي عن طر استخدام القوة". ة التزامها    أن تعلن عالن

ــــي    ـــــ ـــرائيل في األراضــ ــ ــ ــ ـــــا، "أن التغييرات التي أجرتها إســ ــــ وأعلنت، خامســ
ة المحتلة تعتبر ان ة 1949تهاكا التفاقات جنيف لعام العر ، وهي إجراءات الغ

ع  ما تدعوها إلى االمتناع عن جم طالها فورا،  ـــــرائيل إلى إ ــــ ــ ــ اطلة وتدعو إسـ و
اني لألراضـــي  ن الســـ ة والتكو ة الماد اســـات واألعمال التي تمس الشـــخصـــ الســـ

ة ــتعمرات اليهود شـــمل المسـ شـــمل في جملة ما  ة المحتلة" وهذا البند  التي  العر
ـــيناء، والجوالن، وقد تجاوزت حتى ذلك  ة، وســ ــفة الغر ــ ــــرائيل في الضـ أقامتها إسـ

  التارخ أرعين مستعمرة.
التغييرات واإلجراءات    ع الدول  إلى عدم االعتراف  ودعت، سادسا، جم

ما تدعوها إلى عدم اتخاذ أعمال  التي قامت بها إسرائيل في األراضي المحتلة، 
ل اعترافا بذلك االحتالل "وواضــح  في مجال المســـاعدات التي من شـــأنها أن تشـــ
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ات المتحدة لحملها على وقف  ـــة إلى الوال ـــــ ــورة خاصـــ ــ ــــ ــ صـ أن هذه الفقرة موجهة 
  المساعدات التي تقدمها إلسرائيل.

ع    رتير العــــام وممثلــــه الخــــاص "اتخــــاذ جم ــ ــ ــــ ــ ــ وطلبــــت، أخيرا، من الســ
ة لتنفيذ قرار مجلس األمن تنفيذا  ع الخطوات المناس تاما وعاجال، مع مراعاة جم

  الوثائ والقرارات الصادرة عن األمم المتحدة بهذا الشأن".
لة    ـــــ ــ ــ ــــ ـــدد مشـ ــ ــ ــــ صــــ ة العامة  ذا ير المواطن العري أن قرار الجمع وه

ر موقف إسرائيل  عيد. فقد استن الشرق األوس قد دعم الموقف العري إلى حد 
ـــلبي.. وأثنى على الموقف العري اإليجابي ــ ـــــ ا بوقف عونها الســــ .. وطالب أمر

ارنج..  ة لمســاعي الســفير  االقتصــاد إلســرائيل.. وحث إســرائيل على االســتجا
لة مفتقرة إلى قرار، فقد صدر القرار الواضح الصرح، ولم يب إال  ولم تعد المش

  التنفيذ.
لة الشرق األوس عام جديد    رتير  – 1973 –ودخل على مش دأ الس و

ــطة لتنفيذ قرار مجلس األمن، وقد العام وممثله ال ارنج جهودا نشـــ ــفير  خاص الســـ
ة العامة، وضــع األمور في نصــابها، وحدد  آخر قرار من الجمع ح مســنودا  أصــ
ارنج  ل أو التبرر.. واستأنف السفير  قبل التأو ات الفرقين على وجه ال  مسؤول

ن الموقف ال الجانبين العري واإلســرائيلي، ولم  ة اتصــاالته  ل صــعو شــ عري 
ــد.. ولكن  ـــل الغــ ــل اليوم، واليوم قبـ ـــذ القرار منــــذ األمس قبــ فهو يتطلع إلى تنفيـ
ة  ح أكثر تحجرا وغرورا.. وقد رأ في قرار الجمع ـــــ ــ ــ ــــ ــــرائيلي أصـ ــــ ــــ الموقف اإلســ

م، موجهة إلى صــلف ة.. وعاد إلى  هالعامة طعنة في الصــم وعناده، فازداد مماح
علن أنه دها، و لن يتراجع عنها، وأنه لن ينســحب إلى حدود  حججه المعروفة يؤ
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ة.. وٕانما إلى حدود جديدة، ترسـم  الخامس من يونيو.. وال حتى إلى الحدود الدول
  من جديد، على خارطة جديدة.. وفي مؤتمر الصلح بين العرب وٕاسرائيل.

ــــرائيل فقد    ــال بإســ ــ ــــتمرار االتصــ ارنج أنه ال جدو من اســ ــفير  ــ ورأ الســ
ــح ح موقفها واضــ ة العامة، ومد أصــــ ـــوح، وال يجد معها قرار الجمع ل الوضـ ا 

ـــتقر  لها، فاســـــ ــــتنفدها  عد أن اســــ ذة،  ه "حجاب" وال تعو عد ف ه فلم  يده إلى جرا
ـــاقع  ـــ ــتاء صــ ــ ــ ـــــي شــ قضـــ و مقر عمله، ل ــ ــ عود من حيث أتى.. إلى موســــ ه أن  رأ

ان، وال حديث!! الصمت، من غير ب   البرودة معتصما 
ل من عام    لة، 1973وهل إبر عد إغفاءة طو ، وتثاوب مجلس األمن، 

ــهر وأصــــدر  ــهير.. فانعقد في العشــــرن من الشــ ــتة أعوام على قراره الشــ امتدت ســ
ــامال عن جهود  ــ ــ ــ ـــــ عــد لــه تقررا شـــ ــه من األمين العــام أن  قرارا "خطيرا" طلــب ف
 .. ما جر علم  أن الذ ينقص مجلس األمن أن  ه،  ارنج وما آلت إل ــــفير  الســ

أنما ال ـــــحة.. و ـــــ ة أو واضــــ اف ارنج غير  ـــفير  ــ ــ ـــ ــ ه الســ عثها إل ان ي تقارر التي 
لة في جهود  وها قضــوا شــهورا طو أنما الدول األرع العظمى ال تعرف، ومندو و

  "جادة" الختراق الطر المسدود.
ارنج على أوراقهم وملفاتهم، فأعدا تقررا    ــــفير  ــــ ــ ف األمين العام والسـ وع

ــامال تناول الجهود المبذ ــ ــــ ــ ــتر شــ ــ ـــــ ــ ـــتر يوثانت، وفي عهد المسـ ــ ــ ــــ ولة في عهد المسـ
ة، وأرفقا  ــلم ة السـ ــو م، والمواقف العنيدة التي وقفتها إســـرائيل في وجه التسـ فالدها

ادلة بين الجانبين العري واإلسرائيلي. ع الوثائ والرسائل المت   التقرر جم
ف وفي ختام تقرر األمين العام، الذ قدمته إلى مجلس األمن في النص  

ن ليخلو من  ل أرجاء العالم، لم  ار، وهو شهر األزهار في  الثاني من شهر أ
اقة أشــواك ألقاها األمين العام في مجلس األمن.. فقال، على ســبيل المثال: "إن 
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حثها  ل خالل الســـنوات الســـت األخيرة.. وســـي لة  حث المشـــ مجلس األمن لم ي
ها في ذلك الوقت.. في عام  عد ذلك أنه "منذ أكثر "1967من حيث تر .. وقال 

ـة  25من  ــــؤول ــ ــ ـــ ــ ـان على األمم المتحــدة ومجلس األمن بوجـه خـاص مسـ عـامـا 
.. وأن األمم المتحدة لم تبرهن على  ـــرق األوســــ لة الشـ ــ مشــ ما يتعل  ة ف ســــ رئ

قول في الفقرة األخيرة من تقرره " ة دائمة وعادلة.." ثم  ــــو ــــ ــــ ن إقدرتها إليجاد تســ
ة قد طال انتظارها..".المنطقة والمصلحة  ة يبينان أن مثل هذه التسو   الذات

ـــــواك هذه، لعلها    ــ ــ اقة األشـ ه  وتلقى مجلس األمن تقرر األمين العام، وف
ملك من الســـلطات  تنخســـه وتدفعه إلى الســـير ولو خطوة واحدة إلى األمام، وهو 

بت ع معها، إذا شــاء، أن يجعل إســرائيل تجثو على الر ســتط ة، ما  ين، وأن العمل
ة القدمين.. ة، حاف   تجلو عن األرض العر

قظــة، فــإن    عثهــا أحالم ال ــات التي ت س هــذا الكالم على غرار التمن ول
بتيها وتجلو عن  ــرائيل تجثو على ر ــ ــ ــــ مجلس األمن، إذا أراد، قادر أن يجعل إســــ
ام، فإن الميثاق ينص على  ــتة أ ما احتلتها في ســـ ام  ــتة أ ة في ســـ األرض العر

ة عقو ـــاد ــــو حين  –ات اقتصــ ة دولة عضـ ـــد أ قررها ضــ ملك مجلس األمن أن 
الذات، بل إنها  ــــرائيل  ــــ ــــ ة مع إسـ قة دول ـــا ــ ــ ــ ة.. وهنالك ســــ تخالف التزاماتها الدول

س  ان ذلك في عهد الرئ ة.. و ـــاد ات اقتصــ قاع عقو يزنهاور أانت "محاولة" إل
ــحاب من األراضـــي  1956في عام  ــرة عقب فقد طلب إلى إســـرائيل االنسـ المصـ

ان هذا التهديد  ة.. ف ات اقتصاد فرض عقو العدوان الثالثي على مصر، مهددا 
عد أن  ة عن سيناء وقطاع غزة..  مع عوامل أخر حافزا لجالء القوات اإلسرائيل
ـــرائيل يومئذ،  س وزراء إســ ــهر.. ولم يتمالك بن غورون رئ ــ ــــعة أشـ ضـ قيت فيها 

ست اإلسرائيلي اء في الكن علن قرار االنسحاب.عن ال   ، وهو 
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ات المتحدة في    ــتة ازداد اعتماد إســــرائيل على الوال ام الســ عد حرب األ و
ا على فرض  هذا ازدادت قدرة أمر رة و ة والعســــ ــاعدات االقتصــــاد مجال المســ

انت هذه اإلرادة ترد  ــرائيل إذا  ــ ــــ ــ ـــدد أن  –إرادتها على إســـ ــ ــ ــــ في في هذا الصــ و
ـــو ال ــير إلى ما قاله عضــ ــتر فولبرايت في خطاب ألقاه في جامعة نشـــ شـــــيوخ المســـ

طير أثناءها بين تل  – 1971ييل في إبرل  ارنج  ان الســفير  وهي الفترة التي 
ات  –أبيب والقاهرة وعمان  بير على الوال ــــرائيل تعتمد إلى حد  ــــ ــــ فقال "إن إســ

ة..   المتحدة في موضوع السالح والمعاونات االقتصاد

ــمبر  ــ ــ سـ ــــي(وفي د ـــاعدة  )الماضـــ ــف مليون دوالر مســــ ــــ ــــص الكونجرس نصـ ــ خصـ
رة إلسرائيل.. ومنذ  مته  1948عس ات المتحدة ما ق ار  1.4خصصت الوال مل

رة..  شــمل المســاعدة العســ اشــرة إلســرائيل وهذا ال  ة م مســاعدة اقتصــاد دوالر 
يون  1948ومنذ  ة إلســرائيل  3قدم المواطنون األمر ار دوالر مســاعدات مال مل

معدل مضـــــافا إ ة  ــــرائيل ـــندات إسـ ــراء ســ ــ ا..  400-300لى شـ ـــنو مليون دوالر ســ
ا إلســرائيل،  رة الضــخمة التي تقدمها أمر دخل في ضــمن المســاعدات العســ و
عطى إلى الــدول التي  ــة، أكثر تقــدمــا ممــا  ــــوارخ وأجهزة إلكترون ــــ ـــــ طــائرات وصـ

زة لشـــر  التحالف في منظمة األطلنطي، أو المنظمة المر ا.. ترت معها  ق آســـ
ــحب من  ــــ ــ ــ ــرائيل لتنسـ ــــ ــ ــ ــغ على إسـ ـــــ أنه يجب أن ال نضــــ وٕان جولدا ماير تقول "
ات المتحدة  ــت حدود الوال ــ ــــ ســ أن هذه ل ة المحتلة.. وهي تعلن  ــــي العر ــ ــ األراضــ

  وأن إسرائيل قادرة أن تقف بنفسها".
الم جولدا ماير، هو الذ    ي ومعه  ــناتور األمر ــ ــ ـــ ــــ الم السـ والواقع أن 

اب فشـــل  ا قد تخلت عن إســـرائيل يوضـــح أســـ ارنج.. فلو أن أمر مهمة الســـفير 
قة واحدة  ـــرائيل أن تقف وحدها، وال أن تصــــمد دق ــتطاعت إسـ ــهرا واحدا لما اســ شــ
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ما فعلت  ة  ـــارعت إلى الجالء عن األرض العر ــ ــــ عوث الدولي.. بل لســ أمام الم
  .1956في عام 
سة وزراء إسرائيل أنها ر    ة برئ اس احت تتطاول على وقد بلغت القحة الس

ــــرائيل ال  ــــ ارنج تتناول "حدود إســـــ ــــــفير  ــ ــ أن مهمة الســـ رها،  ات المتحدة وتذ الوال
أنه لوال  ا  ــع ــ ــــ ــــ ومة وشــ أجمعها ح ــرائيل  ــ ــ ــــ ات المتحدة" وقد فات إســــ حدود الوال
ـــواطئ تل أبيب على  ــ ـــرائيل حدود، حتى وال عند شـــ ــــ ات المتحدة لم تكن إلسـ الوال

. ض المتوس حر األب   ال
بدو أن   عد ير أ جدو في و يل الجانب العري، فلم  ه طفح الكيل، 

واه إلى مجلس األمن  ـــــ ــ ــ ـــ رفع شـ ارنج، فعزم أن يجمع ملفاته، و ـــتر  ــ ــــ جهود المســــ
ستجير، وقد فاته قول شاعرنا الكبير:   ستغيث و

رتـه   عمـرو عنـد    المسـتجير 
النار                                 المستجير من الرمضاء 

ل شجاعة وا   ام، و ل العزم، في هذه األ م العري المعاصر، عازم  لح
ــول إلى  ــ ــــل مؤتمر جنيف في الوصـ مجلس األمن "إذا فشـ ــتجير  ــ سـ ـــارة، أن  وجســ

ة عادلة، وشرفة ودائمة"..   تسو
ـــر، وهي آخر ما أعلنه في آخر    م العري المعاصـــــ لمات الح وهذه هي 

عد نفسه للذهاب إلى 1976عام من شهر    مؤتمر جنيف. وهو 
ـــادس من حزران من عام    ــــ ، لنر 1973فلنعد قليال إلى الوراء، إلى الســـ

هزمة السادس من  ة فاضحة.. تماما  اس يف ألح مجلس األمن بنا هزمة س
النعل!!1967حزران من عام  الرأس، والنعل    .. تماما حذوك الرأس 

  



  

-138-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-139-  

  
  

مة أخر    ..وهز
ران"في السادس من يو    نيو "حز

  
ـــؤوم  في تارخ العرب    ــادس من يونيو (حزران) هو يوم مشـ يبدو أن الســ

ـــر هو الذ جعله اليوم  ــــ ــ ـــ م العري المعاصــ ــواب أن الح ــــ ــــ ــ الحديث، ولعل الصــ
  المشؤوم..
ـــادس من يونيو من عــام    ــــ ــــ ــ ــة هزمــة  1967ففي الســ ــاألمــة العر حلــت 

ــر م م العري المعاصـ رة ســـاحقة ماحقة، يتحمل الح ــ ســـئوليتها أمام التارخ عسـ
  ال تنفع في ذلك شفاعة وال مرافعة.

وفي الثامن من يونيو من العام نفســـه بدأ مجلس األمن مناقشـــة الجوانب   
ـــدر ثالثة قرارات تدعو إلى وقف إطالق  ــ رة فأصـ ة من الهزمة العســــــ ـــــ اسـ ـــــ السـ
النــار، دون أن ينص واحــد منهــا على العودة إلى خطو مــا قبــل القتــال، خالفــا 
ة ذيال للهزمة  ـــــ ــ ــ اســ ــ ـــ ــــ ة بهزمة ســ ـــــيبت األمة العر ـــــ ة، فأصـ لكل األعراف الدول

رة.   العس
ة،    ع التال ـــاب ام واألســ ـــهر يونيو من العام نفســـــه واأل ــر من شــ وفي العاشـــ

ة  ـــو ــ ــــ التســ ــمي  ـــ ــــ بير من الجدل، حول ما ســ ــــتنقع  ــــ خاض مجلس األمن في مســـ
ــوأ  ، وانتهى المجلس إلى أســـ ة ألزمة الشـــــرق األوســـــ ــلم قرار أصـــــدرته األمم الســـ
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م الذ اتخذته في عام  ـــــ ــ ــ عد قرار التقســـ .. فقد ر القرار الجديد 1947المتحدة 
ة، أو بتصـــفيتها على األصـــح،  ة الفلســـطين ة القضـــ االنســـحاب اإلســـرائيلي بتســـو
ة، ال تنفك عنها، إال  ــرائيل في عن الدول العر ــــ ــ ــ ــــــة إســــ ــــ ــ ضـــ ـــع ق ــ ــــ ــــ ذلك وضـ و

  االستسالم.
ام الستة، فأطل اليوم السادس من ومضت ست سنوات، على ح   رب األ

ة.. تغنى  1973يونيو من عام  األمة العر ة جديدة تلح  اســـ شـــهد هزمة ســـ ل
م العري  ان هذا ديدنه في ظل الح بها اإلعالم العري واعتبرها نصــرا جديدا، و
ــار إلى  ــــ ــــ ــــ سـ ل االن ل النحاس إلى ذهب، وتحو اء تحو م ملك  ــر،  ــ ـــــ ــــ المعاصـ

  انتصار.
شــعة اقترفتها إســرائيل، وال و   ة  ة، مقدمة إرهاب اســ ان لهذه الهزمة الســ

" إلى  ـــــ ــ ــ ــرق األوســ ــــ ـــ يف نقلت "أزمة الشــ بد أن نلقي عليها نظرة عاجلة.. لنر 
  مجلس األمن.

ه قصص األساطير.. أنه في ليلة العاشر من    وموجز القصة.. وهي تش
ــان) من عام  ــ ســــ ـــهر إبرل (ن انت بيروت غ 1973شـــــ ة ملء الجفون، حينما  اف

ــاة وادعــة آمنــة مطمئنــة،  ع والح ش وقو األمن والزمــان ر ومعهــا الــدولــة والج
ة لمدينة بيروت، ال يتجاوز عدد أفرادها  ة عند الشـواطئ الجنو نزلت قوة إسـرائيل
انت تنتظرهم،  ة  ارات عليها لوحات لبنان ـــــ ــ ــ ــــ بوا سـ ا، فر ــــة وثالثين إرهاب ــــ ــــ خمســ

اراتهم" على  ــارع فردان، ومنه إلى مســــاكن وقادوا "ســــ حر ومنه إلى شــ ش ال ورن
ـــهداء، ثالثة من قادة  ــ ان أولئك الشــ القنابل وقتلوا من فيها.. و محددة، اقتحموها 
مال ناصر، رحمهم هللا،  مال عدوان، و ة: أبو يوسف النجار، و الثورة الفلسطين

ار. قهم ومن لحقهم من أبنائنا األبرار األخ   ورحم من س



  

-141-  

ة إلى شارع فردان فاصطدمت بإحد ثكنات  وعادت   المجموعة اإلسرائيل
ـــعة بينهم  ان، وجرح تسـ ــهد فيها جند ـــتشــ ــيرة اسـ ة قصــ ة ووقعت معر األمن اللبنان

انٍ  ة إلى م ــــرائيل ــــ ــــ ــا لبناني.. ثم توجهت المجموعة اإلســ ــــ ــ ــ م فيها  ضــــ أخر تق
وا مع الحر  القنابل واشت ة، فقذفوها  الفلسطيني ثم  سعض المنظمات الفلسطين

ــغيرة الواقعة على  ــ ـــاكن الصـــ عض المســــ ــــروا  عادوا، طرقهم من حيث أتوا، وضـــ
ـــرائيليون  ــــ ــورين واللبنانيين، ثم حمل اإلســ ــ ــ ــاطئ، فقتلوا عددا من العمال الســـ ــــ ــ الشـ

ما جاءوا بها.. قوارهم    جرحاهم، وعادوا 
قظت بيروت مذعورة على دولتها ووجودها، ورأ المواطن العري    ـــت واســـ

فة في التخط والتنفيذ.. وغفلة مروعة ال ة، براعة مخ لبناني في الغارة اإلســــرائيل
انت  يوتها.. و ــوارعها و ـــواطئها وشـــ ة شــ ة في حما ة المأســـــاة آمن الدولة اللبنان

اء يرزقون. عود المغيرون األعداء أح   حقا أن 
ـــــرها لهذا اإلرهاب الرهيب، ومعها اهتز العالم ال   ــــ ــ أســ ا  عري واهتزت الدن

ا.. ومعها اهتزت إسرائيل فرحا وطرا..   حزنا وغض
ضـــع ســـاعات على هذه    وٕاســـرائيل فرحت حقا، وطرت حقا.. فلم تمض 

رة  مــذ هــا الــدائم في األمم المتحــدة  ــة القــذرة، حتى تقــدم منــدو الجرمــة اإلرهــاب
ة إلى مجلس األمن تحت رقم  ــم ــراحة  10912/5رســــ ـــرائيل، صــــ ــ تعترف فيها إسـ

احة ووق ة!!وق رة انتقاما من األعمال الفدائ ة العس أنها قامت بتلك العمل   احة، 
ة" من بدايتها إلى    ــــف "العمل ة في وصــ رة اإلســــــرائيل ــطت المذ ــ اســ وقد ت

نهايتها، ذاكرة أســـماء الشـــهداء الذين قتلتهم، ومواقع العمارات التي دمرتها، تماما 
ـــرائي ــ ــــ ش اإلســــ ادة الج ر مقدم إلى ق ــ ــ ــــ ــرائيل أنه تقرر عســـــ ـــ ــ ــ ــ لغت بإســ لي.. و

ة  ــــرائيل رة اإلســـ ها الدائم في األمم المتحدة توزع المذ ــجاعة" أن طلب مندو ــ "الشـــ
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ة دولة عضــو في األمم المتحدة حينما تتعرض  ما تفعل أ ة، تماما  قة رســم وث
  للعدوان!!
و إلى مجلس األمن، فانعقد في اليوم التالي، وشـــــرح    الشـــــ وتقدم لبنان 

ـــهيوني منذ المندوب اللبنا ــيرة اإلرهاب الصـ ـــرد ســ ــيل، وسـ التفصــ واه  ــ ني الدائم شــ
ات بإسرائيل.   نشأته، وطالب بإنزال العقو

لهـــا، وزاد على    ـــالوقـــائع  ـــرائيلي، فـــاعترف  ــــ ـــــ وجـــاء دور المنـــدوب اإلســ
أن إســرائيل "لم تأت إلى مجلس األمن  المندوب اللبناني بتفاصــيل أوفى.. وأعلن 

ــاج حتــ ــه ال  إلى تبرر.. ولكننــــا جئنــــا لنتهم" وراح المنــــدوب  لتبرر عملهــــا، ألنــ
عهم للمنظمات  ة إلى استضافتهم وتشج شنع على لبنان والدول العر اإلسرائيلي 
ــــرائيلي المعروف.. هذا مع العلم أن مجلس األمن  ــــ ــ ة إلى آخر الجدل اإلســـ الفدائ

ــانــت حوافزهــا ــأعمــال الثــأر واالنتقــام، حتى ولو  عــد المرة  ثــابتــة  قــد نــدد المرة 
ان العدوان ثأرا لعدوان.   وأكيدة.. حتى ولو 

الجرمة    ـــــاء مجلس األمن، الدائمون والمنتخبون، ينددون  ــ ــ وانطل أعضـــ
ي الذ دان  ان أرقهم وألطفهم المندوب األمر ة، تنديدا متفاوتا، ف ــــرائيل ــــ ـــــ اإلسـ
ــرائيل والمنظمات  ــ ــــ ــ ــ انت.. وٕان إســ ــــدر  ــ ــ ــــ عها.. ومن أ مصــ "أعمال العنف جم

ة.الفدائ ة تساند الوقاحة اإلسرائيل ذا.. وقاحة أمر ة.." وه   ة سواء في المسؤول
ة المناقشة، أصدر مجلس األمن، حسب العادة، بل وأقل، قرارا    وفي نها

ت  موافقة أحد عشـــر عضـــوا، وامتنعت عن التصـــو ر العدوان اإلســـرائيلي،  ســـتن
ما فا،  ان لط ا ألن القرار  ا وغين ــــــ ــين وروســ ــــ ا ألنه  ل من الصــ امتنعت أمر

ة!!  ر المنظمات الفدائ ستن فا، وألنه لم   ان عن
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ارز لتفاهة وخطيئة    أنه "إيجاز  ــــرائيلي على القرار  وعل المندوب اإلســــ
ـــر المجلس..  ـــجل هذا التعلي في محاضــــ ســــ ا أن  ن غر الموقف العري" ولم 

ه.عد أن هان مجلس األمن على نفسه، وه إلى الدرك الذ و    صل إل
ــواب مجلس    ــ ــــ ــ ـــــارم العادل على مجلس األمن، تبرره ســ ـــــ م الصــ وهذا الح

ــــددها، أصـــــدر  صـ ة التي نحن  ـــرائيل ــها.. ذلك أنه إلى يوم الغارة اإلســ األمن نفســـ
صدد انتهاكات إسرائيل لوقف إطالق النار.. أو  عة عشر قرارا  مجلس األمن س

صدد اعتداءات إسرائيل على البالد ة..  ارة عاد ة. ع   العر
حذر    ل مرة  ان مجلس األمن في  عة عشر  وفي هذه االعتداءات الس

ــيتخذ إجراءات رادعة في حالة التكرار.. ولكن  ــ ـــــ ــــ ــرائيل من عدوانها، وأنه سـ ــ ـــ ــ ــ ــ إسـ
قرار مجلس األمن..  االة  ل مرة ترتكب التكرار.. من غير م انت في  إسرائيل 

عضها: يَّ وتلح عل ر    -األمثلة أن أذ
ة على الضـفة  – 1968لســنة  248م القرار رق   شــأن الهجمات اإلســرائيل

ـــــرائيل،  ــــ رة التي قامت بها إسـ ـــــ ــ ــ ة لألردن، وقد "أدان األعمال العسـ ـــرق ــ ـــ وأن الشــ
ما ينص  ـــطر إلى النظر في خطوات أخر أكثر فاعلين ,  ضــ ــ مجلس األمن ســـ

   على ذلك الميثاق من أجل ضمان عدم تكراره مثل هذه األعمال .
ة على – 1968لســنة  252القرار رقم    ة اإلســرائيل  شــأن الهجمات الجو

ســـبب عدوانها المتعمد وأصـــدر  مطار بيروت الدولي المدني الذ أوان ٍإســـرائيل 
أن في حالة تكرر مثل هذه األقفال فإن المجلس  ـــرائيل  ــ ــ ــ ــــ تحذير جد إلى إسـ

  سوف ينظر في اتخاذ قرارات أخر من أجل اقدام قراراته. 
ـــن 256القرار  ة على  – 1968ة لســـــ ـــرائيل ــ ة اٍإلســـ ــأن الهجمات الجو ــ شــــ

ــــرائيل  رة التي قامت بها إســـــ ـــــ ــ ات العســ ة الذ أدان العمل ـــــل األردن مدينة الســــ
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ــرائيل  اره عدم تقيد إســ ـــع في اعت ضـ أن في حالة تكرارها فإن المجلس ســــ حذر  و
ــنتها إســــرائيل بهذا القرار  ة التي شــ على منطقة الســــل الذ "أدان الهجمات الجو

أنه في حالة  ة  حذر مرة ثان ان متعمدة، و الســـــ ة والمناط اآلهلة  القر األردن
ة  ــــينعقد للنظر في اتخاذ خطوات أكثر فعال ــــ تكرار هذه الهجمات فإن المجلس ســـ

  ال".عمما هو مبين في الميثاق من أجل ضمان عدم تكرار هذه األ
ـــنة  270القرار    و لبنان من هجمات – 1969لســـ ــــأن شــــــ ــرائيل  شــ إســــ

ة  ـــرائيل ــــ ـــــ ة اإلســ ة على القر في جنوب لبنان، الذ "أدان الهجمات الجو الجو
ـــام  ــ ـــال االنتق علن المجلس أن أعمــ ـــــان.. و ـــدة على القر في جنوب لبن المتعمــ
ن غض  م ــار ال  ر واالنتهــــاكــــات الخطيرة األخر لوقف إطالق النــ ـــــ ــ ــ ــــ العسـ

ـــطر إلى النظر في اتخاذ  ضــ خطوات أخر أكثر الطرف عنها، وان المجلس ســـــ
ما ينص على ذلك الميثاق". ة من أجل ضمان عدم تكرار هذه الحوادث    فاعل

ــنة  279القرار    ة  – 1970لســـ ــرائيل ــ ة اإلسـ شـــــأن الهجمات البرة والجو
القرارن رقم  ــرائيل  ــ ــــف لعدم التزام إســ أســ ، 262على لبنان، وأعلن المجلس أنه "

امها 270 سبب ق دين المجلس إسرائيل  علن أنه ال  و رة متعمدة و أعمال عس
رر تحــذيره الجــد  ــلحــة، و ــ ـــــ ــــ ن غض الطرف عن مثــل هــذه األعمــال المسـ م
إلســـرائيل أنه في حالة تكرارها فإن المجلس ســـينظر في اتخاذ خطوات وٕاجراءات 

قا لمواد الميثاق من أجل تنفيذ قراراته". ة وفعالة ط   اف
ــنة  316القرار    ــأن الهجما – 1972لســـ ة شـــ ــرائيل ــ ة والبرة اإلسـ ت الجو

قرارات المجلس، وأن تمتنع عن شـــن  أن "تلتزم  على لبنان، الذ يدعو إســـرائيل 
ة  ــرائيل ــــ دين الهجمات المتكررة للقوات اإلسـ رة على لبنان.. و ـــــ ة هجمات عســ أ
علن المجلس أنه إذا لم تلتزم إســرائيل بهذا  ان اللبنانيين.. و على األراضــي والســ
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ن من أجل النظر القرار ف ة في أقرب وقت مم ـــــوف ينعقد مرة ثان ــ إن المجلس ســ
  في اتخاذ إجراءات جديدة".

ة على بيروت  – 1973لســــنة  332القرار رقم    ــأن الغارات اإلســــرائيل شــ
رة المتكررة التي تقوم بها  ــ ـــ ــــ ه المجلس "إدانته للهجمات العســ ــيدا، أعلن ف ــ ــــ ــ وصـ

دعو إلى االمتناع ــرائيل على لبنان، و رة على  إســــ ـــــ ــن هجمات عسـ ــ فورا عن شــ
  لبنان".

دعو في    ان هذا هو سجل مجلس األمن في قراراته، يداعب إسرائيل، و
حت  ــ أنه "ســــيتخذ إجراءات فعالة" حتى أصــ نذر  ل مرة أن ال تكرر عدوانها، و
انه (اليوم نقدا وغدا  ه التاجر على د ت اإلعالن الذ  ه  ــ ــ ــــ ــ ـــ ارات أشـ هذه الع

ظل اليو  شتر نقدا".دين) و ظل المشتر  أتي الغد!! و   م يتكرر، دون أن 
ــب، ولكنهـــا ت   ــ ــــ ــ ــ ـــ ــرائيـــل ال تهمـــل قرارات مجلس األمن فحســ ـــــ ــــ  ىـــاهتوٕاســـ

اعتداءاتها في داخل المجلس وخارجه، ففي الحاد والعشـــــرن من شـــــهر فبراير 
ـــهيرة.. قامت الطائرات 1973في عام  ــ ـــــ ـــبوعين من مجزرة بيروت الشـــ ــ ــ ــ ، قبل أســــ

ة  ــرائيل ارد (على اإلســ مات الالجئين في البداو والنهر ال ــارة على مخ غارة ضــ
ــــاب..  ــــ ـــــ ــالمئــات، وهــدمــت المنــازل بال حســـ ــة من طرابلس) فقتلــت وجرحــت  مقر
تب عنها  ــ أن "هذه األعمال رائعة جدا، وســـ ــــة الوزراء جولدا ماير  سـ وأعلنت رئ

ــرائيلي الدائم، من جان ــ ــ عث المندوب اإلسـ ــــــرقة" و ـــفحات مشـ ــ رة التارخ صــ مذ ه 
ـــرق "الرائع" إلى مجلس األمن، وطلــب توزعهــا  ــــ ــ ــ ــة عن ذلــك العــدوان المشـــ خط

ة على أعضاء األمم المتحدة.. قة رسم   وث
، حينما    ـــرق األوســــ ــة الحت إلثارة أزمة الشـ ـــر أن الفرصــ ــبت مصـ وحســ

ة في بيروت.. فقامت وزارة  ـــــرائيل ة المجزرة اإلســـ ـــــ ان مجلس األمن يناقش قضـــ
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ـــرة ة المصــ ة  الخارج ــ ـــد أكبر مســـــاندة دبلوماســـ ة واســـــعة لتحشــ ـــاالت عالم اتصــ
ـــدود الذ تواجهه أزمة  ــ ة جديدة، تفتح الطر المســ ة لتأييد خطوة عر ـــــ اســ ـــــ وســ

.   الشرق األوس
ارنج في    انت أمام طر مســدود.. فقد فشــل الســفير  والواقع أن األزمة 

ــرائيل على تنفيذ قرار مجلس األ ــــ حمل إســ ــــتطع أن  ســــ ، ولم 242من مهمته ولم 
ة عن طر مؤتمراتها ورؤســـائها، وخاصـــة المســـاعي التي  تســـتطع الدول اإلفرق
ا" أن تزحزح إســرائيل قيد أنملة عن مواقفها المعروفة..  ماء إفرق اســم "ح عرفت 
ولم يب أمام مصر إال "الورقة األخيرة" وهي العودة إلى مجلس األمن الستصدار 

ال أمر إسرائيل  قى إلسرائيل إال أن قرار جديد،  ة.. وال ي جالء عن األرض العر
ع.   تط

بير من    اسي انطلقت مصر ووراءها حشد  وفي إطار هذا التصور الس
از إلى أروقة مجلس األمن، في  ة ودول عدم االنح ة الدول اإلفرق وزراء خارج
ـــئت  ــ ـــ ــ ــهد مجلس األمن مثيال لها منذ أن أنشــ ــ ــ ـــ ــ شـ ، لم  بر ة  ـــــ ــ ــ مظاهرة دبلوماســـ

ة..المن   ظمة العالم
ــادر إلى "اقتحــام" قــاعــة    ورك، و ــر إلى نيو ــ ــ ــــ ــة مصــــ وطــار وزر خــارج

ـــة  ـــتراك في المناقشـ ان ينظر في مجزرة بيروت، وطلب االشــ مجلس األمن حين 
ة وطالب بإدانة إســـرائيل ثم عرج  و اللبنان ة دولة عضـــو، فأيد الشـــ وهو ح أل

قاءها "جام " وأعلن أن  ــرق األوســــــ ـــبب في األحداث "على أزمة الشــــ دة" هو الســـ
ة  ــ طلب "مناقشـــــة القضـــ ، وأنه من أجل ذلك  ـــرق األوســـــ الجارة في منطقة الشــ
لف األمين العــــام لألمم  ــا في موعــــد قرــــب يختــــاره مجلس األمن، وأن  برمتهــ
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اب التي أدت إلى  ــ ارنج واألســـ ـــفير  ـــامال عن مهمة الســ قدم تقررا شــ المتحدة أن 
  فشله".

ي، استمع المجلس إلى ط   ، فتململ المندوب األمر ات الوزر المصر ل
ة" ال مجال  ات اإلجرائ حث، ولكن مثل هذه "الطل وقال أنه ال ير جدو من ال
م تقرر  لمعارضتها، فقبلها مجلس األمن، وأصدر قراره بتكليف األمين العام بتقد

  شامل، ودعوة مجلس األمن لالنعقاد.
ـــام   ــ ان ذلك في وأعد األمين العام تقرره الشــــ ل، وانعقد مجلس األمن.. و

رة في  ــ ــ ، تكرس هزمتنا العسـ ه هزمة أخر ــــهد ف ــادس من يونيو لنشـ اليوم الســـ
  السادس من يونيو قبل ستة أعوام.

س المجلس، فافتتح الجلسة    ان المندوب الروسي السفير مالك، هو رئ و
ة التي يناقشها مجلس ا عد انقضاء األولى من المناقشة وأكد "خطورة القض ألمن 

قرب من ستة أعوام على القرار األصلي  ، دون أن تنسحب إسرائيل من 242ما 
ــــارنج، ورغم  ــــفير  ــــ ــ ــ ــذلهــــا الســ ــــة المحتلــــة رغم الجهود التي بــ ـــي العر ــــ ــ ــ األراضـــ
ي الــدول العظمى األرعــة، وأنــه يجــب على مجلس  ــة لمنــدو االجتمــاعــات المتوال

ــــرائيل ـــوع لمجلس األمن وتنفيذ  األمن أن يتخذ إجراء فعاال لحمل إســـ ــ على الخضــ
  قراراته".
ما ومفيدا ولكنه انعطف    ــــل ـــي سـ ان موقف المندوب الروســ وٕالى هنا فقد 

ــادل  ــان قــد بــدأت طالئعــه في ت ـــوع الوفــاق الــدولي الــذ  ــــ ــــ عــد ذلــك إلى موضـــ
ــيد  شــــ ــــي  ـــوفييتي، وانطل المندوب الروســ ــ ي والسـ ـــين األمر ســـ الزارات بين الرئ

الوفاق الروســي ا ي وأثره على الســالم العالمي والدور التارخي الذ تقوم " ألمر
ان السالم العالمي وما يترتب على ذلك من  ه الدولتان العمالقتان في توطيد أر
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ــة  ــــراف نحو التنم ــــ ــــ ــدولي، واالنصــ ــاب التوتر والقل في المجتمع ال ـــــ ــ ــ ــــ زوال أسـ
أسرها..". ة  ة لبناء مستقبل أفضل لإلنسان   االقتصاد

دا و    المه هذا، قد اتخذ من مجلس و ـــفير الســــوفييتي في  ــحا أن السـ اضــ
ة، ليتحدث عن  ة دول ــ ــ ــــ ـــــ مناســ ــ ــ ــــــرق األوسـ ــ ا، ومن أزمة الشــ األمن منبرا إعالم
ــوفييتي في هذا الحدث  ــ ــــ ي، ودور االتحاد الســ ـــي األمر ــ ــــ ــــائل الوفاق الروسـ ــ فضــــ
دســــة" في العرة األخيرة ـــرق األوســــ "م حت أزمة الشـ م.. وأصــــ  التارخي العظ

. ة أخر ع دول مواض ثيرة  قها عرات   في قطار الوفاق، تس

ـــي، بدأ وزر    ــ ــ ــــنعه المندوب الروســـ ــــ وفي مثل هذا الجو الوفاقي الذ صــ
ــيته أمام مجلس األمن، فاســــتعرضــــها منذ أن أصــــدر  عرض قضــ ــر  ة مصــ خارج

ــهير رقم  وشــــرح الجوالت والصــــوالت التي قام بها الســــفير  242المجلس قراره الشــ
ــالم في المنطقة، ارنج بي ــــ ، للعمل على إحالل السـ ــ ــ ــــــرق األوســـ ـــم الشـ ن عواصــــ

ة التي  اســة اإليجاب ة.. وأوضــح الســ ة عن األرض العر وٕاجالء القوات اإلســرائيل
يف أ ــــهيل مهمته، و ــــ ارنج في تســـ ــفير  ــ ــ ــ ة مع الســـ عتها الدول العر ها أعلنت نأت

ة سال ع اتفاق م مع إسرائيل في حالة قبولها لقرار مجلس األمن وأنها مستعدة لتوق
يف أن إسرائيل قد رفضت االنسحاب  صورة شاملة، و تنفيذ قرار مجلس األمن 
ارنج في تنفيذ مهمته، وأن  ة المحتلة، ولم تتعاون مع السفير  من األراضي العر
ـــما، وأن وأن إلى  ح يتطلب من مجلس األمن إجراء حازما حاســــ ــ ــ الموقف قد أصـــ

ــتة التي آخر االســـــتعراض التارخي وال ــ ـــير األحداث في األعوام السـ ــــي لســ اسـ ســـــ
ام الستة. عد حرب األ   جاءت 

ا، في ظاهر    ـــه ــ ــ ــ ــــ ا مسـ ــــرائيلي خطا ــ ــ ــ ـــــحة من  هوألقى المندوب اإلســــ ــــ ــــ مسـ
ـــات العديدة المقطعة عن مراجعها، الممزقة من  ســ المقت ــهدا  ة مســـــتشـــ ـــوع الموضــ



  

-149-  

س له  اقها، وشـــدد على أن قرار مجلس األمن ل ع مصـــادرها، المبتورة من ســـ طا
ـــد بها  ـــــ ـــترشــ ــــ ســـ اد  ة، ولكنه مجموعة من الم ــورة أوتومات ـــ ــ صـــ تنفيذ بذاته و
ــائل المختلف  ــ ـــــ ع المســـ ــول إلى اتفاق تعاقد يتناول جم ـــــ ــــ الفرقاء المعنيون للوصـ
فرضــها مجلس األمن، وأنها  ن أن  م ة ال  ة، وأن هذه التســو صــورة نهائ عليها 

احثات بين األطراف ال ـــيلة م ة.. وأن قرار مجلس األمن ال بد أن تكون حصــ معن
احثات. ون بجدول أعمال لهذه الم ه ما    هو أش

عد هذا التزيف الشــامل إلى التحديد، فتناول    وانتقل المندوب اإلســرائيلي 
ع التي نص عليها مجلس  موضــوع االنســحاب اإلســرائيلي، فأكد أنه أحد المواضــ

ـــيء.. ففي القرار الحدود اآلم ل شـــ س هو  ه حرة المالحة في األمن، ول نة، وف
ع دول  ة لجم ة والوحدة الجغراف م ادة اإلقل ــ ــ ــــ ــ ــ ه احترام الســ ة، وف الممرات الدول
ـــالم الــذ يتعين أن ينهي حــالــة الحرب والمقــاطعــة  ـــ ــــ ــه اتفــاق الســــ المنطقــة، وف
ع ما ورد في قرار مجلس األمن ال يتم تنفيذه  ة.. وعلى الجملة فإن جم االقتصاد

اتفاق الطر  ـــرة لهذه إال  ــ ــ ــــ ـــرائيل حاضـــ ــ ــ ــ ــــ احثات وٕاسـ الم فين، واالتفاق ال يتم إال 
قة..  ان وزمان، ومن غير شرو مس احثات في أ م  الم

ــــحاب    ــــ ــــ أن االنســ ة األخر  ، ومعه الوفود العر ــــر ــــ ــ ــ ورد الوزر المصــ
 ، ة هو الشــر األســاســي للســالم في الشــرق األوســ اإلســرائيلي عن األرض العر

قصد قرار مجلس األمن "أن يجعلها في األراضي وأن الحدود اآلمنة إلس رائيل لم 
ة.. وأن مصـــر واألردن مســـتعدتان للدخول  ة، ولكن على األرض الفلســـطين العر
ـــاس قرار مجلس  ــــ ة على أسـ ـــــلم ة ســـ ــو ــــ ـــــول إلى تســ ــ احثات من أجل الوصـ في م
ش في  ة وح الع م ادة اإلقل ع دول المنطقة الس فل لجم ع سالم  األمن، ولتوق

  من وسالم".أ
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ه    ل على طرقته وأسلو و الدول األعضاء غير الدائمين،  وتحدث مندو

بتأييد الموقف العري، واعتمدوا ما ورد في تقرر األمين العام لألمم المتحدة من 
االنســـحاب  ارنج، وأنها رفضـــت االلتزام  أن إســـرائيل لم تكن متعاونة مع الســـفير 

ة، ورددوا الواح ـــهيرة التي وردت في من األرض العر ــ ــ ـــ ــ ارة الشــ عد اآلخر، الع د 
ــانــت قليلــة  ثيرة جــدا، ولكن النتــائج  ــانــت  تقرر األمين العــام من "أن الجهود 
اته،  ــؤول ــ مسـ أنه يجب على مجلس األمن أن ينهض  ـــوا إلى القول  جدا"، وخلصــ

طاء.. ة من غير إ االنسحاب من األراضي العر ادرة  طلب إلى إسرائيل الم   و
ــاز وت   ـــة ودول عــدم االنح ـــة الــدول اإلفرق حــدث عــدد من وزراء خــارج

ــهم  ــ ــ ـــن، ودرســ ــ ــ ـــهم أحسـ ــ ان عرضـــ ـــتعدادا من معظمنا، ف ــــ ان معظمهم أكثر اسـ ف
ة  ــــوعا.. هذا مع العلم أن في األمة العر ــ ــ ال وموضــ ــ ـــ ــــ ، وخطبهم أجود، شـ أعم
ل عيبها أنها ال تعرف طر الزلفى إلى  فاءات ضــــخمة مخزونة في بيوتها، و

ـــاس الوالء للحاكم، ال على ا ــ ــــ مون المواطن على أســ ق ام  ام، وألن هؤالء الح لح
الراعي!! ة  ة الرع ا مصي   أساس الوالء للوطن.. و

ــة قــد حملوا معهم إلى مجلس األمن رأ    والواقع أن وزراء الــدول اإلفرق
ـــة في دوراتهـــ ـــأكملهـــا، فقـــدموا إلى المجلس قرارات منظمـــة الوحـــدة اإلفرق ا قـــارة 

 ، ا، وفي الرا ا س أ نشاسا "زائير" وفي الجزائر، وفي أد المتعددة المنعقدة في 
ــدموا إلى مجلس األمن قرارات  ــــاز فقــــد قــ ــدم االنح ــل ممثلو دول عــ ــذلــــك فعــ ــ و
امل للمراجع  ـــائهم، مع ســــرد  ــادرة عن رؤسـ ة الصــ ــتر مؤتمراتهم والبالغات المشــ

ة التي ال تجيز احت ة واألعراف الدول القوة وال تالقانون ن المعتد مالل األرض 
  من أن يجني ثمرة عدوانه..
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ة لها مثيال    ـــهد المنظمة الدول بر حقا، لم تشـ ة  اســــ انت مظاهرة ســــ و
و في عام  ــ ــ ســـ ــ ــ ــان فرانســـ ــ ـــت في ســـ ــ ــســ ــ ــ .. فقد تجمع في هذه 1945منذ أن تأسـ

ــــرون والد ة العشـــــ از، والدول العر ة، ودول عدم االنح ول المظاهرة الدول اإلفرق
صـــح القول  ة.. حتى  ا الالتين ا وأمر ة، ودول أخر مســـتقلة في أورو االشـــتراك

لها. ان األرض  قل عن ثالثة أراع س ده ما ال    أن الموقف العري يؤ
ــان    ــــ ــ ص اإلنسـ ـــرائيلي قم ــــ س المندوب اإلســ ــد العالمي، ل ــ ــ إزاء هذا الحشـــ

ة من هذه الك طلب الحما ــخمة المضــــطهد المحاصــــر المطوق المعذب،  ثرة الضــ
ــة التي تملكهــا الــدول  ــل جــانــب.. "هــذه الكثرة األوتومــات ــه من  التي أحــاطــت 
ــتصــــدر القرار الذ  حت قادرة على أن تســ حيث أصــــ ة في األمم المتحدة،  العر
ـــرائيلي وقد فاته أن الكثرة  ــــ ــــ ما المندوب اإلســ غة التي تردها".. و ــ ــ ــــ ــ ــ الصـ ترده و

ــ ــ ــــ ـــع للســ ــ انت تخضـــــ ة التي  ة في عام األوتومات هي التي  1947طرة األمر
ار  ا من د انت ســبب الكارثة، فقســمت وطنا على غير إرادة أهله، وشــردت شــع
ـــــاطير  ــ ــ عتمد في التارخ على األســــ ا،  ا غر ـــع ــ ــ ــ انه شــــ ائه وأجداده، وأقامت م آ

رتكز في الدين إلى الخرافات.   و
و دول عــــدم االن   ون العرب، واألفــــارقــــة، ومنــــدو ــدو ــأن ورد المنــ ــ ــــاز  ح

اد التي  ـــتند إلى الم ــ ة، وأنها تسـ الكثرة العدد ـــلة لها  ة المطروحة ال صـــ ــ ــ القضــ
ة التي تكفل األمن  ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاســ ــــ ــ ــ قوم عليها ميثاق األمم المتحدة، وٕالى القواعد األســـ
ــاء في األمم  ــ ـــــ ــــي ثالث دول أعضـ ــــ ة، فإن احتالل أراضــ ـــــرة الدول ــ ــ الجماعي لألسـ

ــت ــ ــ ــــ ة ســـ ـــتمرار هذا االحتالل قرا ــ ــ ــ ام القانون المتحدة، واســــ ة أعوام ال يتف مع أح
ه. وت عل ن الس م   الدولي وال 
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التحديد أعلن أن "جواب    ــــي هذا المنط الدولي، و ــ ــ ــ وأيد المندوب الفرنســـ
ارنج المؤرخة في  ـــفير  ــ ــــ رة الســـ ــــرائيل على مذ ــــ يؤلف إحد  1971فبراير  8إســــ

قف  ــال عن أنه  ــ ــ ــــ ـــبيل تنفيذ قرار مجلس األمن، فضــــ ــــ ــــ ة في ســـ ات األول في العق
ــتمرار االحتالل  ـــــ ــــ ــ ــالم.. وأن اسـ ــ ــــ ــ ــ ـــة التي تؤد إلى ســ ـــة في العمل طر البـــدا
ة  اد التي تلتزم بها األســـرة الدول ة يؤلف انتهاكا للم اإلســـرائيلي لألراضـــي العر
القوة" وشتان بين موقف فرنسا  ازة األراضي  ة ح عدم شرع وخاصة المبدأ القائل 

ع    أثناء العدوان الثالثي على مصر. ،1956، وموقفها في خرف 1973في ر
مين    ـــال ـ ـــأعطى  ـــي، فـ ــــ ــ ـــ ـــاني دون الموقف الفرنســ ـــان الموقف البرطـ ـ و

ه قرار  الغموض الذ صـــاغ  ســـار إلى الجانب العري، محتفظا  ال إلســـرائيل، و
  قبل ستة أعوام. 242مجلس األمن 

ــا،    ــا هي التي ورثــت الكــارثــة عن برطــان ي.. وأمر أمــا الموقف األمر
ـا فل ـان ممثـل أمر ــتـة، وٕان  ــــ ــــ ــ ـام الســ ــــــاب عهـده في حرب األ ــ ــ ــــ م يتغير عن سـ

ا  ـــهيون ــ ــ س صــــ ي آخر ل ــفير أمر ــ ــــ ــهيوني جولدبرج قد أخلى مقعده إلى ســـ ــــ ــ الصـــ
ان  ائنا من  ي المســؤول..  اســة.. وهذا شــأن األمر الوالء والســ العقيدة، ولكن 

ض..   مادام يتلقى توجيهاته من البيت األب
ــان والواقع أن الموق   ــ ــ ــوخا على لســ ــ ــ ــوحا ورســ ــ ان أكثر وضــــ ي  ف األمر

ي  ام الســفير األمر ه الحال في أ ان عل ي غير الصــهيوني مما  الســفير األمر
مة..  ــهيوني، فقد طرح أمام مجلس األمن حججا جديدة لتأييد مواقف قد ــ ــــ ــ ــ الصــ
ر ما  ذ ه موقف إسرائيل و د  قة زادا جديدا، يؤ واغترف من السنوات الست السا

ره!! فات   على إسرائيل أن تذ
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حـــدد من    ي أوال: "أن قرار مجلس األمن لم  ـــار المنـــدوب األمر ــــ ــ ــ ــــ أشــ
ـــتة ومن الذ أطل النار أوال، ومن المعتد  ــ ــ ــــ ام الســـ ـــؤول عن حرب األ ــــ ــــ ــ المسـ
ات المتحدة هي التي حالت دون الدخول في هذا  ه".. مع أن الوال والمعتد عل

ـــوع أثناء مناقشـــــات مجلس األمن حي ـــاخنا، الموضــ ـــرائيلي ســ ان العدوان اإلســ نما 
ة األولى،  ــــر ــــ ــ ــ الضــ ــــرائيل هي التي قامت  ــــ ــــ رغما عن أن الدالئل متوافرة أن إســ

ة..   واستمرت تضرب إلى النها
ا: "أن قرار مجلس األمن لم ينص على    ي ثان ـــار المندوب األمر ــ ــــ ــــ وأشـ

ن عزله عن مجموع القرار، وال  م ـــحاب ال  .. فإن االنســ ــرو انســـــحاب غير مشـــ
قة وحالة الحرب، وعن االحترام  ـــا ــ ــ ــ ــــ ــله عن إنهاء االدعاءات السـ ــــ ــ ــ ـــ ــــح فصـ ــ ــــ صــــ
ــمن  ســـــالم صـــ ش  ة لكل دول المنطقة، والع م ادة والوحدة اإلقل ــ ــ السـ واالعتراف 

  حدود آمنة".
ع االلتزامات الواردة في    ي ثالثا: إلى "أن جم ـــــار المندوب األمر ـــــ ــــ وأشـ

الســالم الذ ينهي الخوف قرار مجلس األمن يجب أن تدخل في إطار الســالم.. 
س في العالم منطقة  ــي.. فل ــ ــ ــ ـــــادا المنطقة في رع القرن الماضــــ ــــ والقل اللذين ســـ
ما قال   ، ــرق األوســــــ ــ ة منطقة الشــ ــب في األولو ــ ة وتســ متأزمة تفوق في األهم

سون في آخر تقرر له إلى الكونجرس". س ن   الرئ
عا: "أن القرار    ي، را ــــار المندوب األمر ــوع  لم 242وأشـ يتعرض لموضـــ

ــد حــدود يونيو  ، وقــد ترك 1967الحــدود أين يجــب أن تكون، إنــه ال ينفي وال يؤ
ان هذا الغموض هو جزء من  هذا الموضــوع غامضــا في قرار مجلس األمن.. و

، ينظر نالتواف بين مطالب الفرقاء.. وأن االتفاق النهائي على الحدود يجب أ
ا وواقع ا وتارخ اســ ا وســ ه منطق ا على ضــوء أهداف قرار مجلس األمن، وأن إل
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ــو ــ ــ ــــ ع العوامـــل التي تنظم تـــتتم تســــ ـــة االتفـــاق التي تتنـــاول جم جزء من عمل ة 
  العالقة الجديدة بين الفرقاء".

ــــا، وأخيرا، إلى "أن تنفيذ قرار مجلس    ي، خامســــ ـــار المندوب األمر ــ وأشـــ
مــا بينهم، ودور مجلهاألمن في مجموعــ س األمن هو ، يتطلــب اتفــاق الفرقــاء ف

ــــة بين الفرقاء  المفاوضـ ون  المعاونة على الوصـــــول إلى هذا االتفاق، واالتفاق 
ة خطوة خطوة.. وذلك  الصــبر والنظرة العمل ا يتســم  أنفســهم.. وهذا يتطلب أســلو
ــيناء،  االتفاق على انســــحاب جزئي من ســ ـــل دائما،  نا نفضـ ما  ن أن يبدأ،  م

مرحلة  س،  ة.." وتلك هي وٕاعادة فتح قناة الســو ة النهائ أولى على طر التســو
تور  عد حرب رمضان المجيدة، على يد وزرها الد ا،  عتها أمر اسة التي ات الس

  سنجر، "صدي العرب الصادق" وعلى المواطن العري أن يتأمل!!
ي على هذه الصـــورة، أكثر مما فعلت    ولقد أوجزت معالم الموقف األمر

ة إلى مواقف ـــــ ــ ــ ــــ عرف المواطن العري  النسـ ، ألني أردت أوال أن  الدول األخر
علنه  ما  ة إلسرائيل والشرق األوس فال ينخدع  النس ة  اسة األمر حقائ الس
ــات المتحــدة قــد تغيرت  ــام، من أن الوال ــــر، في هــذه األ ــ ــ ــــ م العري المعــاصــ الح

ة. ة العر استها تغيرا جذرا وجوهرا، لصالح القض   س
ــــة الخطوة خطوة التي وأردت ث   ــ اســـ ــ ــ عرف المواطن العري أن ســـــ ا أن  ان

ا في يونيو  عها 1973أعلنتها أمر اها، التي ات األلفا إ اها،  ـــة إ اسـ ، هي الســــ
ة  ــ ــ ــــ النسـ ة  ـــــة األمر ــ اســـ ــ ــ ــــ ر المجيدة.. فالســ عد حرب أكتو ـــنجر  ـــــ ســ تور  الد

حيون "أو يه ــ يون مسـ ــهيونيون أم إلســـرائيل ثابتة ال تتغير، والوزراء األمر ود صـ
ة". عملون على تنفيذها إلى النها   محايدون، 
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ــة هذه الدولة أو    ــ اسـ ة الثابتة أن ســـــ قة الدول وأردت، ثالثا، أن تتأكد الحق
ا،  ا أو جزئ ل ن أن تتبدل  م ات المتحدة ال  اســة الوال صــورة خاصــة ســ تلك، و

قدر ما ة"  ــ ـــاســــ ــالح األســـ ا، إال عن طر "المصــــ ا أو مرحل ــ ــ ع أن  هامشــ ـــتط تســـ
م العري المعاصـــــر،  ه الح ة واحترام، وقوة رادعة... وهذا لم يدر تفرض من هي
ل  ـــــي إلى يومنا هذا، أما جهال أو خوفا، أو عجزا، أو  ــ ــ ــــ منذ رع القرن الماضـ

عا..   أولئك جم
ي في    ه الموقف األمر ــ شـ ة لالتحاد الســـوفييتي  النســـ والموقف العري 

ن في درج ـــدته، جوهره، وٕان لم  ــ ــك، إته وشـــــ ــ ــ ة من غير شــــ د للدول العر نه مؤ
ة  ذلك تســـو ة ذات حدود آمنة، و ولكن في إطار الحفا على إســـرائيل دولة نام

أ طر آخر. ة ال  الطرق السلم   الصراع العري اإلسرائيلي أن تتم 
ــــد أكثر من مرة الــدولتين    ـــــ ــــ ـــعود قــد نــاشـــ ــــ ــــ ــ وقــد حــدث أن المنــدوب السـ

ا وروســ ا أن يبذال جهدهما لحمل إســرائيل على تنفيذ قرار مجلس العظميين أمر
ــيئة مجلس األمن،  ـــ ــــوخ لمشـــ ــ ــرائيل للرضــ ــ ــ ــغ على إســ ــــ األمن، وطلب إليهما الضــ
ــا للمجلس، قائال "ال توجه حديثك إلى  ســ ان رئ ــي مالك، و ــفير الروســ ه الســ فأجا

امله إن الدولتين العظميين الدولتين العظميين  عانبل إلى المجلس  ــــتط ــ ــ ــ  ال تسـ
رك.."!! وهـــذا  ظـــل هـــذا في ف ـــار.. وأرجو أن  ـــاإلج تنفيـــذ قرار مجلس األمن 

العقل فضال عن أنه يخالف الواقع الدولي.   الكالم ينطو على استخفاف 
ح اســـمها الشـــائع لطمس    ــ ما أصـ  ، ــ ة الشـــرق األوسـ ــ قيت قضـ ذا  وه

ـــات في مجلس ــطين، تتداولها الخطب والمناقشـــ ــ ة فلســ قي وهو قضــــــ ــم الحق ــ  االســ
ـــحا أ دا واضــ ة.. و ــــر التي عقدها للنظر في القضـــــ ـــات العشـ ، ناألمن في الجلســ

صــــدر  ــا لقرار جديد  اد عامة تكون أســــاســ ــول إلى م ــتطع الوصــ ســ المجلس لم 
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ــــات لمدة  ــــا تأجيل الجلســـــ ــــا والنمســـــ ــ ا وفرنســـ و برطان عن المجلس.. واقترح مندو
حث عن مخرج من أزمة المجلس قبل أزمة  .سيرة للتشاور، ولل   الشرق األوس

ع (   ــــاب ــــ ــ ــ ــــة أســــ ــ ــــ ـــــ عــد خمسـ يوليو) وعــادت الخطــب  20وانعقــد المجلس 
ارات القرار  ام من التفسير والتبرر لع عد خمسة أ  242والمناقشات من جديد، و

، تداولته  ـــــروع قرار ناعم هاد ــ ــ ــــ مشـ و الدول غير المنحازة  لماته، تقدم مندو و
ــفافا  ح شـــ ــ س، فأصـــ ـــيء، إال إلنقاذ ماء األيد واألقالم وراء الكوال صـــــلح لشــ ال 

ة.   الوجه، وجه المجلس ووجه الدول العر
ع دول من أعضـــاء المجلس غير    وقد نص مشـــروع القرار الذ تبنته ســـ

ـــتمرار االحتالل  ار اســــ ــتن ــ ارنج، واســـ ــف لعدم نجاح مهمة  ــــ الدائمين، على "األسـ
ارنج ــــفير  ــــ ــ ـــرائيل مع الســ ــــ ــ ــ ة، وعدم تعاون إسـ ــرائيلي لألرض العر ــ ــــ د اإلســــ ؤ ، و

ــــي  ـــ ــ دعو إلى االمتناع عن إجراء تغييرات في األراضـ ارنج، و ـــفير  ــ ــــ ادرات السـ م
ام  ـــتمرار في الق ــ ــ ارنج االســـ ــفير  ـــ ــــ طلب إلى األمين العام والسـ ة المحتلة، و العر

طلب إلى الفرقاء أن يتعاونوا معهما". اتهما، و   )1(مسؤول
ـــــ 26وفي اليوم التالي (   ـــروع القرار للتصـ ـــــوت يوليو) طرح مشـــ ت، فصـ و

ـــين عن  ا، وامتنعت الصــــ ـــــ ا وروســ رطان ــــا و ــــر، بينهم فرنســـ ـــالحه ثالثة عشـــ لصــــ
ذا ســـق مشـــروع القرار  ات المتحدة.. وه ت، وصـــوت ضـــده مندوب الوال التصـــو

ي. الفيتو األمر   الهاد الناعم، 
ـــروع ال    ت ألن المشـ ــو شــــترك في التصــ ــين أنه لم  ــح مندوب الصــ وأوضــ

ة،  ــتجيب للمطالب العر ــ ــ ل ســـ ي فقد خاض في خطاب طو أما المندوب األمر

                                                           
قة  )1(   .1973يو يول 24تارخ ، 10974/5النص الكامل لمشروع القرار في الوث
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ــتخدام ح الفيتو ضـــد مشـــروع القرار وال بد  اب التي حملته على اسـ ــرح األســـ شـ
ما جاءت على  اب  ــ ــ ــــ ــ ــــورة موجزة تلك األســ ــ ــ ــ صــ عرف ولو  للمواطن العري أن 

  لسان صاحبها.
ــورة    صـــــ ـــروع القرار منحاز  ــ ـــاحه أن مشــ ــ ضــ ي في إ قال المندوب األمر
ــــروع في بيرة، و  ــ ة تحول دون الشـــ ــاف ــ ة إضـــــ ل عق ــ ــ شـــــ هو غير متوازن، وٕاقراره 

قلب القرار  رأســا على عقب..  242المفاوضــات بين الفرقين، وأن من شــأنه أن 
لمة "االنســـحاب من أراضـــي" وقد طلبت شـــطب و  أل "ألن "أل" التعرف مقرونة 
، ولكن أصحاب المشروع رفضوا ذلك.. وفوق " ذلك فقد  التعرف وتعديالت أخر

ــحاب عن الســــالم الذ يتعين على  عزل االنســ ـــد مشــــروع القرار ألنه  ــوتنا ضـ صــ
ذلك فإنه يزل "الغموض  ما بينهم.. و ــــات ف ــــ ــ ــ المفاوضــ ه  ــول إل ــ ــ ــــ الفرقاء الوصــــ

ـــــهم أن 242البنــاء" في القرار  ـــــ ــأنفســــ ، ذلــك الغموض الــذ يجــب على الفرقــاء 
اســـــة الخطوة خط ــ ــ ون معلوما أن سـ جب أن  ــروه.. و ــ وة هي التي تقود إلى فسـ

ـــقو في الهوة.. ال ة واحدة تؤد إلى السـ ــالم، فإن محاولة القفز فوق الهوة بوث ســ
ــــروعات قرارات فارغة  ــتخدمناه قد أزاح عن مجلس األمن مشــ وأن الفيتو الذ اســــ
ـــــي.. وما إلى ذلك من الحجج التي تؤلف في مجموعها تفاهة  ــــ ــــ ـــــأن الماضـ ـــــ ــ شـــ

  عظمى صادرة عن دولة عظمى..
ح  ولكن   ــ ــرائيلي، الذ أصــ ـــان المندوب اإلســ قمة التفاهة جاءت على لسـ

عد أن ســق  ة في غفلة الزمان وغفلة العرب.. فقد قال  له مقعد مع األســرة الدول
ن هناك أبدا شــــرق أوســــ من غير  ة الخيالء: "لم  مشــــروع القرار، وهو في غا

اد األ ـــرائيل هو تحقي للم ـــ .. إن وجود دولة إسـ ــعب اليهود ـــ ة في الشــ ــ ــ ــاســـ ــــ سـ
ــعوب.. وقد آن األوان أن تدرك  ــ ــاواة بين الشــ ــ ـــير والمســ القانون وح تقرر المصـــ
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مهانة عن استعادة الشعب اليهود حقه في  قة، وأن ال تتحدث  مصر هذه الحق
ــــــتقالل.. إن قرار  ــ ــ ادة واالســــ ـــــ ــ ـــ ــ امه، وٕان الحدود اآلمنة  242الســ ل أح اق 

ــاتفــاق الفرقــاء.. ـــع  ــــ ــ ــ وٕالى ذلــك الوقــت فــإن وجود  المعترف بهــا يجــب أن توضـــ
ـــتمر عند خطو وقف إطالق النار.. وهذا ما أقره مجلس األمن  ــ سـ ــ ــ ـــرائيل ســ ــ إسـ
الي  ـــرائيل ال ت ة.. وٕاســـ ـــروع القرار المقدم من الدول الثمان اليوم حينما أســــــق مشـــ
ة.. فنحن نعتمد على  ــــتخدمها الدول العر ــ ــ ــ ة التي تســـ ة العدد الكثرة األوتومات

مان مه"!! حقنا وعلى إ   الشعب اليهود وتصم
، الذ    وانتهت الجلســـة، وقاعات المجلس تضـــج من هذا التعالي الســـاق

قيت إســرائيل عند  م العري المعاصــر.. و ردده المندوب اإلســرائيلي في وجه الح
ما قال المندوب اإلســرائيلي، ولكن لمدة ثالثة أشــهر  خطو وقف إطالق النار، 

ر ال عض الشـــيء عن خطو حينما أقبلت حرب أكتو مجيدة فتزحزحت إســـرائيل 
ـــين رقم  ــــ ة  242إطالق النار.. وأطل القرار المشـــ ــاحة العر ــ ــ مرة أخر على الســــ

  ل أوزاره وأوضاره.
ــــــين، أطل قرار آخر رقم    ــ ـــــنتحدث عنه في  338ومع هذا القرار المشــ ــ ــ سـ

ة إلى الوراء.. ة العر القض يف أنه عاد    حينه، وسنر 
قودنا هـذا هو مجلس األ   ـــــر، أن  ــ ــ ـــ م العري المعـاصــ من الـذ يرـد الح

قة.. ضيف هزمة الحقة إلى الهزائم السا ه، إذا فشل مؤتمر جنيف، ل   إل
لنا، من أولي األمر فينا....   ا و  و
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النصر المجيد؟..   أين ذهبنا 
  

اســـة  1967في يونيو من عام    ــ ألقى علينا مجلس األمن دروســـا في السـ
ة،  عي الدول ستمع إلى الدروس فال  فلم نحفظها، شأن الطالب الفاشل الخائب، 

رة في الميدان،  م العري، تلقى هزمة عســ ان شــأن الح ذلك  ســتوعب، و وال 
ــدر مجلس األمن قرارن  ة، يوم أصــــ ـــاحة الدول ــ ة في السـ ـــــ اسـ ـــــ ثم تلقى هزمة سـ

إلى خطو رن خطيرن األول ينص على وقف إطالق النار من غير عودة يشه
ــتة  ــ ه سـ ــ تعاقبت عل ــ ــرق األوسـ ــ ة أزمة الشـ ـــو ما قبل العدوان.. والثاني قرار بتســ
ــة رازحــة تحــت االحتالل  قيــت األرض العر ثير، و أعوام فلم ينفــذ منــه قليــل أو 
ه  ــــاف إل ــــردا طردا عن وطنه، وانضــ ــطيني شــ ــعب الفلســــ ــ قي الشــ ــرائيلي، و اإلســــ

ـــورين هــاجرو  ــ ــــ ــــ ـــرين والسـ ــ ــ ــــ ــة ألوف الالجئين المصـــ ـــور ـــ ــــ ــ ا إلى المحــافظــات الســ
  والمصرة..

علن    ــر  ــــ ــــ ــ م العري المعــاصــ ــدور هــذين القرارن انطل الح ـــ ــــ ــــ ــ عــد صـ و
ة أن مجلس األمن قد قرر "الجالء  ــم ــ ــــ ة عن طر أجهزته الرســــ للجماهير العر
ة  ــرو وال قيود، واســـــتعادة الحقوق الوطن ة من غير شـــ الكامل عن األرض العر
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ــطيني" ــروعة للشــــعب الفلســ ال ينص على أحد من هذين  242مع أن القرار  المشــ
ــروعة  ة المشـــ ــتعادة للحقوق الوطن امل، وال اســـ ـــرائيلي  ـــحاب إســ األمرن، فال انســ
الغة فإن األمر الثاني  عض الم ه  ان األمر األول ف ــطيني.. وٕاذا  للشــــعب الفلســ
ـــروعة.. وتعبير  ــروعة أو غير مشــ ــ س في القرار حقوق مشـ املة.. فل الغة  ه م ف

ـــروعة "م ــــ ــخرة، فالحقوق مشـ ــ ـــ م العري يثير الهزء والسـ ــــروعة" الذ نحته الح ــ شــ
ارة  بذاتها، وال يوجد شــــيء اســــمه حقوق غير مشــــروعة.. فضــــال عن أن هذه الع
ـــارة هزلة  ــــ ـــــ ل ما ورد في القرار إشــ غير واردة إطالقا في قرار مجلس األمن.. و

اغة  ــ لة الالجئين" وهذه الصـ ة عادلة لمشـــ ــو الماكرة تنطو عن تتحدث عن "تسـ
فلته قرارات األمم المتحدة منذ عام  إلى يومنا  1948تجاهل "ح العودة" الذ 

  هذا .
ـــاف إلى قرار مجلس األمن    أنه أضــ ـــمي  تف اإلعالم العري الرســ ولم 

ة أن إســــرائيل قد رفضــــت قرار  ــ ل مناســ ــر في  ه، بل راح ينشــ ـــت ف سـ ارات ل ع
ة، مجلس األمن، لتوحي إلى الجماهير ا بير لألمة العر ة أن القرار نصـــر  لعر

انت إسرائيل ترفضه..   وٕاال ما 
ـــاحـــث الـــدارس، أن يتعرف على    ـــتطع المواطن العري، إال ال ــ ــ ــــ ســـ ولم 

ســـات  ه مقت ار منقوصــــة، وتقدم إل ه األخ ة تعط قة، فأجهزة اإلعالم الرســــم الحق
ة، وٕالى جانب ذلك حملة إعالم ــــم ــ ـــرحات الرسـ ــ ــخمة في مبتورة عن التصــ ــ ة ضـــ

مطالبنا  عا، تماما  ا رف ا قوم ح تنفيذه مطل تمجيد قرار مجلس األمن، حتى أصـــــ
قة في "االستقالل التام أو الموت الزؤام" وهي شعارات جيلنا العري  ة السا الوطن

  في عهود االنتداب أو االحتالل.
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األمم المتحدة    ة  غل األمة العر ـــ ــ ــ ــ ــــ م العري قد أشـ وفوق ذلك فإن الح
ـــحافة واإلذاعة ود ــــ ـــنوات فلقد أتخمته أجهزة اإلعالم، والصــــ ــ ـــ ــت ســـ ــ ــ ــ وراتها عبر ســـ

الخطب التي تلقى على منبر األمم المتحدة عن االحتالل اإلســــرائيلي  والتلفزون 
ة، وانتهاكات  ــــرة الدول ــ ـــيئة األســـ ــ ـــرائيل لمشــــ ــ ــ ان إســ ـــــ ــ ة، وعصــ على األرض العر

ة جنيف، ح تى ظن المواطن العري، إســـرائيل لحقوق اإلنســـان، ومخالفاتها التفاق
ــين أو أدنى، وأن عودة الالجئين  ــــ ــ ح قاب قوســ ــ ــ ــــ ـــرائيل قد أصــ ــــ ــ ــحاب إسـ ــ أن انســــــ
اتت أقرب من حبل الورد..  ارهم قد  ــورين والمصــــرين إلى د ــطينيين والســ الفلســ
ـــاح، ومـــا عفـــت عنـــه  ـــة العـــامـــة أدراج الر وذهبـــت قرارات مجلس األمن والجمع

  لقي في سلة المهمالت.الراح أُ 
ــــرائيلي مـــا يزال  من   ــ ــ ـــــ ـــان العـــدوان اإلسـ ذلـــك أن مجلس األمن.. حين 

ـــدر قرارا في  ومة إســــرائيل 237(رقم  1967يونيو  14ســــاخنا، أصـ ه ح ) دعا ف
ات  ـــرحا للعمل ــ ــ ــ انت مســــ ان المناط التي  ـــــ ــ ــ ـــالمة لســــ ـــــ ة والســـــ فالة "الرعا إلى 

ــرا ال إســ ـــوب المعارك" ولم ت رة، وتســــهيل عودة من فروا منها منذ نشـ ئيل العســــ
ان المدنيين، ولم  ـــــ ــ ــ ــيتها في التعامل مع الســــ ــ ــــ ــــ القرار فقد ازدادت بررتها ووحشـ

مته. العودة إلى مدينته أو قرته أو خ   تسمح ألحد 
ــدر قرارا    ـــبتمبر من العام التالي، أصــ ومن ذلك أن مجلس األمن، وفي سـ

ـــــا على وجه 259(رقم  ــــ ــ ــ رتير العام "أن يوفد ممثال خاصــ ــــــ ــــ ــ ه من الســ ) طلب ف
قدم تقررا عن تنفيذ قرار العام الماضي".. السرع ة المحتلة ل ة إلى األراضي العر

ه  حجة أنه يتوجب عل ولكن إسرائيل امتنعت عن تسهيل مهمة الممثل الخاص، 
ــوع  ــ ــ ـــ ــ ــ ة في الوطن العري.. مع أن هذا الموضـ ات اليهود أن ينظر في أمر األقل
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لف الممثــــل الخــــ ــاق قرار مجلس األمن، ولم  اص أ مهمــــة بهــــذا خــــارج نطــ
ة إسرائيل واضحة!!   الصدد.. مماح

ة من    ــــتكون أكثر هي ــ ــــ ـــب أنها ســــ ــ ــــ ــ ــ ة العامة، وهي تحســ وتدخلت الجمع
ـــدرت على مد دورتين متعاقبتين قرارن (رقم  ــ -2443/68مجلس األمن، فأصـــ

ة لتقصـي 2546/69 ) بإنشـاء "لجنة خاصـة من ثالثة أعضـاء في المنظمة الدول
شـــأن أحوال ال االمتناع عن الحقائ  ة إســـرائيل  مناط المحتلة وأهلها، مع مطال

ان المدنيين" وامتنعت إســـرائيل عن  اســـات القمع تجاه الســـ ممارســـة إجراءات وســـ
  التعاون مع اللجنة.

ة،    ــوع في دوراتها الثالث التال ـــــ ــــة الموضـــ ــــ ة العامة مناقشــ عت الجمع وتا
عة والع شــرن، فأصــدرت قراراتها الخامســة والعشــرن والســادســة والعشــرن، والســا

ــل االلتزام 3005/27-285/26-2727/25(رقم  ــرائيــ ــــ ــ ــ ــــد على إســــ لهــــا تؤ ) و
. اد الميثاق، ولكن ال سماع لمن تناد   حقوق اإلنسان وم

حاث    أ ع، قامت  ـــان، وهي هيئة ذات وزن دولي رف ــــ ولجنة حقوق اإلنســـ
ة حقوق اإلنسان في األراضي العر ضة في الشؤون المتصلة  المحتلة منذ  مستف

ة عام  ــرائيل،  1968بدا ــــ ــ ال بها إســ ـــتة قرارات، لم ت ـــــ واتخذت في هذا المجال ســ
حت تغط ، فأصـــــ ــرتها عرض الحائ ــ ح  هوضـ ــ ــ عد قرار، حتى أصـ امله قرارا 

  حائطا من القرارات.
ة التي تلقتها على يد    الدروس الفن م العري المعاصـــر  تف الح ولم 

ة العامة ومجلس األ ة الجمع ــ ــ ر، فقد جاءت قضــــ ــالفة الذ ـــــ ا السـ ــا ــــ من في القضــ
عاب الدروس.. فقد  ــت حســــن اســ ان  غا لو  م العري درســــا بل القدس لتعطي الح

ة القدس مرتين في دورة واحدة في صيف العدوان في   14يوليو و  4عرفت قض
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ــرائيل من 1967يوليو من عام  ــ ـــــ ــــ ة العامة أن ما اتخذته إسـ ، فقد أعلنت الجمع
ا ـــــ ــ ــ ة إنما هو عمل إعالن ســــ ـــرائيل ــ ـــ ــ دتها على القدس وتوحيدها تحت اإلدارة اإلســـ

ـــــدد..  ع التدابير التي اتخذتها في هذا الصــــ ـــرائيل إلى إلغاء جم ــــ اطل ودعت إســ
ـــرائيل أعلنت ف ــــ ـــوع القدس خارج عن  يولكن إســــ ــ ــــ ة العامة أن موضــ قاعة الجمع

حت ع شــطرها قد أصــ اصــمة اختصــاص األمم المتحدة.. وأن المدينة المقدســة 
  إسرائيل..
ـــل    ــهر إبر ــ ــ ــــ ـــة على مجلس األمن في شــــ  1968وأطلـــت القـــدس الحزن

انت تعتزم إســـرائيل إقامته في اليوم الثاني من  ر الذ  ــ ة العرض العسـ ــ لمناسـ
ــهير ( ــ ــ ــــ ـــدر المجلس قراره الشـ ــــ ــ ـــرائيل "إلى 250/1968مايو، فأصــ ــــ ه إســــ ) دعا ف

" غير أن إســرائيل أقا ر ر االمتناع عن إقامة العرض العســ مت العرض العســ
ـــتهينة بإجماع مجلس األمن  ــــ ــ ــ امله، مسـ ــب البرنامج  ــ ــــ في الموعد المقرر، وحســــ

المهانة  أســرها ,وارتضــى مجلس األمن  حين أصــدر وعلى رأســه الدول العظمى 
ـــرائيل العرض 251/1968قرارا آخر ( ــ ــ ـــفه العمي إلقامة إســ ــــ ه عن أســ ) أعرب ف

ر في القدس في  ــ ــ ان 1968مايو عام  2العســــ ة لمجلس ف ـــرائيل ـــفعة إســـــ ــ ت صـــ
من.   األمن، على خده األ

ة،    ة ثان سر لصفعة إسرائيل وفي نفس الشهر أدار مجلس األمن خده األ
ــــدر مجلس األمن قرارا ( ــــ ــ ــ ع مـا اتخـذته 252/1968فقـد أصـــ طالن جم علن "  (

ة األراضــي وما  ما فيها نزع ملك ة وٕادارة،  إســرائيل من تدابير وٕاجراءات تشــرع
ـــع القانوني للقدس.. وأن عليها  ـــأنه تغيير الوضــــــ ــ ع ما من شــــ من ممتلكات، وجم

ع تلك التدابير وأن تتوقف فورا عن  على إسرائيل أن تلغي على وجه السرعة جم
ــرائيل  ـــتجب إســ ـــع القدس" ولم تسـ ة إجراءات جديدة من شــــأنها تغيير وضـ اتخاذ أ
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ـــة،  ل يوم لقرار مجلس األمن، ومضـــــت في تغيير معالم المدينة المقدســ ــع  وتضـــ
شرب من مائه األجاج.. حر الميت قرب لمن يرد أن    أمرا واقعا.. وال

ــؤوم من عام    ـــ ــــهر يونيو المشـــ ، اجتمع مجلس األمن 1969وفي ختام شــــ
، فأصـدر قرارا ( ة القدس مرة أخر اجة من 267/1969لمناقشـة قضـ ) أطول دي

ه "إســرائي قة، وأقســى تعبيرا وتحذيرا دعا ف ل من جديد إلى أن تلغي القرارات الســا
ما  اها ف طاء بنوا ع ما اتخذته من تدابير، وطالبها إبالغ المجلس دون إ فورا جم
ــــرائيل لهذا القرار وأعلمت مجلس األمن عن  ــــ ـــتجابت إســ ــ ــ ــ يتعل بتنفيذ القرار" فاسـ
ــــغ من  ــــ ــ ــ ير في تجزئة القدس مرة أخر وأن الضــ اها "في أنه ال مجال للتذ نوا

م في أجل تجزئة المدينة  قيت إســـرائيل ترســـم وتح ة" و ة مصـــلحة دول ال يخدم أ
ا" إسرائيل.   القدس.. وعلى مجلس األمن أن يذعن "لنوا

شـــب الحر الشـــهير في المســـجد األقصـــى وأحدث  1969وفي صـــيف   
ن ملوك العرب  ــالمي، ولم  ــ ــ ـــاعر العالم اإلسـ ـــتعلت مشــــ مة، واشــــ ــ ــ ــــرارا جســـ ــ أضـ

ـــتو هذا ال ــــ ـــــلمين وأمرائهم على مســـ ــ ــ ــــاق جهدهم على والمسـ ــ ــ حدث الرهيب، فتســ
ـــدر قرارا (رقم  ات مجلس األمن، فأصــــ ــا من 271/1969عت ــ ) أكثر طوال وعرضـــ

س األماكن  ه "أن أ عمل من أعمال التخرب أو تدن قة أعلن ف ــــــا ــ ــ القرارات الســ
عرض الســــالم واألمن  ع هذه األعمال أو التغاضــــي عنها قد  المقدســــة، أو تشــــج

ــديد..  ارك وانتهاك حرمته الدوليين للخطر الشـــ ـــى الم ـــجد األقصــ س المســ وأن تدن
ـــــرائيــل االمتنــاع عن انتهــاك قرارات األمم  ـــــ هو عمــل مروع وأنــه يتعين على إســــ
قصـــد  ع ما اتخذته من تدابير وٕاجراءات  المتحدة، على وجه الســـرعة، وٕالغاء جم
ــانون الـــدولي المنظم  ـــات جنيف والقـ ــاق ـــاتفـ ـــع القـــدس، مع االلتزام  ــ ــــ ــــ تغيير وضـ

القدس عن لالحت ، واالمتناع عن إعاقة المجلس اإلســالمي األعلى  ر الل العســ
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انها من  ة س ة بالد غالب ما فيها ما يرده من تعاون من أ اشرة مهامه المقررة  م
م األماكن  انة وترم ــ ـــارعه لصــ ـــدد مشـ صـ ة،  ات اإلســــالم المســــلمين، ومن الجال

ارات المعســـول قيت هذه الع ة ومعها "إدانة إســـرائيل لعدم المقدســـة في القدس.." و
، وأبلغت إسرائيل مجلس األمن أن  امتثالها لقرارات مجلس األمن" من غير جدو
ـــى  ـــتغالل حر المســــجد األقصـ ة اسـ قراره قد اتخذ بناء على محاولة الدول العر
ذا  جعلت  ــالمي "وه ـــــ ــــ ــ ة في العالم اإلسـ ثارة العواطف الدين ة وٕا ألغراض دعائ

ما تذروه إســــرائيل من قرار م عد هشــــ ما  ح ف ــ جلس األمن، حبرا على ورق، وأصــ
عد حبرا وال ورق".   الراح، فلم 

ة في  1971وفي عام    ن بر إلنشاء وحدات س وضعت إسرائيل خطة 
ــــــرائيل في  ــ ــ ما تمادت إســــ مة وخارجها،  ــوار المدينة القد ــ ـــ ــ ــ منطقة تقع داخل أســـ

اإلضــــافة إليتغ هاإجراءات ة  ان ــ ة ير أوضــــاع القدس الســ ى تبديل معالمها التارخ
ـــدر قرارا ( ــ ــ ، وأصــ ة، فانعقد مجلس األمن، مرة أخر ه 298/1971والدين ) أكد ف

ـــــرائيل من  ـــــ ع ما اتخذته إسـ طالن جم ـــــورة قاطعة " ــ ـــ صـ قة، وأعلن  ــــا ــ ــــ قراراته السـ
ة  ما في ذلك نزع ملك ــع مدينة القدس  ـــ ــــ ة وٕادارة لتغيير وضــــ ـــرع ــ ــ ـــــ إجراءات تشـ

ان والتشــرعات المســتهدفة  األراضــي والممتلكات، ونقل ضــم القســم المحتل الســ
ورة،  ع التــدابير واإلجراءات المــذ ــرائيــل بــإلحــاح ألن تلغي جم ــ ـــــ ــــ منهــا، ودعوة إسـ

ــم المحتل من القدس قد  ــ ن و واالمتناع عن اإلقدام على خطوات أخر في القسـ
قدم تقررا عن  رتير العام أن  ــــع المدينة، وطلب إلى الســــــ ـــأنها تغيير وضــ من شـــ

  تنفيذ القرار خالل ستين يوما".
   ، القرار عرض الحائ ـــرب  ــــرائيل تضـــ ة، وٕاســ ــرو ام المضــــ ــت األ وانقضــــ

م دست في شقوقه أوراق وأوراق... ى ف   حائ الم
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ام إسرائيل    ر الخامسة والعشرون لق دأ  – 1973مايو  –وجاءت الذ و
م في بيت المقدس ر فخ ـــــ ــ ـــتعد إلقامة عرض عسـ ــ ســـ ــرائيلي  ــ ــ ش اإلســ ، في الج

ر والمهرجانات األخر ستشمل  ع من شهر مايو، وأن العرض العس اليوم السا
ــــاء  ــــ ع األعضـــــ ـــاور مع جم ــ ـــ ــ ــ عد التشـ س مجلس األمن  مة، فوجه رئ المدينة القد
ه ما قرره مجلس األمن بهذا  د ف تنبيها إلى مندوب إسـرائيل في األمم المتحدة يؤ

قين:  كن إســرائيل رفضــت أن تذعن ول 251/1968-250الشــأن في قراره الســا
ـــــ ، وف برنامجه المحدد، وقضـــ ر ـــــ بيت  ىلمجلس األمن، وأقامت العرض العســـ

ـــيون أجدادنا القدامى قبل  ــهد مثلها منذ أن بناها اليبوسـ شــ اما حزنة لم  المقدس أ
  ستة آالف عام..

يد ح    ة العامة عن تو لة الالجئين فلم تفتر الجمع ــ ــ ـــــ ــــدد مشــــ ــــ ــ صـــ أما 
ــارهم في دوراتهـــا التي عقـــدتهـــا في األعوام الالجئين في العو  ـ ، 1969دة إلى د

ـــأنها أرعة قرارات، 1972، 1971، 1970 ــــ ــــ ــ شـ ـــدرت  ـــ ــ ــ ــ -2672-2535، وأصــ
ة العامة  2792-2963 ًا أصــدرتها الجمع االضــافة إلى عشــرن قرارًا متعاق هذا 

ـالعودة  1968 -1948مـا بين  عــد اآلخر الح الثــابـت لالجئين  ـد الواحـد  ؤ و
قة وال الالحقة، وراحت تحتمي وراء إلى د ارهم، فلم تذعن إســـرائيل للقرارات الســـا

ادة يخولها أن تعارض في عودة الالجئين حرصـــا  ة، وهي أن ح الســـ حجة واه
آالف  على أمنها وســالمتها، مع أن ح الشــعب الفلســطيني في وطنه، قد ســب 

ادة وأمنا وسالمة. " إسرائيل وجودا وس   السنين، "ح
ام و   عد حرب األ ـــأن النازحين وهم خرجوا من بالدهم  ــــ ـــ ــ شـــ ذلك الحال 

ـــدر مجلس  ــيناء، والجوالن.. فقد أصــ ــ ة، وغزة، وسـ ــفة الغر ــ الســـــتة، من أهل الضـ
العودة إلى مدنهم  ة العامة عدة قرارات تدعو إســرائيل للســماح لهم  األمن والجمع
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ح "الالجئين" األوا ان ح النازحين األواخر،  عد تشــرد، وقراهم، ف ئل تشــردا 
ــأنهم وهي:  ــ شــ ــدرت  القرارات التي صــــ االة  -2672-2452-2252من غير م

ظن أحــد أننــا نتحــدث  2792-2693 وقــد أوردت هــذه األرقــام وغيرهــا حتى ال 
ا وأننا نلقي الكالم على عواهنه من غير مصدر وال سند.   حديثا إنشائ

حت تعرف    ة، وهي التي أصــــ ـــاســــ لة األسـ صــــدد المشــــ ــرق و أزمة الشــ
ـــــة  ـــــ ة العامة لألمم المتحدة في دوراتها الخامســـ ــــــدرت الجمع ــــ ، فقد أصـــ ــــــ ــــ األوســـ

عة والعشـــرن، ثالثة قرارات وهي  -2628والعشـــرن والســـادســـة والعشـــرن والســـا
ة المحتلة،  -2799-2949 ـــي العر ـــرائيل إلى االنســــــحاب من األراضـــ تدعو إســـ

ة وٕاســــرائيل تعم جذور االحتالل اإلســــرائيلي في ســــين اء والجوالن والضــــفة الغر
قاء في  ـــتعدة للقتال لل ــ ــــ ــ ــ م خطو "الدفاع" لتقول للعالم أنها مسـ وقطاع غزة، وتق

ة.   األرض العر
ــــلمنا جدال أن إقامة خطو "الدفاع" جائز في حالة الحرب بين    ــــ ـــــ ولو سـ

ــتوطنات في األرض  م المســ ـــرائيل أن تق ح إلسـ الفرقين المتحارين، فأ مبرر يب
ة افة أقطار  العر ــتوطنها "المهاجرون" اليهود الوافدون على البالد من  ــــ ســــ وأن 

  األرض.
ة    رها إسـرائيل، فإن الصـحف واإلذاعة اإلسـرائيل وٕانها لواقعة أكيدة، ال تن

ة عام  ارها وتفاصـــيلها وهي أنه حتى نها ع أخ أقامت إســـرائيل ما يزد  1972تذ
ة وقطا ع غزة وســيناء والجوالن، وأســماء على خمســين مســتعمرة في الضــفة الغر

ــها: محوال ـــ ــــ ى-ارجمان-عضـــ م-هابو ا افرا م-رات عرة-معل ـــود ــ ـــ ــ -دوش تســ
ــــــافوت الون  ــ ــ ال-شــ ـــوعة-جل ـــ ــ اس-رامات-دفران جتيت-ســــ ــــر-ان ــــ ــ رامات -جشــ
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ام -نحال اوز -نحال العال-نحال جوالن-جفعات يوعامى-شالوم نحال  -نحال 
  وغيرها.وغيرها  -نحال موراك -نحال ناستورم -سينا

ة وخطيرة.. لقد أصــــــدرت    ما يتعل في مدينة القدس فإن المؤامرة رهي وف
مقتضـــاه حدود القدس، فضـــموا إليها المنطقة الممتدة من  إســـرائيل قانونا "توســـع" 
حت تؤلف ثلث مساحة الضفة  ، حتى أص ما فيها من قر بيت لحم إلى رام هللا 

ــفة ـــم الضـــــ ة.. ونحن ال حرج عندنا أن نضــــ لها إلى بيت المقدس،  الغر ة  الغر
مها، أن بيت  ولكن إســرائيل قد قامت بهذه "التوســعة" وفي حســابها بل وفي تصــم
لها  شــــملها، فهذه  حث والمفاوضــــة وأن االنســــحاب ال  ــعة لل المقدس غير خاضــ

  عاصمة إسرائيل الخالدة..
  

ة    ــــفة الغر ـــأن الضـــ ــ شــ ــــأن بيت المقدس، أما  شـــ ــرائيل  ــ ذلك ما فعلته إســـ
ة قد اقتحمت عشرات من القر فا لمأساة مروعة حقا، ذلك أن الجرافات اإلسرائيل

ـــافلها فوق األرض، وأقامت مقامها  ة فجعلت عاليها في جوف األرض، وســـ العر
اء وعنها تتناقلها  االت األن مة.. تتناقلها و ة قد ة أعطتها أســماء يهود قر يهود

ة.. ومعالمنا في األندلس ــقاء األمة  أجهزتنا اإلعالم ــــ ــ ـــ ــ ا شـ ـــمائها.. و ــ ــــ أســـــ ة  اق
م العري المعاصر. الح ة   العر

غـــة التي رمـــاهـــا في وجهنـــا مجلس األمن    ــــــيلـــة الـــدروس البل ــــ تلـــك حصــــ
ـــتــة أعوام من عــام  ــ ــ ــ ـــ ــة العــامــة عبر ســ : احتالل 1973حتى عــام  1967والجمع

ــــألوف األلوف،  ــــارنج، والجئون ونــــازحون  ـــــل ذرع في مهمــــة  ــــ ـــــ ض، وفشــــ غ
بنى في وطننا، وقدســنا فرســة األســر والهوان، وشــعبنا يرزح تحت ومســتوطنات ت
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ــدة  ــ ــ ـــارب الثالثين من األمم المتحـ ــ ـــف والجور.. وقرارات تقــ ــ ــــ ــ ــ االحتالل والعسـ
الجالء والكف عن العدوان.   ومؤسساتها تطالب إسرائيل 

ة    ة، تهرول الوفود العر ورغما عن هذا الحشــــد الوافر من الدروس الدول
ـــهر يونيو من عام إلى مجلس األمن ف ـــدار قرار جديد..  1973ي شـ تطالب بإصـ

م  ــــل ــها تســ ــلمها أرضــــ ــ ســ زح عدوها من أكتافها، و رفع بلواها، و واها، و ـــــ د شـ يؤ
ا  ه، و سلمه لصاح فعل قاضي التنفيذ برفع يد الغاصب عن العقار و ما  اليد، 

عة العزة والكرامة. ا ض   سخرة الفهم والعقل، و
ـانـت الـدول ال   قين موقف ولقـد  ـة تعلم علم ال ـة، ومعهـا الوفود العر عر

ــرق  ــ ــــ ـــوع الشـــ ــ ـــ ــ ـــدد موضـ ــــ ــ صــ ـــــائه الدائمين وغير الدائمين،  ــــ أعضــ مجلس األمن 
ذلك فقد  ــرار نحتاج أن نتبينه.. و ــــرا من األســــ ن هذا الموقف ســ .. لم  ـــــ األوسـ
ــــدره..  ــ ــــ ــ صــ ن أن  م ة القرار الذ  ان معروفا قبل أن ينعقد مجلس األمن ماه

قة.. ولنبدأ ومع هذا  ـــا ــ ـــــاف إلى اإلهانات الســـ فقد هرولنا إلى مجلس األمن، تضـــ
عد واحد..   سرد المواقف، واحدا 

ام    ـــوح منذ أن بدأت حرب األ ل الوضــ ــحا  ان واضـــ ي  والموقف األمر
ــبتمبر  ــوخا.. ففي العاشـــر من سـ ــوحا ورسـ الســـتة، واســـتمر هذا الموقف يزداد وضـ

ــر شــــهرا من صــــدور الق1968 عد خمســــة عشــ س جونســــون  242رار ،  قال الرئ
ــــنا نحن الذين نقول أين  ــــ ة "لسـ ــــرائيل والدول العر ــدد الحدود اآلمنة بين إســـــ ــــ صـــ

ما بينها الحدود التي تكفل األمن.. غير أنه من الواضــــح ختضــــع شــــعوب أ ر ف
ال تحق الســــالم.. الحدود اآلمنة  1967أن العودة إلى حدود الخامس من يونيو 

جـــب أن يتم االتفـــاق عليهـــا بين يجـــب أن تكون معترفـــا ب هـــا ومتفقـــا عليهـــا.. و
ـــام  س  1970الجيران المعنيين".  وفي اليوم األول من يوليو من عــ ــال الرئ قـــ
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ن الدفاع  م ـــحب إلى حدود.. إلى حدود  ــ ــ ـــرائيل أن تنســ ــــ ـــــون، "أن على إســ ســــ ن
ة  12عنها".. وفي  ــاعد وزر الخارج ــ ــــ و مســـ ـــــ ـــــ سـ ــ ــ ــــ ــ يوليو من نفس العام قال سـ
ي: " ـــــات بين الفرقاء، إاألمر ــ ـــوع مفاوضـ ـــ ة هو موضــ ـــوع الحدود النهائ ن موضـــــ

ـــحاب إلى حدود الخامس من يونيو".. وفي  ـــــ قل "االنســ  7وقرار مجلس األمن لم 
ـــوع وقال: "إن قرار مجلس  1973مايو من عام  و إلى نفس الموضـــ ــ ــ ســ ــ ــ عاد ســ

االنسحاب غ طالب إسرائيل  حدد حدودا.. والقرار لم  ، ولم  اد ير األمن قرر م
".. وفي  ي الصـــهيوني الســـاب  1973مارس  8المشـــرو -قال المندوب األمر

ـــنطن " -جولــدبرج ــــ ــــ ــ قــد ر  242ن قرار مجلس األمن إفي خطــاب لــه في واشـ
ــوع الحدود  ــــ موضـ ــرائيل من أراض احتلت في النزاع األخير" رطه  ــ ـــــحاب إســـ انســ

ما يتعل  اآلمنة المعترف بها".. إن في القرار محذوفات هامة لم تكن مصــادفة ف
ع" و "خطو الخامس من حزران" فهذه لم  ـــــحاب وهي تعابير "أل" و "جم االنسـ
ي  ان الموقف األمر ـــي" وعلى ذلك فقد  ــــ ــ ــ لمة "أراضـــ تكن موجودة إلى جانب 

سمع. صر و ان ي ل أذنين، إذا    معروفا بل مفضوحا لكل ذ عينين، و
رطان   ذلك، و ا  ن خاف ــائغة القرار والموقف البرطاني، لم  ــــ ــــ ا هي صــ

قيت مصرة  242 ة المسؤولة  اته، فالمصادر البرطان التواءاته ومتعرجاته ومط
ــاتهـــا المـــألوفـــة.. ففي  ـــيراتهـــا وتخرجـ ــ ــــ ــــ ــال الوزر  1968مـــارس  17على تفسـ قـ

ــؤال في البرلمان: " ا على ســ رتس، جوا  242ن قرار مجلس األمن إالبرطاني رو
ـــــحــاب من أراض ــــ حــدود آمنــة معترف بهــا.. وهــذه ونص على  ,نص على انســـــ

ة عامة".. وفي  ــو ــــ ــ ــ وجه  1969نوفمبر  17الحدود يجب تحديدها في إطار تســــ
قول: "هل نص قرار مجلس األمن على  ــؤاال  ـــاء البرلمان البرطاني ســـ أحد أعضــ
ه  ـــي التي احتلتها في الحرب األخيرة"، فأجا ع األراضـ ــحاب إســــرائيل من جم انســ
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ــتي ارة التي الوزر البرطاني المســـتر سـ ــت هذه هي الع سـ .. ل ا ســـيد وارت: "ال 
ــتعملت في قرار مجلس األمن، إن القرار يتكلم عن حدود آمنة معترف بها..  ــ ــ ــ اسـ
حاب.. وفي  ـــ ــــ ــ ــ االنســـ الكلمات المتعلقة  جب أن تقرأ هذه الكلمات مع رطها  و

سمبر من العام نفسه قال الوزر البرطاني نفسه: " لمة عالتاسع من د ن حذف 
ـــود ومتعمد".. وفي يناير من عام "أل ــ ـــ لمة "أراض" هو أمر مقصـ " التعرف قبل 

ـــــح  1970 الما أوضـ ا  ــــتر جورج براون و قالت برطان ـــــح.. فقد أعلن المســ أفصـ
ــا في يونيو  ــة برطــان ــان وزر خــارج حين تولى الوفــد البرطــاني  1967الــذ 

اه إلى مجلس األمن: "لقد طلب إلى أن أوضح  م القرار إ أو أعدل أو أضيف تقد
ـــروع  اغة مشـــ صــــــ ــروع القرار.. ولكن لم أفعل ذلك.. لقد قمت  ــ اغة مشــ ــ ــ إلى صــ

 القرار.. 

مه أطلعت المسؤولين العرب على نصوصه.. وقد قال مشروع  وقبل تقد
قل من "األراضي"..  أن "على إسرائيل أن تنسحب من أراض احتلت، ولم  القرار 

س على إســـرائيل أن ت ع "األراضـــي".. وأوضـــح ومعنى ذلك أنه ل نســـحب من جم
ة في  ومة البرطان س الح ــون رئ لســــ ـــتر و  27من هذا وذاك وذلك ما قاله المســـ

ـــمبر  ــــ ســـ ـــرائيلي للقرار متف تماما مع ما 1972د ـــ ــ ــــير اإلســ ــــ ، فقد أعلن "أن التفســ
ــــدت  ــــ ــــ ة قد قصـــ ومة البرطان ة.. ولو أن الح ومة البرطان ه الح ــــدت إل ـــــ ــ ــ قصــ

ع األرا ــحاب من جم ة حال فنحن لم االنســـ ــي.. وعلى أ ع األراضـــ ـــي لقلنا جم ضــ
ـــدر قرار مجلس األمن".. وانبر  ــ ــــ ــ ــ ن نرد أن نقول ذلك، ولو قلنا ذلك لما صــ ن
ــــه الذ  ارادون، وهو نفســـ ـــروع القرار، وهو اللورد  تب مشــــ ـــــاحب القلم الذ  صــ
ــطين، انبر  ــتر فوت، الحاكم البرطاني لمنطقة نابلس في فلســــ ــ ـــمه المســ ــ ان اسـ

ـــنعه فقال في يدافع  ــحاب يجب أن 1973فبراير  10عن القرار الذ صــ : "االنســـ
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ة فائقة.. ولكي  عنا ون إلى حدود آمنة معترف بها، وقد اخترنا هذه األلفا 
ـــول  ــ ــ ــ ــ تكون الحدود آمنة يجب أن تكون معترفا بها.. ومن أجل ذلك يجب الوصـــ

ون إلى اتفاق بين الطرفين.. ولو أننا حاولنا أن نضع خارطة للحد ود فإن ذلك 
ــورة قاطعة عما فعلناه.. إنه  صــ ـــتعد للدفاع  خطأ.. ونحن لم نفعل ذلك.. وأنا مسـ
قة أين يجب أن تكون الحدود.. أنا أعرف  ـــورة دق ــ صــــــ ــــأننا أن نبين  ــــ س من شـــ ل

ـــة" إلى غير ذلـــك من  1967حـــدود  ــ ــ ــــ ــ ــ ــدود غير مرضــ معرفـــة جيـــدة.. إنهـــا حـ
ة التي تجعل من  ة البرطان ا لوعد  242القرار التصـــرحات الرســـم تدشـــينا رســـم
ا في نوفمبر  م الذ أصــدرته برطان .. والمهم في هذا التدشــين 1917بلفور القد

مـه.. وهـذا مـا ترـده  ـــــ ــ ــ ــــ ـل احتفـاالتـه ومراسـ ـة  ون على أيـد األمـة العر أن 
  إسرائيل وأنصار إسرائيل..

ي والبرطان   ــوحا عن الموقفين األمر ــ قل وضـ ي.. والموقف الروســـــي ال 
عيدة، وهو الحفا على  ة وال ة وأهدافها القر ـــة الروســـــ اســ ــ ــ ع السـ طا فإنه يتميز 

ــــل إليها.. ففي  ة حدود تصـ ـــرائيل عند أ أعلن المندوب  1949مارس  4وجود إســ
قرارها،  ـــرائيل  ة العامة قد بينت حدود إســـ ــــي في مجلس األمن: "أن الجمع الروســ

نهم أن وقد ألح بهذا القرار خرطة، والذين يهمه م ـــــرائيل  ــــ م إســ عرفوا إقل م أن 
ـــادر في  ــــ ــــ ــــ ــة العــامــة الصـ والخرطــة  1947نوفمبر  29يرجعوا إلى قرار الجمع

ان منط الوفد الروسي  1967" وفي عام )1(لمرفقة التي تبين الحدود بوضوح ا
قــة والالحقــة مــا يرو على رع  1967ينطل من خطو  ـــا ــ ــ ــ ــــ ين الخطو الســ و

  مساحة فلسطين.

                                                           
 .10ص ،  414جلسة مجلس األمن  )1(
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ــانــت هــذه ا   ــة،  ــ ــ ــــ ــ ــ ــة والروســ ــة والبرطــان لهــا: األمر ــة  لمواقف الــدول
خزن" معظم  عرفها "و ـــر  ــ ــ م العري المعاصـــ ان الح ـــيلها و ــ ــــ لها بتفاصـ معروفة 
لــه أنــه  ــة.. واألكثر من ذلــك  حجبهــا عن الجمــاهير العر وقــائعهــا في ملفــاتــه و

عـــد يوم. ــــرائيلي وتطوراتـــه يومـــا  ــــ ـــــ ـــالموقف اإلسـ ـــامـــل  قين  ــان ـــان على  . و
عرف عن حقــائ  ــة، ال  ــــــحــافــة األجنب ــ ــ قرأ الصــــ ــان  المواطن العري، إال من 

سات المبتورة المصهورة. ة إال المقت اسة اإلسرائيل   الس
ــــة التي تحتمل    ــ ـــرائيل لم تكن تختبئ وراء المواقف الغامضـ والواقع أن إســــ

ــانــت تخــاطــب العــالم من أعلى المنــابر، وفي أع ـــير.. فقــد  ــ ــ ــ ــ ــل والتفســـ لى التــأو
ة.. ففي  المنظمة الدول ــراحة، غير عابئة  ــــوح والصـــ ة الوضـ ــوات، وفي غا األصـــ

سة مجلس الوزراء اإلسرائيلي إلى جردة  1972مارس  12 أدلت جولدا ماير، رئ
ه "إن إســـرائيل يجب أن تضـــع يدها على شـــرم الشـــيخ المطل  مز قالت ف لندن تا

ون له طر إلى إيالت.. أ حر األحمر وأن  غي أن تكون على ال ما ســيناء فين
ة.. وأن تعود غزة إلى  ة مشـــتر مجردة من الســـالح، وأن تشـــرف عليها قوات دول

حر األحمر  ـــر.. وحدود مينائنا على ال ـــ ــ ــ ــ ال بد من إعادة النظر  –إيالت  –مصــ
ـــرائيل ال تتنازل عن معظم مرتفعات  ــ ــــ ــات.. وٕاســـــ ــــ ــــ ــأنها عن طر المفاوضــــ ــ ــ ـــ ــ شـــ

رائيل ومصـــيرها أن تظل موحدة.. والحدود الجوالن.. أما القدس فهي جزء من إســـ
ــرائيليين ال أن  ــ ة ال مناص من أن توحد بين العرب واإلســـــ ـــــفة الغر ة للضــــ النهائ
ة  ون نهر األردن معبرا للقوات العر ان أن ال  م ة  تفصـــل بينهم.. ومن األهم
ـــؤون  ــ ــ ـــ ــ د هذه المعاني في مجلة الشــ ـــتقبل".. وعادت جولدا ماير لتؤ ـــ ــ ــ في المســــ

ـــة فقـــالـــت: "إن الحـــدود اآلمنـــة التي ترغـــب فيهـــا  1973في عـــدد يوليو  الخـــارج
ــالحهم (!!) ذلك  ـــيئا من أرضــــهم ومصــ ـــارة العرب شـ إســــرائيل ال تنطو على خسـ
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ــيناء لم تخدم في الماضـــي أ هدف لمصـــر إال أن تكون منطلقا  ألن صـــحراء سـ
ائل  ش فيها مصرون بل ق ع ة.. بلالعتداء على إسرائيل.. وسيناء ال  وشرم دو

ة  ستعملونه إلغالق خليج العق ان المصرون  الشيخ موقع مقفر غير مأهول، و
ــــنا  ـــــورا حصــــ ــ ذلك الجوالن فقد اتخذت منه سـ ة.. و ـــرائيل ــ ــ في وجه المالحة اإلسـ
ة.. والقدس ســتظل موحدة وعاصــمة إلســرائيل"  را لتهديد مســتعمراتنا الزراع عســ

ة  قالت جولدا 1972نوفمبر  23وفي حديث ساب في  طال ماير إلى الجردة اإل
ـــوع القدس خارج عن  –بورا  – ــ ــــ ــرائيل لن تتخلى عن القدس، إن موضــ ــــ ــــ "إن إسـ

ــــوع القدس.. ونحن نواف على إعطاء  ــ ــ حث في موضــــ حث، ولن نقبل مجرد ال ال
ـــورين فيجب أن تكون حدودنا  ــ ة للســـ ــ ــ النســــ ة.. أما  ــــفة الغر ــ عض الضــ األردن 

ننا أ م عد هذه التصرحات معهم حيث هي اآلن.. وال  ن نتنازل شبرا واحدا".. و
ة تطل قذائف من التصـــرحات  رة اإلســـرائيل ــ ادات العسـ الحاســـمة، انطلقت الق

ة.. ففي  ان  1968يوليو  7تزد الموقف اإلســرائيلي عنادا وصــال ان الجنرال د
ـــارة مرتفعـــات الجوالن،  ـــة في ز ـــة األمر ـــة اليهود ومعـــه وفـــد من طالب الكل

ان شعبنا يبني البالد فخا ة  طبهم بخيالء وغرور قائال "خالل المائة سنة الماض
عاب اليهود  ــت ة الســـ ـــتعمرات إضـــــاف ــع، بإقامة مســ التوســـ نشـــــئ وجوده القومي،  و
ة  قول أن هذه العمل س أل يهود أن  ع الحدود هنا، ول القادمين من أجل توس

قول أننـا اقترنـا م ـذلـك أن  س لـه  .. إن أجـدادنـا قـد انتهـت، ول ـة الطر ن نهـا
م سنة  وجيلنا وصل إلى حدود  1947وصلوا الحدود التي اعترف بها قرار التقس

س ومرتفعات  1967وجيل حرب حزران  1949 ـــو ــــ ــــ ــ ــــل إلى األردن والسـ ــــ ـــــ وصــ
عد الخطو الحاضرة ستكون لنا حدود جديدة، ستمتد  الجوالن في قلب سورا.. و

برل عام أرما في قلب ســـورا" وفي الخامس من عد األردن، رما حتى لبنان، و 
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ان علينا أن نختار بين  1971 قوله "إذا  تر  ــل رو ــ ان لمراســـــ ـــــرح الجنرال د صــــ
ـــــل عدم  ــ ــــ ــ ـــحاب إلى خطو الخامس من حزران.. فنحن نفضـ ــ ــــ ــ الحرب أو االنســـ
االنســــحاب.. ومن األفضــــل أن تكون الحرب على الخطو الحاضــــرة.." ثم جاء 

ـــعيد الموقف  عده الجنرال وايزمن ـــ ــ ـــــرائيلي فحل في تصــ ــــ ــالح الجو اإلسـ ــ ــ قائد ســــ
ك  ش تلغراف ــرائيلي فقال إلى "جو ــ ــي" في إاإلســــ ــــ ان  1971نوفمبر  9يجنســ "إذا 

علينا أن نختار ســيناء أكثر وفانتوم أقل، أو فانتوم أكثر وســيناء أقل، فأنا أفضــل 
ار األول  ــفعة الكبر التي وجهها إلى مجلس األمن، حين,الخ ــــ ـــــ ان  ولكن الصـــ

ــــــ في عام  ـــرق األوســـ ــ ــ حث أزمة الشــ ـــــح 1973ي انت في الحديث الواضــــ ، فقد 
م مجازن" في عدد يوليو من  ان إلى مجلة "تا ه الجنرال د ــح الذ أدلى  ــــ الفاضـ
ـــلطــة  ــ ــ ـــ ــ س لهــا ســ ــاألمم المتحــدة ألنــه ل نفس العــام، حين قــال: "إن أحــدا ال يث 

ان شــأن فلســطين فهذه قد انتهت، لقد  ة.. أما  هنالك بلد اســمه فلســطين..  تنفيذ
ـــطين قد  ــ ــمه فلسـ ــرائيل واألردن.. والبلد الذ اســــ ــ مه بين إســ ـــــ وهذا البلد جر تقسـ

ــيخ  1948حي ســــنة مُ  ــرم الشــ قى في مرتفعات الجوالن.. وشــ وعلى إســــرائيل أن ت
ل  مها بخ أو آخر.. والمهم على  غي تقســــ ا لمصــــر.. وســــيناء ين ــ ــاســ س أســ ل

ـــلنا عل ـــالح الذ حصـ اء فإنه يتوجب على حال هو السـ ا.. وألننا أقو ه من أمر
را".   الروس أن يتعاملوا معنا دون أن يتورطوا عس

ــرائيلي برمتــه إلى جــانــب الموقف الــدولي الــذ    ــــ ـــــ هــذا هو الموقف اإلســـ
م العري المعاصر، ومع هذا , شرحناه  ان واضحا ومعروفا لد الح ل شيء 

ة إلى مجلس األ قت الوفود العر ــا ــــ ــ ـــهر يونيو من عام فقد تســ ــ ــ ــ  1973من في شـ
ما رأينا إلى غير  ، وانتهت المناقشـــات  ــرق األوســـ أزمة الشـ ســـمى  لتعرض ما 

ــــبناه من هذه المظاهر  سـ ل الذ  ادتها  ةقرار، و ة الكبر التي تولينا ق اســـــ ــ ــ السـ
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رامتنا ، والكثير من  اته الكثير من  في أروقة مجلس األمن أننا ســـــفحنا على عت
ى..عقلنا، والك ة، واألخير هو األن ة في قضيتنا القوم ادئنا األساس   ثير من م
ــر مجلس األمن    ــــ ــف عنها محاضــــ ــ ــــ ـــاة أخر وقعنا فيها، تكشــ ــ وثمة مأســـــ

ام الســـير هنر ماكماهون ومراســـالته الشـــهيرة مع الشـــرف  وتعود بذاكرتنا إلى أ
ة األولى.. ففي جلســـة  ــين أثناء الحرب العالم وزر قال ال 1973نوفمبر  14حسـ

ارادون  اق "مرافعته" أن اللورد  المندوب البرطاني الساب في  –المصر في س
ـــيد محمود راض يومئذ  1967مجلس األمن في عام  ــ  –قال لوزر خارجيتنا السـ

ـــالجـــد والمزاح ـــة أكثر من وزر  في حـــديـــث ممزوج  عرف اللغـــة اإلنجليز ـــأنـــه 
ـارة "أراض محتلـ ـــــر، وأنه أكد له أن ع ــ ــ ــــ ـة مصـ ة" الواردة في قرار مجلس خارج

ع األراضي"، واستأنف الوزر المصر مرافعته أمام  242األمن رقم  معناها "جم
ــرا هذا الحديث ولكني ســــمعت ذلك من  ـــاف قائال "أنا لم أكن حاضــ المجلس وأضـ
ر  ارادون وهو لم ين ررت الحديث للورد  ـــه.. ولقد  ــــ ــيد محمود راض نفســــ ــ ــــ الســـ

ــتر جولدبر  ما أن المســـــ ـــاب في مجلس األمن في  – جذلك..  ــ ا الســ مندوب أمر
أنه لن تمس "قال للســـيد راض في حديث خاص:  1967عام  د لك  أرد أن أؤ

  ."بوصة واحدة من األرض المصرة"!! والصفحة ال تتسع لمائة عالمة تعجب
س في مجلس األمن في عــــام    ــا وراء الكوال ــث مــ  1967هــــذا هو حــــديــ

ــورة في ــجال على هذه الصــ ح مســ .. 1973محاضــــر مجلس األمن في عام  أصــــ
اقها، ولكن الفاجعة أن  ــ ها وســـ ـــلو ة وأســ ـــمون هذه الروا ــت الفاجعة في مضــ ســـ ول

ة (عام  تو ـــائل الم ـــينا الرســ أنما نســ س،  ــدق أحاديث ما وراء الكوال ) 1916نصـــ
ماهون إلى الشرف حسين قائد الثورة  الموقعة من المندوب السامي البرطاني م
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ــة،  ــتقالل  التيالعر ــ ــــ ــ ــ منح االســ ــا العظمى التزامهــا الكــامــل " ــد فيهــا برطــان تؤ
ة". عد هزمة الدولة العثمان ة  ادة والحرة إلى البالد العر   والس

عد أن تورمت    ـــــات مجلس األمن، و ــ ــ عد أن انتهت مناقشـــ ا،  ع ان طب و
ـــة  ـــ ــ علن في الجلســ ـــــرائيلي ل قف المندوب اإلســـــ ة أن  المرافعات العر ــره  ــــ محاضــــ

ـــر، قائال: "إن وجود دولة الخ ــ ــ ــــ ملكهـا الحقير إذا انتصـــ ـل الخيالء التي  ـة  تام
ة في القانون وح  اد األساس ادة المستقلة إنما هو تحقي للم إسرائيل ذات الس
قة،  ــعوب.. وقد آن األوان أن تقبل مصــــر هذه الحق ــاواة الشــ ــير ومســ تقرر المصــ

مهانة عن استعادة الشعب اليهود ادة واالستقالل".وأن ال تتحدث     حقه في الس
عد، فهذا هو قرار مجلس األمن (رقم    ــاته، 242و ــــ ســـ ل ظروفه ومال  (

ا  ا قوم ــر، مطل ــ ــــ م العري المعاصـــ ــوآته.. جعله الح ــــ ــــ قاته وسـ راته ومو ل من و
ع المنال!!   رف

ــاة    ــــ ــتة.. والمأســ ام الســــــ راء، هزمة األ ــته الهزمة الن ـــ ان قرارا فرضـــ لقد 
ة المر    وعة، أن نذهب إلى مؤتمر جنيف وقرار الهزمة في أعناقنا.القوم

  
ر.. أين    السادس من أكتو النصر المجيد، وأين ذهبنا  ولكن وأين ذهبنا 

انتصاراته وأمجاده، أين ذهبنا بدماء شهدائه.   ذهبنا 
  وال بد لنا من وقفة إعجاب وٕاعزاز وتقدير، أمام ذلك اليوم الكبير.  
عد اليوم الكبير،    ا و ـــــغير، ذلكم هو يوم جنيف.. و ــــ أتي اليوم الصـــ ــ ــ ــــ ــ ســ

عة الكبير من الصغير!!  ض

حة هادرة "هللا أكبر.. هللا أكبر"  ــ ــ ــــ ــ ـــ ة آالف صـ وانطلقت من أفواههم ثمان
ة  حاتهم ثم عبرت خطواتهم إلى الضفة الشرق ل خطوة، فعبرت ص يرددونها مع 



  

-178-  

عــد اآلخر،  طولــة من القنــال، وراحــت مواكــب الزحف تتعــاقــب، واحــدا  تــدفعهــا ال
اء. ض غامر من العزة واإل   والرجولة في ف

ــع الثمان   ــ ــ ــــ ة آالف جند أقدامهم وما هي إال دقائ معدودات حتى وضـــ
، غير من  قرب من ألف قارب من المطا ــيناء وقد حملهم ما  ــ ــ ــ ـــ ــ على أرض سـ
ـــاتر الترابي  ـــــ ــلقون الســ ــ ــ ــ اه القنال، وراحوا يتســ حة في م ــا ـــــ ـــــواعدهم الســـ حملتهم ســـــ
عد خمس  ــــف، أ  ــ ة والنصـ ـــاعة الثان ــ قتحمون مواقع العدو، وما أن بلغت الســ و

قة من ساعة الصفر، حتى ارتفع مصر على أرض سيناء وهي  معل وعشرن دق
ة،  ـــتاق.. ولحقت بهذا الزحف المجيد، الكتائب البرمائ ــ ــعى إلى مشـــ ــــ ـــتاقة تســ ــ مشـــ
ــة في  ـــمــاعيل ــ ــ ــ ــــ ــــاح عنــد اإلسـ ــ ــ ــ ـــ حيرة التمســ حيرات المرة من الجنوب، و فعبرت ال
ات والمعدات الثقيلة، هادرة مزمجرة عابرة القنال،  ا ـــمال.. ثم بدأ تدف الد ــــ ـــــ الشــ

بير من المع ار أقامها سالح المهندسين لساعتها، في دقة فوق عدد  ات والك د
ا. ا وعج ة إعجا مآلن النفس العر ام    وٕاح

ـــرات من    انت عشـ ــمس ذلك اليوم على المغيب حتى  ــرفت شــ وما أن أشــ
ــوب  ــ ــ ــــــاعقة صـــ ــ طال الصـ س وهي تحمل أ ـــو ــــ تر تعبر خليج الســ و طائرات الهل

  أهدافها المخصصة لها على طول خ المواجهة.
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  طلع الفجر عند الظهيرة . 1973ذات يوم في خرف عام 

ان يومًا    ر , و ـــادس من أكتو ــ ـــان , السـ ــر من رمضـــ ــ ان ذلك في العاشــ

ل , أرخى  عد ظالم دامس , وليل حالك طو ه الفجر,  ــاء , طلع ف ــ ــرقًا وضـــــ ــ ــ مشـــ

ة , في اليوم ار من عام  سدوله على األمة العر ع عشر من شهر أ , 1948الرا

راء , وانتهى األمر  ــطين وحلت بنا هزمة ن ــ ة إلى فلســــ يوم دخلت الجيوش العر

ــــطيني عن  ــعب الفلسـ ــ ــطيني العري , وجالء الشـ ــ ــرائيل على التراب الفلسـ ام إســـ ق

ة المأساة  انت تلك بدا ب , و و ل سماء و ائه وأجداده , وتشرده تحت  وطن آ

 ..  

ـــــتد حالكًا في حرب وامت ــ ــ ــــ العار, ثم اشـ لة مثقلة  د الظالم عبر أعوام طو

ـــرائيلي على األرض  ــ ــتة, وحلت بنا هزمة أخر , وجثم االحتالل اإلســ ــ ام الســـ األ

ــطآن األردن , إلى هضــــاب الجوالن , وســــق  ة من ضــــفاف القنال , إلى شــ العر

الحزن الفاجع , وال الجراح , تضج أسواره    غضب العارم .بيت المقدس مثخنا 

ل عام  ة الظالم هذه , وهي تلتمس الفجر ,  ة حق ـــت األمة العر ــ وعاشـ

ام  ــاعة من اليوم.. وراحت األمة تعد األ ــ ــــ ل ســــ ل يوم .. بل و ـــهر , و ــــ ــ ل شـــ و

ـــاب .. إلى أن بزغ الفجر,  ــ ــ أنها تروض ذاكرتها على الحسـ ــب األعوام, و ــ ــ وتحســ

عد خمســـة وعشـــرن عامًا, وخمســـة شـــهور , وا ثنين وعشـــرن يومًا , وذلك أخيرًا, 

ـــــر من مايو من عام  ــــ ع عشـ اها .. في الرا اح الكارثة إ ــ ــ ــــ ـــاب منذ صــ ـــــ هو الحســ

اح.1948 ا بئس ذلك الص   , و
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ة , بل إنها  ــــتهدف اللهو والتســـــل ة تسـ ــــاب ة حسـ ــت هذه األرقام عمل ســـ ول

ـــبون يوم اللقاء  ـــ حســ ــت من أجل عيون التارخ , ولكنها لواعج المحبين وهم  ــ ــ ســ ل

ــ ســـ ـــاعة  ــــاني , ســ ك عن حب الوطن , وهو أرفع مراتب العشـــــ اإلنسـ اعة , ناه

امل عقله , وال ينتحر لفقده وهو في غمرة  ــبيله وهو في  ــ ـــهد المرء في ســـ ــتشــــ ــ ســـ

ــ ـــ ــــ ــــي عاشــ ــ ــ ــ قضـ ة أن  حال المحبين المدنفين , ومن أجل ذلك فال غرا   جنونه 

حب , فتلك ســـمات العشـــ والحنين إلى  حب و ه وهو  ال امه ول الوطن الوطن أ

ع , والثورة على االحتالل , والثأر للكرامة , وفوق ذلك ,  ــوق إلى المرا ــــ ــــ , والشــــ

مة , الستغائة الماضي , وصرخة الحاضر,ولهفة المستقبل . ة حم   فإنها استجا

ر.. وفي الساعة  امنا في صدر السادس من أكتو ان  ل ذلك وأولئك 

ــــة من ظهر ذلك اليوم األ قة الخامســ ة والدق ـــع الظالم الثان غر, طلع الفجر وانقشـــ

صـــــره, ير  ــمعه و ل ســـ ل عند الظهيرة , وذهل التارخ .. ووقف  الدامس الطو

شهد . سمع و   و

ـــور  ــــرة مائتا طائرة تحمل نســــ قة انطلقت من الجبهة المصــــ في تلك الدق

ة  قصفوا مطارات العدو ومواقعه الجو عيدًا إلى عم سيناء , ل العرب البواسل , 

ة ,  , ومواقع اته االلكترون ــ ادته وحصــــونه , وشــ ــوارخه ومدافعه , ومراكز ق صــ

ـــواع وانفلقت  ــ ــ ــ ــــماء عن الصـــ ــــ ــقت الســــ ــــ ــ ــ أنما انشــ ة , و ة رهي ة جو ودارت معر

ار األرض بوهج السماء وخيل للمرء أن األرض  ،األرض عن الزالزل , والتحم غ

طت على األرض .   قد وثبت إلى السماء , أو أن السماء قد ه
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ـــيناء , ومنذ األزل مائتي طائرة تنطل في  وقبل ـــهد ســ يومنا ذاك , لم تشــ

ــتهدف  ــــ ــ ــ موجات من النار والدمار , وهي تســــ طلعة واحدة , ولتنهال على العدو 

س  ار النف في ابو رد ير جعجافه , وثمادا , وآ مطارات العدو في العرش , و

ح ــيب , حتى أصــــ ة في أم رحمة وأم اخشــ اد ت أجواء ســــيناء , ومراكز العدو الق

عقده نسورنا األمجاد مع النصر المجيد.. أنها تشهد عرسًا في السماء ..    و

ا,  ون العدو د ـــل يد ــــ ــورنا البواســــ ــــ ــــ ان نسـ اها, حين  قة إ وفي نفس الدق

قــذفون  ــد على ألفي مــدفع  زأرت األرض من تحتهم وزمجرت, فقــد انطل مــا يز

فة الحارقة المدمرة المتفجرة , ــــونه وخطوطه  نيرانهم الكث ــ ــ ارليف وحصـــ على خ 

ـــاب , زاد مجموع ما ألقي  ـــ الحسـ قة,  ـــــين دق ة, وفي ثالث وخمســ ة  واألمام الخلف

اء الشـــمس , في  من القذائف والقنابل على ثالثة آالف طن , حجبت نيرانها ضـــ

اء .   ذلك اليوم الساطع الض

أحج ة  امها ثم .. ثم , تحت ستار هذه الحمم المتأججة من نيران المدفع

عادها المتنوعة المتعددة , وتحت هدير الطائرات المصرة وهي تنشر موجات  وأ

ة آالف مقاتل مصـــر صـــوب القنال,  من الدمار على مواقع العدو , انطل ثمان

انت خمس فرق من  ــــاء، حتى  ـــف مسـ عة والنصــ ـــا ولم تبلغ عقارب الســـــاعة الســ

أكمله على مد مائة ــاة قد أتمت اقتحام القنال  ح  المشــ ــ يلومترا، وأصـ عين  وســــ

ة،  ـــــجاعة والكفاءة العر ــ ــ ــــ ــفوة الشـ ــــ ــــ ــ مثلون صــ قرب من ثمانين ألف جند  ما 

ــيناء، ليزدوها طهرا على  ــ ة في ســـــ ــعون أقدامهم الطاهرة على األرض العر ــ ــ ضـــ

  طهر، وسناء على سناء.
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ارليف،    ة، تدك الساتر الترابي، وتدمر حصون خ  وراحت القوات العر
اء وتبيد مواقع ا ــذر مذر، وه ــ ــ ــ ــــ ة، وتمزقه شـــ لعدو، وتقتلعه من خطوطه األمام

ــاعة العز  ـــفر، بل من ســـ ـــاعة الصــ ــاعات، من ســ ــت ســـ ل ذلك في ســـ ـــالء،   وأشــ
  والفخر.
ـــاتر    ــــ ــــ ــرة أن تعبر القنال، وتزح السـ ــ ــــ ــتطاعت القوات المصــــ ــــ ـــــ ذا اسـ وه

ــيناء، تحرره من  ــ ــ ــــ ارليف وتثبت أقدامها على قطاع من ســــ الترابي، وتدمر خ 
ــر خفاقة رفرافة، والعدو يتقهقر في غير االحتال ـــرائيلي، وترفع أعالم مصــــ ل اإلســـ

ــدق  ــ ــ صـ ــلحته وتوراته.. ل ــ ــ اته، وأسـ ا ا وراءه قتاله وجرحاه، ومعداته ود نظام، تار
قة ال مجازا!! ار، حق ار.. األد ا األد م، مول   فيهم القول العري القد

قة إ   اها من الســـاعة وعلى نحو ما جر في الجبهة المصـــرة، ففي الدق
ر عــام  ــــادس من أكتو ــــ ــــ ــ ــاهــا من اليوم الســ ــة في الجبهــة 1973إ ، بــدأت المعر

ــــــورة ما ـــورة، وثبت في األجواء الســ ــ ة، في طلعة واحدة تحمل الســـ ة طائرة عر
ة الجوالن..  ضروا مواقع العدو وحشوده ومستوطناته في هض طال، ل نسورنا األ

رة  ذلك مسـتعمراته وتجمعاته العسـ اردن في و في منطقتي شـراسـيف ومشـماره
تر  و ما انطلقت في اللحظة نفســـها، طائرات الهليو ســـهل الحولة من فلســـطين، 
طال من الصــاعقة الســورة لتنقض على مواقع العدو في جبل الشــيخ  األ محملة 
ـــة من  ـــة في األجواء العر فر نفـــاخ.. ودارت المعـــارك الجو ـــادتـــه في  ومقر ق

  سهل الحولة إلى هضاب الجوالن.جنوب لبنان إلى 
ــماء، انطل من    ــ ــ بد الســــــ رعد في  ــور يبرق و ــــ ــ ــ ان الطيران الســ وحين 

عاد واألحجام  ارات  واأل المواقع الســـورة ما يزد على ألف مدفع من مختلف الع
ــــلة،  فة متواصــ ث ة  ـــبها نارا حام صـــ ة  ـــرائيل ــف رهيب على المواقع اإلســـ في قصــــ
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عثرها ب ــــون العدو وت ـــالء تدك حصــ األشـــ ا  ـــظا ـــماء، وتختل الشـــ ين األرض والســـ
  والدماء.
ـــاعة    ــ ــ ــــ اها من الســ قة إ ـــف المدفعي الهادر، وفي الدق ــ ـــ ــ ــ وتحت هذا القصـ

اها، انطلق ــورة بلغ عددهم ســــتين ألفا من جنودنا  تإ ـــاة الســ ثالث فرق من المشـ
ــاوس تعززهم ســــتما ـــا، األشــ عضـ ـــها  عضـ ســــند  ة في مجموعات متراصــــة  ا ة د

ل  تزحف صــوب خ إســرائيلي حصــين عرف "بخ آلون"، مؤلف من خندق طو
ه الغري في  م على جان ــــه أرعة أمتار، وعمقه أرعة أمتار، أق ــين، عرضـــ حصـــــ
ــالك  ــ ــــ ـــون وحقول األلغام واألســ ــ ــ الحصـــ ـــــاتر ترابي محا  ة ســـــ ـــرائيل ــ الجبهة اإلســـــ
فارق واحد، ارليف، والسـاتر الترابي في الجبهة المصـرة  خ  ة.. تماما   الشـائ

ان الق الهما خ صناعي..نالخندق الترابي، م   ال المائي.. و
م، وتدميره الســاتر الترابي    ش المصــر في عبوره العظ ما انتصــر الج و

ـــين، ودمر  ــ ــــ ــور فعبر الخندق الحصـ ــــ ش الســــ ــــر الج ــــ ذلك انتصــ ارليف،  وخ 
ه الراح. آالساتر الترابي وخ  ما تداع له هش  لون.. وجعل ذلك 

ــلتان من الصــــاعقة  أما في جبهة   اســ ــيخ، فقد انقضــــت ســــرتان  جبل الشــ
ــــأت  ة فردة، فقد أنشــ ـــتراتيج ــ ـــين، له قمة اسـ ــ ـــرائيلي حصـ ز إســـ ـــورة على مر ــ السـ
ة  المعدات اإللكترون ا، مجهزا  ا عجي ـــتراتيج ــ ــ زا اســـ ـــرائيل في هذا الموقع مر ــ ــ إســـ
ة  ــ ــ ـــــد الهضـــ ــتخدمونها في رصــ ــــ سـ ــرائيليون  ــــ ان اإلسـ قة التي  ات الدق و ـــــ والتلســ

ة ا املها وأراضــي حوران، وجنوب لبنان وســهل الحولة والمنطقة الشــمال لســورة 
ـــاعات حتى وقع هذا الموقع  ــــ ـــــ ـــع ســـ ــ ــ ـــ ــ ضــ أكملها.. وما هي إال  ـــطين  ــ ــــ ــ ــ في فلسـ
اإلســرائيلي الخطير، أســيرا بيد القوات الســورة وأســر معه المدافعون اإلســرائيليون 

ل معداته وآالته وأسرا   ره.والمرصد اإلسرائيلي الكبير 
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ام،    ضــعة أ ة في الجبهة الســورة على منوال النصــر، ل واســتمرت المعر
ــورة خطو الدفاع  ــــ ــــ ـــرة.. فقد اخترقت القوات الســ ــ ــ ــــ ما جر في الجبهة المصـ
ــــافة  ي، وٕالى مســ ـــرن ميال في القطاع الجنو ــ ــافة ثالثة وعشـ ــ ة إلى مســ ــــرائيل اإلســ

، وٕالى  عقوب في القطاع األوســـــ ــر بنات  ال من جســـ عة أم ــ في ســـــ ــ قرة واسـ
حيرة طبرا  ة حول  ـــرائيل ـــتوطنات اإلســ حت المســ ذلك أصـــــ ـــمالي.. و القطاع الشــ
ش  ـــطين تحت رحمة الج ــــ ة في فلســــ ــــمال ــ ــــ ع المنطقة الشـ ــهل الحولة بل جم ــــ ــــ وسـ

.. ومعنى ذلك: أن تكون إسرائيل أو ال تكون.   السور
س إلى    ة الوط ــورة، حام ــــ ــــرة والســ ة في الجبهتين المصــــ انت المعر و

ع ة أ ستخدم مثله في الحرب العالم د الحدود، واستخدمت بها من األسلحة ما لم 
ـــراوة مما جر في  ــــ ــد ضـــ ــــ ـــ ات على وجه التحديد، أشـ ا انت معارك الد ة، و الثان

  تارخ الحروب الحديثة.
ر" أن    ـــه "زلزال أكتو ــا تـ ــــرائيلي في  ــــ ــــ ر اإلســ ـــــ ــ ــ ــــ قول المحلـــل العسـ و

ر بهجوم ضخ 14المصرين قاموا في  م على طول الجبهة مستخدمين ألف أكتو
ثــافــة النيران  ــات و ــا ــة من حيــث عــدد الــد ــة دفعــة واحــدة وتعتبر هــذه المعر ــا د
ــادر  ــ ــ ــــ ر المصــــ ة، وتذ ة الثان عد الحرب العالم ة مدرعات تجر  ــــخم معر ــ ــ أضــــــ
ــــرة  ة المصـــ قة األولى من التمهيد النيراني أطلقت المدفع رة أنه في الدق ــ ــ العســـ

قرب من عشـــرة آالف وخمســـماعلى مواقع العدو  ة ما  الضـــفة الشـــرق ة وقالعه 
معــدل  ــة، أ  ــذلــك فقــد بلغ مجموع مــا  175دانــة مــدفع ــة.. و ــل ثــان دانــة في 

ـــاد  ـــرين حوالي مليون لغم مضـــــ ــ رين المصـــ ــ ــ ـــين العســــ ــ ــته" قوات المهندســـ "غرســــــ
ات، خالل فترة الحرب. ا   للد
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ة، تالحمت موجات الطائرات الع   ة، وفي المعارك الجو ــــرائيل ــــ ــــ ة واإلسـ ر
ســب له مثيل واندفع ســالح الجو اإلســرائيلي، وهو الذ اكتســب أســطورة  ما لم 
ــــر عن العبور،  ش المصــــ ــــل إلى أ ميدان"، ليرد الج ـــ لة التي تصـ "الذراع الطو
ان "إجمالي الطائرات التي هاجمت القوات  ـــل الذرع.. و ـــــ ــــ ه الفشـــ ــي ــ ــ ــــ ــ ان نصــ ف

ر المصــــرة حتى آخر ضــــوء الســــادس من أ ة  446كتو طائرة، واســــتمرت المعر
ــــرة  ــــ ة التي هاجمت القوات المصــ ـــــرائيل ــــ ان إجمالي الطائرات اإلسـ ، 262ليال و

انت النتيجة أن  ح الليل نهارا.. و ـــــ ـــاعل الحديثة حتى أصـ المشـــ ة  ودارت المعر
لة". ترت ذراعها الطو ا و   هوت يد إسرائيل العل

ة في مدن القنال،    ـــأن المعر ــــ ــ ــ ان شـــ ذلك  ـــمودا منقطع النظير، و ــــ ــ ــ صـــ
ـــهيرة، في يومي  ــعيد الشــ ة بور ســـ ـــالم.. ففي معر ــتســ  9وشـــــجاعة ال تعرف االســـ

ــة المهــاجمــة  10و ـــرائيل ــــ ـــــ ر، بلغ مجموع الطــائرات اإلســ طــائرة، ألقــت  214أكتو
ــما ــ ــ ــ ـــالح الجو عليها زهاء األلف وخمســ ــ ــــ ــتمر سـ ــ ــ ــ ة طن من المواد المتفجرة، واســ

ــعيد حتى  ــ ـــرائيلي يهاجم بور سـ معدل أكتو  24اإلســ طائرة في اليوم، حتى  64ر 
ــعيد خالل تلك المدة  طائرة، ولكن  930بلغ إجمالي طائراته التي هاجمت بور ســ
اسلة، تداعت وتساقطت، إال في صمودها ودفاعها.   المدينة ال

قول في    ان، أن  ـــي دا ــ ــــ ــرائيلي، موشــــ ــ ــ ــــ وذلك ما حدا، بوزر الدفاع اإلســـ
ة اإلســـر  ة تخوض معارك مررة.. إنها حرب حديث تلفزوني "إن القوات الجو ائيل

ـــــلم  ة "جرســـ ــــرائيل ــــــرت الجردة اإلســــ امها.. ثقيلة بدمائها.." على حين نشــ أ ثقيلة 
ة، من أن "الدفاع الجو المصــر  ة اإلســرائيل بوســت" قول أحد قادة القوات الجو
ــب لهــا مثيــل في تــارخ الحروب، تفوق تلــك التي واجههــا  ــ ــ ـــ ــ ــ سـ فــاءة لم  يتمتع 

  يون في فيتنام".األمر
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ر" إال أن    ه "زلزال أكتو تا ــرائيلي في  ــ ر اإلســ ــ ــ ــع المحلل العســ ــ ســ ولم 
ـــــلحة  ـــتخدامه الرائع لألســـ ــ ه، واســـ ـــــن تدر ـــجاعة المقاتل العري، وحســـ ــ شـــ عترف 
ــرائيلي  ش الدفاع اإلسـ ــعيد "إن قوات ج ة بور سـ ــدد معر الحديثة، فقد قال في صـ

ــــعر أن  ه قد تطب عليها.. لقد ظنوها قد دخلت في فوهة األســــــد دون أن تشــ ا أن
ة من نوافذ  اح مهجورة.. ولقد قام المصـــرون بإلقاء آالف القنابل اليدو مدينة أشـــ
ذلك  ـــــرون  ــــ ـــطحة إلى داخل عراتنا المجنزرة.. وألقى المصــ ــــ ـــ المنازل ومن األسـ
ـــحبت القوات  ـــرفات، وانســــ ــ ات من خلف الجدران والشــ ا ــادة للد ــ ــــوارخ المضـــ الصـــ

ة  ثير من القتلى والجرحى". اإلسرائيل اتهم، ووقع منهم  ا  عد خراب د

سلت المدينة    ة بور سعيد، لقد است س ما جر في معر وجر في السو
ر أن أحد  ــالف الذ ه الســ تا ــرائيلي في  ر اإلســ ــ ر المحلل العســ ذ ـــمدت و وصـ

شر س ولكن   القادة اإلسرائيليين قال لزميله "يجب أن تستولوا على مدينة السو
ــدقت عزمة المقاتل العري،  ــ ـــــ " وصــــ ـــــتالينجراد أخر ــــ ــ أن ال تكون هذه المدينة ســ
. انت ستالينجراد أخر س و   وخاب حساب المقاتل اإلسرائيلي، فقد صمدت السو

طولة المقاتل العري    عد يوم تتجلى فيها  ة يوما  ــت المعر ــ ــ ـــ ــ ذا مضــ وه
صــــ ة  ـــح ـــتعداده للبذل والتضـ ـــر على الســــواء، واسـ ــور والمصـ ـــت الســ ورة أدهشـ

ر اإلسرائيلي هذه الظاهرة الفذة  األعداء قبل األصدقاء، وقد درس المحلل العس
ر، فقال  ه اآلنف الذ تا ر، فتوصــل إلى حقائ رائعة ســردها في  في حرب أكتو
ـــرائيلي ير أن  ان الجمهور اإلســــ ر " ــــتة وحرب أكتو ام الســـ مقارنا بين حرب األ

أهدافه، ــك  ــ ــــ ــ ـــ ـــــ ثقافته منخفض، وأنه يجد  الجند العري ال يتمســ ــ ــ ــــ وأن متوسـ
ثيرا وقت  ما أنه غير مستعد للمخاطرة  ة في استخدام األسلحة الحديثة،  صعو
رون  ر عســـــ ســـــبب هذا التقدير ذ ميل إلى ترك زمالئه الجرحى.. و ة، و المعر
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ـــــرائيل والدول  ـــــ ــــتو الجند بين إســــ ــــ ــ ــ حدد مســ ار أن الفارق النوعي هو الذ 
ة لعدة أج ـــرائيل ذهلت من نجاح العرب في مفاجأتها في العر ــ ـــــ ال.. ولكن إســــ

ارز لد  ـــن ال ــــ قول "إن التحســ ـــرائيلي  ــ ــــــى المحلل اإلســــ حرب يوم الغفران" ومضـــ
د أنه في عام  ـــــتعداد للقتال، فمن المؤ المحارب العري هو في الحافز وفي االســـ

ـــورون أن لديهم حافزا أكبر للحرب، و  1978 ـــرون والســ ذلك أثبت الجنود المصــ
ة.. فالحرب من أجل الوطن ومن أجل الكرامة  ــح ـــ ــ ــ ــتعدادهم للتضـ ــ ــــ ة الســ ــ ـــ ــــ النسـ

ة الحافز لد المقاتل العري..". انت أساس تقو ة..  ة والشخص   القوم
ر" حيث قال    ـــا آخر جاء في "زلزال أكتو ــ ـــ ــ ســ ع أن نترك مقت ــــتط ــ ــ ــ وال نســ

ش المصــــر على الهجوم ارز في قدرة الج .. وقد المؤلف.. "ولقد حدث تحســــن 
بير من  ـــر بثمن  ــ ــ ـــــاة المصـ ــ ــــالح المشـ ــ ة من ســ تي عد تحطم هجوم  حدث أنه 
ـــــتأنف الهجوم وقد  ـــاة وتســ ــالح المشــــ ــ ة أخر من ســـ تي انت تحل محلها  الدماء 
ـــر في حرب يوم الغفران قدرة فائقة جدا.. والجنود  ــ ــ ـــاة المصـ ــــ ــالح المشـ ــ ــ أثبت ســ

ـــد الطائر  الجرأة وحاروا وجها لوجه ضــ ــــرون تمتعوا  ة المغيرة المصـ ــرائيل ات اإلســـ
ـــورون  ــــراوة، ورجال الكوماندوز الســـــ ــ ضــ ــــرون قاتلوا  عليهم.. والكوماندوز المصــــ
ة من الماضــي.. ومن الواضــح أن نتائج حرب  ة وتشــوقا للمعر انوا أكثر صــال
الذات لد  ة و ة لد الجيوش العر ـــتحدث ثورة في الروح المعنو ــ يوم الغفران ســــ

.. ش المصر   الج
ـــرن يوما (لقد امت   ـــــ ــ ــ ر) تميزت بثالث  28-6دت الحرب اثنين وعشـ أكتو

انت المرحلة  ة، و ـــرا مؤزرا للجيوش العر ــــ ــــ ــ انت المرحلة األولى نصـ مراحل، ف
فة الميزان إلى جانب  ة ســـجاال بين الفرقين، أما المرحلة الثالثة، فقد مالت  الثان

ـــرة  ــ ــ ة في الجبهة المصـ ـــفرت المعر ــ ـــرائيل.. فقد أســـ ــــ الثغرة" التي ما عرف "إسـ
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حيرات  ة فتحها في منطقة الدفرسوار الواقعة شمال ال استطاعت القوات اإلسرائيل
ذلك  ة للقناة، و ـــفة الغر ــ ــ ــ ـــر واحد على الضـــ ــــ ــــ ، وفي إقامة رأس جسـ المرة الكبر
استطاعت إسرائيل أن تستولي على منطقة في غري القناة تمتد غرا إلى مسافة 

ــ 15 ـــــاحتهــا  ــ ــ ــــ مــا قــدرت قوات الثغرة يلو مترا، تقــدر مســ يلو متر مرع،  ألف 
ة بين مدرعة ومشــاة  ة، وســتة ألو ا عشــرن ألف جند وخمســمائة د ة  اإلســرائيل

ة تع ان ة والهندسةم   .)1(ززها وحدات المدفع
افة األراضــي    ة  أما على الجبهة الســورة فقد اســتعادت القوات اإلســرائيل

نـــت1967التي احتلتهـــا في عـــام  ـــة  ، وتم ــور ــــ ــــ من فتح ثغرة في الخطو الســــ
ة،  ة في القطاع الشــمالي، والتقدم شــرقا حتى مشــارف "ســعســع" االســتراتيج الدفاع

طر على منطقة تبلغ  ـــــ حت تسـ ـــــ هذا أصـ ـــــع"  23و ـــــعسـ اتجاه "سـ يلو متر طوال 
ــا  25وحوالي  ـــمس" إلى تل  –يلو متر عرضـــ من قرة "بيت جن" مرورا "بتل شــ

مــا ت ــد المــال في الجنوب..  ــ ــــ ــ ــ طرتهــا على موقع المرصــــ ــ ــ ــــ ــ ــ نــت من إعــادة ســ م
ــورين في جبل الشـــــيخ ـــرائيلي، وموقعين ســـ ان هذا "النصـــــر" في واقع )2(اإلســ . و

ــــات المتحــــدة على  ــــاختالق المعــــاذير والمبررات هو للوال األمر، دون أن نتهم 
را.. وهنا ال بد  ا وعســ اســ ا، ســ ة أوال، وعلى االتحاد الســوفييتي ثان الدول العر

ة.ل   نا من وقفة قصيرة نسترجع من خاللها الحقائ الموضوع
عرفها المواطن العري،    ثيرة  اب  ـــــ ات المتحدة، وألسـ ــــرا أن الوال س ســ ل

ة، ولحظة اندالعها،  ــ قبل المعر ــ ــــ ـــرق األوســ ــ ــ اء الموقف في الشـــ ع أن انت تتا
ة  ــــرائيل ــــ ــــ ـــوب القتال إلى أن وقفت القوات اإلســ ــ ـــــ ة منذ نشــــ عند وفي المراحل التال

                                                           
ة )1( عة ،منظمة التحرر الفلسطين ة الرا ة اإلسرائيل  .108ص  ،الحرب العر
،ص )2(  .106المصدر الساب
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ـــيخ في  101الكيلو  ـــ س، وعند مرتفعات الجوالن وقمم جبل الشــ ـــو ــ غري قناة الســـ
ع  ات المتحدة من جم ام األولى من القتال طلبت الوال الجبهة الســورة.. ففي األ
ذلك  ام الستة، طالبت  الفرقاء وقف إطالق النار، وخالفا لما فعلت في حرب األ

  العودة إلى خطو ما قبل القتال.
انت  ذلك   ة هي الراجحة، و فة الدول العر انت  أنه في تلك المرحلة 

ة على الجبهتين الســـورة والمصـــرة، ولهذا  ي الكماشـــة العر إســـرائيل تئن بين ف
أن تطلب في مجلس األمن في الثامن  ــها من الجرأة  ــ ـــــ ا في نفســـ فقد وجدت أمر

ــا قبـــل القتـــال".. ومعنى ذلـــك، ر "العودة إلى خطو مـ في وقتهـــا، أن  من أكتو
ة، وراء القنال،  ـــيناء، وتعود إلى الضـــــــفة الغر ــ ل قواتها من ســ ـــر  ــ ــحب مصــ ــ تســـ

ست أرضا مصرة. أن سيناء ل ان، و أن شيئا ما    و
ي أن    ان المعنى الكامن وراء الطلب األمر ـــورا، فقد  ــ ة لســـ ـــــ ــ النسـ أما 

قة لحرب ــــا ــ ـــــورة من مرتفعات الجوالن، إلى الخطو السـ ام  تعود القوات الســ األ
حيرة طبرا وعليها  ــارف  ـــورة في نزهة إلى مشـــ أنما ذهبت القوات الســ ــتة، و الســـ

.   أن تعود لنزهتها المعتادة في غوطة دمش
ة،    عود إلى محاضر مجلس األمن في تلك الحق والمواطن العري، حين 

ة، وتلعثم الهزمة في لسان  سمع نبرة النصر في خطب الوفود العر ع أن  ستط
  ندوب اإلسرائيلي.الم

ا قد أطلقت قمرن صــــناعيين من طراز (العصــــفور الكبير)    انت أمر و
)Big Bird ـــور  14) يزن الواحد منهما طنا، في مدار حول األرض اللتقا صــ

ة  ة األمر ا إلى الســفن الحر ان يبثها القمر الصــناعي يوم  )1(للحرب الدائرة، 
                                                           

م )1(  .29/10/1973تارخ  ، مجلة تا
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ــــــير ــ ــ ع ســــ ا تتا انت أمر ـــع خططها  وعلى هذا فقد  ــ ــــ ــــ ة يوما بيوم، لتضـ المعر
ة الالزمة. اس رة والس   العس

ــد    ـــات المتحـــدة، ومنـــذ انـــدالع الحرب، قـ ــد ترتـــب على ذلـــك أن الوال وقـ
ما   ، ض المتوســـ حر األب ي الســـادس العامل في ال اســـتنفرت األســـطول األمر

ع العامل في المح الهند عة لألســطول الســا ة وغواصــات تا  أمرت ســفنا حر
حر العري. طة في ال   التحرك فورا للمرا

ر،    ا بذلك ولكنها أصــدرت أمرا في اليوم الثامن من أكتو ولم تكتف أمر
ــة "إنــديبنــدنس" ( ــالتوجــه إلى Independanceإلى حــاملــة الطــائرات األمر  (

ان على ظهرها  ، و ض المتوس حر األب جند وتحرسها ثالث  4500شرقي ال
ذلك ط تر مدمرات.. و و ما (ألبت إلى حاملة طائرات الهل ) Iwo gimaيوج
ان على ظهرها ألف ض يو حر األب التوجه إلى ال ة  حرة األمر ـــاة ال ــ ن من مشـ

ذلك إلى حاملة  المتوســ واالنضــمام إلى األســطول الســادس، وصــدرت األوامر 
ـــي قرب جزر اآل ــرقي المح األطلســــ ــ طة شـــ المرا  " ند  زور..الطائرات "جون 

ــفينتان حريتان إلى  رفقتها ســ لين روزفلت" و ت حاملة الطائرات "فرن ذلك تحر و
ــدرت  له، أنه صـ .. ومضـــافا إلى ذلك  ــ ض المتوسـ حر األب مواقع محددة في ال

الصوارخ ة األوامر إلى ثمان ة وعدد من الغواصات المجهزة  وأرعين سفينة حر
ـــال عيـــدة المـــد من نوع "بوالرس"  ـــة ال ض الـــذر حر األب ـــرق ال ــ ـــــ تحرك إلى شــــ

ة  حيرة أمر ض المتوس  حر األب ح ال .. وغيرها وغيرها..، حتى أص المتوس
  . )1(احتشدت فيها هذه القوات الضخمة

                                                           
تر  )1(  .10/10/1973،رو
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ا دورا فعاال    ي الكبير، اتخذت أمر ـــتنفار الحري األمر ــ ــ عد هذا االســـ و
ــ ــ ـــتنجاد التي أرســــــلتها إســ ـــرخة االســـ عد صـــ ــــة  رائيل عبر في إدارة الحرب، وخاصــ

ـــة  سـ تاب جولدا ماير رئ ات المتحدة.. وفي الفصــــل األخير من  األثير إلى الوال
امها  ـــرائيل، ألول مرة منذ ق ع القار أن ير إســــ ــــتط ــ سـ ــرائيل، يومئذ،  ــ ــ وزراء إسـ

ر. ام األولى من حرب أكتو   وهي غارقة في لجة الفزع والهلع، في األ
اظم   اتمة  ارات  ير وتعترف جولدا ماير في ع ع التف ــتط ة، إنها ال تســــ

تبهـــا..  ي وهي وحـــدهـــا في م يف أنهـــا لم تكن قـــادرة أن ت ـــام، و في تلـــك األ
ـــفيرها  ــ سـ ـــــل  انت تتصـ يف أنها  ــاعة من  –دنتز  –و ل ســــ ـــنطن، في  في واشـــ

رة، وأين الجســ ة العســ .. ر النهار والليل، متســائلة أين المســاعدات األمر الجو
ــفيرها ــ ــبت على ســ ــ يف أنها غضــ ــاعة الثالثة  و ـــنطن حين طلبت في الســــ في واشـــ

ة،  ــ ســــنجر، في لهجة غاضــ تور  الد عد منتصــــف الليل أن يتصــــل  والنصــــف 
ــنجر فورا.. نحن  ــ ــ ــ ســ ــل  ــ ــ ــ وهي تقول.. "أنا ال يهمني ما هو الوقت اآلن.. اتصــ
ون متأخرا جدا"، وختمت جولدا ماير قولها،  ــ ــ ـــــ ــــ نرد المعاونة اليوم، ألن الغد سـ

امله".أن "ساعة واحد انت عند أطول من قرن    ة من التأخير، 
ـــتنجدة، ففي    ــــتغيثة المســ ة، المسـ ـــرائيل ا لهذه اللهفة اإلســ ــتجابت أمر ــ واسـ

ـــورة  ــ صــ ا  ـــبوع من القتال، بدأت أمر عد أســــ ر،  ــر من أكتو ــ اح الثالث عشـــ ـــــ صــ
، من قواعد  ــر جو ة، جســ ــحن المعدات واألســــلحة األمر ة في شــ ــم ة ورســ علن

ــة في ا بيرة من طــائرات أمر ــة، وراحــت أعــداد  ــا الغر ــات المتحــدة وألمــان لوال
ـــــي س ـــــ الكســـ ة العمالقة من نوع  وأمثالها، تح في المطارات  5-النقل األمر

ا في ذلك اليوم وحده حوالي  ة.. وقد بلغ ما شــحنته أمر طن من  800اإلســرائيل
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ايه ــ ــ ــــ ــ ــ ة، هذا عدا طائرات الفاتنوم وطائرات ســ ان يجر المواد الحر وك التي 
ات المتحدة. لها إلى إسرائيل رأسا من قواعدها في الوال   تحو

ة، رأســـا    ارولينا الشـــمال ة  ة تقلع من وال انت طائرات الفاتنوم األمر و
قها  الوقود أرع مرات أثناء تحل انت تتزود  ـــرائيل، من غير توقف، فقد  ــ ــــ إلى إسـ

ض، من حر األب ـــي وال ــ ـــــ ة  في جو المح األطلسـ ــهارج األمر ــــ طائرات الصـــــ
ـــتمرة فوق هذه المناط  ــــورة مســـ صــ انت تحل في الجو  انت )1(التي  أنما  ، و

ا تفعل ذلك دفاعا عن  أن أمر ة المعقدة  دة التكنولوج ة الفر توحي هذه العمل
الغزو واالحتالل!! اتها التي يهددها االتحاد السوفييتي    إحد وال

ا   ـــرائيل وقد بلغ من حرص الوال رة إلسـ ــاندة العســــ ت المتحدة على المســ
ة إلى  ات وناقالت الجنود المجنزرة األمر ا ان ينقل الد ــــر الجو  ــــ ــــ أن الجســ

  إسرائيل، رأسا إلى قاعدة العرش في سيناء.. ومن هناك تتوجه إلى الميدان.
ة التي وصـــلت    ك عن أحدث أنواع الصـــوارخ واألســـلحة األمر هذا ناه

ـــــرائيل ــــ ــ ــ ا من الجو إلى  إلى إسـ ــــوارخ موجهة تلفزون ــ ــ ـــــ ة، ومنها: صـ أثناء المعر
ـــد أجهزة الرادار  25األرض زنتها ألف رطل (!!) ومداها  ـــ ــــ ـــــوارخ ضـ ــــ ميال، وصــ

ات تحتو  ا ــد الد ـــوارخ ضــــ ـــها، وصـــ ـــدرها الرادار نفســـ صـــ الموجات التي  توجه 
ـــطة  ـــــ ات، وقنابل موجهة بواســـ ا ة مجموعة من الد ـــا ــ ــ ــ على مجموعة قنابل، إلصــ
ات وتعمل  ا ل قنبلة ألفين رطل، وصــــوارخ ضــــد الد األشــــعة فوق الحمراء تزن 
ا إلســرائيل ما يزد على ألفين  ع األثر بواســطة الســلك، وقد شــحنت أمر على تت

  . )1(من هذا الصاروخ
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عمائة طن    ان ينقل ما زنته ســ اإلضــافة إلى هذا الجســر الجو الذ  و
ـــلحة الق ــ ــــ ا من التجهيزات واألسـ ة، في رحالت ال تنقطع ليال وال نهارا، فقد يوم تال

حرا لنقل األســـلحة والتجهيزات واألســـلحة الثقيلة، ففي اليوم  ا جســـرا  أقامت أمر
ة  ة ومعها ســــفن أمر ــحن إســــرائيل ــفن شــ ة الحرب حملت ثالث ســ ع من بدا الرا
ايهوك وطائرات  ـــــ ــ ــ ة ومجموعة من طائرات ســــ ا ــتمائة د ــــ ـــــ أخر ما يزد على ســ

ـــة، هلي ـــة الحر بيرة من المـــدافع ذات ـــات  م تر من مختلف األنواع، وعلى  و و
  . )2(وقنابل وصوارخ وذخيرة

ر    ــ ـــ ــــ ــاعرها إزاء هذا العون العسـ ــ ـــــ ــــف مشـ ــــ وتقول جولدا ماير وهي تصــ
يت  ة وصـــلت مطار اللد  ي الضـــخم "وحين علمت أن الطائرات األمر األمر

انت الط معدل طائرة ألول مرة، ولم تكن آخر مرة.. و ــل  ــ ــــ ــ ـــ ة تصـ ائرات األمر
قة". ل خمس عشرة دق   واحدة 

ه "زلزال    تا ـــيف" في  ــ ر المعروف، "زئيف شـــ ـــــ ــــل العســـ حدثنا المراســــ و
ـــــر  ــــ ر" عن الجســــ ـــاعة  الجو أكتو ــ ــ ــــ قول ".. في الســ ارة مثيرة حين  ع ي  األمر

ة  14السـادسـة والنصـف من مسـاء  طت في مطار اللد الطائرة األمر ر ه أكتو
ـــي  –األولى  انها أن تحمل  –جالكســ إم يلو متر،  5500طنا لمســـــافة  120و

طت في ذلك اليوم  عمل ليل نهار.. وه دأ الجســـر الجو  طائرة جالكســـي  25و
عد  ــتقبلها على  ــ ــ ــــ ة تســ ـــرائيل ــ ــــ انت الطائرات اإلســـ ة، و يلو متر من  150أمر

ة وترافقها حتى مطار اللد، ووصلت جول دا ماير في ذلك اليوم السواحل اإلسرائيل
ـــــألتهم عما يردون، فقالوا اإلى مطار اللد وق ـــــ ــــ ان، وسـ ارن األمر نهم إبلت الط
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ـــوا ليلـة في بيـت المقـدس، "يرـدون  ــــ ــــ زـارة بيـت المقـدس"، وتحققـت رغبتهم وقضـــ
الي حمراء في غير بيت المقدس!   ول

انت طائرات العال اإلسرائيل   ام األولى من الحرب فقد  ة هي أما في األ
ش  ة، من مخازن الج ة األمر ـــلحة والمعدات الحر ــــ التي تتولى مهمة نقل األسـ
انت "محملة حتى الســقف" حســب تعبير المراســل  ي رأســا إلى إســرائيل، و األمر

  الحري اإلسرائيلي.
صورة خاصة    فوتنا أن ننوه  ة إلسرائيل، ال  وفي صدد المساندة األمر

ـــعرت خطأ ــتشـ ا حين اســ ة في  أن أمر رة خف ة عســــ ــ ات روســ ا تحر أو صــــوا
س  ــدر الرئ ــ ــ ض، في المرحلة األخيرة من الحرب، فقد أصـ ــــود واألب ــ حرن األسـ ال
ة في حالة تأهب  ة االســـــتراتيج ـــع القوات األمر ســـــون إعالنا بوضــ ي ن األمر
ة في العالم،  ة األمر ع القواعد الجو ع أنحاء العالم، وقد شــمل ذلك جم في جم

ادة قاذفات القنابل وال ع، وق ـــا ــ ــ ـــــادس والســـ ـــطولين الســـــ ــــ عة لألســـ حرة التا قواعد ال
ـــاتها  ـــ غواصـ حرة  ــوارخ العابرة للقارات، والقوات ال ــ ة، ووحدات الصـــ ـــتراتيج ــ االســ
له وضــع  ة.. ومعنى ذلك  عيدة المد وذات الرؤوس النوو الصــوارخ  المحملة 

ة في العالم في حا ما تحدثت عن ذلك مليونين من القوات األمر لة التأهب، 
ة نفسها   . )1(الصحافة األمر

ــرا على الطائرات    ن قاصـ ــرائيل، لم  ي إلسـ ر األمر ــ وهذا المدد العسـ
له أعداد وفيرة  ون مع ذلك  ات والصوارخ، واألعتدة والذخائر فال بد أن  ا والد

يين، يهودا وغير يهود.. والمح ـــاتلين األمر ر من الخبراء والمقـــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــل العسـ لـــ
ـــار الموظفين  ر" أن " ـــه "زلزال أكتو تـــا ــــراحـــة في  ــ ــ ــ عترف صــــ ــــرائيلي  ــــ ــــ اإلســ
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ــرائيل أن تلقن العرب  ين إســــرائيليين يجب على إســ قولون لمندو انوا  يين  األمر
  درسا".

ـــدي اللدود للعرب ليلقن العرب ومعهم    ــ ــنجر الصـ ــ ســ تور  ــد الد وتصــــ
ـــا، فأعلن أن المجاب ــــ ــوفييتي درســ ــ ــــ ن أن االتحاد السـ م ة  ة األمر ـــوفييت ـــــ هة السـ

  . )1(تذهب أحد طرقين: إما االنفراج أو الحرب"
ــنجر، في    ــ ــــ ــ ســ ي مقرونا بتهديدات  ـــــتنفار النوو األمر ــــ وقد أفلح االســـ

 ، ـــاب ـــــ ــــ ما اتفقا في الســـ ـــول إلى "االنفراج الدولي" فقد اتف العمالقان،  ــــ ــــ ــ الوصـ
ــدرا قرارا من مجلس األمن بوقف إطالق النار، ــ ـــتصــــ ــــ ــلت  واسـ ــ ــ عد أن وصــ ولكن 

ة إلى الكيلو ( ــيخ 101القوات اإلســـــرائيل ) على طر القاهرة، وٕالى قمة جبل الشـــ
.   المشرف على دمش

ر من بدايتها    ــــادس من أكتو ــيرة حرب السـ تلك هي لمحة موجزة عن مســـ
ن يتوقعهـــا أ –إلى نهـــايتهـــا  ـــة التي لم  مواطن عري وهو الـــذ  تلـــك النهـــا

ــــامخة في ــــ ــ ة،  عاش أحالما شــ ـــميره متطلعا إلى تحرر األرض العر ــ ــــ ــ أعماق ضـ
يت المقدس في  ة، و ة من سيناء والجوالن والضفة الغر وٕاجالء القوات اإلسرائيل

عة.   الطل
ــاهرة ومن    ــت القــ ـــا فوجئ حين أعلنــ ولقــــد فوجئ المواطن العري أول مـ

ا أن إسرائيل قد استرد قرار وقف إطالق النار، ثم فوجئ ثان ت في عدها دمش 
ات الحرب، ما فقدت في أولها، وزادت على ذلك أن فتحت ثغرتين، األولى  أخر

ة في جبل الشيخ.   في القنال والثان
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ــاءل المواطن    ــ ــ ــــ ــــ ــه، وقــد يتســ ر إلى مــا انتهــت إل ولقــد انتهــت حرب أكتو
  العري، وماذا حققت هذه الحرب المجيدة.. هل بلغت أهدافها أو تخلفت..

ـــان هـــدف وال أرـــد أن أخوض في ا   ــــؤال المثير الخطير، ومـــاذا  ــ ــ ــــ لســ
  الحرب؟..
ة    ان تحرر األرض العر املها؟ أم  ـــطين  ان الهدف تحرر فلســ هل 

أزمة 1967المحتلة في عام  عرف  قصــد تحرك ما  ان "تســخين الموقف"  ، أم 
ة اس ة س   ؟الشرق األوس والوصول بها إلى تسو

ه ا   ــوع مترامي األطراف، تتداخل ف رة، والموضــ ــ ة والعســ اســــ ــ لوقائع الســ
ه  ـــح القول ف ــــ ـــــ صــ قين.. والذ  والكثير منها ال يزال غير معروف على وجه ال
ــحة  ــ ــــ اب واضــ ـــــ ــ ــ ن هدفا في هذه الحرب.. واألسـ ــــطين لم  ـــــ قين أن تحرر فلسـ ب

  ومعروفة..
ـــها، لم يتحق    ــ ــ عضــ لها أو  ة المحتلة،  ذلك فإن تحرر األرض العر و

ام من وقف صــورة عامة، وفي الخطاب  عد خمســة أ س األســد،  الذ ألقاه الرئ
حتلها العدو؟"  29إطالق النار،  ــاءل قائال "هل حررنا األرض التي  ر، تســـــ أكتو

عد، بل ما يزال قسم من األرض  ال لم نحرر األرض  قوله " وأجاب على سؤاله 
لها في هذا االتجاه. س السادات    في منطقة الخرق بيد العدو"، وخطب الرئ

، ولكنه    ان تسخين الموقف هو الهدف، فإن هذا التسخين قد تحق وٕاذا 
ر،  عــد حرب أكتو ع  ــة تــدخــل عــامهــا الرا عــاد وهــدأ.. ثم برد.. واألرض العر

ام الستة.   عامها العاشر وهي تحت االحتالل اإلسرائيلي، منذ حرب األ
ة المجيدة قد حققت    ـــــاوالحرب العر ـــتظل دافئة سـ اخنة نجازات رائعة، ســـ

قى مشرقة مضيئة في صفحاته..   في جوف التارخ، وست
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ة"، قد استنزفت ذلك الرصيد الكبير، رصيد الحرب    اسة العر ولكن "الس
عبث بها العابثون  ة العرقة إلى ثالجة األمم المتحدة، ل ـــــ ــ ــ المجيدة، وعادت القضـ

لعب بها الالعبون..   و
اســة ا   يف ألقت الســ ة ســنر  ة وفي الفصــول التال ة العر القضــ ة  لعر

ــتجير من  ــ ــقى المســــ ــــ ــتجير.. وما أشــ ــ ــــتغيث وتســــ ض، تســــ ات البيت األب على عت
النار.   الرمضاء 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

  
  

  
  
  



  

-199-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-200-  

  

  تنساني جوارحي وجوانحي
ميإن نس   ت اليوم العظ

  
م.. اليوم    ـــيت اليوم العظ ـــ ل جوارحي وجوانحي، إن نسـ ــاني  ــــ أجل.. تنسـ

ر.. ــــــادس من أكتو ة في تارخها الحديث، ال  الســــ ام األمة العر ان أمجد أ لقد 
ــورا في دولة  ــ ــ ـــر وسـ ــ ــم مصــ ــــ ة المتحدة، لتضـ ام الجمهورة العر اره إال يوم ق ي

ة واحدة.   عر
ــر..    ـــ ــــ اشــ حق هدفه الم ر لم  ــــادس من أكتو ــــ حرر األرض إوالســـ نه لم 

ــار وا ــ ســ ح الهزمة، من ذل االن ــ ــ حار، من دالنولكنه حرر األمة.. حررها من شــ
ــــحــاب من الميــدان، ليخلو الجو  ــــ ــ ــ عقــدة الرعــب والعجز، وحررهــا أخيرا من االنســ

نتصر بال قتال وال نزال.   للعدو و
ع أن تحرر األرض ، مهما  –وحين تتحرر األمة    ـــتط ــــ ة أمة، فهي تسـ أ

ة لم تســتطع لســبب أو آلخر، أن تحرر  انت األمة العر اتســعت األرض.. وٕاذا 
ــها هذه المرة ــ ـــارات أرضــ ــ ــك، أن تحرز انتصـ ــ ـــتطاعت، من غير شــ ــ .. فإنها قد اسـ

ـــيد الثمين والزاد  ــ ــتكون الرصـ ــ ـــاعدت، فســ ــارات إذا ثبتت وتصـــ ثيرة.. انتصــــ رائعة 
ـــفاف  ــطين من ضــ ــب، ولكن لتحرر فلســـ ــ ــــيناء والجوالن فحسـ ين ال لتحرر سـ الم

. ض المتوس حر األب   األردن إلى شاطئ ال
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ة   ــــــأن األرض العر س هذا تقليال لشـ ــرائيل في حرب  ول ــ التي احتلتها إســـ
ــبب تلك الهزمة  ــ ــــ ــ ســ ة  األمة العر نا للكارثة التي حلت  ــتة، وال تهو ــ ــــ ــ ام الســ األ
ــان  عتبر لطمــة عــار في تــارخنــا منــذ  ــة  راء.. فــإن مــا جر في تلــك الحق الن
ة إلى  غسله إال إذا استطعنا أن نقتلع العدو من جذوره، وأعدنا العرو التارخ، وال 

ـــطي ة.. ولكن ما هو أفجع من فقدان األرض، على فلســــ ـــطين إلى العرو ــ ن، وفلســ
ـــال، إذا  ــــ ـــالحة للنضـــ ـــــ ة األرض، أن تبدو األمة غير مؤهلة للقتال.. غير صــ أهم

ه متثاقلة، متكاسلة، متخاذلة.   دعيت إلى الحرب، مشت إل
ـــرنا في عام    ــي.. فقد خســ ا وأراضـــ ــرنا حرو م، خســـ ر العظ وٕالى يوم أكتو

ام الستة في عام الحرب و  1948 خسرنا  1967نصف فلسطين.. وفي حرب األ
ة  لغ مجموع هذه األرض العر ة فلســـطين.. و ق الحرب ومعها ســـيناء والجوالن و
ــم أقرب مما  ح العدو الغاشـ يلو متر مرع، وأصـــ قرب من تســـعين ألف  لها ما 

، وعمان..   ان إلى القاهرة، ودمش
ر قد رحنا   هذا  غير أننا في حرب أكتو الحرب، وٕان لم نرح األرض، و

حنا في منتصــف الطر إلى النصــر، النصــر الذ ينتظر على أبوابنا، يوم  أصــ
ة،  ل طاقات األمة العر ــلة،  ــــ ــــ اسـ ـــابرة ال ـــ ــــ ادتها الواحدة، الصـ تتجمع في أيد ق

ة. ة والماد   وقدراتها الروح
رة بذات   ــ ة العســ ها.. وأعني وحين أقول "رحنا الحرب" فإني أعني المعر

حر، في  بوجه التحديد، اإلنســان العري المقاتل، في الجو، وفي األرض، وفي ال
ـــة وفي الطـــائرة وفي المـــدمرة.. وراء المـــدفع، وخلف الرادار وٕالى جـــانـــب  ــا ـ ـــد ال
الصاروخ، وفوق هذا وذاك فإنما أعني اإلنسان العري المقاتل اندفع إلى الميدان 
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ــــتعجل إ سـ ـــادقة  ـــهادة.. أو وهو على عزمة صــ ـــر أو الشــ ـــنيين: النصــ حد الحســ
  لتاهما معا..

ر،    ولقد انطلقت األلســنة واألقالم، تتحدث الكثير والكثير عن حرب أكتو
ـــه،  ــ ــ ــ ــــ عضـ له أو  اتها، وأهدافها ودوافعها.. وال أرد أن أخوض في هذا  عن خلف

ة، ال تزال غير  ة والعر ة، الدول ة للمعر اسـ ثيرا من الجوانب السـ شـوفة فإن  م
المي في هذا الفصل على إنجازات "الحرب" دون  وال معروفة.. ولكني سأقصر 
روحون  اســة، يتغيرون، و عدها.. فإن الســاســة ومعهم الســ اســة" ال قبلها وال  "الســ
قى للجوالت المقبلة  ـــت ــــ ــــ ــ ة الخالدة.. وسـ اق ة هي ال فدون، ولكن إنجازات المعر و

  حوافز دافعة، دافقة دائما وأبدا..
جزء من تارخ    قصد للسرد ذاته،  س في سرد إنجازات الحرب، ال  والت

ــــد أن تتعرف على إنجازات الحرب  ل القصــــ ـــد  ــ ــــى، ولكن القصـــ ــى وانقضــــ ــ مضــــ
طة التي  ة الها ـــة العر اســ ع أن نتعرف على انتكاســـــات الســـــ ـــتط ـــاعدة، لنســ الصــ

ة في الظروف الراهنة.   تعانيها األمة العر
ـــــ   ــ اسـ ـــــ ــ ــــــد منه التنديد وحتى، التعرف على السـ قصــ طة، ال  ة الها ة العر

ـــد أعظم وأكرم، وهو التعرف على  ــر، وٕانما يرمي إلى قصـ م العري المعاصــ الح
ة تصون إنجازات الحرب وتستثمرها  ة نضال اسة عر الطر الذ يؤد إلى س

ة. ة العر   في خدمة القض
ب هذه اإلنجازات، نحدد   ــير في مو ــــ ــ ــ ح ال بد أن نســــ ــ ــ ــــ ــ ــ ها ومن هنا أصــ

ــيد غني  ـــ ــــ ــ ــ عادها.. وهو رصـ أمجادها، ولكن لنتأمل أ ونتعرف عليها، ال لنتغزل 
ة.   اإلنجازات الفن
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ان    ة  أتي على رأس هذه اإلنجازات أوال: أن التخط واإلعداد للمعر و
ــهر  ــعة أشــ ة تســ ، وقد اســــتغرقت مراحله المختلفة قرا ة والعم الغ الدراســــة والجد

ـــرة  تقبت خاللها لقاءا، تعا1973ابتداء من يناير  ــ ـــ ــ رة المصـ ـــــ ــ ــ ادات العســ الق
الغ. ير رصين وصمت    والسورة، لوضع الخطة الكاملة في تف

ندرة أهم مؤتمر    ــ ــ ـــطس من ذلك العام انعقد في اإلســـــ ــ ــ ــــهر أغســ وفي شـــــ
ـــــورة، وفي هذا  ــــرة والسـ ـــــلحة المصــ ان القوات المسـ ـــــاء أر ــم رؤسـ ر ضــــ عســــــ

ة ووق ام المؤتمر وضـــعت الخطة الكاملة للمعر ر للق ار على شـــهر أكتو ع االخت
ــادات  ــ ــــ ــ ــ ــان الســـ ــــ ــ ــ ســـــ ر اعتمد الرئ ة.. وفي اليوم الثالث من أكتو ة الهجوم العمل
ر هو يوم  ــادس من أكتو ــ ــ ــ ــــ ون يوم السـ ة، وأن  ـــــورة نهائ ــ ــ صــــ ـــد الخطة  ــــ ــ ــ واألســ
عد الظهر..  قة الخامســة من  ة والدق ة، وأن تكون ســاعة الصــفر هي الثان المعر

ـــة وتخط وٕاعداد، ال نتيجة انفعال ولهذا جاءت حرب أك ــ ـــــ ـــيلة دراســـ ــ ــــ ر حصــــ تو
قة. ما جر في الحروب الثالثة السا   وارتجال، 

ادة واحدة، تتمثل في    انت لها ق ة  ا، أن المعر ومن هذه اإلنجازات، ثان
ــماعيل، فقد تم تعيينه قائدا عاما للقوات  ـــــ ــ ــخص الفر أول المرحوم أحمد إسـ ــ ــ ــ شــ

ــــر  ـــورة في العاشـ ــــرة الســ ، وهذه هي حرنا األولى 1973من شـــــهر يناير المصـ
ادرة المحدودة  انت هذه ال ادة واحدة، قادرة وفعالة، و ة ق ون فيها للمعر التي 
دولة واحدة، لجاءت  ر تقودها مصـــر وســـورا  انت حرب أكتو ارزا، لو  مؤشـــرا 

املهاإبنتائج أعظم وأروع.. بل  ة  انت قادرة على تحرر األرض العر .. نها 
نا الحديث عن تحرر فلسطين.   هذا إذا تر

ة هي التي    ة وعلم ـــــوع ــ ــ ــــ ـــات موضـ ـــــ ــــ ومن هذه اإلنجازات ثالثا: أن دراســ
ــب ســـــاعة لبدء  ــهر، وأنســـ ام الشـــ ــهور الســـــنة، وأنســـــب أ ار أنســـــب شـــ حددت اخت
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ــــهر  ـــــ ــ ــ ر ألنــه شـ ــار، فقــد اختير أكتو ثيرة في االخت الهجوم.. وتــدخلــت عوامــل 
ة ولو  ـــرائيل ــ ــ ـــــ ات اإلســ ة: عيد الغفران، وعيد المظال، االنتخا اد اليهود قوع األع

ـــر  ــ ــ ـــ ــ ـه الظالم إلى اثنتي عشــ ــل ف ـــــ ــ ــ صــــ طول ليلـه و ر،   ةوعيـد التوراة، وألن أكتو
ة، الغفران وألن فرق  اد اليهود ه أكبر األع ــــادس ألن ف ـــاعة.. وأخيرا اليوم السـ ســ

حيث تكون الظرو  س،  ــو ف المنســـــوب بين المد والجزر قليل في مجر قناة الســـ
عد الظهر، ألن أشـعة  ة  .. واختيرت السـاعة الثان ار أفضـل إلقامة المعابر والك
ة  فاءته في المراق قلل من  ما  الشمس تكون في أعين العدو أثناء عبور القوات 

ب والسداد..   والرمي والتصو
ــة جر في    ــ عــــا: أن التخط واإلعــــداد للمعر ــازات را ــذه اإلنجــ ومن هــ

ـــى حدود الكتمان و  ــ ة، من غير لعلعة وال جعجعة، وفي إطار أقصـ ــــرة والجد الســ
مة أن الحرب خدعة..  عة.. ومن تعارف العرب القد ة والخد من التورة والتعم
ــفة  ــ انت الضـ ارعا، ففي ذلك اليوم  ر تنفيذا  ـــعار في حرب أكتو وقد نفذ هذا الشــ

ل شيء يب ان  عة الكاملة، و ش تحت سماء الخد ة من القتال تع دو هادئا الغر
ـــــترخاء  ــون على حافة القناة في اسـ ــ ـــر يجلســ ان جماعة من جنود مصـــ ــاكنا، ف ــ ســ
ل  قشـــره  أكل البرتقال وهو  عض  مص أعواد القصـــب، وال ــهم  عضـ ــل،  وتكاسـ
مد قامته  ح في القناة، وفر آخر أخذ  سـ سـه وراح  ة وأناة، وفر خلع مال رو

ل ذلك لينخدع العدو  صــطاد الســمك..  ه ل ة، وانخدع وذراع على الضــفة الشــرق
ان الجنود اإلســــرائيليون يلعبون الكرة، دون أن يدروا أن األقدار ســــتلعب  فعال، ف
ــتكون هي  اتهم وطائراتهم، ســـ ا اتهم، وأنهم ود ـــهدوها عبر ح ة شــ معهم أخطر لع

  الكرة في ذلك اليوم!
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ة    رة العر ــ ة نفســــها إال أن تعترف للعســ ســــع المصــــادر اإلســــرائيل ولم 
تاب "زلزال  ـــــاحب  ـــرائيلي صــــ ــــ ر اإلســ ــ ــ بهذا اإلنجاز الرائع، وهذا المحلل العســـــ
ــالمعنى: "إن حرب يوم الغفران هي أول حرب يخط  ــالنص ال  قول  ر"  أكتو
ـــدفة.. وٕان العرب في هذه  ــ ــــ ــ ــ وا أ أمر للصـ لها العرب بدقة.. وٕان العرب لم يتر

ــدهـــاء العر ـــادرة.. وٕان الـ ـــاغتـــة والم ــــنوا الم ــ ــ ــ ـــاء المرة أحســــ ــذ ــب على الـ ي تغلـ
ر اإلســـرائيلي.. "إن الجنود المصـــرين قد  ــيف المحلل العســـ ضـ ".. ثم  اليهود
دون  ة و ســهم الداخل مال ســيرون على طول القناة  شــوهدوا قبل بدء الهجوم وهم 

ـــال ــ ة في حســـــ ــــرون وهم يلعبون على التالل التراب ــــ ـــوهد األطفال المصــ ـــ ــ ما شــ  ..
ــر من القنا ــ ــــ ادة .." ولالجانب المصــ ـــــدد قائال "إن الق ــ ــ المه في هذا الصـ نهي 

.. ة قد وقعت في الفخ".  والحمد    اإلسرائيل
ة يتحتم    ـــلل ــ ــ رة تســ ـــــ ــ ة عســ ــا: أن أول عمل ـــ ــ ومن هذه اإلنجازات، خامســ

اهر، دون أن يدر بها العدو، ذلك  أداؤها قبل الهجوم، قد بدأت وتمت بنجاح 
طوا تجه ـــرين أح ــ ــ ــــ انت معدة أن مجموعات من الجنود المصـــ يزات العدو التي 

قصــوا  الوقود الملتهب، فقد اســتطاع الجنود المصــرون أن  إلشــعال ســطح القناة 
س  غلقوا المحــا ـــمنــت و ــ ــــ ــــ ــاإلسـ ـــير  ــ ــــ ــــ ـــدوا المواسـ ــ ـــــ ــــ ســ م هــذه التجهيزات، و خراط
ــــلحته وقواره،  معداته وأســ عبر  ـــر أن  ــ ش المصـ ن الج هذا تم ــنابير.. و ــ والصــ

، والقنـاة ت ـار م الك ق ـالعهـد بهـا منـذ أن فتحـت قبـل قرن من وأن  ـاههـا  جر م
ح القناة نهرا من اللهب..   الزمان.. من غير أن تص

ــــرائيل    ـــاتر الترابي الذ أقامته إسـ ــا: أن الســ ــادســـ ومن هذه اإلنجازات، ســـ
ان ي ة  ــــرق ــــ ــ ــ ات ؤ على حافة القنال الشــ حول دون إقامة المعد بيرا،  لف عائقا 

ــ ــ ات واألســ ا ار لعبور الد لحة الثقيلة، ولم تفلح المحاوالت التي جرت على والك
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فتح ــوارخ واأللغام وقنابل  هنموذج مماثل  ــ ــــ ــــ المفرقعات والصــ ة وال  المدفع ال 
ـــرين إلى "اختراع"  ا المصـــ ـــــ عها.. واهتد أحد الضـ ــــلت جم الطائرات.. لقد فشــ
هذا  ـــاتر الترابي جرفا.. و ــ ــ ــــ قوة هائلة وتجرف الســــ ـــخ الماء  ــــ ــــ اه" لتضـــ "مدافع م
ة أن تفتح ما يزد  ـــرق ــفة الشــ ــرة، حين عبرت إلى الضـــ ـــتطاعت القوات المصـــ اســ
ـــلحة  ــ ان "مدفع الماء" أول أسـ ــــاتر الترابي.. و على خمســــــة وثمانين ممرا في الســ

م، ولعله أحدث أسلحة الحرب الحديثة.   العبور العظ
ارليف وتدميره، واالستيالء    عا: أن اختراق خ  ومن هذه اإلنجازات، سا

ه  ـــي في تارخ الحرب الخاطفة.. عل اســـ ــــرب الرقم الق ــير ضــ ــ قد تم في وقت قصــ
ة في بنائه وتحصـــينه  رة العالم ع الخبرات العســـ وقد تجمعت في هذا الخ جم
ــرن موقعا  ــ ــــ ان مؤلفا من اثنين وعشــــ ـــــقوطه، فقد  ــ ــ ــتحيل اختراقه وســـ ــ ــــ ســــ حيث 

ل نقطة حوالي أ ـــاحة  ــ ة، تبلغ مسـ ــــم إحد وثالثين نقطة قو ــــينا، تضــ رعة حصــ
ــــم معقدة، ذات عدة طواب  ــــ ــينات ودشـــ ـــــ ـــافة إلى تحصــــ ــ ــــ اإلضــ آالف متر مرع، 
ة، وحقول ألغام.. ولقد تميز خ  قة، وأسالك شائ وخنادق وطرق مواصالت عم
ــان  ــأنــه  ــة،  ــة المعروفــة في الحرين األولى والثــان ــارليف عن الخطو العــالم

اب الترف ه، ووفرة المؤن التي تكفي حتو على أماكن لمبيت وراحة الجنود، وأس
اب الراحة  ل أســـــ ــــف إلى ذلك مالجئ فيها  ـــار.. أضـ لة من الحصــ ــهر طو ــ ألشـ
اردة، وصـــالة  اه الســـاخنة وال الم ة واإلضـــاءة والتدفئة، وأماكن االســـتحمام  والتهو

ة تلفون ــ ــ ة، ومالعب لكرة الطاولة، وأخيرا شــــ ــينمائ ــ ــال  هعرض أفالم ســــ ـــ ــ التصـ
عائالتهم خلف ال ـــانته أن الجنود  ــ ــــ ــــ ارليف وحصـ جبهة.. وقد بلغ من مناعة خ 

ــارليف  ـــرائيلي أن خ  ــــ ــ ــ ش اإلســـ ــان الج س أر عــازار رئ أعلن الجنرال دافيــد ال
ر  ــادس من أكتو ــــ م في الســــ ، فجاء اليوم العظ ــــر ــــ ش المصــ ون مقبرة للج ــ ــ ــــ ســ
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في أن نشــير إلى ما قاله  ش اإلســرائيلي.. و ارليف مقبرة ولكن للج ليجعل خ 
طــالي "بتروني" في مجلــة  المعل ر اإل ــ ــ ــــ ــ ــ ـة في  "أنـابيال"العســ ـــبوع ــــ ــــ ــ  30األسـ

ــــرائيل على غرار خ ماجينو قد  ــــ ــيدته إســـ ــ ــ ـــ ارليف الذ شــ ر، من "أن خ  أكتو
ما ســق خ ماجينو منذ  عاما.. لقد  34تحطم تحت ضــرات القوات المصــرة 

ت وجوههم، فر الجنود اإلسـرائيليون من هذا الخ وقد علت القذارة أبدانهم وشـحب
م الذ أطلقه عليهم الهجوم المصر المفاجئ".   لقد فرت فلولهم من الجح

أنها تجيد أمرن    اهي  انت ت ــرائيل  ــ ــ ــ ومن هذه اإلنجازات، ثامنا: أن إســــ
ــة، والحرب الخــاطفــة، وٕان هــاتين  ــة: الحرب الليل ر ـــــ ــ ــ ــــ ــة العسـ هــامين في النــاح

ـــرائيل ش اإلســـ ر تميزت الميزتين هما من ابتكار واحتكار الج ي.. وفي حرب أكتو
ليهمـــا ـــة في األمرن  ــت حرـــًا خـــاطفـــة أنزلـــت الهلع  القوات العر ــ ــــ ــــ ــ فقـــد خـــاضــ

ش اإلسرائيلي  اك في الج ة.واالرت ة الحرب الليل   ، ثم إنها امتلكت ناص
عد    أن الليل لم  ـــدد  ــــ ر في هذا الصـ ــ ــ ــرائيلي العســــ ــــ قول المحلل اإلســ و

ــرائيلي فق ــــ ش الدفاع اإلســ ـــرف ج ــ ــا للقتال تحت تصـــ ــ ضــــ ــــتعد العرب أ ــ ، فقد اســ
ة في الليل التي زود  ة للرؤ ــل برهان على ذلك األجهزة اإللكترون ــ ــ ــ ــــ الليلي، وأفضـ
ـة.. ال  فلـت من يـد القوات العر عـد زمـام الحرب  ـذا لم  بهـا العرب قواتهم.. وه

  ليال وال نهارا.
الة   ما قاله مراســـل و في أن نســـتشـــهد   أما في مجال الحرب الخاطفة ف

ارثة مثـل بيرل  12س.ب.أ. في تل أبيـب في  ــــرائيـل  ــ ــ ـــ ــ ر "لقـد واجهـت إسـ أكتو
ـــرائيل على  ـــــح أن إســــ اني الخاطف.. ومن الواضــ ا هارر تماما.. وهي الهجوم ال
ـــورة خ وقف إطالق النار  ــــرة والســ حة.. فلقد عبرت القوات المصـ ــ ــ أبواب فضـ

ــرا 6فجأة يوم  ــــ ــ ــ ادة اإلســ ة الق تت هذه العمل ــ ــ ــــ ــ ر وقد أســ ة، وهي عارة، أكتو ئيل
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ـــمه لخ  ــــ ــــ ــ ارليف الذ وهب اسـ ذلك فإن الجنرال  قة ال تقبل الجدل" و وتلك حق
مز يوم  سمبر قائال "لقد هاجمونا  9ارليف قد اعترف في جردة الصند تا  –د

ــــرائيلي في  ر اإلسـ ما يلخص المحلل العســـــ ـــرين، ونحن في غفلة"،  أ المصــ
لما ر" ثالث  ه "زلزال أكتو شنا خيب اآلمال". تتا  قول فيها "ج

ة، فقد قال خبير الحرب    ـــير المعر بير في مصــــ ة لها أثر  والحرب الليل
ـــــرورة جدا، وٕانني  ة تعتبر ضـ ات الليل ـــهير الجنرال بوفر، "إن العمل ــ العالمي الشـ
قه  ح الليل صــــــد ــ ــ ــه أصــ ــ تها، ولكن إذا وث المقاتل في نفســ ـــعو أعرف مقدار صـــ

ــــأل ـــ ــ ــ ر المجيدة وعدو عدوه، إنها مســــ الي أكتو ة" والواقع أن ل ة عادة وروح معنو
ان.. ان إلى الديد اسل، وعدوة العدو، من دا قة الجند العري ال   انت صد

ل  :ومن هذه اإلنجازات تاسعا   ة  ارز في الحرب الجو التفوق العري ال
راعتها.. وفي هذا المجال اســـتطاعت إســـرائيل في الماضـــي أن تبني  لها فنونها و

ن ســالح الجو اإلســرائيلي  ام الســتة، فقد تم عد حرب األ ة، وخاصــة  شــهرة عالم
ـــرائيل ومعها  ــــ انت إسـ ــاعة.. و ـــــ ــــرة في أقل من سـ ة المصــــ من تدمير القوة الجو

ـــالحها الجو  ـــ ــــ ــ أن ســ ة، على ثقة أكيدة  رة الغر ــ ــ ــــ قادر أن ينزل  الدوائر العســــــ
ــة حرب مقب ــة مجتمعــة في أ ــالــدول العر ـــالح الجو وحــده الهزمــة  ــ ــــ ــالســـــ لــة و

ـــد الســــالح الجو  ر تصـ العري فقلبت ظهر المجن،  وحينما أقبلت حرب اكتو
ـــائر  ه خســ ــــرائيلي وأنزل  ـــالح الجو اإلسـ قول المحارون العرب القدامى، لســ ما 

  فادحة..
قول يوم    ـــوا لي  ــ ــ ر جان فرانســ ـــــ ــ ر  27ومن هنا راح المعل العســ أكتو

فضـــل تفوقهم الجو الكامل، إذ بنشـــاطهم  1967ام "لقد انتصـــر اإلســـرائيليون ع
رين  عض الخبراء العســــ ر  ــمحل هذه المرة في القتال والقصــــف، و ضــ الجو 
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ة  ــــرائيل ة اإلسـ ــوء أحداث الجولة العر ه على ضـــ عاد النظر ف أن مبدأ التفوق قد 
عض أن هذا المبدأ قد انهار تماما". د ال ؤ عة.. و   الرا

ة ومن هذه اإلنجازا   انت االستراتيج ت عاشرا: الميدان التكنولوجي.. فقد 
ة،  ـــرة العر ــ ــ شــــ ض عن الكثرة ال ـــاس التعو ـــ ــ ــ ة تقوم على أسـ ـــــرائيل ـــــ ة اإلسـ الحر
ـــة أن  ــــ ــ ــ ه.. وخاصـــ ل جوان ـــة في المجال التكنولوجي  ــــ ــ ــ التفوق النوعي، وخاصـــ
ــــتخدام  ــ ــــ الغ التعقيد، وأن إدارة الحرب واســ ح  ــ ــ ــــ ــ ة قد أصــ ـــــلحة الحر ـــــ تطور األســ

اء األ م اء والك بير على الفيز عتمد إلى حد  ات  ــــلحة، والتدرب عليها قد  ــ ــــ ســــ
حة أن  ــح ـــــ مان، فالمعادلة الصــ ــجاعة واإل ــ ــ ات، قدر اعتماده على الشـــ ــ ــ ــــ والراضـ

السالح.. الرجال، والرجال    السالح 
وقــد أجــاد المقــاتــل العري في الحفــا على هــذه المعــادلــة، وأظهر تفوقــا   

ــا ال ــك ــارزا في تكنولوج مــا قــالــت مجلــة نيوزو ــــرائيــل تزعم  ـــــ ــــ ــانــت إسـ حرب، و
ة يوم  ــرائيل في ميدان  21األمر ــ عوا اللحاق بإســــ ــتط ــ ــ ســ ر "أن العرب لن  أكتو

ر قد أثبتت أن ثقة  ــــرن، ولكن حرب أكتو ـــــ ــــ ا قبل القرن الحاد والعشـ التكنولوج
ع زرفر إلى أ ــقطت".  وذهبت مجلة األو ــ ــرائيل في تفوقها التكنولوجي قد ســــ ــ ــ د إســ

ـــرائيل بل  20من ذلك فقالت في  ــــ ـــــ ـــــر قد لحقت بإســ ــ ــ ــــ ر "يبدو اآلن أن مصـ أكتو
م يوم  ا" وأردفت مجلة تا قتها تكنولوج ـــــ ــ ــ ــــ ــوارخ  5وسـ ــ ـــ ــ ــ أن الصـــ نوفمبر القول "

ــود ميدان  ـــــ ات والطائرات تســ ا ه الد انت ف ـــر الذ  ــــرة قد جعلت العصــــــ المصـــــ
  القتال يذهب في ذمة التارخ".
ار ومن هذه اإلنجازات الحاد ع أتي ذلك على رأس هذه اإلنجازات انه ـــر: و شــــ

ـــرائيل التي ال تقهر، وأســــاطير عن العرب  ــاطير عن إسـ ـــاطير، أســ ثير من األسـ
غُ  غُ الذ  ـــرائيلي المقاتل، لبون، وعلى الدوام  ــ ــ ــ ــاطير عن الجند اإلســ ــ ــ ــ لبون، أســـ
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ــاطير عن الجند العري، المهلهل  ــــ ــ ـــجاع، المعجزة، وأسـ ــ المدرب، المغامر، الشــــ
ع المهدل حسن الكر والفر.. فلقد سقطت جم حسن الحالب والصر، وال  ، الذ 

ـــواء.. فلم  ــــرائيلي وعن الجانب العري على الســـ ـــاطير عن الجانب اإلســ هذه األســـ
ة هي التي هِ تعد إســـرائيل هي القوة التي ال تقهر، فقد قُ  رت.. ولم تعد األمة العر

ـــة الهوجاء وال تجيد القتال.. فقد قات ــ لت حقا وأجادت حقا.. وفي هذا تجيد الحماسـ
ة في سـتراسـبورج في  س المنظمة اليهود قول جورج ليزلي رئ ر  29الصـدد  أكتو

ــرائيل، فنتائج المعارك  ــ ة إلســ ــ ــ النســ املة  ارثة  عة عن  ـــفرت الجولة الرا ــ "لقد أسـ
ـــارات التي  ة االنتصــ د أهم ـــرائيل تؤ اســـــات التي بدأت تظهر عنها في إســ واالنع

ا ــعور  فاءة المقاتل أنهت الشــــ قهر وأكدت  ـــها الذ ال  ــ شـ ــــرائيلي وج لتفوق اٍإلســ
ه األعداء. ة السالح الذ بيده" والفضل ما شهدت  مه وفاعل   العري وتصم

، فقد ةومن هذه اإلنجازات، الثاني عشــر: ســقو نظرة األمن اإلســرائيل  
ة، تقول أنها في حاجة إلى ـــي العر عد أن احتلت األراضـ ــرائيل  حدود،  دأبت إســ

  آمنة للدفاع عن نفسها.
ا أن تقحم هذه النظرة على قرار مجلس األمن رقم    ولقد استطاعت أمر

ر المجيدة، 242 اإلشـــــارة إلى "الحدود اآلمنة المعترف بها" فجاءت حرب أكتو  ،
ــرائيل، وقد  ــ ــــ ــــ منح األمن إلســ ة ال  لتثبت بوقائع الميدان أن احتالل األرض العر

ة إلى هذا الرأ فقد قالت في عددها الصــــادر  ذهبت جردة الديلي تلجراف اللندن
عد ذلك  15في  ــرائيلي قد تحطمت تماما" و ـــ ــــ ــطورة األمن اإلســــ ــــ ــ ــ أن أســـ ر " أكتو

ر  17بيومين في  ة نفس الرأ فقالت " هرددت جردة لومانيت –أكتو ــ ــ ن إالفرنســـ
ة لنظرة األحداث الخطيرة التي تجر اآلن في الشــرق األوســ توجه ضــرة قاتل

ام تل أبيب". فهمها ح ما    الحدود اآلمنة 
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، وهي أن    ـــطورة أخر ــ ــ ـــقو أســ ــ ــــــر: ســــ ومن هذه اإلنجازات، الثالث عشـــ
ة ة , تسمع دبيب النمله في الليله الليالء  المخابرات اإلسرائيل  ال تخفى عليها خاف

ة  ــرائيل ــــ ـــبت المخابرات اإلســــ ــ ــ عة مع وقد اكتســـ أنها تأتي في الطل ة  ــــهرة عالم ــــ شــ
ع أن  ع أنحاء العالم، بل إنها تســـتط ة، وأن لها مراكز في جم المخابرات األمر
ــذه  ر لتهو بهـ ـــة عظمى.. وجـــاءت حرب أكتو ـــة دول تقـــدم خـــدمـــات جليلـــة، أل
ــرائيل على حين غرة في هذه  ــطورة على وجهها إلى األرض، فقد أخذت إســــ األســــ

ارليف، صاحب الخ الدفاعي ال سع الجنرال  ذ حمل اسمه، إال الحرب.. ولم 
أن العرب  مز " ـــند تا ــ ــ ــــ ــمبر إلى جردة الصـ ـــ ــــ ــ سـ ــــع من د ــ ــــ عترف في التاســ أن 

ن جولدا ماير نفســــها، لم تســــتطع إال أن تفصــــح إهاجمونا ونحن في غفلة".. بل 
انت  ـــرائيل " ــــ ر، حين اعترفت أن إســـ تبته عن حرب أكتو ما  قة ف عن هذه الحق

ــل توقعــاتهــا عن وقوع الحرب في  ــان مخطئــة في  ــه، و الوقــت الــذ وقعــت ف
ة  اف أاالعتقاد الســـائد لد المخابرات اإلســـرائيل ون لد إســـرائيل إنذار  نه ســـ

ــق  ة وحدها هي التي أســ ــرائيل ــب الحرب".. ولم تكن المخابرات اإلســ قبل أن تنشــ
ر، بل  ــتاذإفي يدها في حرب أكتو ــــ ــيدتها وأسـ ـــ ة، قد تن "ســ ها" المخابرات األمر

ــي ــ ــ ــــ ار لقيت نفس المصـ ة "أن تقيل ثالثة من  ومة األمر ــــطر الح ــــ ر مما اضـــ
ـــير إلى أن  ــ انت هنالك دالئل تشـــ ر، فقد  ـــهر أكتو ــ ة شـــ رجال المخابرات في نها
ـــة عن تقـــارر المخـــابرات التي تلقتهـــا عن  ـــــ ــ ــ ــــ ـــة غير راضـ وزارة الـــدفـــاع األمر
" وذلك ما قالته المجلة  ــ ــ ــــرق األوســـــ ــ ــ ــمة حول الحرب في الشـ ــ اإلجراءات الحاســـــ

ة يو إس نيوز آند وورلد ربورت..ا   ألمر
ـــرائيل قد نزلت بها، وألول مرة    ــر: أن إســ ع عشـــ ومن هذه اإلنجازات، الرا

مة في العتاد والرجال واألموال.. ذلك أن  ــ ــ ـــائر جســـــ ها مع العرب، خســــــ في حرو
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ة.. ولم تكن  ـــــ ــ ــ ر في الحروب الثالثة الماضـ ــارة تذ ــــ ــــرائيل لم تكن تتكبد خســــ ــــ إســ
ــي، أما هذه المرة فقد ذاقت طعم الحرب تتوجع أو تنفجع  ــــ ــ من الحرب في الماضــ

رون  ر المســـؤولون العســـ ا.. فقد ذ عة الضـــحا حقا، وعرفت مرارة الخســـائر وفج
الة اليونايتدبرس في  ــرائيليون، على حد قول و ــ ــ ــ ـــائر  29اإلســــ ــــ ــــ ر "أن الخسـ أكتو

ة ومائتي طائر  ا حوالي ألف د ر تقدر  ـــرائيل في حرب أكتو ة إلســ ة وعشــــرة األول
بير،  مة إلى حد  ـــاد جســـــ ــائر في الجانب االقتصــ ــ آالف قتيل وجرح".. والخسـ
ة قد أعلنت في اليوم الحاد  ك األمر ــير إلى أن مجلة نيوزو ــ ــ ــ ـــ ــ في أن نشـ و
ا، ولوال وقف  ــــرائيل غال لفت إســـ ر قد  ـــــهر نوفمبر "أن حرب أكتو ــــر من شــ عشـــ

شــتها على  إطالق النار لوجدت تلك الدولة الصــغيرة نفســها وقد اقتصــرت في مع
ـــــى درجة  ــ ــرائيل إلى أقصـــ ــ ــ ــ طون في إســ ــدود اآلن على ال ــــ الكفاف، إن الحزام مشــــ

نة".   مم
ــــاحة، فقد    ــــ ـــح من الفصـــ ــــ واألرقام في هذا المجال أبلغ من البالغة وأفصــــ

ــــــرائيلي في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة أن تكاليف "حرب  ــــ ة اإلســـ أعلن وزر المال
ا ارات ليرة يوم الغفران بلغت في األ ة إلســـــرائيل أرعة مل ــ ــ النسـ م األرعة األولى 

ما أعلن  ة في اليوم الواحد..  ـــرائيل ار ليرة إســــ ــارة مل ة" وذلك معناه خســـــ ـــرائيل إســــ
ع العام التالي، أن "الحرب  ة في ر قدم الميزان ــه وهو  ــ ــ ــ ـــــرائيلي نفســــ ـــــ الوزر اإلســ

ة،  ار ليرة إســـرائيل ســـاو ذلك ما يزد قليال لفت إســـرائيل واقتصـــادها ثالثين مل
ـــرائيل ما  لفت إســـ ـــتة قد  ام الســـ ار دوالر" على حين أن حرب األ عة مل ــ ــ على ســ

ة. ارات ليرة إسرائيل   يزد قليال على أرعة مل
ر تتمثل في ســقو مجموعة من األســاطير    تلك هي منجزات حرب أكتو

ــجتها إســـرائيل حول نفســـها، وأعانت عليها في الماضـــي حروب العرب  الثالثة نسـ
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ما تتمثل في مجموعة أخر من الحقائ  ــاد، واإلهمال..  ــ نتيجة لالرتجال والفســــ
فن وعلم  اهرة تتصد لتلك األساطير، تثبت قدرة الجند العري على القتال،  ال
امل للبذل والفداء واالستشهاد، ولكن هذه اإلنجازات  وشجاعة ورجولة، واستعداد 

نجــاز الكبير الخطير.. وهو اإلنجــاز الروحي على عظمتهــا وروعتهــا، يتوجهــا اإل
ـــائر  ــ ــ ــ ة، وال بخســ م ــــب اإلقل ــ ــ اســـ الم ة، ال تقاس  ة، أ معر .. والمعر والمعنو
ة التي تخلقها  ة والمعنو اآلثار الروح قدر ما تقاس  ـــالح والعتاد والرجال،  ــ ـــ ــ ــ الســ

ـد أن نتيجـة حرب افي "عقـل" هـذا الفر أو ذ ع أن نؤ ـــتط ـــ ــ ــ ك.. وهنـا فـإننـا نســــ
الفزع األكبر أك ـــرائيل  ــ ــيبت إســ ــ اهرة رائعة في هذا المجال.. فلقد أصـــ انت  ر  تو

ة في سيناء والجوالن.. وها لها أن تعلم  اء المعر ع أن إلى أعماق فؤادها وهي تتا
ارليف  ـــاتر الترابي، وحطم خ  ـــر قد عبر القنال، واخترق السـ ش المصـ أن الج

ــرائيل ش الســـور  وثبت أقدامه على أرض ســـيناء، وراع إسـ ذلك أن تعلم أن الج
ة في الجوالن، وعبر خ  طل آقد اخترق خطو الدفاع اإلســـرائيل ح  لون، وأصـــ

ة في إسرائيل. حيرة طبرا والحولة مهددا المناط الحيو   على 
عقلوا" هذا الهلع األكبر.. حتى    عوا أن " ـــتط سـ واإلســــرائيليون أنفســــهم لم 

ع عوا التعبير عنه  ــتط ــ ــ ـــــ ســـ ــنتهم ولو لم  ــــ ــــ ــ ارات مخففة ملطفة، بل انطلقت ألســ
ــــاعرهم.. فراحوا  ــهم ومشــ ــ ــاســ ضــــــة عن إحســــ ـــورة نا له صـــ وأقالمهم تعطي العالم 
ن  أنها اإلعصـــــار، وأنها الزلزال.. وأنها الكابوس.. ولم  ر  ــفون حرب أكتو صـــ

ــــنع اإلعالم العري، ولكنه هو التعبير الذ أطلقه اإلعالم  اهذ ــ ــــ التعبير من صــــ
ــرائيلي. ــ ــ عوت اإلســ ه جردة يد اة نحرو أ. وذلك ما اعترفت  ـــفت ح ــ ــ وت حين وصـ

عد زلزال  ش  نا نع ما لو  قولها "إننا نحس  ر،  ـــرائيليين أثناء حرب أكتو ــــ ــ ــ اإلســ
  أصاب بالدنا".
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ــيف    ــــ ــــ ــرائيلي ألفه، زئيف شــــ ـــ ــ ــ ــــ تاب إسـ ر" هو عنوان  ثم إن "زلزال أكتو
مته األدب اتب له ق ر لجردة هارتس، وهو  ملك المراسل العس ة في إسرائيل و

رة مثيرة تتناول  ــ ــ ــعة.. وفي الكتاب نظرات وتحليالت عســــ ــ رة واســــ ـــــ ــ ثقافة عسـ
ر.   جوانب حساسة من حرب أكتو

نقل المؤلف اإلسرائيلي على لسان اللواء حوفي أحد القادة اإلسرائيليين    و
نقل عن  ر أنها نشــبت" و ة لي في حرب أكتو النســ انت أكبر مفاجأة  قوله "لقد 
ـــبـــت عليهم النيران  ــ ــــ ــ ــ ـــة، حين انصـ ــــرائيليين في اليوم األول للمعر ــ ــ ــــ الجنود اإلســ
طة  ة الها ـــف الروح المعنو ــ ــ ــــ صـــ ابوس" ثم  ابوس،  فة قولهم " ـــرة الكث ــ ــ ــــ المصـــ
ش  ة لج ــ ــ ـــــ ــــ النسـ انت هذه هي الحرب األولى  قوله "لقد  ـــرائيليين  ــــ ــــ ــ للجنود اإلسـ

معالجة عدد اء  قوم فيها األط ـــرائيلي التي  ــ ــ ــ ــــ بير جدا من الجنود  الدفاع اإلسـ
ثيرون منهم نســـوا أســـماءهم.." ونقل  ان  ة.. و صـــدمة في المعر الذين أصـــيبوا 
عن الضــا اإلســرائيلي الذ هاله وصــول الجنود العراقيين إلى الجبهة الســورة 
ة، قوله بذهول "إنهم قادمون بجموعهم".. ثم يلخص الشعور  لالشتراك في المعر

ارة ع ـــرائيل  ــــ ـــرائيل  العام في إسـ ــ قول عن إســـ ة حين  انت لن تكون".. إرهي نها "
ــــرائيل من ر  ـــاؤالت اوأن حرب يوم الغفران قد زعزعت إســـ ــ ـــير إلى تســ ــ شــ ــــها.. و ســـ

ــــوعة  انت موضــ ــــئلة  ر، أســ قوله "فجأة أثارت حرب أكتو ــرائيليين المذعورة  اإلســــ
ـــمود  لعلى الرف طول الوقت، ه قى نقاتل إلى األبد.. وهل هناك أمل للصـــ ــن ــ ســ

ـــالح العرب وفي في ح ـــ ات لصــ ه فروق الكم روب جديدة في الوقت الذ تتزايد ف
.. ومرة  ة وعلى مخزون النف ع ه على الكنوز الطب طرون ف ــ ــ ـــــ ــــ سـ الوقت الذ 
ح  ــ صـــ ـــيرتدع العرب عندما  أخر ظهر هناك خطر على وجود الدولة.. وهل ســ

مر  ـــرائيل".  ثم يتحدث  ــــ ان في إســ ـــــرب أ م ه ضــــ ن  م ـــالح  ارة في أيديهم ســــــ
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عدم ترك  لة على تقاليده  ـــنين طو قي محافظا لســـ ـــرائيلي  ش اإلســـ الغة، أن "الج
ــحاء في  ــــ ر ترك جرحى وأصـــ ة، إال أنه في حرب أكتو ــاحة المعر ــــ جرحى في ســـ
ـــــواء من الجرحى أو من غير  ــ ــ ــــ ـــات مع أطقمهـــا سـ ـــا مـــا ترك د أرض العـــدو، 

ـــحون  ــ ضــــ لة خطيرة وهي: هل  ــــــ رون مشـــ ــ ــ ــــ برجال  الجرحى، وواجه القادة العسـ
ــات التي  ــ ــــ ــ سـ ثير من أمثال هذه المقت ـــابين؟؟" و ــ ــ ــ ص المصــ آخرن من أجل تخل
ـــرائيـــل إلى أعم  ــ ـــ ــ ــ ر قـــد هزت "روح" إســ ـــف بجالء قـــاطع أن حرب أكتو ــ ــ ــ ــــ تكشـ

الرعب الشــامل، وهذ هو أوخم عواقب الحروب حين تصــاب  ااألعماق، وغمرتها 
  بها الشعوب.

ر هــــذ   ــ ــ ــــ ــ ــ ــات المعل العســ ــــاعــ نــــا انط ــإننــــااولو تر ــد أن أكبر  ، فــ نجــ
س الفزع والهلع  رة في إســرائيل قد فضــحت أحاســ ة والعســ اســ ات الســ الشــخصــ

ر والدالئل متوافرة، ال تعوزنا.   التي انتابت إسرائيل في حرب أكتو
ــرائيل    س" إسـ حرب إوهذا "رئ اتزر، العالم الفيلســـوف، وقد ابتلي  براهام 

حا، راح يدعو قومه أن يتخلوا م ر بالء قب ــطورة أكتو ـــــي وأســـــ ـــة الماضــ ن غطرســــ
ــــرائيليين  ـــد اإلســـ ــ ــوب بروح مرتجفة ناشــ ــــ ــــرائيل التي ال تقهر.. وفي حديث مشـ ــ إسـ

ما بين أعوام  ش ف نا نع ــوة لم تكن الظروف  1973-1967قوله: "لقد  ــ ــــ في نشــ
ـالواقع، وهـذه الحـالة  ـــلـة لـه  ــ ـــ ــ ــ ـال ال صــ ش في عـالم من الخ نـا نع تبررهـا، بـل 

ـــؤولة عن األخطا ة هي المســــ ــ ــ ام النفســـ ر، وفي األ ء التي حدثت قبل حرب أكتو
ة هذه األخطاء،  جب على اإلسرائيليين أن يتحملوا مسؤول األولى من الحرب.. و
الم من  ــعا" وهذا  ــ ون أكثر تواضــــ عة أن ن عد هذه الحرب الفظ وعلينا أن نتعلم 
ـــة،  ـــي الرئاســ رســ ــي االعتراف، ال على  رســـ أنه جالس على  ـــرائيل، و س إســ رئ
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ل ت بتألبيب إسرائيل وألقت بها في وهاد  شف  وضوح روح الفزع التي أمس
ة الراجفة.   من الهزمة النفس

ـــة األولى في واقع الدســـــتور    ســ ة بل الرئ ســـــة الثان وهذه جولدا ماير، الرئ
ر  ــذ ــــرائيلي، تتحــــدث في مــ ــــ ــــ ر، وعن ااإلســ تهــــا عن اليوم األول من حرب أكتو

عد أن ــان المصــــر والســــور في  الصــــدمة الكبر التي أحدقت بها  شــ اندفع الج
اتي  ل ح ظل األمر يرافقني  ــ حرهما الخاطفة، وتقول عن ذلك اليوم الرهيب "ســ
ــوعا  ان قبل يوم الغفران. وٕاني ال أجد موضـ ة الشـــخص الذ  ولن أكون مرة ثان
رة،  ر، وال أعالجها من نواحيها العســــــ ة عن حرب أكتو ـــعب علي من الكتا أصـــ

ارها اعت ظل هذا الكابوس  ولكن  ـــــ ـــي وســـ ــا عاينته بنفســــ ــــ ابوســ ارثة حديثة، أو 
ة  7دائما معي.. في  ــــمال ــ قول الجبهة الشـــ ان ل ر جاءني دا ـــورة  –أكتو ــ  –الســــ

ه برعب.. وقد  ــحاب وٕاقامة خ دفاعي، واســـتمعت إل جب االنسـ حالتها ســـيئة، و
اء واألبناء، ومن هنا جاء االقترا ر، اآل ــميتها قاتل اليهود في حرب أكتو ــ ــــ ــ ــ ح بتســ

انت  اة..  نا نقاتل من أجل الح اء واألبناء، بدال من حرب الغفران..  حرب اآل
ــــتثناء حرب  اســـ ــلة بين جنودنا 1948أطول حرب حارناها  ــ ــ ، ولقد انقطعت الصـ

ره الحرب والموت.." إلى  .. نحن شــــعب صــــغير، نحن ن وعائالتهم، واشــــتد القل
لمة في ل  ض  ارات التي تن ـــــدر آخر هذه الع ـــــ الهلع والفزع، وهي التي تصـــــ ها 
ـــيدة جولدا ماير، التي قال عنها ب ــ ات،  نمن الســ ــ ــ نها إغورون في إحد المناســـ

  الرجل الوحيد في مجلس الوزراء.
ــرائيلي،    ــ ــــ ان وزر الدفاع اإلســ ــــي دا ــــ ولكن حديث جولدا ماير، عن موشــ

ــتة، فق ام الســ عد حرب األ طل األســــطورة"  ح الذ جعلت منه إســــرائيل "ال ــ د أصــ
ـــــاعقة وجعلته حطاما على األرض، وحين  ــــ ه صـ ون برجل هوت عل ه ما  ــ ــ ــــ أشــ
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ا، لقد رأيته محطما حينما عاد  س إنســــانا صــــل ان ل راتها تقول "دا تصــــفه في مذ
حون: "لقد  ــ ــ ــــ ــ ــ صــ ه وهم  األطفال عل من جنازات جنودنا".. لقد دفعت األمهات 

اء عين في الجنازة رفعوا قهمقتلت آ ا " وجمهور المشــ عاتهم في وجهه وقالوا له "
ــهد  ة الهلعة المنخلعة، من مشـــ ــــرائيل ــورة عن هذه الروح اإلسـ ــ قاتل" وأين هذه الصـ
أنهن في مواكب  الزغارد  ــــهدائهن  ــ ــ ـــ ـــتقبلن جثث شــ ــــ ــــ ســ ات وهن  األمهات العر
ة  ار المغن ع أن ت ــتط ــ ــــ ــ ة التي تســ ـــرائيل ــ ــ ــ األعراس واألفراح، ومن هي األم اإلســـ

ة، المصــرة المعروفة،  طال شــهيدا في المعر الســيدة شــرفة فاضــل، ســق ابنها 
مان.. اء، وعزم وٕا شمم وٕا طل"    وراحت تنشد أغنيتها الشهيرة "أم ال

ين    وال تكتفي جولدا ماير بذلك، بل أنها ترو واقعة مثيرة جرت بينها و
عطفه على  ــار المعروف  ـــ سـ ـــــي البرطاني ال اسـ ـــــ ـــمان وهو السـ روســـ ـــارد  رتشـــ

ر قد خلعت إســرائيل. . والقصــة ممتعة حقا، ولكنها تظهر بوضــوح أن حرب أكتو
ومة. ا وح لها شع   "قلب" إسرائيل 

ــرائيل    ـــمان قد زار إســـ روســ ـــارد  راتها، أن رتشــ تقول جولدا ماير، في مذ
طــة التي عمــت المجتمع  ــة الهــا ــ ــ ــــ ـــــ ر، وقــد دهش للحــالــة النفسـ عــد حرب أكتو

ـــائ ــ ادر جولدا مائير متســ ــــرائيلي، ف حتم اإلســـ ــ ــ عا.. لقد أصـــ ال "ماذا جر لكم جم
ــارد  ــ ــ ــــ ا رتشــ ــاءلت جولدا ماير بدورها قائلة "قل لي  ــ ــــ حدث  –مجانين" وتســــ ماذا 

م في إنجلترا" وتعقب جولدا ماير على  م لو أن شيئا من هذا قد حصل عند عند
قوله:  أس القهوة وأجابني  ــــــؤالي جدا، ووقع منه  ــــ ــ ــــتغرب سـ ــ ــ ــــ ذلك وتقول "لقد اسـ

حدث عندنا شيء مثل ذلك.. ألم يرتكب تشرشل أخطاء "أتظنين أنه ل أثناء  –م 
ة  ة الثان ، ومع هذه  –الحرب العالم ـــات أخر ــــ ــ ــ ســ رك ون ة دان ألم تكن لنا معر

فلم ننظر إلى هـذه األمور هـذه النظرة المتجهمـة" والمواطن العري، لو أنـه غرز 
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ام الســوداء ما اســتطاع أن شــف أكثر مما  مجهرا في قلب إســرائيل عن تلك األ
ر.   شفته جولدا ماير في حديثها عن حرب أكتو

اس آخر جاء    ـــــك عن اقت ـــــ ــ مقدور أن أمســ س  ان األمر، فل ائنا ما  و
ـــمع المواطن  ســــ ع أن  ـــتط ــ ســ ه  رات جولدا ماير، فف ـــــل األخير من مذ في الفصــ
لمــة  ر، حين تقول: "إن  ــــرائيــل على مــا جر في حرب أكتو ــ ــ ــ ـــ العري نواح إسـ

اع  "زلزال" ل شفة في إسرائيل لتعبر عما أصابنا من الض انت على  هي التي 
الغون في الوصف". روسمان أننا م   والخسارة.. وظن 

ـــؤال الكبير    ــــ ــــ راتها، انطل من قلمها الســ ـــــطور األخيرة من مذ ـــ ــ ــ وفي السـ
ع يتساءلون وما هو المستقبل؟" وفي هذا السؤال عن المستقبل،  الخطير.. "الجم

ح الهلع والفزع وهو يلف إســرائيل عن المجهول ع ن الوجود والال وجود.. نر شــ
  من الرأس إلى أخمص القدمين.

ة    قتها الصــحف اإلســرائيل راتها، ســ وحتى، قبل أن تنشــر جولدا ماير مذ
طل األسطورة"  ر، وخاصة في حديثها عن "ال شف الحقائ عن حرب أكتو في 

ان وزر الدفاع اإلسرائيلي، فقد  ة هاعوالم موشي دا استعرضت الجردة اإلسرائيل
ان قد  ر فقالت: "إن الجنرال موشي دا هازه، أحداث اليوم الثاني من حرب أكتو
افة  ــرة  ــ ــــ ــــ ر عندما حطمت القوات المصــ انهار في اليوم الثاني من حرب أكتو
ة في ســيناء، ووصــلت القوات الســورة إلى مســافة ال تتجاوز  الهجمات اإلســرائيل

ات والطائرات  خمس دقائ ا مة في الد ــ ــ ـــائر جســــ ــ من واد األردن وأوقعت خســـ
ان إلى رجل محطم". ة.. وتحول دا   اإلسرائيل

ة قد انتبهت إلى الهلع الذ أصاب إسرائيل    ذلك فإن الصحافة العالم و
ة، لمراســلها في تل  اء الفرنســ الة األن ر أذاعت و .. ففي التاســع عشــر من أكتو
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ان سود شوارع إسرائيل حيث  أبيب، وهو شاهد ع األلم  وآذان، قوله "إن الشعور 
ــعور  ــ ــ ــــ ت حرب مثل هذا الشــــ حدث من قبل أن تر ة وجامدة، ولم  الوجوه مقط
ــــيرة  ــو ســ ـــرائيل اليوم ســــ عد يتردد في إســـ ــــرائيل، إنه لم  ـــرة والمرارة في إســ ــ الحسـ

  الموت هنا وهناك".
ــات الكثيرة على هذا   ــ ــــ ســـ ـــل في المقت ــ ــــ ــترســ ــــ ــ المنوال، فهذه  وال أرد أن أســـ

ـــاء أن يتعلم، أن  ــــ ــر إذا شــــ ــــ ــ ــ م العري المعاصـ ــره، والح ــ ــــ أســـ وغيرها، تفهم العالم 
ـــاراته  ــ ل انتصــــ ما قالت جولدا ماير، و ـــرائيل مجتمع رعديد، يخاف الموت،  ـــــ إسـ
ــتح  ــ ـــرائيل ال تســ ــ ــي.. وأن إسـ حاروا في الماضــــ قة مرجعها أن العرب لم  ــا الســــ

قة، تماما ــا ــ ــاراتها السـ ــ ــهير عن قبول  تهنئة على انتصـ ما اعتذر قائد روماني شـــ
ــم لم  ــــر، فالقائد الخصـــــ ــهيرة "أنا لم أنتصـــ لمته الشـــــ ـــر، وقال  ــ التهنئة حينما انتصــ

ه التهنئة فإنه سبب انتصارنا"..   حارب، قدموا إل
ر    ــــرد والتارخ، فإن حرب أكتو ـــيء، ال لمجرد الســ عض الشـــ ولقد أطلت 

ـــــع أمام  قد نزلت في التارخ وانتهى أمرها.. ولكني ــ ــ أردت من وراء ذلك أن أضـــــ
ــيرة  ــ ــ ـــــامخة، حقا، حتى ننتقل إلى المســ ة الشـــ ـــورة العر ــ المواطن العري تلك الصـــ

ر، و  عد حرب أكتو ة التي جاءت  ة العر اس انت تلك المسيرة نالس تساءل هل 
رة.. ة شامخة، حقا، وعلى مستو توأمها الشقي المسيرة العس اس   الس

ة، إن منط الحرب ودم ا   ة، وأهدافها القوم رامة األمة العر ــهداء، و ــ لشـ
ـــــة التي تلي الحرب  اســ ــ ــ د أن الســـ ؤ قول و ل أولئك  ة حرب،  بل إن الحرب، أ
ــتواها وأعلى.. فالحرب ال تشـــــن للحرب ولكن لتحقي  يجب أن تكون في مثل مســـ

ة والهدف. اسة هي الغا ة.. والحرب هي الوسيلة، والس ة قوم اس   أهداف س
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ة تبدأ حينما تنتهي مسيرة الحرب، وحينما تضع الحرب والمس   اس يرة الس
ة  ــ اســ ــ ـــيرة الســ تها.. وها قد مضــــى على المسـ اســــة عملها وحر ــ أوزارها، تبدأ الســ

ة  ـــه، بل يثور ) ثالثة(العر ــ ــ ــــ ـــؤال نفســـ ــ ــــ طرح الســـــ ع.. و أعوام، لتدخل عامها الرا
ة؟؟ اسة العر ان الفائر وماذا حققت الس البر   السؤال، 

ـــة و    اســــ ـــــ انت الســ ــؤال مبدئي، وهل  ــــ ـــؤال يثور سـ ــ الواقع أنه قبل هذا الســ
ــة مع اإلنجــازات الكبر التي حققتهــا  ــدايتهــا إلى يومنــا هــذا متواز ــة منــذ ب العر
ــؤال ال بد لنا من أن ننظر إلى  ــ ــــ ــ ــ ة على هذا الســ ر المجيدة.. ولإلجا حرب أكتو

فتي الميزان..  ـــار إلى  ــ ائع والشــ ما ينظر ال ا الحرب فإن الميزان،  ــا وفي قضـــــ
  الوضع االستراتيجي للفرقين المتحارين هو الميزان.

ــــرائيل،    ــــاند إلســ ي المســ علم الموقف األمر لنا  ة، و ـــادر األمر والمصـــ
عدها صراحة "أن الميزان االستراتيجي في الشرق األوس قد  صراحة، ما  تقول 

ر  عد حرب أكتو ـــالح العرب" وذلك ما تقول 1973مال  ــ ـــــ .ت. لصـــــ الة ن. ه و
اء في الحاد عشر من نوفمبر  عد أسبوع من وقف إطالق النار في  –لألن أ 

  الجبهتين المصرة والسورة.
تبت في    يز بوست فقد  قت إلى هذا الرأ جردة يور ر  15وقد س أكتو

حوا في الوقت  دا تماما اآلن، وهو أن العرب أص تقول.. إن هناك أمرا واحدا مؤ
ــر ف ه من أســــبوع مضــــى، وأن الحاضــ انوا عل ثيرا مما  ز تفاوضــــي أقو  ي مر

نا قبل  عتقده مم ان العرب أو أ أحد  ز أسوأ مما  حت في مر إسرائيل قد أص
ة الحرب.   بدا

ــها في    ــ ــ ن أن نلتمســـ م ـــوع  ــــ ــل في هذا الموضــ ــ ـــ لمة الفصــ ــب أن  ـــ ــ وأحســ
المعاصـــرن  االســـتنتاجات التي عرضـــها الجنرال أندره بوفر أحد فالســـفة الحرب
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ا في  رة العل ــــــ ــــ ــ ــر العســ ــ ــــ ـــــ ة ناصـ م نوفمبر  15في الندوة التي عقدها في أكاد
ـــلحة 1973 ــــ ــ العمل الذ أنجزته القوات المســ ـــديد " ــ ـــــ ه الشـ عد أن أبد إعجا .. ف

ــورة وللتقدم الذ أظهرته هذه القوات في الميدان.." انتهى إلى  ــــ ــــرة والســـ المصـــــ
م الــذ حققــه الع ــأن النجــاح العظ من  6رب في هجومهم يوم القول  ر " أكتو

ر الخصــم، وفي المجال العالمي  ا هائال في معســ ولوج في أنهم حققوا تأثيرا ســ
ــلوا على  حصـــ روا في نتائج هذا التأثير على العالم ل ف قي عليهم أن  ح، و ــ ــ الفسـ

  مؤازرته وتأييده".
ة، بل إلى هذا التحذي   حة الغال ــ ــ ــــ ــ ـــتماع إلى هذه النصـــ ــــ ــــ دال من االســ ر و

ــــــلك  ــر قد ســـ ــــ م العري المعاصـــ ما عبر عنه الجنرال بوفر، فإن الح ــارخ،  ــ الصـــــ
م الذ  قا في نتائج النجاح العظ يرا عم ر تف ف الدرب المعاكس تماما.. إنه لم 
ر  ــ ولوجي الهائل الذ أحدثه في معســ ر، وال في التأثير الســــ حققته حرب أكتو

ح على حد تعب   ير الجنرال بوفر.الخصم وفي المجال العالمي الفس
م".. وقد    ـــر قد أهدر ذلك "النجاح العظ ــــ ـــــ م العري المعاصــ أجل أن الح

ــتو "الحرب"  ـــة" دون مســ اسـ ولوجي الهائل.. فقد اخت "ســــ ــ ـــاع التأثير الســ أضـ
رة". ة" بددت اإلنجازات "العس ة سلم   وراح يلهث وراء "تسو

خاوفه من "أن ان ذلك ما يخشاه الجنرال بوفر تماما.. فقد أعرب عن م  
ار أنها أفضــــل وســــيلة لبث الفرقة  اعت ة  ــل إلى تســــو تواف إســــرائيل على التوصــ
س وال  ــــــان، أعلنها من غير ل ــ ــ ــــ ادة وال نقصـ لماته من غير ز بين العرب" وهذه 

رة في القاهرة. ة العس م   إبهام في األكاد
ـــاه الجنرال بوفر،    ــ ــ ــ ــــ ان يخشــ ـــداقا لما  ــ ــ ــ ــــ ام واألعوام مصــ وقد جاءت األ

يره وتدبيره، ال ـــوء تف ــ ــــر في ســـ ــ م العري المعاصــ ـــــي غير العري، فوقع الح فرنســـ
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ــب، ولكنها  ــ ة هزلة ال تبث الفرقة بين العرب فحســـ ـــو والحت في األف معالم تســــ
ة عرفها التارخ منذ غزوات ت ة عر ــ ــ ـــتمرت إلى إهدار أقدس قضـ ـــي، إذا اســ فضــ

  *التتار وحمالت الصليبيين..
ـــنعر    ــ ــ ات سـ ـــــول التال ــ ة أمجاد وفي الفصـ ـــــة العر اســـ ـــــ ــ يف أكلت السـ ف 

ا لك قطة أكلت بنيها". ة.. "و   الحرب العر
 

  
  
  
  

نا المجيدة   ..حر
اب عان الش   انقصفت في ر

  

                                                           
ة:   * ه هذا الفصل والفصل الساب على المراجع اآلت تا   اعتمدت في 
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عة - ة الرا ة اإلسرائيل حاث  ، الحرب العر ز األ ة  منظمة التحرر، مر   .الفلسطين
ة)اللواء حسن البدر  - المشار    .حرب رمضان، (
ر لجردة ه"زئيف شيف  –  ةآالمراسل العس ر  ،"رتس اإلسرائيل  .(مترجم)زلزال أكتو
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اد    ا شـــامخا،  ــان العري رأســـه عال ر، رفع اإلنسـ في الســـادس من أكتو
ــــرائيلي  ـــمس االحتالل اإلسـ ـــر، وآذنت شــ ــماء، فقد طلع فجر النصــ أن يخترق الســـ

ــــــارات الغرو  اء االنتصـــ ل يوم، أن ه  ــحوب، وها هي اإلذاعات تحمل إل ـــــ ب والشــ
ـــيناء، وخ آلون في  ــ ــــ ــ ــ ارليف في سـ ة فتحطم خ  المجيدة تحققها القوات العر
ه األحالم والمنى أن  ة، تداع اما حلوة به ــان العري أ ــــ ــــ ــ ــ الجوالن.. وعاش اإلنسـ

ــفة ال ــ ـــــيناء والجوالن والضـــ ة تمد ذراعيها إلى ســ ــنهما من األمة العر ــ ة تحتضـــ غر
ا  جديد، وأن بيت المقدس عائد إلى أهله األطهار األبرار .. وأن الطر إلى ع

ل آت قرب. عيد، إنه آت و فا غير  افا وح   و
قاع األرض،    ل  ـــد المواطن العري في  ر أنشــــ ــــادس من أكتو ــ عد السـ و

ـــموعــة وال ــ ــــ ــ ــة، في الوطن وفي المهجر، إلى أجهزة اإلعالم، المقروءة والمســـ مرئ
ة الماجدة التي يخطها المقاتل  طوالت العر ار ال ـــتطلع أخ ــ ســ ة،  ة والمحل العالم
ة قرة قرة  ـــيرة المعر ع ســـ تا ي، و ـــيناء والجوالن بدمه الز العري على أرض ســـ

  وموقعا موقعا..
ولم تكن هـــذه هي األمـــاني العـــذاب التي تخـــامر عـــامـــة النـــاس، بـــل إن   

رن العرب قد تغذت عقو  ، المف رون، وعن ح ف لهم على لهب الحماسة فراحوا 
ل  ــنين ه ــ ــتاذ محمد حســ ــ ـــارع.. وقد قرأ المواطن العري لألســ ر رجل الشـــ ف ما 

ـــراحة، وفي  ــ ــ صـ ـــبوعي  ــ ــ ه "إن الهدف في  19حديثه األسـ قول ف الذات و ر  أكتو
لة هي القدس أو  ــ ــت المشــ ســ ــيناء، ول س قطعة من الجوالن أو ســ هذه المرحلة ل

عد.. الضـــفة الغ لة أعم وأ ة أو قطاع غزة أو حقوق الفلســـطينيين.. إن المشـــ ر
ن ذلك منظورا اآلن.. فإذا أفلح العرب  ـــرائيل، وٕان لم  ـــتقبل إســ مســ ـــل  إنها تتصــ



  

-224-  

ــــــهم المحتلــة في يونيو  ــــ ــالقوة أرضــــ حرروا  منعهم فعال في 1967ــأن  ، فمــاذا 
املها".    مرحلة مقبلة من تحرر فلسطين 

ن اإلعال   ــفي غليـل المواطن العري المتعطش إلى ولم  ــ ـــ ــ ــ شـــ م العري ل
ان  التحديد فقد  انت مقتصدة وعلى صواب.. و اسة اإلعالم  اء النصر، فس أن
ــد، وهما اللذان  ــ ــادات واألســـ ــــ ــــــين السـ سـ ـــتمع إلى الرئ ــ ســ المواطن العري تواقا أن 
ــاغتــة الكبر التي خلخلــت  ـــن وجــه، وأفلحــا في الم ــ ــــ ــ ــ ــة على أحسـ خططــا للمعر

انها.صوا   ب إسرائيل وزلزلت 
ــد في    س األســــ ــتمع إلى خطاب الرئ ــ ــتمع المواطن العري أول ما اســ واســــ

طة والحذر،  الح ــم  ــــ ــ ه عاما غير محدد، يتســ ان خطا ة ف اليوم األول من المعر
ــة  ــــر على القول "إننــا اليوم نخوض معر ــ ــ ـــــ ــة، واقتصـ بــث األمــل والعزم والحم و

ــنا الغال ــ ــــ ــرف والعزة دفاعا عن أرضـ ــ ــ اء الشـــ ة، عن تارخنا المجيد، عن تراث اآل
فنا.." ثم  ـــــر حل ــ ون النصــ م قاطع على أن  ــم ــ ــــ ة وتصـ ـــــل ــ عزمة صــ واألجداد.  
أننا إلى  لها أمل وثقة  قول "إن جماهير أمتنا من المح إلى الخليج..  أردف 

  النصر سائرون..".
تم أنف   س األســد، وهو  اسـه وقد اســتمع المواطن العري إلى خطاب الرئ

ر هو اليوم الكبير  ـــادس من أكتو ــــ ان الســـــ لمة، فقد  ل  ارة بل عند  ل ع عند 
ـــماء أو  ــــ أنها وحي من الســ ة  لمة عن المعر ل  انت  لتحقي الحلم الكبير.. و

  تنزل من التنزل..
ة،    ام من المعر عد تسعة أ ر،  وجاء اليوم الخامس عشر من شهر أكتو

ــتمع المواطن العري مرة أخر  ـــــ ــــ ا فاسـ ـــد هو يلقي خطا ــ ــ ــــ س حاف األسـ  إلى الرئ
ــد اتخـــذت  ــالم والمعـــاني فقـــال "اليوم أحـــدثكم وقـ الم محـــدد المعـ ـــا.. ابتـــدأه  ثـــان
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ان أول إنجازاتها تحرر  املة،  ل حرب تحرر  ــ ـــ قي، شـــــ لها الحق ـــــ ة شـــــ المعر
ـــتكون خاتمتها بإذن هللا تحرر  ــــ ــ ــ ــغ عليها، وســـ ــ ــــ ــــ ة من عوامل الضــ اإلرادة العر

س األسد حديثه قائال.. "لقد األرض الت ي طال شوقها إلى أبنائها.." وواصل الرئ
طرة،  ـــيخ، والقن ــ ــ ــ ــــ ـــــلت قواتنا تقدمها حتى طردت قوات العدو من جبل الشـ ــــ ــــ واصـ
ة، والجوخدار والعال وتل العزب والرفيد وغيرها من قر الجوالن  وجبين، والخشــن

ــهيوني في داخله ـــ ان الصـــ العدو هزائم الك س ومواقعه، ملحقة  ـــتطرد الرئ ــ .." واســـ
ــارع العدو  قول، لقد ســـ عد ذلك، ل ـــد،  ام األولى إاألســ ثر خســـــائره وهزائمه في األ

القو  ــتعانة  ــ ــ ــ ة  –للقتال، إلى االسـ ـــــة في  –األجنب ـــتمد منها العون، وخاصــــ ــ ســــ
ز العدو على قطاع واحد من  هذا المدد الذ جاءه ســــرعا.. ر ســــالح الطيران و

حق خرقا محدودا في خطوطنا.. وســتظل قواتنا تضــرب  جبهتنا.. فاســتطاع أن 
عد ذلك حتى  ـــــي  ــنا المحتلة، ونمضــ ــــ ـــتعيد مواقعنا في أرضـ قوات العدو حتى نســــ

ا  لها"، وفي إنذار موجه إلى أمر االســم،  –نحرر األرض  رها  من غير أن يذ
ــــرائيل وعدوانها،  ــــ ــ اطل إســ ــــد، "وأقول للذين يدعمون  ــــ ـــ س حاف األسـ ن إقال الرئ

ــيجره موقفهم العدائي على عليهم أ ــ ــ ــ ـــ ــ ما سـ روا  ف ــهم، وأن  ــ ــــ ــ ــ ن يرجعوا إلى أنفســ
ة،  ــــالحهم الكثيرة في األرض العر ــــ فجرون إمصـ ــــتعدائهم جماهير أمتنا  ــــ اسـ نهم 

ع قوة أن تقف في طرقها".. وتوجه  ــعوب ال تســــتط غضــــبها، وحين تغضــــب الشــ
ـــنا  ــ قوله "فلنوطد أنفســـ ــور  ــــ ـــعب الســ ــ عد ذلك يخاطب الشـــ ــــــد  س األســ على الرئ

ل،  ـــي فيها بنفس طو ــــ ــ ــ ــــي في حرب التحرر حتى نهايتها المظفرة، نمضــ ــــ ــــ المضـ
أيدينا..". أنفسنا.. على أن نصنع النصر  ، واثقين  ا   مؤمنين 

ــد،    س األســـ ة إلى خطاب الرئ ــ ة في تلك العشـــ ـــتمعت الجماهير العر اســ
مانها  ارة وأفئدتها مشدودة إلى السماء، وقد اشتد إ ل ع النصر وهي تقف عند 
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املة.. وســتكون خاتمتها تحرر  ة تحرر  حت معر ة أصــ وهي تســمع أن المعر
ثيرة في الجوالن.. وأن  ــة قــد طردت العــدو من مواقع  األرض وأن القوات العر
ا أن تأخذ  ل حتى نهايتها المظفرة.. وأن على أمر ة بنفس طو ـــــ ــ ــ ــــ ة ماضـ المعر

ة األم ة. ةحذرها من غض   العر
س الســور وهو ولم يتزعزع إ   مان المواطن العري حين اســتمع إلى الرئ

المعونة  ــورة  ـــرائيل في الخطو الســ شــــير إلى "الخرق المحدود" الذ حققته إسـ
ما قال  ــترد ما فقدنا،  ــــ ـــجال وال بد أن نســـــ ـــ ة، فإن الحرب ســـــ رة األمر ـــــ ــ ــ العســ

ه.. س األسد في خطا   الرئ
ة لوت أعناقها وآذاإثم    ــوب القاهرة في ن الجماهير العر ــ نها وأفئدتها صــــ

ة حين أعلنت إذاعتها  ام من المعر عد عشــرة أ ر،  اليوم الســادس عشــر من أكتو
ة..  ة عن المعر س السادات سيتحدث إلى الشعب المصر واألمة العر أن الرئ
ة في حالة "جلوس" جماعي في المنازل  انت األمة العر ــــاعة المحددة  وفي الســـ

ـــوارع ــ ـــادات.. وال بد أن  والمقاهي والشــ س الســــ ـــتمع إلى خطاب الرئ والحدائ لتســــ
شــائر النصــر المؤزر،  ة  حمل لألمة العر ون حديثه هو فصــل الخطاب، وســ

  عد الهزائم الساحقة الماحقة التي نزلت بها.
عد يوم واحد من خطاب    ــادات  س الســ ــادف أن جاء خطاب الرئ وقد صــ

ـــد، وتطلعت األمة الع ــ ــــ ــ س حاف األســ ــير الرئ ــــ ــ ـــ ـــتمع إلى المزد عن ســ ـــــ ــــ ة لتسـ ر
ة.  المعر

وهنا ال بد لنا من وقفة قصيرة أمام هذا الخطاب، فقد تضمن أمورا هامة   
ـــــر هي  األمس.. ذلك أن مصــ ـــمعها  ــ أنه ســ رها  ــــتذ ســـ ال يزال المواطن العري 

را. ا وعس اس ا، وس ا ودول   األكبر واألعظم، عر
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ه إل   ة خطا ـــادات في بدا ــ ــ ــــ س الســــ ة، وٕالى عرض الرئ ى مقدمات المعر
ر،  ش مصــر في الســادس من أكتو رة الضــخمة التي حققها ج اإلنجازات العســ
ـــوف  ــــ ــ ــ ة.. ولســ نا معا طالئع المعر ة حارة، ثم قال " ـــور تح ــ ــــ ــ ش الســ ا الج وح
ة العرق  عا دفع ضــر نواصــل القتال، ولســوف نتحد القدر.. ســوف نواصــل جم

ـــن ــ ـــاه ألنفســ ـــل إلى هدف نرضــــ ــ ــــالها في هذه والدم حتى نصــ ـــاه أمتنا بنضـــ ا وترضــــ
رة  ــ ــ ـــرائيل في الحرب فقال "قواتنا العســـ المرحلة الخطرة.." وتحدث عن حال إســــ

لة.. وها هم أما رة وها هم في حرب طو ــ ــ ــتنزاف  متتحد اليوم قواتهم العســـ ــ اســـ
حدد هدف  ـــــى  عون.." ومضـــ ــتط ــــ ســ أكثر وأوفر مما  ع نحن أن نتحمله  ـــتط نســـــ

ــا لم نحــ ــا (!!) وٕانمــا حــارنــا الحرب قــائال "إنن ارب لكي نعتــد على أرض غيرن
عد العام  ــينا المحتلة  ـــتعادة أراضـــ ـــوف نواصـــــل الحرب، الســ ، 1967ونحارب وســ

وإليجاد السبيل الستعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين واحترامها.." وتحدث 
لــه.. ــات المتحــدة فقــال "إنهــا الــدولــة التي اختلفــت مع العــالم   عــد ذلــك عن الوال

ان  6وٕان غرضها األول هو وقف القتال والعودة إلى خطو ما قبل  ر.. و أكتو
ـــب ألننا نث في  ــــ وس.. ولكنا لم نغضــ ـــب من هذا المنط المع ــــ ن أن نغضــ م
ــتها اندفعت  ــنا مجرد مناقشــ ادرة التي رفضــ عد الم ات المتحدة  أنفســــنا.. وٕان الوال

ت عليها.. ذلك أنها أقا ن أن نســ م اســة ال  ا ســرعا تنقل إلى ســ مت جســرا جو
ـــرائيل.. ونحن نقول لهم  ــ ــ ــ رة إلسـ ـــــ ــ ــ ـــاعدات العسـ ــ ــــ ن هذا لن إه المعونات والمسـ

ا فقال: "نحن خرطة  عد ذلك، مهددا أمر ــادات  س الســـ ــتطرد الرئ فنا".. واســـ يخ
ـــت عند  ــ ســـ لها عندنا ول م  ـــالح ــ ــرائيل.. إن مصـــ ــــ ــت إســ ــــ ســ ــ ول ــ ـــــرق األوســــ الشـــ

  إسرائيل..".
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ـــتمع المواطن العر   ــ ـــة اســـ ــ ــادات، فازداد حماســـ ــ ــ س الســ لمات الرئ ي إلى 
ـــورة  ــ ــــ انت الحرب متأججة على الجبهتين السـ واعتزازا، ذلك أنه حتى ذلك اليوم 
ة  ــد يترعان على جبهة األمة العر ـــادات واألســــ ــان الســـ ــ ســ ان الرئ ـــرة، و والمصـــ

مدان ساقيهما على الوطن العري أجمع..   أسرها، و

ن المواطن العري في   الواقع، محتاجا إلى حماســــة فقد تصــــاعدت  ولم 
طمئن  قول "ولكن ل حال المؤمن الذ  ان  ــماء ولكنه  ــ ـــته إلى عنان الســـ ــ حماســ
ة،  ـــيرة المعر ــ ــــارة عن مســــ ــ ارا غير ســـ ة تنقل أخ قلبي" فقد بدأت اإلذاعات األجنب
ـــادات عن  ــ ــــ ــ ــ س الســ لمات الرئ ة لوقف إطالق النار.. فجاءت  والمحاوالت الدول

ا، مدعاة لطمأنينته فوق حماسته.مواصلة القت ل، وتهديد أمر   ال.. والنفس الطو
فرغ من حـــديـــث الحرب في خطـــاب    ـــاد  غير أن المواطن العري مـــا 

أنما نزلت على رأسـه صـاعقة صـعقت بها  بر  صـدمة  السـادات حتى أصـيب 
ــالم.. والمواطن  ـــ ــ ــادات إلى الحديث عن الســ ــ س الســـــ ل جوارحه.. فقد انتقل الرئ

ــالم" إال حين يتحق الالعر  ــــ ــــ فهم "الســــ ــة جي ال  الء الكــامــل عن األرض العر
  .1967املها ومعها فلسطين.. أو على األقل الجالء إلى خطو 

ــان العري    ــــ ، فاإلنســ ما قال العلماء هو حيوان ناط ـــان  ان اإلنســـــ وٕاذا 
ـــيره منذ مئات  ــ مصــ ــة في ليله ونهاره، فقد ابتلي  اســـــ ــ ــ ، ينط ســـ هو حيوان ناط
ـــة، وقد  اســ ـــتعمار وال هم له إال "الوطن" والحديث في الســـــ ــنين بين يد االســ الســـ
ـــرائيل لألرض  عد احتالل إســ ــطين و ارثة فلســـ عد  ـــي  اســ ــ ــ ع" السـ ـــتد هذا "الط اشــ

ة في سيناء والجوالن.   العر
ــالم التي    ــــ ــ ـــالة الســ ـــ ــ ــادات حديثه عن رســ ــ ــــ س الســ د يبدأ الرئ ولهذا.. لم 

س األ شــوفة إلى الرئ صــيب الحصــان وجهها م ه ما  ســون حتى أصــا ي ن مر
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عده أن يجر  ع  ســتط حين يجفل وهو في أقصــى ســرعته أمام مشــهد مخيف ال 
  خطوة واحدة إلى األمام.

ما    اهتمام إلى مشروع السالم  ستمع  ومع هذا فقد راح المواطن العري 
ه مجموعة من المعاني تهد روعه،  س السادات، فقد وجد ف ادر أعلنه الرئ فقد 

س الســادات إلى القول "إننا قاتلنا وســوف نقاتل لتحرر أراضــينا المحتلة عام  الرئ
ـــطين ونقبل 1967 ــ ـــعب فلسـ ــ ــروعة لشـ ــ ــتعادة الحقوق المشــ ــبل الســــ ـــ .. وإليجاد السـ

ــتعداد  ـــ ــــ ــــ ة ومجلس األمن.. وٕاننا على اسـ ة العموم قرارات األمم المتحدة والجمع
ــحا ــ ــ ــــ ـــاس انســـ ــ ــــ ــ ل لقبول وقف إطالق النار على أســ ة من  ــــرائيل ــ ــ ــ ب القوات اإلســـ

ل هذه  ــحاب من  ــ ـــتعداد فور إتمام االنســ ـــــي المحتلة فورا.. وٕاننا على اســـ األراضـ
ه رفاقي  ا في األمم المتحدة ســـوف أقنع  األراضـــي أن نحضـــر مؤتمر ســـالم دول
ـــعب  ه ممثلي الشـ ــوف أحاول جهد أن أقنع  من القادة العرب المســــؤولين.. وســ

ك معا ومع مجتمع الدول في وضــع قواعد وضــوا الفلســطيني، وذلك لكي نشــار 
ـــعوب المنطقة..  ــروعة لكل شـــ ــ قوم على احترام الحقوق المشــ ــالم في المنطقة  لســــ
ارات مطاطة..  له لقبول وعود مبهمة أو ع ـــتعداد في هذا  ـــنا على اســــ ــ ونحن لســ
ـــــوح في  ــ ــ ات والوضـــــ ــــوح في الغا ــــ ــــ ده اآلن هو الوضــ ـــتنزف الوقت.. ما نر ــ ــــ ــــ تسـ

ـــــائل".. ثم ختم ــ ــ ــم  الوســ ــــ ــــ االسـ رها  ا دون أن يذ ه بتحذير إلى أمر س خطا الرئ
ع فرصـــــة يراجعون ولعلهم  عد التحذير لكي نعطي الجم فقال "إننا نوجه التحذير 
عد  ة  ـــر ـــــ ــــ عد التحذير على أن نوجه الضــ عون هللا قادرون  يتراجعون.. ونحن 

فعلون.. ما  ـــاعد  يف إذا أرادوا التصـــ ــــرة ولســــــوف نعرف متى وأين و وٕان  الضــ
قفون مع عدوها..". ة لن تنسى أعداء هذه الساعات الذين    األمة العر
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اق    لمة "السالم" حينما وردت في س قدر ما جفل المواطن العري من  و
ـــض ألنه رأ "مؤتمر  ــــ ــ ــ ــــادات إال أنه تجرعها ولو على مضـ ــ ــ س الســــ خطاب الرئ

ـــحاب الفور من األر  االنســـــ قا  ــ ــ أكمله مرهونا أوال ومســــ ـــالم"  ة الســـــ ــــي العر اضــــ
تنفيـــذ قرارات األمم المتحـــدة ومن أهمهـــا عودة الالجئين إلى وطنهم  ــة، و المحتلـ

ارهم.   ود
س    ـــالم على يد الرئ وأقول "جفل" المواطن العري من إطالق حمامة الســ

انت يومئذ تحمل رح ـــــادات، وهي التي  ة، ال ألنه يرد الحرب  ىالســـــ الحرب قو
عه.. أبد ط اره للسالم  فطرته وتقاليده إا أو أنه  ن المواطن العري إنسان مسالم 

ون صلح على  يف  ون سالم مع العدوان واالحتالل، و يف  وعقيدته، ولكن 
عد الجالء والجالء التام. ستقر في الوطن إال    الوطن، والسالم ال 

ــــادات    ــ ــ ـــين السـ ــ ـــ سـ ان األمر فإن تلك المقاطع في خطابي الرئ ائنا ما  و
ــت  ــ ــــد انغرســ قة في عقل المواطن العري ووجدانه من المح واألســ وانفرزت عم

ــة  ــام مع المعر ش تلــك األ ــة تع ــانــت جمــاهير األمــة العر إلى الخليج.. فقــد 
ساعة، وتترقب النصر الذ أوشك  ساعة، وتستمع إلى اإلذاعات ساعة  ساعة 

اد.   أو 
ة تمشــي في األرض مرحا وفرحا    ام، واألمة العر ضــعة أ تكاد  ومضــت 

ر  ــــــرون من أكتو ــــ ــ ال طوال" حتى جاء الثاني والعشــ "أن تخرق األرض وتبلغ الج
. أ الصادع الصاع   حمل إليها الن

ع    ـــدر قرارا يدعو جم ــ أ الموجع المفجع أن مجلس األمن قد أصـ ان الن و
ة، فورا، وفي  ر ـــــ ــ ــ ــــ ع األعمال العسـ الفرقاء المتحارين "بوقف إطالق النار وجم

  اثنتي عشرة ساعة من صدور القرار".موعد ال يتجاوز 
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ل مواطن عري،    حة من صــدر  ذا خرجت الصــ وقف إطالق النار! ه
ــين  ــــ ــ ــ ســــ ــــتمع إلى الرئ ــ ــ ــــ ســ ام معدودات،  ان منذ أ من المح إلى الخليج، وقد 
لة  الحرب الطو عدان  ــهير، وهما  ــ ـــاحبي قرار الحرب الشــ ـــد، صـــ ـــادات واألســـ الســـ

ـــا ـــة  تحرر األرض العر عـــد الجالء عن النفس، و ـــــالم إال  ــــ ــ ــ ملهـــا، وأن ال سـ
املها. ة المحتلة    األرض العر

ذب    ة، وهو بين مصـــدق وم والتفت المواطن العري إلى اإلذاعات العر
فــإذا بــإذاعــة القــاهرة تعلن قبول وقف إطالق النــار.. وذهــل المواطن العري وهو 

انه، فلم  ين  أ، وانقطع اإلحســــاس بينه و ـــتمع إلى الن عد "قادرا" على الحزن سـ
زا.. اء.. ال حسا وال ر   أو الغضب، أو ال

ستمع إال حديثا    ه صوب اإلذاعة السورة فلم  وأدار المواطن العري أذن
ارق من  ــي في الحرب، فازداد حيرة على حيرة، والح له  ــ ــــ ــــ عن الحرب.. والمضــ

النســ ادة الســورة ملتزمة جانب الصــمت  ة إلى قرار األمل، ومضــي يومان، والق
  وقف إطالق النار..

ام    ة أرعة أ اســـــي العري، قرا ــ ـــرح الســـ ـــتار مســـــدوال على المســ قي الســ و
ــع والعشـــرن من  ه الثالث في التاسـ س حاف األســـد خطا أخر إلى أن ألقى الرئ
ة حين قال:  ه األمة العر ر، فتحدث عن قرار مجلس األمن حديثا فاجأ ف أكتو

ان صــــدور هذا القرار م عد " ــروع القرار إال  فاجأة لنا، بل إننا لم نعلم بوجود مشــ
اب التي حملت سورا على  ر األس اء"، ثم ذ الة األن أن تناقلته دور اإلذاعة وو

ما فعلت مصر.   قبول قرار مجلس األمن، 
ـــابت المواطن العري مرتين.. األولى حين    ــ ـــدمة مروعة أصـــــ ــ انت صـــــ و

ـــورا قبلت مصـــــر قرار مجلس األمن في الثان ة حين قبلته ســ ــــرن، والثان ي والعشـ
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قة ال مجازا..  في الخامس والعشرن.. حارا معا في يوم واحد وساعة واحدة، حق
ــانــت هــذه أول  ــة قبال وقف إطالق النــار في غير توقيــت واحــد.. و وفي النهــا

ة المجيدة. عد الحرب العر ة  اسة العر   خطوة إلى الوراء في الس
ــماءري من وه المواطن الع   ـــ ــ عد  الســـ ــاء  ــــ ــ على األرض، وقعد القرفصــ

ــــوع من وقف إطالق النار، منذ  ـــماء ذلك أن المواطن العري ملســ ــ تلك الوقفة الشـ
ــــنة  ــــ ــ ـــــطين ســـ ــــ عد 1948حرب فلســــ ، فقد لدغ من األفعى ال مرتين ولكن مائتين 

ــانه،  ـــئلة على لســـ ـــاق األســ الذهول، وأن تتســ ــــاب  صـ ا أن  ع ان طب المرتين.. ف
ـــال ــ ـــــاق الشـــ ر، ولماذا وقف إطالق النار.. تســـ ل الهادر.. ماذا جر لحرب أكتو

م  قبل الح عد نشوب القتال.. ولماذا  ت مجلس األمن ستة عشر يوما  ولماذا س
  العري المعاصر قرار مجلس األمن.. وأين وصل القتال..

ــئلــة الثــائرة تلح على المواطن العري، وهو في حيرة    ــــ ــــ ــانــت هــذه األســــ
ة التي تضــطرم في أعما ســترجع الخطب الرســم عود إلى ذاكرته  ق نفســه، وراح 

ة، عن ظروفها، ومراحلها  ام خلت، عن الحرب العر ــعة أ ــ ــــ ضــــــ ـــمعها، قبل  ــــ ــ ــ ســـ
ة المحتلة..  ة حتى تحرر األرض العر   وأهدافها وعن القتال إلى النها

عد أن أعلن    ـــة  ــــ ــــ ــ املة أمام المواطن العري، وخاصـ ـــورة  ــــ ــ ــ وتجلت الصـــ
س األس عد، وٕان قرار مجلس الرئ ه قوله "إننا لم نحرر األرض  اق خطا د في س

ان مفاجأة لنا ومغايرا لمسيرتنا وتصوراتنا".   األمن 
ــــة األولى التي    ر، والحرب العر ـــذا الحــــال انتهــــت حرب أكتو وعلى هـ

ل إعداد واستعداد.. سالة و ل شجاعة و ة    خاضتها الجيوش العر
ل.. ذلك وأقول أنها الحرب األولى   ــاب الطو ــــ عة في الحســ .. مع أنها الرا

ادة  1948أن حرنا األولى عام  الق ـــاء  ولدت ميتة وقد أجهضــــها الملوك والرؤسـ
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ة  الخائنة، والتخط المفقود، وتالقي الفســاد في الضــمير والســالح.. وحرنا الثان
اســـة على الحرب.. وح 1956في عام  رنا أثناء العدوان الثالثي تغلبت فيها الســـ

ة ومعها األرض  ــــاعت الجيوش العر ـــؤومة فقد ضـــ ــ ـــتة المشــ ــ ام الســ الثالثة في األ
ة. اسة العر ة للس ة، ضح   العر

راتها وأمجادها،    قيت ذ ا، و ر فقد انتهت في رعان الص أما حرب أكتو
، واألماني التي ال تموت.   ومعها اآلمال التي ال تسق

ة عل   انت األمة العر ــبها لما انتهت تلك ومن هنا فقد  ــ ــ ى ح في غضــــ
ــي ابتهجت له األمة، ووقف إطالق النار  ــ ــ ــ اســ ـــــ ــ ــ الحرب المجيدة، فالحرب قرار سـ
عد الحرب  ة  ــ ــ اســـ ـــــ ـــــي حزنت له األمة.. واعتبرته أول األخطاء الســ اســ ــ ــ قرار ســـ

ة هي المسؤولة أوال وآخرا".. اس ادات الس   المجيدة.. والق
اء مصـر واألمة   اسـت س السـادات  ة، فقد أعلن في أول  وأحس الرئ العر

عد صـــدور قرار مجلس األمن ( ) أنه قبل 1973-10-31مؤتمر صـــحفي عقده 
عد..  ي  ش األمر ـــتخدمها الج سـ ة حديثة لم  ـــلحة أمر أسـ القرار "ألننا فوجئنا 
صراحة أنا  ار.. وألن القرار ينص على انسحاب إسرائيل، و ولضمان االثنين الك

ا، وأن حارش أمر قوله ما  المه  ا" ثم أردف  ـــتعد إني أحارب أمر ــ ــــ ا غير مســــ
ه رد فعل لقرار قبول وقف إطالق النار في البلد عند هنا وفي األمة  ان ف "و

ة.. وفي قواتنا المسلحة..".   العر
رون    ـــم الجدل قبول القرار، وأدلى المف ة في خضـــ ــــت األمة العر وخاضــ

ل أرجاء الو  ـــحفيون العرب بدلوهم، في  ــ ــ ــــعة والصــ ــــ ضـ انوا قبل  طن العري.. و
ة  ة "أن تزد من تضامنها في المعر ه الدول العر انا ناشدوا ف ام قد أصدروا ب أ
ة" وقد وقع  ـــالحها حتى يتم تحرر األرض العر ــــ ة ســـ وأن ال تلقي الجيوش العر
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ان عدد من أحرار العرب، مصــــر ــورو على الب ن، و ن وفلســــطينيو ن وعراقيو ن وســ
قا   ع الوطن العري..ومن مختلف 

ـــى زمن على    ــ ــــ ــ ــ عــد أن مضـ عــدد من هؤالء اإلخوان  ر أني التقيــت  وأذ
ر، وفتحوا الحوار في بيتي حول قبول قرار مجلس األمن،  ــاء حرب أكتو انتهـــ

ان أهمها: اق الدخان، و   -وانتشرت األسئلة مع إط
ر حتى لم يب بديل إال قبول قرار وقف إطالق  - ـــــ ــ ــ ــــ هل انهار الموقف العسـ
  لنار..ا

ة عند الخطو التي انتهت  - هل اتف العمالقان المتصارعان، أن تنتهي المعر
اسح للعرب، وال هزمة ساحقة إلسرائيل.   إليها، فال نصر 

ــل أيدينا منها، أم نعود  - ـــــ ــر هل نغســـــ ــ ــ ـــ ين النصـــ ا هذه التي حالت بيننا و وأمر
  لنتعامل معها.

انت تهد - ة  ح أن القوات اإلســرائيل ، وهذا ما حمل وهل صــح د القاهرة ودمشــ
  على قبول وقف إطالق النار.

اب التي أدت إلى  - ــ ة نزهة للتحقي في األســ ولماذا ال تؤلف لجنة تحقي عر
ــرائيل ألفت  ة المحتلة، وهذه إســـ ــي العر ر عن تحرر األراضـــ ــور حرب أكتو قصـــ

ــرائيل. لق ــ ـــــر إســـــ ــر، نصــــ ــــ اب التي حالت دون النصـــ ــ ــ د لجنة تحقي لتدرس األســـــ
م العري  قى الح ر فهل سي عد حرب أكتو ة في إسرائيل  اس ادة الس استبدلت الق

  على حاله من غير تبديل وال تعديل.
ام، ولم ينته إلى يومنا هذا، ووقف    عا فإن الحوار لم ينته في تلك األ وط

ع، ولكني اكتفيت في ختام الجلســـة أن أقول  ألخوة لإطالق النار يدخل عامه الرا
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روه الزا ـــــواه.. ووقف إطالق النــار م ــ ــ ــــ روه سـ حمــد على م ئرن: احمــدوا هللا وال 
  حقا.. ولكن احمدوا هللا..

  نحمد هللا على ماذا..-قالوا: 
ة -قلت:  ق ر هي الحرب الحق ـــــة أمور.. أوال، ألن حرب أكتو احمدوه على خمســ

ــــر  ــتة عشـــ ــ ـــتمرت ســـ ة، وثانيها ألن الحرب اســــ ــتها األمة العر األولى التي خاضـــــ
ثيرا من أبنائها وســــالحها، ومن  ــرائيل قد خســــرت ألول مرة  يوما، وثالثا، ألن إســ
انت واثقة من النصــر،  عا، ألن إســرائيل لم تنتصــر، و روحها، وهذا هو األهم را
ة لم تهزم مثل هزمة  ــــا أن األمة العر ــــ ــــاطرها هذه الثقة، خامســـ ــ ــ شـــ ان العالم  و

انت إسرائيل تتوقع وم ما  ام الستة،  ذلك.األ   عها العالم 
ــطته أكثر مما يجب -وقال األخوة:  ــ ــــ ــــ ســ ـــعت األمر أكثر مما يجب، و ــــ ــــ ــ لقد وسـ

ات. اإليجاب ات    وخلطت السلب
ما هو أخطر وأفدح..-قلت:  م ف   أرد أن أعز نفسي مع
  وما هو األفدح واألخطر.-قالوا: 
القرار الشهير -قلت:  ام الستة  عد حرب األ ة  ، أما 242لقد ابتليت األمة العر

قرار جــديــد لــه رقم جــديــد هو  ــه 238عــد الحرب المجيــدة فقــد ابتلينــا  ، اتف عل
ة عددا من الســنين،  ه األمة العر ا، وســتنشــغل  ا وأمر العمالقان الكبيران روســ

ع سنين. القرار الساب س   ما انشغلت 
ة..-قالوا:    اق ك عن األسئلة ال   وما جوا
رة ال-قلت:    ثير من األمور العســ محضــة ال أرد الخوض فيها، ففيها 

ال طي الكتمان، وٕان لجنة  عد، وســــتظل زمنا طو شــــف عنها  األســــرار التي لم 
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قة من  ان إلى الحق قة، إذا  ــل إلى الحق ع أن تصـــ ــتط تحقي نزهة هي التي تســـ
م العري المعاصر.   سبيل عند الح

م العري -قالوا:      .وهل من تبديل أو تغيير في الح
ـــل  -قلت:    ــ ـــتبدل هو الذ وصـــ ــ ــ سـ ال تبديل وال تغيير، إن الحاكم الذ 

ـــعب،  م عن غير طر الشـــ صــــــل إلى الح ــــعب، أما الذ  م بإرادة الشــ إلى الح
أتي عن طر م  فإنه ال يزله إال حاكم آخر  ــــيرة الح ــ ـــعب.. وتلك هي مســـ ــ ــ الشــ

ــتقالل إلى يو  ــ ــ ــــ ـــــر.. في معظم األحوال، منذ عهد االســــ ــ ــ ـــ منا هذا، العري المعاصــ
ة فجر جديد.. طلع على األمة العر   وأرجو أن 

  وانتهى الحوار تلك الليلة عند الفجر، وما طلع الفجر الجديد!!  
مة..   مة لعادتها القد   وعادت حل
عيد..   طلع الفجر الجديد، وما هو ب  وس
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مة   ..وعادت حل
مة                                     لعادتها القد

    
ــعداء، ورفعت يدها  ة الصـــ ــت األمة العر ر، تنفســـ ـــادس من اكتو في الســ
ـــة المجيـــدة  ـــمـــاء، وهي تـــدعو هللا العلي القـــدير أن تكون الحرب العر ــ ــــ ــ ــ إلى السـ
ة  ة  العر ـــــ ــ ــون القضـــ ــ صــــــ اال على عهد جديد،  ض، وٕاق غ ـــالخا من عهد  ــــ انســـ

ة. العزة القوم ؤذن    و
ر، قت حرب أكتو انت األعوام التي ســـــ ـــن لقد  ن العجاف التي و هي الســ

األمة  ـــتة التي ألحقت  ــ ــــ ام السـ ة، فقد وقعت فيها حرب األ ابتليت بها األمة العر
مثله منذ حمالت الصليبيين ة عارا لم تصب    . وغزوات التتار العر

ة هو العار وحده، فالتارخ حافل بوقائع  ن احتالل األرض العر ولم 
"تـــاج" هـــذا العـــار الـــذ طلـــب إلى األمـــة  دولـــة، ولكن علىاالحتالل من دولـــة 

الذات، هو القرار الشهير رقم  ة أن تضعه على رأسها، وعلى مفرقها   242العر
  .1967في نوفمبر من عام الصادر 

يف أنه  ــوأته و قة اســــتعرضــــنا شــــرور هذا القرار وســ ــا وفي الفصــــول الســ
ة  فال تنفك عنها وال ع ــــرائيل في عن األمة العر ـــــة إســـ ضــ ــع ق ــ ن األرض وضـــ

ة المحتلة إال الصلح... على الوطن.   العر
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ل أمانة  ارنج،  د  ــو ـــفير الســ يف حاول السـ ـــهاب،  إسـ ذلك، و ــنا  ـــتعرضــ واسـ
يف قــدم  ــة..... و ـــــرائيــل على الجالء عن األرض العر ــ ــ ــــ حمــل إسـ ونزاهــة، أن 
الجانب العري تنازالت وتراجعات لتحقي هذا الهدف، فلم تفلح تلك الجهود من 

االنســحاب إلى قر قيت إســرائيل على إصــرارها وعنادها، تقبل  عيد، و ب أو من 
الصلح ولكن على شروطها....   الواقع الذ ترده، وترضى 

ا للح والعدل ودواعي األمن  ــــك،  مجاف ان هذا الموقف، من غير شـــ و
ون التعامل بين  ذا  ة، غير مســتغرب، وه اة الدول والســالم، ولكنه في واقع الح

ــــرب حتى يرتو ا ـــــ شــــ عة،  ــ ــ ــــ ــ ــ حار السـ لغالب والمغلوب، ومن لم يرض فأمامه ال
.. تو   و
ــها األمة    ــ ــ ــ شـــ انت تع اع التي  ـــــ ــ ــ اة المرارة والذل والضــ انت تلك هي ح

ســين الســادات  اب التي حملت الرئ قين، أن تلك هي األســ ة، وأحســب عن  العر
ــنا فعال.. ــ ـــــ ــ ر، وحســـ خططا لحرب أكتو عدا و ــــد على أن  ــــ ــ ــ انت تلك  واألســ وٕاذا 

بيرة..  ثيرة و ــة، إال أنهــا حققــت إنجــازات  الحرب لم لحق تحرر األرض العر
املين.   سطناها في فصلين 

ة، أن تخرج    ـــرورة قوم ــــ ــــ ــ ا، وضـ ا ومنطق ع ان طب ومن أجل ذلك، فقد 
قــة، وتــدخــل في مرحلــة عززة  ـــا ــ ــــ ــ ــ ــة من المرحلــة الــذليلــة الهزلــة الســـ األمــة العر

، رمة.. أو أق س هو الذ جر ـــرن.. ولكن الع ــ ل ذال وعارا.. وذلك أهون الشــ
ة راحت تزداد  اســــة العر ــ ة، ذلك أن مســــيرة الســ على غير ما تتمنى األمة العر
ل القدرات  يزة للعمل القومي، وتحشــد لها  قة، وتتخذها ر المرحلة الســا التصــاقا 

ــر، تحاول جا م العري المعاصـــ ملكها الح ة التي  هدة أن تجرعها لألمة اإلعالم
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ر من أمجاد  ل ما في حرب أكتو ـــتخدمة لتحقي هذا الهدف الذليل  ة، مســ العر
عة، وٕانجازات أصيلة. م رف   رائعة، وق

ر أن تنتهي، حتى رأ المواطن العري نفسه أمام    ادت حرب أكتو وما 
ة جديدة، وله د اســـ ــ ــة" سـ التراجع القومي.. عهد له "مدرسـ عوة عهد جديد، يتســـم 

اد وأسس" جديدة. ة" جديدة، تقوم على "م   "وطن
ـــير لتحقي دعوتها خطوة خطوة،    ــ ة، تسـ ـــــ اسـ ـــــ ـــة السـ ــ وراحت هذه المدرسـ

الخطب  ادئها جرعة جرعة، ثم ما لبثت أن أخذت تجهر بدعوتها،  وتعلن عن م
ة معلنة أن الموقف العري العام عبر الخمســين  التصــرحات الصــحف ة، و الرســم

ــ ــ ــــ ــ ــحة، وأنه آن األوان للعقل أن عاما الماضــ ــ ــ ــ ة فاضــــ ة، هو خطأ فادح، وغوغائ
ة أن تلجم النزعات  ة والعقالن ة والعلم ــوع ــ ــ ــ ــــ ـــود على الجهل، وحان للموضــ ــ ــ ــ ــــ سـ

ة واالرتجال..  ة واالنفعال   العاطف
ة    اس م الجديدة، أطلقت المدرسة الس عد التمهيد "المدفعي" لهذه المفاه و

ة ألزمة "قوات المشاة"، لتزحف على الجم ة السلم ة تحت شعار التسو اهير العر
ش مع  ل جســارة عزمها على مصــالحة إســرائيل، والتعا ، معلنة  الشــرق األوســ
ة،  ة األمن م ادتها على "أرضـــها" وحدودها اإلقل إســـرائيل واالعتراف بوجودها وســـ

م وطننا. أن "أرضها" هي أرضنا وأن "حدودها" هي في صم ة  ال   غير م
ر، يوم وقد فت   ــــرن من أكتو ـــة "أبوابها" في الثاني والعشـــ ــ حت هذه المدرســ

ـــرر رقم  ــــدر القرار الشـــ ـــة" حجبها  338صــ في مجلس األمن.. ولهذا القرار "قصـــ
ما حجب قصــــة  ة، تماما  م العري المعاصــــر عن الصــــحافة واإلذاعة العر الح

ا 242القرار الشرر رقم  م الستة، الذ أصدره مجلس األمن في أعقاب حرب األ
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ح ال بد لنا من العودة إلى محاضـر مجلس األمن لنتعرف على القصـة من  وأصـ
  أولها آلخرها..

ــورة في    ـــرة والســـ ر، حينما انطلقت القوات المصــ ـــادس من أكتو في الســ
ــرائيلي  ــ ـــ ــ ـــيناء والجوالن، هرول الوزر اإلسـ ــ ــــ هجمتها المجيدة على الجبهتين في سـ

ـانـت منإ ـة العـامـة و ـان إلى الجمع ـة، ووقف على منبر ي عقـدة في دورتهـا العـاد
ـــنته  ــ ــ ـــارخ الغادر" الذ شــ ــ ــ ة "العدوان الصــ و إلى الوفود الدول ــ ــ شـــــ األمم المتحدة 
الخوف  ــرائيل يوم الغفران.. وألح في لهجة متلعثمة  ــــ ــــ ـــر على إسـ ــــ ــورا ومصــــ ــ ــ ـــ ســ
ــع إلى خطو وقف  ــفك الدماء وٕاعادة الوضــ والفزع، عن الحاجة الملحة "لوقف ســ

ة من إطالق النار ا انت مفارقة عجي " و ــــور ــــر الســ قت العدوان المصــ ـــــ لتي سـ
طلب العودة إلى خطو ما قبل  ح في ذلك اليوم  ــ ــ ــــ ــ ـــــرائيلي أنه أصــ ـــــ الوزر اإلســ
ــــــه من على منبر األمم المتحدة، في الخامس  ــــ القتال، وهو هو الذ رفض بنفســــ

ــدا أن تلــك الحــدود قــ 1967من يونيو  د العودة إلى خطو مــا قبــل القتــال.. مؤ
ائد.. حت في مطاو التارخ ال   أص

ــاحتجـــاجــات الوزر    ـــة  ـــال ـــة العـــامــة، يومئـــذ، غير م ــت الجمع ـــ ــ ــ ــــ ومضـــ
ــير  ــ ــ ت المصــــ ـــاكنا، وتر ــ ــــ ه، فلم تتخذ قرارا، ولم تحرك سـ مطال ــرائيلي، وال  ــــ اإلســــ
انت الدول عبر التارخ.. مع المنتصر إذا  للميدان، فتلك هي شرعة الدول منذ 

  ا انغلب.انتصر، وعلى المغلوب إذ
حـــدق    مفردهـــا، فـــإن الخطر  ـــادرة  ـــات المتحـــدة، زمـــام الم وأخـــذت الوال

ان  ، و ض المتوســــ حر األب ـــون عبر ال ة والخمسـ ـــرائيل، وهي واليتها الحاد بإسـ
تور  ــنطن، فتولى الد ــــ ــي إجازته خارج واشــ ـــــ قضـ ـــون في ذلك اليوم  ــ ســـ س ن الرئ

االت ام  ي الق س األمر اســم الرئ ة لوقف القتال ســنجر بنفســه، و صــاالت الدول
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ـــل  صــــ ل من المرحوم الملك ف ــالة عاجلة إلى  ــ ، ووجه رســــ ــ ــ ـــرق األوســــ ــ في الشـــ
والملك حســين الســتخدام نفوذهما لوقف الحرب، ودعا مصــر وٕاســرائيل إلى وقف 
القتـــال.. ثم دعـــا مجلس األمن القومي إلى االنعقـــاد التخـــاذ اإلجراءات الالزمـــة 

  التي تقتضيها خطورة الموقف.
ــالح إســــرائيل،    ــتعرة األوار، تتطور لغير صــ ومضــــى يومان، والحرب مســ

ـــنجر  ســ تور  ادرات أخر منها، أن الد ات المتحدة إلى اتخاذ م ـــارعت الوال فســ
تحتم على  ار، و رن معرض لالنه ـــــ ــ ــ ــــ أعلن أن االنفراج في العالقات بين المعسـ

له مرت  اته، وأن ذلك  و من االتحاد السوفييتي أن يتحمل مسؤول موقف موس
ادل الرسائل مع برجنيف  سون ت س ن ، ومنها أن الرئ النزاع في الشرق األوس
ـــدر  ــرائيل، ومنها أن صــ ــ ـــئة بين العرب وٕاسـ م الســـــوفييتي لوقف الحرب الناشــ الزع
االستعداد للتحرك إلى الشرق  ة  ا الغر طة في ألمان ة مرا ة أمر تي األمر إلى 

، ومنها أن طلبت أ ــــدار األوســــــ ا دعوة مجلس األمن إلى االنعقاد فورا إلصــ مر
  قرار بوقف إطالق النار.

ان    ر، و ـــاء يوم االثنين، الثامن من أكتو ــــ ــــ ــ وانعقد مجلس األمن في مســ
ي، أول من تحــدث فهو الــذ طلــب عقــد مجلس األمن، فــأعلن  المنــدوب األمر

الهجوم في  ل من ســـيناء إلى المجلس "أن القوات المصـــرة والســـورة قد بدأت 
طل هذه  ي وهو  ــــاء المجلس في وجه المندوب األمر ــــ ــــ والجوالن" وحدق أعضـــ
ا  يف أن أمر ــنوات، و ع سـ ــ ام الســـتة، قبل سـ رون حرب األ ــتذ سـ ارة، وهم  الع
العدوان، وأنها هي التي ســـددت  أن إســـرائيل هي التي بدأت  رفضـــت أن تعترف 

ا ال تتزحزح، الضرة األولى، واستمر الجدل حول هذه النقط ع وأمر ة عدة أساب
أنه ال داعي للدخول في التفاصـــيل، فالموقف غامض، واالدعاءات  ررة القول  م
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حثا عن بدء العدوان،  ـــه  ـــغل مجلس األمن نفســ شــ ــارة، وال جدو من أن  ــ متضـ
  ومن المسؤول عن القتال!!

ـــرد اقتراحـــاتـــه، فطلـــب أوال: وقف    ــ ــــ ي إلى ســـــ ثم انتقـــل المنـــدوب األمر
ة األ حث الطرق المؤد ع أن ن ت المدافع.. حتى نســتط رة وأن تســ عمال العســ

ــتمع  ــ عة للقتال، واســ ــا عود الفرقاء إلى المواقع الســــ ا: أن  ــــالم، وطلب ثان إلى الســ
ة،  الغة للمرة الثان ي الثاني، وهم في دهشـــة  أعضـــاء المجلس إلى الطلب األمر

انت في مجلس األمن، و  ات المتحدة  ــتة، قد وقفت فإن الوال ام الســ في حرب األ
أنما هذا المبدأ الدولي  عناد وصرامة، ضد العودة إلى "خطو ما قبل القتال".. 
ون في صالح إسرائيل وحدها.. أما حينما  ستخدم إال حينما  ه ال  المتعارف عل

عيد.. ره من قرب أو  ره تماما، وال تذ ا تن   ون في صالح العرب فإن أمر
ــرت   ــ ــــ ــ ــ ي على هذه المطالب األخيرة.. فقد  واقتصــ لمة المندوب األمر

ــــان حالهم  أنما لســ ه في عجب عجاب، و ــاء المجلس ينظرون إل ــ أحس أن أعضــ
  قول: إذا لم تستح فافعل ما تشاء، وقل ما تشاء"!!

ا    ة مصر فألقى خطا تور حسن الزات.. وزر خارج الكالم الد ه  وأعق
ـــرق  ــ ه أزمة الشـــ ــتعرض ف ــــ ـــتة إلى حرب  مطوال اســ ــ ام الســـ ــ منذ حرب األ ــ األوســــ

ــاء  ــان أعظم خطــاب عري ألقي في األمم المتحــدة.. ال ألنـه فـاق خط ر ف أكتو
ـــــطين في األمم المتحدة في عام  ة فلســـ ـــــ ــت قضـــ ــ ــ قين منذ أن عرضــ ـــا ــ العرب الســـ

ــــي 1947 اســ ــ ــ ــاحة والبالغة، والمنط الســـ ــ ثيرن منهم تجاوزوه في الفصـــ ، فإن 
ان والدولي واعتماد المر  تور الزات.. فقد  ة، أما هو، الد ة والقانون اجع التارخ

ا  افة الصـــوارخ في ثنا لماته، و ان المدفع وراء  ه أكبر أثرا وخطرا.. لقد  خطا
اراته.   ع
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ة.. فقد    ــنعة" الدول ان ســــر "الصــ ه،  ه الزات خطا والوقت الذ ألقى ف
ان قد عب ر، حينما  ه في الثامن من أكتو ـــــر قناة ان خطا ــــ ــــ ش المصـ ر الج

ش السور  ان الج ارليف.. وحينما  س، وأزاح الساتر الترابي، وحطم خ  السو
ـــور تطأ على رأس  ــ حت أقدام الجند السـ ـــــ حيرة طبرا.. وأصـ ـــارف  ــ قد بلغ مشـ

  إسرائيل..
حمل    ة ل انت فرصـــته الذهب اشـــرة، مندوب الصـــين، و ثم تناول الكالم م

ـــــرائيــل على العــدوان على األمــة على الــدولتين العمالقتين،  ــــ ــ ــ "المتــآمرتين مع إسـ
ا  ا وروســ اســة الوفاق بين أمر عد ذلك هاجم ســ ة وعلى شــعب فلســطين" و العر
ين تحرر أراضـــيهم المحتلة من  "التي تهدف إلى خداع العرب، والحيلولة بينهم و

ه بإدانة ال ة خطا عدوان قبل إســـرائيل عميلة االســـتعمار العالمي"، وطالب في نها
م الدعم  ة المحتلة، وتقد ع األراضي العر اإلسرائيلي ، وانسحاب إسرائيل من جم
فاحهم  والمساعدة إلى الشعب العري في سورا ومصر والشعب الفلسطيني في 

ة للشعب الفلسطيني..   لمقاومة العدوان واستعادة الحقوق الوطن
ـــــرائيلي    ان الكلمة فألقى خطإا أوطلب الوزر اإلسـ ا موجزا ال يتجاوز ي ا

انت بيني  ـــــوأ حاال من تلك الليلة، و لمة هزلة مهتزة أســ ـــفحة، وما رأيت له  ــ صــ
ــاجالت مطولة، هائجة مائجة، عبر عدة أعوام، في األمم المتحدة  ــ ــــ ــ ـــ ينه مسـ  –و

ان  ــــــة والتارخ.. ولكنه  ــ ــ اســـــ ــ ــ ــــ ــ ــ الحجة والمنط والقانون والســ نت فيها أدمغة 
شيء واحد، أنه جاثم ع ..يدفعني    لى وطني، محتل دار

ة وأنه إوختم    ة السـلم العودة إلى شـعار المفاوضـات والتسـو ه  ان خطا ي
ـــيتكلم في جلســــة مقبلة" وقالها في لهجة متلعثمة، قابلها الجمهور اليهود في  "سـ

سار..   القاعة بوجوم وان
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ا فتحدث عن وقف القتال، ومندوب    وتعاقب على الكالم مندوب برطان
.. وانتهت االتحاد ال الوفاق الدولي ومراحل أزمة الشــرق األوســ ســوفييتي مشــيدا 

ين اآلخرن، ودون  ــاعتين، دون أن يتكلم أحد من المندو ــ ــة في أقل من ســ الجلســــ
ــأنمــا أراد المجلس أن يترك القرار للميــدان، ميــدان  أن يتخــذ المجلس أ قرار، 

ـــرع ــة، وتلك هي الشـــ اســــ عدها ميدان الســــــ أتي  ة، ثم  ة، وذلك هو المعر ة الدول
سرن.. سر أمام المن ن ه، ينتصر للمنتصرن، و   موقف مجلس األمن وسلو

ة، في اليوم الثاني    ر  –وانعقدت الجلســـــة الثان ـــع من أكتو فتكلم  –التاســ
ـــوفييتي، والهند،  ــ ــــورا، واالتحاد السـ ـــــا، وســ ــا، والنمسـ ــ ا، وفرنســ ـــالف و يوغوســـ مندو

يرو، و  ا، و ناما، وغين ا، و ين انت الكلمات و ا والســــودان، و ــ ســ ٕاســــرائيل، وٕاندون
ـــدر عنها أ  ــ صــــ ـــــة دون أن  دة للموقف العري، وختمت الجلســــ في معظمها مؤ

ة وسبيال.. ع غا ستط   قرار، وترك حبل القتال على غاره، يتجه إلى حيث 
   ، ـــور ــ ــــ ــ أمور مثيرة.. أولها أن المندوب السـ ــــة تميزت  ــ ـــــ ولكن هذه الجلسـ

ه مراحل األزمة زميله المصــر في ال ا مطوال شــرح ف قة، ألقى خطا جلســة الســا
ــور في الميــدان هي التي تقــذف  ــ ـــــ ــــ ش السـ ــة الج ــانــت مــدفع ــل أدوارهــا، و في 
ـــرائيلي تهجم على  ــــ ــــ لمــاتــه إلى قــاعــة مجلس األمن، وثــانيهــا أن المنــدوب اإلســـ

ادله المندوب الروســــي االتهام بنفس الل ذاءة، ف ـــوفييتي بوقاحة و هجة االتحاد السـ
ــــــلهــا إلى الجبهــة  ــــ ــوارخ المتطورة يرســــ ــ ــــ ــــ مزــد من الصــ ــه  والعملــة، وليتــه رد عل
ـــرائيل في الميدان..  ــورة، حتى يتولى الجند العري تأديب إســــ ــ ــ ـــرة والسـ ــ المصــ
ات  ا إلى الوال ــؤاال عال ــ ــــ ــ تور الزات، وجه ســ ــــر الد ــــ ــ وثالثها أن المندوب المصــ

ا ــاعات "التي تقول أن أمر ــ ــــ ــــ ــحة اإلشــ ــ ــــ ــــ العون  المتحدة عن صــ ــرائيل  ــ ـــــ ــــ تمد إسـ
ي، فلم  صل إلى مسامع المندوب األمر ".. غير أن السؤال العالي لم  ر العس
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عد أرع  ـــــة..  ــــ ـــمت من غير جواب.. ورفعت الجلســ ــ ــــ الصــ ذب، والذ  د ولم  يؤ
  ساعات طوال عراض..

ل    ر، وتكلم فيها  واســتؤنفت الجلســة الثالثة، في الحاد عشــر من أكتو
ا و ة والمملكة المتحدة، واالتحاد من مندوب غين ــعود ــ ــ ــ ـــ ــ ة السـ يرو والمملكة العر

صـــورة عامة.. وقد  ــ  انت خطبهم تدور حول أزمة الشـــرق األوسـ الســـوفييتي، و
و مصــر وســورا وٕاســرائيل، وتعادلت الحدة والشــدة في  اشــترك في المناقشــة مندو

ـارات.. ففي ذلك اليوم  ــر  –الكلمـات والع ــ ــ ــ ــــ ـ –الحـاد عشــ ـا  العون بدأت أمر
ر إلســـرائيل دأت إســـرائيل تأخذ أنفاســـها في الميدان .. ورفعت الجلســـة العســـ .و
   إلى اليوم التالي .

عد ظهر اليوم التالي   ان مندوب نيجيرا اول 12 –واســتؤنفت الجلســة  ر ف اكتو
ــل من منــدوب  ــا فــأيــد الموقف العري , ثم تحــدث  ين عــه منــدوب  المتكلمين وت

ا وإ  ا وروس ان معظم سرائيل استرال وسورا ومصر ولم تتجاوز الجلسة ساعتين، 
  الكالم فيها ردودا متقابلة متساجلة، وتأجلت الجلسة إلى أجل غير مسمى.

املها، لم ينعقد خاللها    ام  ــــعة أ ــــ ــــ ــمى تســ ــ ــ ــــ وامتد هذا األجل غير المســــ
ــــاء دعوته.. وقد يخيل للمرء أن هذه  ــــ ــ ــ قترح أحد من األعضـــ مجلس األمن، ولم 

ا س فيها ما يدعو إلى انعقاد مجلس األ ــاكنة، ول ــــ ــ ــ ــعة قد مرت هادئة ســـ ــ ــ ــ م التســـــ
  األمن وهو الجهاز األعلى لألمم المتحدة المسؤول عن األمن والسالم في العالم.

ام في الحرب    انت هي أخطر األ ـــعة،  ــ ـــ ــ ام التســ ولكن الواقع أن هذه األ
ام الحرب انت أخطر أ التأكيد فقد  ة، و ــــرائيل ــــ ة اإلســــ ـــــالم في العالم  العر ــ ــ والســـ

ة  ة الثان ــعت الحرب العالم ــ ــــ ثيرة منذ أن وضـــ ــــره، لذلك العام ورما ألعوام  ــ ــــ أسـ
  أوزارها..
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ـــات التي    ا مجلس األمن عند المناقشـ ت أمر ـــعة تر ام التسـ ففي هذه األ
دأت حملتها  ر، و ـــهر أكتو ــ ــ ــ ـــ ــر من شــ ــ ــ ــ ـــ ــ انتهى إليها في الليلة الفائتة، الثاني عشـ

ـــرائ ــ ــ ــاندة إســ ـــ ـــا إلى الكبر لمســــ ــــ ، رأســ حر ــرن" الجو وال ــ ــــ يل، عن طر "الجسـ
حر  ع إلى ال ــــا ـــادس والسـ ــطولين الســ ــ ـــرائيل، وتم تحرك األسـ مطارات وموانئ إســ
ســطناه في فصـل  ما  ة،  ، ثم االســتنفار النوو للقوات األمر ض المتوســ األب
ـــــترداد مواقعها في  ــ ــ ــرائيل من اســـ ــ ــ ــــ ين إســ ه األمر من تم .. وما انتهى إل ـــاب ــــ ــ ســـ

ة لثغرة الدفرســـوار، ومنها الج والن وجبل الشـــيخ وزادة، واختراق القوات اإلســـرائيل
س. ة لقناة السو   إلى الضفة الغر

ر    عد أســـبوع من  –وفي العشـــرن من أكتو عد أســـبوعين من الحرب، و
ي  الناط الرسمي األمر توقف مجلس األمن عن االنعقاد، فوجئ العالم الدولي 

علن أن "الرئ تور وهو  فاد وزر خارجيته الد ــون واف على إ ــ ســ ي ن س األمر
اشرة  احثات م ة ليجر م ومة السوفييت و بناء على طلب الح سنجر إلى موس
ــــرق  ــــ ـــــع حد للحرب في الشـ ـــائل الكفيلة بوضــــ ــــ ــوفييت حول الوســ ــ ــ مع الزعماء الســـ

الم صرح. " مفاجأة واضحة في    األوس
و في   ســنجر إلى موســ تور  اليوم ذاته، ومن المطار ذهب  ووصــل الد

رتير العام للحزب  المســــتر برجنيف الســــ ي إلى الكرملين واجتمع  الوزر األمر
و حتى  سنجر إلى موس الشيوعي.. ولم تمض أرع وعشرون ساعة على زارة 
ـــلتا إلى اتفاق  ا قد توصـــــ ــ ــ ا وروســــ ض "أن أمر ـــم البيت األب اســـــ أعلن المتحدث 

ـــروع قرار لوقف  ، وأن على مشــ ـــرق األوســـــ ة النزاع في الشــ ـــو إطالق النار ولتســ
ـــوفييتي وجها الدعوة إلى مجلس األمن لالنعقاد فورا.."  ــ ــ ـــــ ي والســ الطرفين األمر



  

-247-  

ســـتأنف الجلســـة  ــنطن ليبدأ مجلس األمن أعماله و ي إلى واشـ وعاد الوزر األمر
  من جديد.
ان يو    ر، و ـــرن من أكتو ــ ــ ــــ م أحد، وانعقد مجلس األمن في الثاني والعشـــ

قة  ــا ـــ ــ ــ ــــ ام الســ ان متعطال في األ عد أن  عمل في يوم العطلة،  ه أن  ان عل و
ـــة  قة الخامســـ ــرة والدق ــ ـــاعة العاشــ ـــب بل انعقد ليال في الســـ س هذا فحســـ لها.. ول
ـــا واالتحـــاد  ـــرة. وعلى المواطن العري أن يتـــأمـــل، فـــذلـــك مـــا أرادتـــه أمر ــ ــــ ــ ــ عشـ

  "!!السوفييتي.. "وما شئت أنت ال ما شاءت األقدار
ل أدب واحترام    قول  ا، ل ـــترال ــــ ـــــة، وهو مندوب أسـ س الجلســـ وافتتح الرئ

ــة، رغما عن  ــ ـــور هذه الجلســ ــ ـــاء المجلس موافقتهم على حضـ ــاكر ألعضـــ ــ "إني شــ
ات  ل من الوال ي  ة عاجلة من قبل مندو اإلعالن القصـــير، وذلك بناء على رغ

ــــوفييتي".. وما دام لف "االتحاد" وار  ــ ــ ــم العمالقين المتحدة واالتحاد الســ ــــ دا في اســــ
!! شأن أزمة الشرق األوس  الكبيرن فقد بدأ أنهما اتخذا موقفا "موحدا" 

ان إوما    ن بدأت الجلســـة العاجلة، وجلس األعضـــاء في مقاعدهم حتى 
ات  ــــوفييتي والوال ــم االتحاد الســـ حمل اســـــ ــروع قرار  ــ موظفو المجلس يوزعون مشـــ

االشتراك..   المتحدة مقدم منهما 
ــب اإل   ــ ــ ــــرح وحســـــ ــــ شـــ ي الكالم ل عة، فقد بدأ المندوب األمر جراءات المت

ـــــوفييتي،  ــــتراك مع االتحاد الســـ ــ االشــ ات المتحدة،  ـــــروع القرار، فقال "إن الوال مشـــ
م اقتراح  قا لهدف واحد وهو اتخاذ عمل مشترك وتقد دعت لعقد هذه الجلسة تحق

ـــول إلى وقف عاجل إلطالق الن ــ ــ ـــــد الوصـــ ــ قصـــ ــترك إلى المجلس وذلك  ـــ ــ ار، مشـــ
وللشروع فورا في مفاوضات بين الفرقين، تحت إشراف مناسب، تطلعا إلى بلوغ 
ــــادر من مجلس األمن في نوفمبر  ــــ ـــتنادا إلى القرار الصــ ــ ــ ــالم عادل ودائم اســـ ــــ ــ ســ



  

-248-  

ــون أن 1967 ــــ ــ ــ ســــ س ن المه قائال "لقد واف الرئ ي  ع المندوب األمر .." وتا
و بناء على دعوة من سنجر إلى موس تور  رتير العام برجنيف،  طير الد الس

ه بين  ــــروع القرار المتف عل ــ ــ ــــ احثات، فالمجلس ير أمامه مشــ ونتيجة لتلك الم
ات المتحدة واالتحاد السوفييتي، و  ومتينا ترجو إ الوال ن عمال عاجال من قبل ان ح

ــــروع القرار ال  ,مجلس األمن" ــ ــحا "أن مشـــ ــــ ــ المه موضـ ي  ع المندوب األمر وتا
القتال بإرســال ينطب على الفرقاء  وا  شـــمل الذين اشـــتر المعنيين وحدهم، ولكنه 

ـــوفييتي  ــــ ـــــ ـــأننـــا نحن، االتحـــاد الســ ـــد أن أبلغ المجلس  وحـــدات.. وأخيرا فـــإني أر
ما نعتقد أن  صـــــورة عاجلة..  ــر  ادل األســـ أنه يجب ت ات المتحدة نعتقد  والوال

أن ي ـــالم وذلك  ــ ــ ــ بيرة في تحقي األمن والســـ ـــاهمة  ــ ــ ــــ تبنى هذا المجلس يؤد مسـ
  المشروع فورا"..!!

ات المتحدة    ــــالة عن الوال ان يتكلم أصـــ ي  ـــــح أن المندوب األمر وواضــ
ــد  ان يجســـــ ه في مجموعه  ـــــال عن أن خطا ـــوفييتي، فضــ ة عن االتحاد الســــ ا ون
أنما لسان حاله  طرة على أعضاء المجلس، و ان والس الطغ ا يتسم  موقفا عمالق

م أن تتبنوه فورا..قول، هذه نتيجة مشاوراتنا، وه م، وعل   ذا هو قرارنا، أمام
ــم االتحاد    ــ ــــ اســـ ــــمه و ــــ اســـ ي  ـــوع تعرض له المندوب األمر ــــ ـــ وثمة موضـ

 .. ادل األســـر ون واردا في مشـــروع القرار، وهو مســـألة ت الســـوفييتي، دون أن 
شـأن األسـر اإلسـرائيليين،  وسـنعالج في فصـل مقبل االهتمام الصـارخ إلسـرائيل 

يف أن ـــتحوذ على  لنر  ـــر اإلســــرائيليين قد اسـ ـــع مئات من األسـ ضـ ـــوع  موضـ
لمة واحدة عن مليونين من الالجئين  قوال  مين، دون أن  اهتمام العمالقين العظ

ارهم.. عيدين عن وطنهم ود ام،    الفلسطينيين، الذين قضوا رع قرن في الخ
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ــــي فقال "إن    ـــ ه، المندوب الروســــ ــــر ــــ ــ ي، تحدث شـ عد المندوب األمر و
حتم على مجلس  ـــالم الدولي.. مما  ــــ ة الســ ـــــورة جد صــــ الحالة في المنطقة تهدد 
ة  ـــو ــــفك الدماء وتحقي تســـــ ــ ة بوقف ســ األمن أن يتخذ اإلجراءات العاجلة للمطال

ة، على أســاس قرار مجلس األمن رقم  ة ســلم نوفمبر  22الصــادر في  242عمل
ـــاورات، فإن االتح1967 ــ ــ ــ ـــــر، ونتيجة للمشـ ــ ـــوفييتي .. وفي الوقت الحاضـــ ــ ــــ اد السـ

ـــروع قرار يدعو إلى  ــــ مشــ ات المتحدة قد تقدما إلى المجلس  ـــتراك مع الوال ــ االشــــ
ة  242وقف إلطالق النار، وللتنفيذ العملي العاجل لقرار مجلس األمن رقم  لتسو

ع  ة إلى الوفاق الدولي تا ــمن ــ ـــارة ضـــ ".. وفي إشــــ ـــــ ـــرق األوســ ــ ة في الشــ ــ ــ اســـ ــ ــ ســـ
ــــوفييتي حـديثـه قـائال "إن  ــــ ــ ــ ــــرق أالتطورات الخطيرة في المنـدوب الســ ــــ ــ ــ حـداث الشــ

قضـــي أن  ح الواجب  ، تناقض تخفيف التوتر الذ تحق مؤخرا،  وأصـــ األوســـ
ة، والوقت ال ينتظر" وختم المندوب  ـــلم ـــ ــــ ة عادلة وســــ ـــو ـــ ــــ ــ تتجه األمور نحو تســ
عتبر أنه يتوجب على مجلس  ــــوفييتي  ـــ ــ المه قائال "إن االتحاد الســـ ـــــوفييتي  ــــ الســـ

موج عمل فورا  ـــــدر القرار الالزم في هذا اليوم، األمن أن  ــ ــ ــــ صــ ب الميثاق، وأن 
ع أعضـــاء مجلس األمن  وفي جلســـة المجلس هذه، واالتحاد الســـوفييتي يدعو جم

فعلوا ذلك".   أن 
ــــوفييتي أن "العمالق" يتكلم، عما فعل    ـــ الم المندوب الســـــ ـــح من  ـــــ وواضــــ

ة ال مطال تف  ي، فقد شرح مشروع القرار المشترك ولم  مجلس أن زميله األمر
  يتبنى القرار، ولكن أن يتبناه "في هذا اليوم وفي هذه الجلسة".

ومتــه تملــك    ــأن "ح ثم تنــاول الكالم المنــدوب البرطــاني مبتــدئــا حــديثــه 
ــعب معها االعتقاد  ــ صـــــ ـــاعب التي يجب التغلب عليها، مما  ــــ المصــ معرفة جيدة 

ان ينقص هذا الحديث  ـــول إليها غدا" و ــــ ن الوصــ م ة ما  ــو ـــ ــ ح أن تســ ــح ـــــ الصــ
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اســة  لها هي من صــنع الســ لة  أن تلك "المصــاعب" بل والمشــ اعتراف صــرح، 
ـــم في خل هذه  ا دورها الغاشـــ غفر التارخ لبرطان ة، ولن  ــتعمارة البرطان ــ االســ

ة.   المأساة اإلنسان
ــه من تعبير    ــــاجــــ ــــه، انزعــ ــ ــا ــاني، في خطــــ ــ ولم يخف المنــــــدوب البرطــ

ــراف المناســـب، فقد ا  المفاوضـــات تحت اإلشـ ــ ، أن روسـ فهم منها، وهو على ح
ستأثرا  حتكرا أزمة الشرق األوس بين أيديهما وأن  ات المتحدة قد اتفقا أن  والوال

منافعها" وحدهما. "  
ــارة ماكرة، حين قال    ــــ ــــ ذلك، من إشــــ الم المندوب البرطاني،  ولم يخل 

ا شحن األسلحة إلى الم ا وأمر ل من روس ومتي تأمل أن توقف  نطقة.. "إن ح
  لقد توقفنا نحن حينما بدأت الحرب..".

ـــوفييتي وتحدث المندوب اإل   ــ ي الســـ ـــروع القرار األمر ــ ــــي، فأيد مشـــ فرنســــ
ما فعل زميله البرطاني فقد أكد "أن المفاوضات تحت اإلشراف  صورة عامة، و
المه ليوجه  ع  اشر" ال تعني إال شيئا واحدا وهو إشراف مجلس األمن.. وتا الم

ح صفعة إل قوله "إن مشروع القرار الذ أمامنا تص ا  ى االتحاد السوفييتي وأمر
ان مفهوما أن الدولتين اللتين  املة وفرصة الستعادة السالم، فق إذا  ة  له فعال
ـــلحة إلى  ـــخمة من األسـ ن شــــحناتهم الضـ م ــرع ما  أســ ان أن توقفا  ه تنو تقدمتا 

  المتحارين"..
ذا أثارت شـــحنات األســـلحة،   ا وفرنســـا، فوجها  وه فين برطان ة الحل شـــه

ان لكل منهما في  ـــالم، و ــــ ـــعار الســـ ــــ ا معا تحت شـــ ا وأمر ــــــ انتقادهما إلى روســــ
الماضي دور خطير في تخرب السالم، ودور أخطر في شحن األسلحة إلى بلد 

  السالم.
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ــودان،    ــ ــ ــ ا، والســـــ ــ ــ ــــ ــ ــ سـ ناما، وٕاندون ا، و ين ل من الهند و و  ثم تكلم مندو
ـــا، و ــ دة لوجهة النظر والنمســ اناتهم مؤ انت معظم ب ة، و ــــعود ا، والســـ ـــالف وغوســــ

ة.   العر
قول "إن ما    ـــيف ل ــــ الســــ الم موجز، حاد  ـــين، في  ــــ وانبر مندوب الصــــ

ذلك فعلته الدولتان العظم ــــدهما، و ــــف عن مقاصــ شــ ان في مجر األحداث قد 
ــــلم وا ، وعن محاولتهما فرض حالة الال ســـــ ـــــ ــ ـــرق األوســ ــ ــ لال عن تآمرهما في الشــ

ــعب العري، واآلن فإن الدولتين العمالقتين قد قدمتا  ــ ــــ ــــ ة، على الشــ حرب مرة ثان
ه  الموافقة عل ســرعة مشــروع قرار ملف من اختراعهما إلى مجلس األمن، طلبتا 
ا فرصـــة للتشـــاور بين أعضـــاء المجلس، ولحصـــول األعضـــاء  فورا، دون أن تتر

ومــاتهم.. إن هــذا اإلجراء في مــات من ح فرض اإلرادة على المجلس  على تعل
قرر أن  ه.. ولذلك فإن الوفد الصيني  هو شيء غير معقول، ونحن ال نواف عل
انت هذه صـــفعة أخر  ور" و ت على مشـــروع القرار المذ شـــترك في التصـــو ال 
ثيرات من أمثالها  عدها  ـــفعات مماثلة.. وجاء  قتها صــــ ــ ـــ ــيني، ســ ــــ من الوفد الصـ

  وأشد..
ـــرائيــل    ــــ ـــــ ــة تنبئ أن اهــذه المرة وألول مرة، بنبرة عــوتحــدث منــدوب إســ ل

ــــــرائيل قد  اق أن إســـ ــ ــ ـــرائيل، وقال في هذا الســـــ ــــ موازن القتال قد مالت لجانب إســ
ـــــرائيل في خطر  ــــ ــع أمن إسـ ـــ ــ ــ ـــد هجوم، لو نجح في أهدافه، لوضـ ــــ نجحت في صـــ
ون  شر أن  ي الروسي فنحن نقبله  ة لمشروع القرار األمر النس م.. أما  جس

شـ انوا.. مفهوما أنه  ع القوات المحارة الموجودة في الجبهة من أ بلد  مل جم
اب  حر في  ـــار ال ــ ــ ــ ــــ عني وقف الحصــ ذلك فإن وقف إطالق النار يجب أن  و
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ـــبيل  ــــ ــــ ذلك فنحن نعتبر أن إخالء ســ من.. و ـــــته جمهورة ال ــ ــ المندب الذ فرضــــ
ستغنى عنه في أ اتفاق لوقف إطالق النار".   األسر شرطا ال 

رها المندوب وتكلم مند   الما موجزا، فرفض الشرو التي ذ وب مصر، 
ـــرة،  ــ ــ اشـ ـــورة م ــ ــ صـ الرفض أو القبول  ــروع القرار  ــ ـــ ــــرائيلي، ولم يتعرض لمشـ ــ اإلســ

ه مرور الكرام. مر عل أن    واكتفى 
اح يوم االثنين    ــ ــف من صــ ــاعة الواحدة والنصــ وامتدت المناقشــــة إلى الســ

ــرة والرع  انت قد انعقدت في الســــاعة العاشــ ــاء األحد.. وطرح مشــــروع و من مســ
أرعة  ه  ، وتمت الموافقة عل ت، فرفعت األيد ــو ي للتصــ القرار الروســــي األمر
شــترك في  عشــر صــوتا.. أما العضــو الخامس عشــر، الصــين، فقد أعلن أنه ال 

ت.   التصو
ــأن وقف  338واتخذ المجلس القرار رقم    شـــــ ـــت الفقرة األولى منه،  ــ ونصــ

ـــأن مجلس ـــة في القتـــال  إطالق النـــار،  ــتر ــــ ــــ ــ ع الفرقـــاء المشــ األمن "يـــدعو جم
رة، فورا، خالل اثنتي  ــ ع األعمال العســ ــر لوقف إطالق النار وٕانهاء جم الحاضــ
ــــدر فيها هذا القرار، وذلك في المواقع التي  صـــ ــاعة منذ اللحظة التي  ــــ ــــرة سـ ــ عشـ

ع أن تقول  حتلونها اآلن".. ولفظة "اآلن" فيها البالء األكبر، فإن إســرائيل تســتط
  هنالك.. وعلى الدوام، أن خطو وقف القتال هي هنا، أو هناك، أ

ــرو التي    اغة الرخوة للقرار، ومن الشـــــ ــــحا من هذه الصـــــــ ان واضـــ وقد 
ــتلعب لعبتها  ــ ــــرائيل لن تنفذ القرار وأنها ســــ ـــرائيلي، أن إســــ ــ ــ ـــردها المندوب اإلسـ ـــ ســ

ــــعار وقف إطالق النار، ولم ــــ ــــ ـــتمرار إطالق النار تحت شــ ــ ــــ ــــ اسـ ال..  المعروفة 
ـــــوفييتي ملجوم  ـــ ــ ــ ـــــلحة.. واالتحاد السـ ـــــ أحدث أنواع األســـ ات المتحدة أمدتها  والوال
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ــت إلى اتفاق العمالقين  و التي أفضــ ــ ــنجر إلى موســ ســ زارة  الوفاق الدولي، و
ل شيء..   على 

ـــعت ثغرة    ــ ــتمرت في الحرب، فوسـ ــ ــــرائيل اســ ــــة.. فإن إســ ـــدقت الفراســ ــ وصـ
ذلك فإنها توغلت الدفرسوار التي نفذت منها إلى الضفة ال س، و ة لقناة السو غر

ة تتحدث  حت أجهزة اإلعالم الصهيون عض الشيء، وأص في األراضي السورة 
. ة إلى القاهرة، وٕالى دمش م في الطر المؤد ة تتح   أن القوات اإلسرائيل

ـــــدور قرار مجلس    ــر عقد مجلس األمن في اليوم التالي لصـ ــ وطلبت مصــ
ر، وتكل 23 –األمن  ــغر أكتو ــ ا لعله أصـ ة وألقى خطا تور الزات في البدا م الد

ـــائها إلى يومنا هذا، فقال "لقد طلبت عقد  خطاب ألقي في األمم المتحدة منذ إنشــــ
ـــوع عدم تنفيذ القرار رقم  ــــ ــــة للنظر في موضــــ ــــ الذ  1973لعام  338هذه الجلســـ

ار إجراءات وقف إطالق النار التي أمر بها مجلس األمن األمس، وانه "، صدر 
ت مندوب مصر عند هذه الكلمة الموجزة.   وس

ــه اللف    ــا مطوال أكثر ف ـــــرائيــل الكالم فــألقى خطــا ــــ ــــ وتنــاول منــدوب إسـ
را أن إســرائيل قد خرقت وقف إطالق  النار، وأن مصــر وســورا قد  والدوران، من
رر المعــاني التي  بــدأتــا الحرب، وأنــه يجــب عليهمــا أن يتحمال نتــائج الحرب، و

قة.سردها في خطا   ب الجلسة السا
ــم االتحاد    اســـ اســـــمه و مشـــــروع قرار جديد  ي  وهنا تقدم المندوب األمر

ـــاب وحمل رقم  ــــ د القرار السـ ــــــوفييتي، يؤ "يدعو إلى وقف إطالق النار  339الســ
انت محتلة من القوات،  رة، واالنسحاب إلى المواقع التي  ع األعمال العس وجم

."   وقت صدور القرار الساب
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ه مندوب االتحاد الســوفييتي وطلب    مندوب الصــين الكالم، فاعترض عل
قان الكالم  ادل الفر ــين بنقطة نظام، وت ــــ ـــــ مثيرا نقطة نظام، وقابله مندوب الصـــ
ـــاء، ومن قبــل  ــــ ـــــ واالتهــام، ووقع هرج ومرج في قــاعــة المجلس من قبــل األعضــــ

س إلى  رفع الجمهور اليهود في القاعة، واختل نظام الجلســة، مما اضــطر الرئ
س وتم االتفاق أن يلقي مندوب  الجلســة وعاد أعضــاء المجلس إلى ما وراء الكوال

ي الروسي. ت على المشروع األمر صار إلى التصو ه، ثم    الصين خطا
ــــين الكالم، فألقى    ــــ ــ ــ ــــة إلى االنعقاد، وتناول مندوب الصــ ــ ــ ــ وعادت الجلســــ

ات المتحد ه على االتحاد الســـوفيتي والوال ا ســـاخنا حمل ف ــارة، خطا ة حملة ضـ
ــطيني، وأن االتحاد مواتهمه ـــ ــ ــ ــعب الفلســـ ــ ــــ ة والشــــ أنهما يتآمران على األمة العر ا 

حق أطماعه ون القدر الذ  ة  قدم الســـــالح إلى الدول العر ــوفيتي  ه في ذو فالســـ
قاء الوفاق الدولي في إطار  ا إل ــاومة مع أمر ــــ فل له المسـ ـــــ و ــــرق األوســ الشـــ

ةممصــــــالحه ان  خطا…ا المشــــــتر عز و ة تبترجم  ب مندوب الصــــــين  مطوال، 
الوفاق  امال، لوال ضــي عبر عن رأ إنســان العالم الثالث المبتلى  المقام، فهو 

ه. عيدا عن مصالح شعو قرر مصير دول العالم الثالث،    الدولي الذ 
ـــد العمالقين        ــــ ــ ـــ ــ ــة ضــ ـــين من مرافعتــه االتهــام ــــ ــ ــ عــد أن فرغ منــدوب الصـــ و

ه أرعة الكبيرن، طرح مشـــــرو  ت، فواف عل ـــو ي  الروســـــي للتصــ ع القرار األمر
عشر عضوا، وامتنع  العضو الخامس عشر، مندوب الصين، عن االشتراك في 

ه رها في خطا اب التي ذ ت لألســــ وانتهت الجلســــة الســــاعة التاســــعة  …التصــــو
شــرحون فيها "مفهوم"  عد أن خطب األعضــاء خطبهم  المألوفة المعروفة   ليال، 

ارة، وفي هذه الكلمة وفي هذا الحرف.الق   رار في هذه الع
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ــــر        ــ ــ ع والعشــــ ة في و وجاء اليوم الرا ــاحة المعر ــــ ــ ــ ان أخطر يوم في ســ ن ، ف
ورك، فقـــــد أنعقـــــد مجلس األمن في  ـــدان مجلس األمن في نيو الوطن، وفي ميــ
تور  ، وابتدأ الد عة مســاء بناء على طلب عاجل من الوفد المصــر الســاعة الســا

ار وقف …ات قائال:"هذه أوقات خطرة في تارخ بالدناالز حث انه . نرد أن ن
إطالق النار، وانتهاك إسرائيل لقرار مجلس األمن الذ وضعه االتحاد السوفيتي 

ات المتحدة د اندلع في الشرق األوس قن حرا جديدة، عدوانا جديدا، إ. …والوال
ـــاعة  ــ ــتمر في هذه اللحظة، في هذه السـ ـــب توقيت الو وهو مســــ احًا حســـ ــ ــ احدة صــ

ة في  ـــرق ــ ـــ ــفة الشـ ــ ــ ــ ـــرة، تتعرض للهجوم القاهرة إن قواتنا في الضـ ـــــ ـــيناء المصـ ــ ســــ
ـــوارخ  موجهة  ـــ ــ ــ ة، وفي نفس الوقت، فإن صــــ الليزر وطائرات فانتوم األمر

ة هي ميدان  ــفة الغر ــــ ــ ــــــمالي، في الضـــ ــتثناء القطاع الشـــــ ــــ ــ اســـ ع القطاعات،  جم
ة حرب غادر  دأت تحةلمعر ــتار وقف إطالق النار الذ اقترح، أعد لها و  هت ســـ

ا، وأقره المجلس ــــوفيتي وأمر ــ ــ ل من االتحاد الســ ــد …لهذا المجلس  ــ ــــ ونحن نصــ
ــ.نحن …الهجوم ش ونحن ســـ ش  واقفين ونحارب  ونموت واقفين، دون أن نع نع
  …راكعين"

رة قد وجهت دعوة عاجلة إلى    انت مصر في ذروة هذه األزمة العس و
ا إلرســـال قواتهل من االتحاد الســـوف ة مييتي وأمر ا المســـلحة إلى المنطقة لحما

التدخل موقف إطالق النار، وتطالبه ر لوضع حد لسير المعارك الدائرة الا  عس
ــر أما  ــ ــــ تور الزات هذا الطلب المصـ س.. وقد ردد الد ــو ــــ على طرفي قنال الســـ

ا  ة إنقاذ.. إننا نأمل من أمر ا صاحبي مجلس األمن، فقال "إننا نرد عمل وروس
ا". أ عمل آخر يراه المجلس مناس   قرار وقف إطالق النار إنقاذ الموقف، أو 
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ــرائيل ترد على    ــ ه المعروفة، زاعما أن إسـ أكاذي ـــرائيلي  ورد المندوب اإلســ
ة، مدعومة  ــــــرائيل ــ ــ ـــير إلى أن القوات اإلســـ ــ ــــ لها تشــــ النار، مع أن التقارر  النار 

انت تنتهك وقف ا، هي التي  رة..  أمر ـــــ ــ ــع أعمالها العســ ــ ــ إطالق النار وتوســـ
ــــاند  ــــ ة الحرب في الميدان، هي التي تســ ـــرائيل في معر ــ ــــاند إســـــ ــــ ا التي تســ وأمر
ذاءتها، حين قال مندوب إســرائيل  إســرائيل في مجلس األمن، حتى في وقاحتها و
ــهدا  ــتشـــ ــتكى" مســـ ــ قني واشـ ــ ــ ى وسـ ــــرني و في مجلس األمن، عن مصـــــر.. "ضـ

ان لهذا الكالم المثل العري المعروف ا ما  عرف أنه لوال أمر أسـره  .. والعالم 
ا عدو العرب  ان في مجلس األمن.. أمر ون له م ه أن  ـــاح ــ ــ ــ ـــــ الوقح وال لصـ

قهم الجديد!! م، وصد   القد
ـــاه    ي لفتـــت انت لمـــة المنـــدوب األمر ين، ولكن  وتكلم عـــدد من المنـــدو

ــــفت عن مزد من التواف بين رو  شـــــ ات المتحدة في المجلس، ألنها  ا والوال ـــــ ســــ
ـــدور قرارن اثنين من مجلس األمن  تلك المرحلة الخطيرة، فقد قال "رغما عن صـــ
بوقف إطالق النار، فإن القتال ما يزال مســـتمرا في منطقة الصـــراع.. ولقد اجتمع 
ــــر أن يدعو مجلس  ــــ ــ ـــــر، وقد طلب الوزر المصـ ــــ المجلس بناء على طلب مصــ

ـــوفييتي وأمر  ــ ــــراف على األمن االتحاد الســـ ــــال قواتهما إلى المنطقة لإلشــــ ا إلرســــ
ـــتمع  ـــــ ـــمان تنفيذه.. وفي نفس الوقت فإن المجلس قد اسـ ــــ وقف إطالق النار ولضــ
التالي تتحمل  أن مصر لم تلتزم بوقف إطالق النار وهي  إلى ادعاءات إسرائيل 
األمس أنه من  ما قلت  ــتئناف القتال.. وأرد أن أقول مرة أخر  ــ ــ ة اســـ ــؤول ــــ مســـ

ـــت صــــدد هذه االتهامات المتناقضــــة (!!) وعلى أ حال المسـ قة  حيل معرفة الحق
ات المتحدة ال تر أن تور الدول العظمى، عن طر إرسال قواتهما،  فإن الوال
س خل مجابهة  ـــــ ل ـــرق األوسـ ــ ـــالم.. إن هدفنا في الشـ ن أن يوفر حالة الســـ م
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رة، ولكن لنشجع ض النفس والحذر من قبل الفرقين. . إن المستر مالك عس
ل جهودنا لتنفيذ وقف إطالق النار.. وقد  أننا بذلنا  عرف  ــــي)  (المندوب الروســـ
ـــوفييتي في  ـــنجر واالتحاد الســ ســ تور  قمنا بدورنا بتنفيذ االتفاق الذ تم بين الد
ــين العالقات على جبهة  ــ جزء من جهدنا لتحســـــ ــداقة،  ـــ و، بروح من الصــــ ـــــ ــ موســ

ـــوفييتي" ـــعة مع االتحاد الســ ـــرح في  واســ ـــب أن هذا الكالم الواضـــــح الصــ وال أحســ
قين أن خيو  ـــه تنبئ على وجـــه ال لمـــة ف ـــل  حـــاجـــة إلى تعلي أو تعقيـــب، ف
أيد الدولتين العمالقتين، وأن هاتين اليدين  انت  ـــــ  ــرق األوســ ـــ الحرب في الشــ

عين الصغيرن.. تين، من الرسغ إلى اإلص   انتا متماس
ــي، ا   ــ ــــ ذلك فإن المندوب الروسـ عقب على مالحظات و ــيد مالك، لم  ــ ــــ لسـ

ي وانشغل في جدال حار مع المندوب اإلسرائيلي ليدخل السرور  المندوب األمر
ال له  أنه أرغى وأزد على المندوب اإلسرائيلي، وأنه  ة،  على قلب الوفود العر

  الصاع صاعين.
عد منتصف الليل، وتأجلت    ان الوقت  وانتهت الجلسة من غير قرار، و

ة في إل ع خطوطها األمام ى اليوم التالي، لتعطي إســرائيل مزدا من الوقت لتوســ
ما جر في حرب  ــواء.. تماما، تماما،  ــ ــــرة على الســـ ـــورة والمصـــ ــ الجبهتين الســ

عة أعوام. ام الستة قبل س   األ
ـــاعة    ر في الســ ــــرن من أكتو ة في الخامس والعشـ ــــة التال وانعقدت الجلسـ

عد الظهر، ـــة  الواحدة والثلث  ـــ ــ ــ ان قد أعلن في الجلســـــ ـــــة  ـــــ س الجلســـــ مع أن رئ
اء  ". وتعاقب الخط ــ الضــ ــرة والنصــــف  قة أنها ســــتعقد في "الســــاعة العاشــ الســــا
ادلون اآلراء واالتهامات، وامتدت الجلســة حتى الســاعة الســادســة  على الكالم، يت
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ــــي  ـــ ة على األراضـ ع خطوطها العدوان ــ ــ ـــرائيل يوما آخر لتوســــ ــــ ـــاء لتعطي إسـ مســـــ
ة.   العر
ة على قرار ثالث (رقم    ــا المجلس في النها ــ ـــ ــ ــ ه القرارن 340ورسـ ) أكد ف
قين  معرا "عن األسف النتهاكات وقف إطالق النار" من غير  339، 338السا

املة".. صورة  طلب وقف إطالق النار، فورا، و   أن يدين إسرائيل على ذلك و
ن هنالك داع إلصدار هذا القرار، فإن إ   سرائيل قد أوقفت والواقع أنه لم 

رة "حســـب الخطة المرســـومة" على حد قول  عد أن حققت أعمالها العســـ القتال، 
ة إلى الكيلو  ــــرائيل ـــلت القوات اإلســ ، فقد وصـــ ر على طر  101التعبير العســــــ

ح لها  ــ ــ ــــ ذلك أصـ .. و ــ ـــ ــيخ المطلة على دمشــــ ـــ ــارف جبل الشــــ ــــ القاهرة، وٕالى مشـــ
ه في المراحل المق ر تفاوض عل   بلة."رصيد" عس

رة في    ـــــ ــ ــ ــــ ة العسـ ذا انتهى مجلس األمن من عمله، وانتهت المعر وه
ة،  ــــرائيل وللدول العر مة إلسـ ة "عادة" قد ب هذه النها الميدان، وتتجســـــد في مو
ة تحترم  على الســواء، إســرائيل تمزق وقف إطالق النار على الدوام، والدول العر

أدب واحتشام، وطاعة ونظام.   وقف إطالق النار، 
ولم تكن هــذه هي المرة األولى التي برزت فيهــا هــذه العــادة من جــانــب   

قول المثــل العري  مــا  مــة"  مــة تعود لعــادتهــا القــد ــالــذات فــإن "حل ــرائيــل  ـــــ ــــ ــ إسـ
  المعروف.
ــرائيل وقف إطالق النار عدة مرات  1948ففي حرب عام    ــــ ــــ ــ خرقت إســ

ــــر:  ـــتدالل ال الحصـــ ــ ــــبيل االســ ــ ــها على سـ ــــ عضـ ر  –50/1948لعدة قرارات، نذ

54/1948–61/1948–62/1948..  
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ــــرائيل وقف إطالق  1956وفي حرب    ــ ــ ــ أثناء العدوان الثالثي، خرقت إســـ
ـــــا:  ر منهــ ـــذ ــ ـــدة قرارات نــ ــدة مرات لعــــ ـــ ــار عــ ــــ -998/1956-997/1956النـ

999/1956-1102/1956-1120/1956-1124/1957.  
ـــرائيل وقف إطالق النار عدة مرات    ــتة اخترقت إســـ ــ ام الســ وفي حرب األ
ر منها: لعدة قرا   .236/1967-235/1967-234/1967-233/1967رات نذ

ــــرائيل وقف إطالق النار عدة مرات لعدة    ــــ ر اخترقت إســــ وفي حرب أكتو
ر منها:    .340/1973-339/1973-238/1973قرارات نذ

هذا هو ســجل إســرائيل في خرق وقف إطالق النار، على مد رع قرن   
مة تعود دائما لعاد زد.. وهذه هي حل مة..و   تها القد

ــادتهـــا    مـــة، عـ ــــر، أن يتعلم من حل ــ ــ ـــ ــ ــاصـ م العري المعـ قي على الح و
مة  . *القد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ة هذا الفصل على محاضر مجلس األمن في التوارخ المشار إليها. * تا  اعتمدت في 
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م العري   هل يدلنا الح
  على ورقة واحدة

  
ر بدأ القتال، وفي ظهيرة الخامس والعشرن    في ظهيرة السادس من أكتو

ر انتهى القتال.. وعاد الهدوء و  ينة إلى سيناء والجوالن، ودق "وقف من أكتو الس
ـــيناء  ـــم، وعلى صـــــحراء ســ ـــاء على جبل الشـــــيخ األشــ ضــ إطالق النار" أعالمه الب

ساء..   الم
م العري    ولكن ما أن انتهى القتال، حتى بدأ الجدال.. الجدال بين الح

ــحــافــة،  ـــــ ــــ ــ ــاإلذاعــة، والصـ ـــائــل الكالم،  ـــــ ــ ــ ــل وســـ ملــك  والمواطن العري.. األول 
ـــاحب الوطن، أوال وأخيراً واالجتماعا ــ ــــ ــــ ملك ت والمؤتمرات.. والثاني وهو صــ ، ال 

غير إقناع.. م العري، بإقناع و   من ذلك إال حرة االستماع.. االستماع إلى الح
ة الجدال بين المواطن وحاكمه، لم تكن    ا أن معر ع ان طب ولهذا فقد 

ــــاءلون  ــ ــــ ـــى المواطنون يتســ ــــ ــــ تجادلون  متكافئة على اإلطالق، ومع هذا فقد مضـ و
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ــبيال، في  ـــ ــــ ــ ــتطاعوا، أو حيثما وجدوا إلى ذلك ســ ــ ــ ــــ لما اســـ عض،  ــهم مع  ــــ ــ ــ عضـــ
ادين، حتى في الحدائ العامة، حين يتمدد  ، والجامعات، الم المقاهي، والنواد
اح في الوطن  المواطن على العشب األخضر، تتحدث نفسه إلى نفسه.. فذلك م

اح الوحيد األوحد.العري من المح إلى الخليج.. ولعل ذلك هو ا   لم
قة ســؤال مصــير    بير.. هو في الحق ان هذا الجدال يثور حول ســؤال  و

ـــة  اســـــ ــ ــ ر.. فقد عرف المواطن العري مجر الســــ عد حرب أكتو خطير.. وماذا 
عرف  راء.. وهو اآلن يرد أن  ام الستة.. حرب الهزمة الن عد حرب األ ة  العر

عد الحرب المجيدة..    وماذا 
ـــدد الجواب،        ـــائع" فهي التي تحـ وراح المواطن العري يلتمس معرفــــة "الوقـ

املة شــــــاملة،  ـــورة  صـــ ــورة  في أجهزة اإلعالم  العري  ســــ ولكن "الوقائع" غير م
ــطورة، وتارة أخر تكون مبتورة ــر ولكنها تارة تكون مشــــ ــ ة …فهي تنشــ ومرة  مقلو

طنها، ملقاة  طوحة على  على ظهرها.  والحاكم على رأسها، ومرة أخر تكون م
يده المقالع، المقالع لمن   اع، و شــــاء.  فإن في فمه المذ فما  بررها  فســــرها و
ــاد، في  ـــتثنــاءات عنــد الع ــ ــــ عض االســـــ ــاع،  وال يخلو األمر من  ــه المــذ عج ال 

  عض البالد.
ــــه إلى اإلذاعــــات        ــــه وأذن ـــد ولى المواطن العري عين ــك فقـ ومن أجــــل ذلــ

ة: إذا  ذلكاألجنب ة، و ا، اإلذاعة البرطان ـــوت أمر ــ ــ ــــ ــ  و عة األمم المتحدة، صـ
ها، أو سماعها. و س على المضطر إال ر   إذاعة إسرائيل، فل

عد جهد وعناء، أن قرار مجلس األمن الذ           ــــح المواطن العري،  ووضــ
ة على  ــ ـــ ــــ ــــ سـ م العري، ينص في فقرته الرئ ر، وقبله الح ه حرب أكتو انتهت إل

ضاح.موقف س حتاج إلى ا   اسي واضح،  ال 
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ة، تدعو الفرقاء المعنيين أن يبد       س عد وقف إطالق أتلك الفقرة الرئ وا فورا، 
ع أجزائه 242/1967النار، بتنفيذ قرار مجلس األمن    …بجم

أنه يجب فورا        قرر مجلس األمن  ة األخر وتقول " ـــــ ســـ ثم تأتى الفقرة الرئ
ـالمواز  ـــات بين الفقراء المعنيين،  ة مع موقفا و ــــ ــــ ــ إطالق النـار، أن تبـدأ المفـاوضــ

." قصد إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوس   تحت إشراف مناسب 
ــب المواطن العري أن حرب أ       ــ ـــتنكوقد حســــ ــ ــ ر المجيدة، سـ ذه من القرار قتو

حمل رقم  ــــرر الذ  ـــــ ــهير الشــ ــ ـــ ــ ــــه قد عاد إلى عهد 242الشــ ــ ــ ــ ه ير نفسـ ، فإذا 
قول فر من الموت، وفي الموت  الهزمة ـــان حاله  ح  لســــــ ـــــ ــ وقرار الهزمة، وأصــ

ــة ، التي تواجــه  األمــة  …وقع ــ ــ ــــ ــ ــ ــا،  فــإن القضــ س لفظــا مجــاز والموت هنــا  ل
اة أو موت. ة ح ام هي قض ة في هذه األ   العر

حفظه عن ظهر قلب، فقد ردده 242والقرار        ح المواطن العري،  ــ ــ ــــ ـــــ ، أصـ
عجز عنها التعداد واإلحصاء اإلعالم العري مرات عرف أن  …ومرات  ح  وأص

فرض الصـــلح  مع إســـرائيل على وطن، وحدود آمنة  صـــورة مختصـــرة،  القرار ، 
ـة فرض الجالء لكـامـل عن األرض العر و أن األمر هون …ومعترف بهـا، وال 

ة برضاء إسرائيل. تجلو متى تشاء، وعن األرض التي تشاء..   النها
ــة    م العري قــــد مأل تلــــك هي قنــــاعــ المواطن العري رغمــــا عن أن الح

ح إلســـرائيل من الورد  أن القرار نصـــر مجيد وجالء أكيد، وذ له  األثير العري 
  إلى الورد!!

ــي الدولي، هو غير    ــ ــ اســ ـــــ ـــف فإن الواقع، العلمي القانوني الســـ ومع األســـــ
لالجتهاد ذلك.. فإن النص الكامل لقرار مجلس األمن هو غير ذلك، وال "مجال 
الرحمة والرضوان. ما قال فقهاؤنا العظام، تغمدهم هللا    في مورد النص" 
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ــنوات، ليجرع المواطن    ــــ ــــ ع ســــ ـــــ ــ ــ ــــ م العري على مــد سـ مــا فعــل الح و
ــــم الزعاف الكامن في القرار  ــ  338، فقد جاء الدور على القرار 242العري، الســ

ــرق ليجرعـــه المواطن العري على أنـــه ينطو على الحـــل الكـــامـــل  ــ ــــ ــــ ألزمـــة الشــ
، الحل الشرف العادل.   األوس

ة للقرار    ان، أن مجرد القراءة العاد ل 338وغني عن الب ــح  ــ ــــ ــــ ، توضــ
ـــا في القرار  ــ ــــ ان ناقصـ ان  338، قد جاء القرار 242جالء أن ما  مله، وما  ل

ارات القرار  ه حول ع ا ف و القرار  242مش   .338فقد حسمه مجلس األمن 
ان القرار  مثال، ثار جدل حول   ــــات  242ما إذا  ــــ ــ ــ ينص على المفاوضــ

ــات" غير وارد في القرار،  ــ ـــرائيل، فقال العرب أن تعبير "المفاوضــ بين العرب وٕاســـ
ن  م يف  ــــرائيــل أن القرار ينص على "حـدود آمنــة ومعترف بهــا"  ــ ــ ــ وأجـابـت إســــ
عد أن نص  ـــــات.. فانقطع هذا الجدال  ــــ تحديدها واالعتراف بها من غير مفاوضــ

على "أن تبدأ المفاوضـــات بين الفرقاء المعنيين تحت إشـــراف  338يد القرار الجد
  مناسب".
ـــالم بين    ــ ــ ــــ ان يجب عقد اتفاق ســـ ذلك فقد ثار الجدال حول ما إذا  و

ـــالم" بينما أكدت  242الفرقين، فأكد العرب أن القرار  ــ ــ ــــ لم ينص على "اتفاق ســـ
يف  ة مقبولة" ف ة ســلم ن الوصــول إســرائيل أن القرار نص على تحقي "تســو م

غة العقد.. فانتهى هذا الجدال  أخذ ص إلى ذلك من غير اتفاق.. اتفاق ال بد أن 
ــــدر القرار الجديد  ـــتهدف إقامة  338عد أن صـ ــــات تســ ودعا الفرقاء "إلى مفاوضـ

ه   " اتفاق "ملح " وذلك ال يتحق إال  ـــــ ــ ـــــرق األوســ ــ ــالم دائم وعادل في الشــ ـــــ ســ
  فاصيل.خرائ تبين الحدود، ومالح تفصل الت
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ــل أجزائـه وهو  242قـد دعـا إلى تنفيــذ القرار  338ثم أن القرار الجــديـد       
قبل  ف  ـــتة، ف ــ ــ ــ ام الســ ام حرب األ ة أ القرار الذ ولد على فراش الهزمة العر
عد الحرب المجيد، العودة إلى قرار من مخلفات الهزمة  م العري المعاصر  الح

رة التي منيت بها الجيوش انت ضحيتها ال سببها العس ة و   …العر
م        ـــت الح ــــه، لوال أنه في دســــ ــ ــاؤالت الحاكم العري نفسـ ــــ انت هذه هي تسـ

ــــاليين حين … حوا انفصــ ـــــ ين أصـ ــهد الوطن العري عددا من الوحدو ــ م شــ م و ف
م واســــتعذبوا حالوته المررة . ثم ما لبثوا أن عادوا يدعون …ارتقوا إلى ســــدة الح

عد  حوا مواطنين عاديين ال حاكمين. ان قلبهم االإلى الوحدة،    نقالب فأص
ـــي، محاوال        اســـ م العري ليدافع عن موقفه الســــــ ـــــ الح ومن أجل ذلك، نشـ

ظنون، وأن هناك  ة أن األمر على غير ما  قنع جماهير األمة العر جهده أن 
عة، أعلى من ق ة رف د موقفه وأن هناك ســــواب دول ة تؤ ة وتارخ ال قانون مم  ج

س  اح قومي، ل م العري، ، حالل وطني، وم لها تثبت أن سلوك الح ا، و همال
ة المطالب القوم ة، وال تهاون  ة العر القض ه تفر  لمات قليالت فإنه  …ف و

ـــــرر فيها إطالقا،  ــــ ــير وال ضـ ــــ ــ ـــرائيل  ال ضــ ــ ــ مة مع إســـ ـــــل ــ ة الســـ ــو ــــ ير أن التســــ
ذل ــــرائيل ال حرج فيها، و ــــ ـــات مع إســ ــ ــــ ذلك عقد   …ك االعتراف  بهافالمفاوضـ و

ذلك حدود آمنة …الصلح  معها  ذلك مرورها في قناة و إلسرائيل معترف بها و
عدم االعتداء عليها وتهديد أمنها  ذلك االلتزام  ة و س وخليج العق ذلك الســـو ..و

ــطين ة  للوطن اإلســـرائيلي على تراب فلسـ ة والقانون ة التارخ ل ذلك   …الشـــرع
اح، وعلى  .م صف   المواطن العري أن يهتف و

الحديث عن الصـــلح مع إســـرائيل متســـائال، وما المانع        م العري  بدأ الح و
ـــرائيل ــلح مع إســـ ــ ل الحروب قد انتهت إلى صــــــلح  …من الصــ الحران   …أن 
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ـــاس عقدت  ــــ ــــ ــ ــلح ، وعلى هذا األســ ــ ــــ ــــ ة  انتهيتا إلى صــ ثان العالميتان األولى وال
ا…معاهدات الصــلح وفرنســا  قامت بينهما حروب متعددة وانتهى األمر  . وألمان

ة التي تعمل على إقامة  ــوان في المجموعة األورو ــ ـــ ــالم، وهما اآلن عضـ ــ إلى ســــ
ان تارخها على مد  ا التي  لها، أورو ة  ا الغر ـــــم أورو ــــ ــ ة تضـــ دولة اتحاد
ــلح  ــ ــ ون الصـــ ة.. وٕاذن، لم ال  ح طائف ال تارخ حروب طاحنة، ومذا قرون وأج

  إسرائيل..مع 
ضـــع ســـنين،    ة التي وقعت بينهما منذ  اكســـتان ة ال ثم، هذه الحرب الهند

ـــفيت الحرب وآثارها،  ــتان أمام الهند، ثم صـــ ــ اكســ ان من نتيجتها أن انهزمت ال و
وتم االتفاق بينهما، وهذه الحرب بين هذه الدول وتلك، إلى آخر قائمة الحروب 

ة  ـــغيرة.. وهل الحرب العر له.. ذلك الكبيرة والصــ ــتثناء من ذلك  ة اســـ ــرائيل اإلســـ
م العري المعاصر في إذاعاته وتصرحاته..   ما يردده الح

ــــلح    ــواب الصـــ ــر، أن ســـــ ــ م العري المعاصـــ قول الح ــف إلى ذلك،  ــ وأضـــ
ه الصـــالة والســـالم عقد صـــلح  متوافرة في التارخ العري نفســـه، فهذا الرســـول عل

ـــال ين.. وهذا صـــ ــر ــ ين المشــ ة بينه و ي عقد "صــــــلح الرملة" الحديب ح الدين األيو
ــــلح مع اإلفرنج، بـــل هـــذه  ــ ــ ــــ ين اإلفرنج، وهـــذا الظـــاهر بيبرس عقـــد الصــ بينـــه و
ـــــالم، وفي مقدمتها حرب  ــ ة انتهت إلى وئام وســ لة في عهد الجاهل الحروب الطو

سوس، وحرب داحس والغبراء.   ال
م العري إلى القول    ــتطرد الح ـــ ــ ــ ــــ سـ ـــذلـــك،  ـــذلـــك وهو  ـــان هـــذا  وٕاذا 

ه  ـــؤال عل ـــرائيل، وهذا الســ ـــائال: وٕاذن فلماذا ال ينعقد الصـــــلح بين العرب وٕاســ متســ
ــرار.. ولكن أين موضـــــع هذا الســـــؤال من  ــ التكرار واإلصـ ــنودا  طالء المنط مســـ

. قة والح   الحق



  

-267-  

ل حرب ال بد    اد ذ بدء، أن  ل ذلك، ال بد أن نقرر  ا على  وجوا
ة ال بد أن ة، وأن هذه النها ان أو غير  لها من نها ا  تو ـــلح، م ــ ـــــ تنتهي إلى صـ

ــأن  ــ ــ ــــ ــــ ان شـ ذلك  توب، هذه قاعدة عامة ال خالف عليها وال جدل فيها.. و م
ــــالقــــذائف  ــال، و ــ ــام والن ـــهــ ـــ ــ ــ ــ ــــالســ ــاس  ــذ أن اقتتــــل النــ ــارخ منــ الحروب عبر التــ

  والصوارخ.. ولكن..
ـــتى أنواع الحروب، حرا قامت    ولكن هل عرف التارخ اإلنســــاني، في شـ

ان الخالف من أجل الوط ـــلح بين الغالب والمغلوب، حرا  ــ ــ ــ ــــ ن، وانتهت إلى صـ
ان جوهر الخالف بينهما هو: هل هذا  امله، و ــعبين على الوطن  ــ ـــ ــ فيها بين شـ

  الوطن لهذا الشعب أما لذلك؟؟!!
مجمع من المؤرخين، واألعداء        ــر،  ـــ ــ ــ ــ م العري المعاصـ ــــتعان الح ــــ ــ ولو اســ

شوا جوف الت اكل،ارخ المدوَّ واألصدقاء على السواء لين  ن، أو حفائر اآلثار واله
  ثموالمقابر لما وجدوا حادثة واحدة اختلف فيها قومان على وطن واحد، تحارا 

ــــالحا على الوطن ــــ ائه …تصــــ ــعب عن وطن آ ــــ ــ ــ ــــعب لذلك الشــ ــ ــ ه الشــــ . يتنازل ف
  وأجداده.
ـــعوب ودول، إ       انت بين شـــ ا عبر التارخ،  ن الحروب التي قامت في أورو

اب ل  ــ ــبت الحرب بينهما ألســ ــتقر في وطنه، وقد نشــ ــه مســ منها ثابت في أرضــ
ـه  عق قع العــدوان، و ـــــع  الخالف، وقــد  ــــ ــ ثيرة، ولم تكن حوزة الوطن هي موضـــ
ه فال يتنازل صــاحب الوطن  عود الوطن إلى أصــحا ة  االحتالل، ولكن في النها

  عن وطنه، لدولة االحتالل والعدوان.
انت في معظم األحوال تنشب حول أطماع  افي أورو والواقع أن الحروب      

ـــنتها  ـــتعمارة التي شـــــ ـــ ا ذاتها، أن الحروب اإلســ ا ، ولم تكن في أورو خارج أورو
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ازة "الوطن" ولكن من أجل  ا  من أجل ح ا، لم تكن حرو ـــــ ــ ا وآســ ا في أفرق أورو
ة. ن من مواقعه االستراتيج ه، والتم ازة "خيرات" الوطن وٕاخضاع شع   ح

ـــيد        ــــ ــــ ــــلح ســـ ــــ ــــ ــلح،  والصــ ــ ــ ــ ــــ لها قد انتهت إلى الصــ وذلك فإن تلك الحروب 
ـــعب في  ــ ل شـــ قي  ـــلح  ــيد الكالم عند العرب، ولكن بهذا الصـــــ ــ ام، وهذا ســــ األح

انها،  ل دولة في م ــلح مع و وطنه، و ــ ــتعمارة انتهت إلى صـ حتى الحروب االســـ
الصــلح  الشــعوب التي غلبت على أمرها، فحمل االســتعمار عصــاه وارتحل، وقام

ـــه ــــ ــ ــ ـــعب في وطنه وعلى أرضـــ ــ ـــ ــــ ل شــ قاء  ـــاس  ــ ــ ــ ان الغرض من  …على أســـــ و
ة مخلفات العدوان. ة آثار االحتالل، وتسو   معاهدات الصلح تصف

ـــر..    ــ ــ ــــ ة التي بدأت منذ القرن الثامن عشـــ الحروب التحرر رنا  وهذا يذ
ـــتعمار، وقد امتد النضــــال القومي  لها حروب لتحرر الوطن من االحتالل واالسـ

ار اإلمبراطورات العظمى، أج ـــعوب، وانه ـــ ــــ ـــار الشــــ ــ ــ ــ ــــ انتصـ ة، انتهت  اال متعاق
انت النتيجة  ة.. و ان ــ ة واإلســ ة والبرتغال طال ة واإل ة االفرنســــ ة والبرطان األلمان
أن انبثقت من هذه اإلمبراطورات دول مسـتقلة قامت على أرضـها في أوطانها.. 

األعضــاء في  ),الخمســة واألرعين دولةة و من الما (ولعلها تزد على مائة دولة،
األمس القرب جزء من تلك اإلمبراطورات، وظفرت  انت  األمم المتحدة، وقد 

ة على وطنها.. على أرضها وترابها. ادتها القوم استقاللها وحرتها، وس   أخيرا 
ـــلح.. تحرر األرض والحفــا على الوطن    ــ ــــ ــ ــ ــان جوهر الصـ ــل ذلــك 

ـــحاب الوطن.. حتى "ال ــي ألصــــ ــ ـــتعمرون، الذين ولدوا في األراضـــ ــ معمرون" المســ
وا وطنهم اآلسيو  نوا فيها وزرعوا، عادوا إلى أوطانهم األولى، وتر المستعمرة، و
ين واإلفرقيين، وآخر األمثال على ذلك، تحرر  ـــيو ــ ه اآلسـ ــحا واإلفرقي إلى أصــــ

قرب من ــمائة عام من االحتالل البرتغالي، حين خرج ما  ـــــ ــ ــ عد خمســـ رع  أنجوال 
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ــاف  ـــ ــــة المطـ ــــاتمــ ون خــ ـــال، إلى الوطن األول، ل ــ ــــالي إلى البرتغـ مليون برتغــ
  لالستعمار، والمستعمرن..

ــوع األ   ــ ــ ــــ موضـــ م العري إلى المثقفين العرب  لزاس واللورن ثم يخرج الح
ل على هذه المنطقة، أهي  عد نزاعهما الطو ا  ــا وألمان ــ ــ ــ ـــ ــ مثل على اتفاق فرنســ

ــة، وقــد فــات  ــــــ ــــ ــ ــة أم فرنســ عرفون هــذه ألمــان م العري أن المثقفين العرب  الح
م االلزاس واللورن منطقــة  ظواهرهـــا.. إن إقل ن أن ينخـــدعوا  م ـــة وال  ــــــ ــــ ــ القضــ
موجب  ا  ـــمت إلى ألمان ــــرا، وقد ضـــ ســ ـــو ا وســـ لج ا و ـــا وألمان ة بين فرنســـ حدود

فورت عام  موجب معاهدة فرسا عام 1871معاهدة فران ، ثم أعيدت إلى فرنسا 
ــة، ، 1919 ــة الثــان ــا في الحرب العــالم ، وأخيرا 1944 – 1940واحتلتهــا ألمــان

ســبب هذا الصــراع األلماني  عد أن وضــعت الحرب أوزارها.. و عادت إلى فرنســا 
فرنســي نشــب الخالف بين العلماء األلمان واالفرنســيين حول موضــوع مقومات اإل

ة" أهل األ ة"، وهل تحدد "قوم ـــاس اللغة، أم على لزاس واللورن على أ"القوم ــ ــــ ــ ــ سـ
ان األمر، فإن  ائنا ما  ـــيره.. و ــ ـــعب في تقرر مصـ ــ ــيئة" إرادة الشـ ــ ـــاس "المشــ ــ أسـ

ة األ ة فلسطين وقض ان األالفارق الكبير بين قض لزاس لزاس واللورن هو أن س
ــوا طــارئين، وال مهــاجرن، وال غزاة وال  ــ ــــ ــ ــ ســ ـــحــابهــا، ول ــ ــ ــــ واللورن هم أهلهــا وأصـــ

م العري يرد أن يتعلم محتلين.. فال مجال للمقارنة ب ان الح ين القضــيتين، إذا 
  حقائ التارخ.

ة،    ــواب الدول الســـ م العري الحاضـــــر من االســـــتدالل  فرغ الح عد أن  و
تنـاول أول مـا يتنـاول  ـة، و ــواب العر ــــ ــ ــ ـــــتنفر أجهزة إعالمـه للكالم عن الســــ ــ ــ ــــ سـ

فار ق ـــالم مع  ـــ ه الســ ـــول عل ــ ــ ة" الذ عقده الرسـ ــــلح الحديب ــ ـــوع "صــ ــ ــ رش، موضـ
صــــوته ال تســــاءل صــــائحا  ــالم واججو ه الســ ــول عل ــنة الرســ ــت ســ ســ : أول  ةهور



  

-270-  

ل صـــاحب  الشـــرعة صـــالح األعداء،  االقتداء واالهتداء، فإن  اع وجديرة   االت
ين إســـرائيلال فلم  دراك  لجوهر  المقارنة بين إومن غير  …قوم الصـــلح بيننا و

ع ة" والصـــلح مع إســـرائيل انطل  ض أئمة المســـاجد يتحدثون عن "صـــلح الحديب
مة من  ة وأثرها في تارخ  اإلسالم، وهي ذات دالالت عظ فضائل صلح الحديب

م العري من فوقهم، أ ـــك، ولكن فــات أولئــك األئمــة والح ـــــ ــ ــ ــــلح نغير شــــ ـــ ــــ ــ ، صـ
لهم من  لهم من قرش، و ين، و ـــــر ــــ ـــلمين والمشـــ ــ ــــ ان اتفاقا بين المســـ ة،  الحديب

ــة، وطنهم  قوم على حــد، و واالجزرة العر ــان  أرومتهم واحــدة، والخالف بينهم 
ـــيء غير ذلكإالعقيدة، ال على الوطن،  ــــ ــــ ــ فر، وال شـ ن الخالف إثم  …مان أم 

ان حول موضـــوع واحد  ة  حج المســـلمون في ذلك العام  …في يوم الحديب هل 
ــمه "  مأ ــــ ــاع اسـ ــ ــ ــــلح" على التأجيل . ورغما عن أن االتفاق شـ ــ يؤجلونه، فتم "الصـ

ة تبت صلح الحديب أنه هدنة، في قولها "ثم  ة قد وصفته  " فإن المراجع اإلسالم
تاب الســـــيرة  ــنين في رأ أكثر  ــر ســـ الهدنة بين الطرفين  وفيها أنهما تهادنا عشـــ

" ة فلســطين  …وســنتين في قول الواقد وفلســطين موطن  …فأين هذا من قضــ
ـــرائيلي،  اق تحت االحتالل اإلســ يت المقدس  انت اإلســـــراء والمعراج و ائنة ما 

  شرو الصلح الموعود.
ــــهرته        ي، مســــــتغال شــ ـــــالح الدين األيو صـ ـــر  ــ م المعاصـ ـــهد الح ــتشـــ ســــ ثم 

بير ـــالمي  ــ ــــ ــ طل إسـ ة  ـــلح الرملة"  …العالم ــ ــ ــ قولون أنه عقد مع اإلفرنج "صـــ و
ن القــانون  وليتهم رجعوا ـــــلح"  يوم لم  ــــ ــ ــ عرفوا حقــائ هــذا "الصـ إلى التــارخ  ل

وم  تمال، و ن التفر ظاهر الدولي م ــــلح" اً لم  ــ ــــ ــ في لو -بين "الهدنة  الصــ   و
تاب عماد الدين األصـفهاني  وزر  -الفتح القسـي في الفتح القدسـي –أنهم قرأوا 
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س ديوانه ــالح الدين ورئ ه، أســــماه   فصـــل  …صــ تا امال في  ــال  فقد عقد فصــ
ه شرو الهدنة بين اإلفرنج وصالح الدين.  الهدنة ، شرح ف

د األصــفهاني في ختام ذلك الفصــل ".. فحضــرت إلنشــاء عقد الهدنة، وقال العما
ة أشهر..  ينت قضيتها لمدة ثالث سنين وثمان تبت نسختها، وعينت مدتها، و و

ــر"  ــ ــــ ـــهل والوعر، في البدو والحضــ ــ ــ حر، والســـ  )1(وعقدت هدنة عامة في البر وال
عد هذا يلق ات صالح الدين. يفهل  م العري تخاذله على عت   الح

ـــــاوس، الذين حاروا    ــ ــ طال األشــ ــلمين األوائل، األ ــ ــ ــ والواقع أن ملوك المســـ
موا في "صــــلح" معهم،  وأن  ق ل الحرص على أن ال  ــين  انوا حرصــ اإلفرنج، 
طل  ــت الظروف بذلك، وهذا الظاهر بيبرس ال ــ ــــ ــــ ــــروا على الهدنة إذا قضـ ــــ ــــ قتصـ

ااإلســـالمي الكبير  ة االنضـــ غا  فجعل مدتها عقد هدنة مع اإلفرنج حدد وقتها 
النص )2("عشــر ســنين، وعشــرة أشــهر وعشــر ســاعات.."  ارة التارخ  وهذه هي ع

تأدب.. م العري المعاصر لعله يتعلم و   المنصوص ننقله إلى الح
ــــرائيل، وهنا يرفع    ـــات بين العرب وٕاســـ ــ ـــــوع المفاوضــ أتي موضــ عد ذلك، 

ـــــرائ ــائال ولم ال نتفاوض مع إســــ ــــ ــ ـــوته متسـ ــ ـــــر صــــ م العري المعاصــــ يل.. إن الح
ه في ميثاق األمم المتحدة..  ـــوص عل ــلوب دولي معروف منصـــ ــ المفاوضــــــات أســ

ة تم حلها عن طر المفاوضات ل النزاعات الدول أكثر من مرة , وفي جنيف  و
ا بدأت المفاوضات س شأنها الذات وهذه مشحلة رودت .. هذه حرب فيتنام جرت 

ة الجزائر  شأنها في جنيف.. وهذه قض تمت المفاوضات حولها في المفاوضات 
انت فإ" ــــا.. وتلك أمثلة ال خالف عليها، و ــــ ــــ ــ ـــــا بين الجزائر وفرنسـ ــــ ــــ فرنســ ان" 

                                                           
 .)608 – 603( ص ص ،الفتح ،العماد األصفهاني )1(
 .)39 – 31(صص  ،14ج  ،ح األعشىص )2(



  

-272-  

ة، ولكن السؤال الهام:  اس ات الس المفاوضات بين الفرقاء المعنيين طر التسو
ر.. فالقاعدة هي التي  ا السالفة الذ انت قاعدة المفاوضات في هذه القضا ماذا 

انت ا  تحدد ما إذا  المفاوضات مقبولة أو مرفوضة.. إن القاعدة في تلك القضا
ن  امله، ولم  انت على أســـاس الحفا على التراب الوطني  ر..  ــالفة الذ السـ

  "الوطن" موضع خالف أو جدال.
ا أمام مؤتمر  لة المطروحة حال ــ ــ ــــ ا، وهي المشـــ ــ ـــ ــــ ســ لة رود ــ ــ ــــ ــ وهذه مشـ

ـــأنها ــ شــ ـــات  ادة . المحور ه…جينف، ما هو محور المفاوضــــ ــ ــ و متى تنتقل الســـ
ة  ة  إلى أيد الكثرة األفرق ان  …الوطن ـــات ما إذا  ــ ــ ــ ــــ س  محور المفاوضــ ل

ــــي هو وطن  ــــ ــ ــ ســ ض أم وطن "الوطن " الرود اإلفرقيين، ولذلك فإن مثل هذا الب
ـــاس، مقبول من قبل الزعماء اإلفرقيين، على اختالف  ــ المؤتمر، وعلى هذا األســــ

اداتهم ــأن ا …منظماتهم وق ـــــ شـ ة في مؤتمر جينف، فإن أما  ـــطين ــ ــ ة الفلسـ ــ ــ لقضــــ
ادة    …قاعدة المفاوضات تقوم على أساس واضح وهو  أن إسرائيل دولة ذات س

ــب حدود   ــها ووطنها" وهذه األرض، حســـ في تزد عن ثمانين  1967"على أرضـــ
ة  من الوطن الفلسطيني.    الما

ــب حدود        ــ ــ ــرائيل تبلغ  1948أما حســــ ــ ــــ ــاحة إســ ــــ ــ ة من في الما 54فإن مســ
ــرائيل لن تجلو عن  ــ ــ ـــــير إلى أن إســـ ل الدالئل تشــــ أن  ـــطين، هذا مع العلم  ـــــ فلسـ

ـــــره   أســـ املها، ولن تجلو عن بيت المقدس  درة الوطن العري  ة  ــــفة الغر الضــــ
ع أن يتنازل عن  … ســـتط ملك أو  فمن هو الفلســـطيني ومن هو العري  الذ 

ـــبين المحتلين على هــذا األ ــ ــــ ــ ــ فــاوض الغــاصـ ــانــت "الوطن" وأن  ـــــاس على   ــــ ــ ــ ســـ
اشرة. اشرة أو غير م   المفاوضات م



  

-273-  

ــــى        قرر أن والمواطن العري ال ينســــ مؤتمر القمة العري في الخرطوم، لم 
ة ال ت ــطين ة الفلســ ــ ن ذلك حعبثا أن القضــ تمل المفاوضــــات مع إســــرائيل.. ولم 

ان قرار  ا، ولكنه  ن  ا اً قرارا عاطف م ة ال  قوم على أســــــاس وطن ا  ــاهل قوم ــ لتســ
  فيها أو التنازل عنها.

ــورا والعراق        ــر وســ له، في مصــ ل الوطن العري  ا التحررة في  ــا والقضــ
ا، أو فرنســا،  ولبنان، ودول المغرب العري، جرت المفاوضــات حولها مع برطان
ن الوطن هو موضوع المفاوضات، وال حتى موضوع  ا ولم  ان ا أو إس طال أو إ

ا ــ ــتقالل والســ ان "التوقيت" هو موضــــوع المفاوضــــات، …دة والحرةاالســ . وٕانما 
ادة الكاملة، ومتى تزول  ـــــ ــ ــ ــــ م الوطني السـ مارس  الح متى يتم الجالء،  ومتى 

ــة عــارض  مبــدأ  …القواعــد األجنب ــان  ـــر،  ــ ــ ــ ــــ حتى أن الحزب الوطني في مصـ
ال ل من األشـ أ شـ ان   شـعاره "ال مفاوضـات  …المفاوضـات مع المحتل  و

  جالء".ال عد الإ
ــات، طيلة ثالثين عاما، في        ــ ـــطيني مبدأ المفاوضــ ــــعب الفلســـ وقد رفض الشــ

ــك  ـــاس االعتراف بوعد بلفور وصـــ انت قائمة على أســ عهد االنتداب البرطاني، 
الوجود اليهود في فلســطين، وفي مؤتمر عدن الشــهير، في  م  االنتداب، والتســل

ـــطيني ومعه الوفو 1939عام  ــ ــ ــ ة االجتماع مع الوفد ، رفض الوفد الفلســـــ د العر
" أمر محرم.. ولكن ألن التجمع  ـــــان اليهود ــ اإلنســ .. ال ألن االجتماع " اليهود
ـــتهدف إجالء  ســ طاني  ـــت ـــطين هو تجمع احتالل اســ ــــي في فلســ اسـ اليهود الســـــ
الشـــعب الفلســـطيني، صـــاحب الح الشـــرعي عن وطنه.. وفي مؤتمر لوزان لعام 

ـــراف لجنة 1949 ــ ــــ ــــ ة  الذ عقد تحت إشـ ـــت الوفود العر ـــ ــــ ة رفضــــ التوفي الدول
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الوجود  م  ــــل ــ ـــاس التســ قوم على أســـــ ـــــرائيلي، ألن هذا االلتقاء  الوفد اإلســـ االلتقاء 
ازته عدوانا واحتالال.. نت من ح   الشرعي إلسرائيل على "وطن" تم

ـــهيرة في األمم المتحدة،  1954وفي عام    ـــــ ــــ محاولتها الشــ ا  قامت أمر
م قرار يدعو إلى ا انت لتقد ــرائيل، و ة وٕاســ اشــــرة بين الدول العر ــات الم لمفاوضــ

ـــــق على  ــــ ــ ــ ة سـ ة حام قة إمعر ـــد ــ ــــ معاونة الدول الصــــــ ي،  ثرها االقتراح األمر
ــاخنة في تارخ  انت تلك الدورة من الدورات الســ ــاندة االتحاد الســــوفييتي، و مســ و

  األمم المتحدة.
لة   ــــيرة الطو ــــ ــ ــ عد هذه المســ ة العجب،  ان آ م ولذلك فقد  علن الح ، أن 

ــدق المثل العري  ــ ـــرائيل، وصـ ــــات مع إســ ــتعد للمفاوضـ ــ ـــر أنه مسـ العري المعاصــ
قى  زول الرجال، و ــــتزول الدولة و المعروف.. لكل زمان دولة ورجال.. ولكن ســ

  التارخ..
ــنجر فقد قال في    ــ ســ تور  بدو أن هذا المثل العري لم يخف على الد و

عــد أن حــل ــه الوداعي األخير،  ــتر  خطــا ــ ـــ ــــ ي الجــديــد المســـ محلــه الوزر األمر
ــــرق تبدو في األف أكثر  لة الشــ ة مشــــــ ـــو ـــايروس فانس "إن فرص النجاح لتســـ ســـ
ة المتطرفة في الوطن  ال ـــــر الراد ــ ــى ذلك ألن العناصــ ــ ا من أ وقت مضـــــ ترحي
ــنجرين في الوطن  ســ ســــنجر، والك تور  العري لم تعد ذات نفوذ.. وقد فات الد

عهم من العري أن األمـــة ا ـــرن مليونـــا هم جم ــــ ــ ــ مواطنيهـــا المـــائـــة وعشـــ ـــة  لعر
الذات. ة فلسطين  ة المتطرفة"، وفي قض ال   "العناصر الراد

م العري المعاصــر، ولم ال نعترف بإســرائيل.. إنها عضــو    تســاءل الح و
ــة تعترف بهــا، والعمالقــان الكبيران معترفــا ــــرة الــدول ــ ــ ـــ ــ  نفي األمم المتحــدة.. األسـ

عاهل نحن  …بها ســـت إســـرائيل  …أعظم من هؤالء جم ال ينقص منها شـــيئًا أل
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ملكون فلســطين فاعترافهم بإســرائيل  ون والدول األعضــاء ال  أمرا واقعا، ولم ال ن
ون عقالء موضوعيين، حضارين إنسانيين.   واقعيين، أما آن لنا أن ن

ـــــادرا من الملوك        ــــ ــ ــ ـــ ـــان صـ ــاطيـــل حتى لو  ـ ــل األ ــاطـ ـ ـــل هـــذا الكالم  و
ــرائيل ال ينقص وال ــت ملك األمم المتحدة، فاعترافها بإســـ ســـ ـــطين ل رؤســـــاء،إن فلســ

ضــيرهما االعتراف بإســرائيل،  …من أوطانهم شــبرا واحدا والعمالقان الكبيران ال 
عترفان بها ألنها محور مؤامراتهم  ــطين إحد مقاطعاتهم، وهما  ــــ ــ ـــ ـــــت فلســـ ــ ــ ســـــ فل

  وأطماعهم ومصالحهم.
ــطين هي الوطن أمــــا االعتراف ال …أمــــا نحن       ــ ــــ ــ ــ ــــأن فلســ عري، فمعنــــاه 

ه عن ح عودون إل نا نحن …التارخي لليهود وأنهم  ــا  ــتردوها أرضــ . وأنهم اســ
هو معنى االعتراف العري،  اهذ …اغتصبناها  قبل ثالثة عشر قرنا من الزمان

ان  ـــواء  ـــ ـــه ســ ــــ ــــخصـ ـــ شـ عترف  عترف  فل ــواه.. ومن أراد أن  ــ س  له معنى ســــ فل
ا، و  ا أو عر اءنا  قد فلسطين ه، فإن آ قرن اسم أب اسمه  فق دون أن  عترف  ل

عترفوا   …ذهبوا  إلى جوار رهم دون أن 
تبت حوله مؤلفات        بير في القانون الدولي، وقد   …"واالعتراف"، فصــــل 

ادة الدولة س ان أمره فهو موضوع يتصل  ائنا ما    …و
ــاء       ــ ـــ ــ ــ ــ ر على االعتراف، فهو وال تجب …تعترف هــذه الــدولــة بتلــك متى تشـــ

ار، ول ار ال إج الغزو، واالحتالل، له عنوان واحد في القانون كاخت ن االعتراف 
   …الدولي اسمه االستسالم.. وهو نفس  االسم في التعبير القومي

ه الزمان       ة مهما طال عل ــــرع ـــب  شــ تســـ  …واالحتالل، هو أمر واقع، ال 
ة مع ــ انت الجزائر مقاطعة إفرنســـ ــترفا بها بهذه الفقد  فة من قبل دول متعددة صـــ

انت  ـــتعمرات  ـــ ثير من المســـ ـــأن  ــــ ان شــ ذلك  ومن منظمة حلف األطلنطي.. و
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م  ةتعتبر جزءا من "الدول ل هذه المفاه ـــقطت  األم" الدولة المســـــتعمرة.. ولكن ســ
قاء للعدوان. ة لالحتالل وال    وارتفع مبدأ : ال شرع

م"       قبلها المجتمع الدولي رغما عن أنها أمر  ذلك،  فإن "حاالت التقســــ لم 
ــالم ــــة ترفض االعتراف  …واقع في منــــاط متعــــددة من العــ ــــا الغر فــــإن ألمــــان

ة مع أن ال ة والجنو ـــمال ــــ ــــ ــ ا الشـ ور ذلك الحال بين  ة، و ــــرق ــــ ــــ ا الشــ ين ذألمان
شون على جانبي الخطو الفاصلة ينتمون إلى أمة واحدة  . …ع

س الشعب في ألمان ة غازا وال محتال.. إنه جزء من الشعب األلماني فل ا الشرق
ة  ة تحت النفوذ الروسي، والخالف بين الشرق ة الثان ة الحرب العالم أوقعته تسو
ـــة  ـــان إلى األمـــة األلمـــان ــا ينتم الهمـ م، و ـــة هو خالف على نظـــام الح والغر

  الواحدة، والوطن األلماني الواحد.
عد "االعتراف"، يخرج ال   ــوع و م العري المعاصــــــر، من جعبته، موضــــ ح

ـــلمي مبد ــ ــ ش الســـــ س التعا ــــاءل: أل ــــ تســــ ــــلمي، و ــــ ش الســــ مقبوال في العالم  ءاً التعا
ــده في مؤتمرات دول عــدم  ــانــدونج، ألم نؤ ــه في مؤتمر  الــدولي.. ألم نواف عل
ش  ر لمبــدأ التعــا ــنــا ومع العــالم أجمع ونتن ـــ ــــ ــــ ــاز.. وهــل نتنــاقض مع أنفسـ االنح

بيرها وصــغيرها.. الســلمي، الذ  هو شــرعة هذا العصــر في التعامل بين الدول 
ش  قا للتعا ــة الوفاق" بينهما تحق اســ ان إلى "ســــ ســــع ان العمالقان الكبيران  وٕاذا 

ع الهروب من هذا المبدأ العالمي. يف نستط   السلمي، ف
ــاطن مخيف رهيــب، إذا فهم على غير و ولهــذا الكالم "ظــاهر" جميــل،   

قتــه.. تمــ ـــب حق ــــ ــــ ون الخالف بين الغــاصـــــ ـــالم" حينمــا  ــ ــ ـــــ ــالكالم عن "الســ امــا 
قوم الســـالم  يف  ه، ف والمغصـــوب، والســـارق والمســـروق، والمعتد والمعتد عل
ات التحررة في العالم هي  ل الحر ــتعمار والعدوان واالحتالل.. إن  ــــ ـــ ــ ــ مع االسـ
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ـــالم" هو  ــــ ون الهدف من "الســــ ــالم" وحينما  ــــ قاء حرب على هذا النوع من "الســـــ
االحتالل والعدوان، فذلك هو االستسالم، واألحرف متقارة بين اللفظين... ولكن 

  األرض عن السماء. عدَ المعنى بينهما ُ 
ن فهمــه لو أردنــا إرجــاعــه إلى لفظــه اإلنجليز    م ــلمي  ــ ـــــ ــ ــ ش السـ والتعــا

)Peaceful Co – existanee "ــــترك الســــــلمي ة "الوجود المشــ ) فالترجمة الحرف
ننا بهذه م ـــترك أوال  و ــ ــ قته.. ال بد من وجود مشــ الترجمة أن نفهم المبدأ على حق
ا. ون سلم   ل

ا..    ون سـلم ا حتى  ون الوجود المشـترك شـرع فترض حتما أن  وهذا 
ا للثورة والحرب.. ذلك أن  ـــب ــ ــ ون سـ ــ ــ ـــل، فإنه ســــ ـــ ا في األصــ ـــرع ـــ ن شــ فإذا لم 

ـــب ــــ ون ســـ ــ ــ ـــــ ا سـ ا احتالل ان عدوان والحرب، وهذا الوجود إذا للثورة  اً الوجود إذا 
ـــالم مع  ا.. فال ســـ ــلم التالي ســــ ا و ـــرع ون شـــ ــتحال أن  ا اســــ ا احتالل ان عدوان
ن  م ــروعا،  ش مع االحتالل.. وٕاال لكان االســـــتعمار نظاما مشـــ العدوان، وال تعا

ا إلى يومنا هذا. اق ش السلمي معه، و   التعا
ـــة  –وفيتنـــام    ـــة والجنو ــــمـــال ــــ ــــ طولي  –الشــ حتى في القرن أعظم مثـــل 

ــالجنوب ألنــه واقع تحــت النفوذ  ـــمــال يرفض االعتراف  ــــ ــــ ــ ــان الشـ ـــرن،  ــ ــ ــــ العشـــ
ة تحت شــعار التحرر والوحدة.. وتم التحرر  ي.. ونشــبت الحرب الفيتنام األمر
ـــــرة الموحدة،  ــــ عثت دولة فيتنام المنتصـ ــمال والجنوب، وان ـــ ــــ وقامت الوحدة بين الشـ

ل ا ــــة  ـــــ ــ ــ ة حرصــ ا الغر ذلك فإن ألمان لمة واحدة و لحرص أن ال تبدر منها 
ة دولة منفصـــلة.. مع أن االعتراف الدولي  ا الشـــرق ألمان ــتم منها أنها تعترف  شـ

ا. ون عالم اد أن    بها 
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ـــــات،    ــ ـــ ــ ــــلح، والمفاوضـ ــ ـــــ ل هذه األعذار والمعاذير، الصــ ـــــق  ــــ ــ وحين تســ
ـــــن آخر  ــر إلى حصــ ــــ م العري المعاصـ ـــلمي، يلجأ الح ش الســــ واالعتراف، والتعا

ــن، يبـــدو في الظـــاهر، أنــه عقالني علمـــاني، دفــا ــ ـــــ ــــ عــا عن موقفـــه، وهــذا الحصـ
اســة  اســة المراحل، ســ ســ ذلك.. فهو يتســاءل ولم ال نأخذ  وموضــوعي، ووطني 
ل الشــعوب المناضــلة، الشــعوب التي خاضــت  خذ وطالب، ألم تأخذ بهذا المبدأ 

ـــع ــ ـــــ ــ ات التحرر في العالم.. بل ألم تأخذ الشــ ة تجارها المررة في حر وب العر
ها التحررة مع االســتعمار  لها من غير اســتثناء بهذا المبدأ وهي تخوض معار

ـــعب في البرطاني واإل ــ ــ ـــأن الشـ ــــ ن هذا شـ اني.. ألم  ــ ــ طالي واإلســــ ـــــي واإل فرنســـ
ـــــودان  ــ ـــر، وفي السـ ــــ ــورا، وفي الجزائر، وفي المغرب، وفي مصـ ــــ العراق، وفي ســ

نظرة ة  ة  وأخيرا في تونس حيث قفزت البورقيب ة، للتعبير عن المرحل ـــــ ــ اسـ ـــــ ــ سـ
ة مقبولة، تقوم على أساس شعار "خذ وطالب". اسة وطن   س

فتن    ذلك ظاهر براق،  ـــــمائها المختلفة، لها  ـــــ ة هذه تحت أســــ والمرحل
ــيدة في جوهرها..  ــ اســــــة عاقلة ورشــ ــ ــ جتذب العقول، وهي في الواقع ســ القلوب، و

ة ــ ــ ـــــ ــــ ة.. فالقضـ ــــــ ــــ ــ ة يجب أن ال تنهي القضــ المرحلة  ولكن المرحل ال تنتهي إال 
ة  ـــــتقالل  –النهائ ــــ ــــ ة مرحلة حينما تنهي  –مرحلة التحرر واالسـ ولكن المرحلة أ

ة" للتحقير  لمة "التصـــف ســـت  ة.. ول ة الوطن ة للقضـــ ة تكون تصـــف المراحل التال
ة. ة على القض ة التعف قي، مرادف للف التعف   والتنديد ولكنها وصف حق

ـــو    ــ ــــ ــ ــ زداد هذا المعنى وضـ ــــعار "خذ وطالب" وهذا و ــــ ــــ ر شــ حا حينما تتذ
ــأخــذ"  ــعـــب أن " ــ ــــ ــــ ـــاب مفتوحــا للشــ ـــة.. ألنــه يترك ال حـــدد معـــالم المحل التعبير 
اقي..  اقي إلى العدو، لم يب ال ال اقي" ولكن إذا سلمنا  ال طالب " المعروض، و
قول  ـــــل إلى جنيف أن  ــــ ا حينما وصــ ــــــ ــــ سـ م اإلفرقي في رود الزع وذلك ما حدا 
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. "نحن ما جئنا إلى جنيف لنأخذ ولنعطي.. نحن نرد أن نأخذ وطننا للصحفيين.
ه".   ال أن نعط

ة مع إسرائيل،    اسة المرحل الذات فإن الس ة  ة الفلسطين وفي صدد القض
" لها معنى واحد، ونتيجة واحدة.. هي أن "نأخذ" من  ـــعار "خذ وأع ــــ ــــ ــ وتحت شـ

ه" ونعطيها ما ترد أن نعطيها..  ــــرائيل ما "تعط ـــ ــــ ــ ع إسـ "واألخذ والعطاء" في جم
ـــاومة،  ــــ ــــ ون الوطن محل مســـ ــا  أن  ـــــ ــــ هذه األحوال، هو على الوطن.. وحاشـــ
ـــعى لتحقي مرحلة، ولكن مرحلة، ال تهدم  أس أن نســ ــع أخذ وعطاء، وال  وموضـــ

ة.   المراحل التال
ــرائيل    ــتعار من فم إســـ ـــؤال مســـ له إلى ســ م العري من هذا  خلص الح و

قول "ولكن  ــارها، ل ــــ ــــ ما وأنصــــ حر،  ال ما هو الحل، هل تردون أن نلقي اليهود 
ارة جاللة  " وهذه ع ــقير س الراحل جمال عبد الناصــــر وأحمد الشــ ان "يردد الرئ

ة في  ، ولكن 1976نوفمبر  22الملك الحسن الثاني إلى جردة الفيجارو االفرنس
ــا قــال  حر.. هــذه فر إمن الــذ قــال أن عر ــال ــد إلقــاء اليهود  ــة زورتهــا ننــا نر

عا، الوطنيين منهم والمفرطين.. ثم  ـــان قادة العرب جم ــــ ــــ ة على لســــ ــهيون ــــ ــ ــ الصــــ
لما طاب لها أن  حت ترددها  ـــــ ة، وأصـــ ـــنة العر عض األقالم واأللســـــ ــــدقتها  صــــ

. ة ألزمة الشرق األوس ة السلم التسو شر    ت
ه    ــ ــ ــــ ــ ــ ة، وهي التي تشـ ـــهيون ـــ ــــ ان لتكذيب هذه األرجوفة الصـــ س هنا م ول

ــهيو  ة صـــــ في أن أكذو اع وطنه وهرب.. و ـــــطيني  ــــعب الفلســ أن الشـــ ة أخر  ن
رة إلى السـير ونستون نعرِّ  ا في لندن قدم مذ عرفون أن وفدا فلسـطين ف الذين ال 

ـــرشــــــل في عام  ون  1922تشـــ ــطين  ــ ة في فلســ مقراط طالب فيها بإقامة دولة د
ه حي و ــــــ ـــلم ومســـــ ـــ عا حقوق متكافئة، ال فرق بين مســـــ .. فيها للمواطنين جم ود
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زد..  ــين عاما و ان مطروحا قبل خمســـ ة المطروح اليوم،  مقراط وحل الدولة الد
ادته.. وال  ســــ ـــب أن النضــــال القومي قد بدأ  حسـ م العري المعاصــــر  ولكن الح
ه ومنهم من ينتظر وما  قين، "ومنهم من قضى نح عرف مواقف المناضلين السا

 بدلوا تبديال".

ة "أحجوجة   قى في النها م العري في الهواء لعلها وت " صغيرة يلقيها الح
ل..  ل هذا التهو قول، ولم  ـــــاؤل تافه  ــ ــ تعل في ذهن الجماهير، وتتمثل في تســـ
ل  ع أن نمزقها في  ـــتط ــــ ون ورقة نسـ ــرائيل، ال يتعد أن  ــ ـــــلح مع إســــ إن الصـــ
عضـــــا، وفي  ــها  عضـــ مزق  حين.. والقانون الدولي هو تارخ معاهدات واتفاقات 

ة العشـــرات..  النها ة تعد  م العري شـــواهد وســـواب دول ورد الح لها.. و تمزقت 
لها، بال خالف وال جدال.. والمتاحف  حة  ـــح ــ ــ ــ ـــواهد، صــــ ــــ ــــ ـــواب والشــ ــ ــ ــ وهذه الســــ
م  ــا أيهــا الح ــائــدة، والمعــاهــدات الزائلــة، ولكن  ــاالتفــاقــات ال ــات مملوءة  ت والم

  العري..
ـــعب ولكن.. هل تدلنا على معاهدة واحدة.. واحد   ــ ــ ــ ــــ ة فق تنازل فيها الشـ

  عن وطنه..
ـــرات من المعـــاهـــدات بين الغـــالـــب والمغلوب، بـــل هنـــالـــك    ــ ــ ــــ ــ هنـــالـــك عشـ

  معاهدات استسالم المغلوب للغالب..
م العري على معــاهــدة واحــدة، على ورقــة واحــدة،    ولكن هــل يــدلنــا الح

  أعطى المغلوب فيها وطنه للغالب..
عـــد، فهـــذا هو موقفنـــا من مؤتمر جنيف، وهـــذ   ـــذين و ا هو ردنـــا على ال

ــيرــــدون أن يــــذهبوا إلى جنيف، لقــــد  ـــة، طــ ــائ ــــاالبتعـــاد عن الغوغــ المــــا طــــالبوا 
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ة، و  ـــــوع ــــة الموضـ الدراســ ة، إلى االلتزام  ة، واالرتجال ة، والعاطف ـــطح ــ النظرة و السـ
نتم صادقين.. ه إن  ع أن نلتقي عل الم نستط ة، وهذا    العلم

م العلم نظرة وممار    م العلم.. ها قد سردنا عل قا.. فدون   سة وتطب
قرع    م التارخ، إنه اآلن  م، فدون ـــدة الح ــ ــــ م وســ نتم تردون الح أما إذا 

ـــنة هللا  ــ ــ ــ ــنة هللا في خلقه ولن تجد لســــ ــــ ــ ــ ما قرعه على الذين من قبلكم.. ســـ م  ا
 تبديال. 

 
 
 

  
  

ة   انسحب البترول من المعر
  دون أن تنسحب إسرائيل

  
ر من ع   ة المجيدة،  1973ام في السادس من أكتو انطلقت الحرب العر

ارليف على الجبهة  ـــاتر الترابي، وتدمر خ  ـــــ ــــ س، وتزح الســ ــو ــــ ــ ـــ ــ لتعبر قناة السـ
ــــرة، وفي نفس اليوم  ــورة الخطو و المصـــ ــــ قة اخترقت القوات السـ ــــاعة والدق ــ السـ

ة، وحطمت خ  ـــرائيل ــــ ــ ة اإلســ ــورة، ودهش العالم آالدفاع ــــ ــــ لون على الجبهة السـ
ــادرة عهــا الرأ العــام بــإعجــاب وتقــدير  لتلــك الم ــارعــة، وتــا ــة، الجرئــة، ال العر
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مـــا قــال العرب األقــدمون، والحروب  مهــا،  متطلعـــا إلى النتـــائج، فــاألمور بخوات
  على رأس هذه األمور.

، من مواقع متعددة في الوطن    ة أخر ام انطلقت معر ـــعة أ ــــ ــــ ــ ضـ عد  و
أســره، مت ال العري الكبير، فاخترقت أرض العالم  جاوزة الصــحار والقفار، والج

ـــــر، والقر  ــ ــم والحواضـ ــ ــــــدود والحدود.. ومن ثم نفذت إلى العواصــــ واألنهار، والســ
ــــانع، والمطابخ  ات والمصـ ــف ــتشـــ ــ والدســـــاكر، ودخلت إلى البيوت والمدارس، والمسـ
ــر  ــ ــــ ــــ ــة أســ ــارات.. ووقع في هــذه المعر ـــــ ـــــ ــ ــارات والســ والمزارع، والقطــارات والط

ــدة ثيرون، ماليين المالي ــــل عقيــ ــــل جنس ولون، ومن  ــر من  ــ ــــ ـــــ شـ ين من ال
ــــرابهم، إلى  ــ ــ ــ اتهم، ليلهم ونهارهم، من طعامهم إلى شــــ مت في ح ومذهب، فتح

ــامل في ســــ ــمول" الشــ ان لها هذا "الشــ ة عبر التارخ أن  ـــب لمعر سـ ائهم، ولم 
ات واإلنسان والحيوان على السواء. اة عوالم الن   ح

ة البترول العري،   انت معر ع  تلك  ة في الســا التي أطلقتها األمة العر
ــبها من قرب أن  ــ ــمولها، فلم تصــ ــ ر وقد نجت هي من شــ ـــهر أكتو ـــر من شـــ عشـــ
ـــب المواطن العري  حســ ــها، وتحت أقدامها... ورما  ــ عيد، ألن بترولها في أرضـ
ــال.. ذلــك  ــالغــة، والخ ــة البترول يومــذاك، هو إغراق في الم أن الكالم عن معر

اته"  ه منذ تفجر البترول من وطنه.أنه عاش "ح العهد  سر  ة في    البترول
ة    ورفع المواطن العري، رأســه شــامخا إلى الســماء، فقد بدأت هذه المعر

ــالح  ــــ ــ ـــ ــ ان الحديث عن سـ ل.. فقد  ان يتطلع إليها منذ زمن طو المنتظرة،التي 
، منذ البترول يتردد على ألســـنة الجماهير وأقالم الكتاب والســـنة الملوك والرؤســـاء

عدها. ة، في األرعينات وما  ارثة فلسطين برأسها على األمة العر   أن أطلت 
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ــالح المنتظر، فإنه    ــ ــ ــ لما تفاقمت، تعاظم "االنتظار" للســـ انت الكارثة،  و
ون  شــرع ســالحه،  أتي.. والبترول يوم  ه يوم  المهد المنتظر، يهتد الناس 

" ليهد العالم إلى الح الذ  ة، وٕالى العدل هو "المهد ــاع من األمة العر ــ ــ ضـ
  الذ حرم منه الشعب الفلسطيني.

ة أرعين    ولقد قال العلماء أن البترول ظل مختزنا في جوف األرض قرا
مليونا من السنين،عاش ساكنا هادئا تحت أقدام اإلنسان.. ولكن المواطن العري 

ح في وجه ا صـــــ ارا منذ أرعين عاما، فأخذ  ـــالحا ج ه ســ ا رأ ف م العري:  لح
نقذ من الفقر،  شفي من المرض و م هذا العالج.. إنه  أيها الملوك والرؤساء دون
ل  ه الخالص  ــــتعمار وف ــالح إنه يدفع االسـ م هذا الســـ حمي من الجهل، ودون و
ان غافال أو  م العري  ـــرائيل.  ولكن الح ــــ ــــ ة ومن إســـ ـــهيون ــــ ــ ــ الخالص من الصـــ

قى الســـالح في غمده، أو  ــد متغافال فأ قصـ ه، إال من تصـــرحات جوفاء  في جي
ــفائح" البترول، يرو بها  ــ عض "صـــ ـــتخدما  ــ فى، مســ بها التزلف إلى الجماهير و

  أجهزة اإلعالم، للتضليل والتدجيل.
امها..  1946وجاء صـيف عام    ة بين األمة وح لتقع أول مواجهة بترول

حث ـــورا، ل ــ ـــايف ســــ ــ ة  ففي ذلك العام انعقد مؤتمر بلودان.. أجمل مصــــ ــ ــ ــــ القضـ
م العري "المقررات  ـــر مما هو اآلن. فاتخذ الح ــ ــ ســ ان خطرها أ ة، و ـــطين ــ ــ الفلســ
ــالح  ـــتخدام ســـ ان في مقدمتها اســ ة، و رة واالقتصـــــاد ــهيرة.. العســـــ الســـــرة" الشـــ
ات"  ــــر ازات جديدة للشـــــ ـــر القرار العري على "عدم إعطاء امت ــ ــ البترول.. واقتصــ

ــهيو  ة الصــ ة التي تســــاند دولها الحر ة األجنب ة، أو تواف على إقامة دولة يهود ن
ا وســـائر الدول  انت إســـرائيل وقتئذ في "عام الحمل" لد أمر ــطين.." و في فلسـ

.   االستعمارة األخر
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ـــهيرة في األمم المتحدة،  1948وفي عام    ــــ ــــ ــ م الشـ ــ ــ ــــ ــ ــ ة التقســ جاءت معر
س ترومان لحمل األمم المتحد ا في عهد الرئ ة والدور الرهيب الذ لعبته أمر

ــــرائيل في قلب الوطن العري،  م الذ انتهى بإقامة إســ ــــدار قرار التقســــــ على إصــ
ــالح  ــ ـــ ــ ــ ــتخدام سـ ــ ـــــ ــ اسـ ة  ة في تلك الفترة مطال حات الجماهير العر ــ ــ ـــــ وتعالت صـــ
ادت أن  ة  م العري تصرحات اله ات المتحدة، فأصدر الح البترول ضد الوال

ــه ت ــ ــــ ــــ ســـــ ي رئ ـــدفـــاع األمر رومـــان من خطورة تحرق البترول... وحـــذر وزر ال
ة،  التهديدات العر ال  ة غير م اســته الصــهيون الموقف، ومضــى ترومان في ســ
ـــة وزر  ــ ـــــ ــدق ترومان، وخابت فراســـ ـــــ ــــ الم فارغ"، فصــ لمته المعروفة "هذا  وقال 
ه منتحرا تحت حملة اإلرهاب  ـــى نح ـــــ ــــ م العري.. وقضــ ي في الح الدفاع األمر

  الصهيوني.
ـــــ   ات المتحدة في سـ ـــت الوال ــ ة، ولم ينفذ ومضـ ـــهيون ــ ة للصـ ـــتها الموال ــ اسـ

ة  ازات التي أعطتها الدول العر " بل ازدادت االمت ــــر ــــ ــ م العري "القرار الســـ الح
الدالئل القاطعة أن  ة حافل  ة، وتارخ تلك الحق ة البترول ات األمر ـــر ــ ـــ ــ ــ للشــ
ـــبب هو البترول،  ان الســ ـــورا، و ر جر في ســ ــ انت وراء انقالب عســـ ا  أمر

  سع المجال ألكثر من هذه اإلشارة العابرة.وال يت
ــرق والغرب    ــوع ســـاخن في الشـ وعبرت ســـنوات وســـنوات "والبترول" موضـ

الذهب  ل أرجاء العالم وعرفوه " اســيون في  ه الكتاب الســ على الســواء، خاض ف
ـــعار عري،  ن انطل شـــ ــعوب"، وفي غمرة هذه العناو ــتعبد الشــــ ــ ــود" أو "مســ األســــ

ــ ــ ــــ ــ ـــ در المقــاالت "بترول العرب للعرب".. وراح التــارخ تــب على الجــدران، وتصـــ
ــادقة، فيخرج البترول  ــ قة صـــــ ـــعار حق ــــ ح هذا الشــ ــ ــ ــــ صـ نتظر لير متى  ينتظر و
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ــل  ــدخــل "دخــل" البترول العري إلى بيــت  العري من "خرج" الحــاكم العري، و
  . *مواطن عري

راء في األمة العر   ـــتة، ووقعت الهزمة الن ــ ــــ ــــ ام السـ ة، وجاءت حرب األ
م  ة، فانسل من غمده بنفسه، ال بيد الح وغضب سالح النف العري ألمته العر
ة العارمة التي أطلقتها  ــ ــ ــــ ة للقضـ ـــــتجا ــ ــخ البترول العري اســ ــ ــــ العري، وتوقف ضـ

ة، "بترول العرب ال يذهب ألعداء العرب".   الجماهير العر
ــا   ــا وأمر ، ومعهمــا وانقطع البترول العري، عن دولتي العــدوان، برطــان

ة إلى  ــفراء الدول األجنب ــ ــــاد العالمي، وهرول ســ ـــرائيل، واهتز االقتصــ ــ ــار إسـ ـــ أنصـ
ـــة  ــــ ــ ـــــة الــعــر ــ ــارجــ ــــ ـــات وزارات الــخـ ـــ ـ ـــة واقــفــيــن عــلــى عــتــ ــ ــ ــ ــم الــعــر ــ ــــ ـــــ   الــعــواصـــ
ــتنجدين عودة البترول إلى  ــــ هم" مســ ـــلو ــ ـــن ســـ قدمون الدليل تلو الدليل على "حســـــ

  بالدهم..
ادت أن تع   ـــاد وفي ظل تلك األزمة الطاحنة التي  ــ ــ ــ ــــ االقتصــ ـــف  ــ ــــ ــــ صـ

ع في  ـــبــب توقف البترول العري، انعقــد مؤتمر القمــة العري الرا ــ ــ ــ ــ ســـ العــالمي، 
ة  انت الجماهير العر ــوع البترول على جدول األعمال.. و ان موضــ الخرطوم و
ـــتمرار في قطع البترول عن دولتي العدوان،  ــ ــــ ــــ قرر مؤتمر القمة االسـ تتطلع أن 

ـــدة ال ــ ـــحب األرصـــــ ــــ ة، ووقف التعامل معهما، وســـ ـــاتهما المال ــ ــ ــســـ ــــ ة من مؤســــ عر
ة. ة العر   واالنتفاع بها في التنم

ـــة في    اسـ وقد أجمع الخبراء العرب، يومئذ، وهم وزراء النف والمال والســــ
أن تحمل  فيلة  ــمة ورادعة، و ــ ــــ ــ ــ غداد أن هذه اإلجراءات حاســ اجتماع عقدوه في 

                                                           
ة * العام ة في رحالته. :الخرج  حمله المسافر على الدا  هو الجراب الذ 
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ــحاب من األرض  ــرائيل على االنســــــ ـــ ة.. الدول العظمى، لتحمل بدورها، إســـ العر
.   من غير قيد وال شر

ا    ــوع ــ ــ ــ ــــ ا موضــ ان علم ا، ولكنه  ا أو عاطف ال ير خ ن هذا التف ولم 
س  ات المتحدة في عهد الرئ ــــب للوال ـــا، وقد ســــ يزنهاور، أثناء العدوان أومدروســـــ

ا وفرنسـا على  رطان الثالثي على مصـر أن أجبرت "الفرسـان الثالثة": إسـرائيل و
ــيناء..  ــــ ــــ ـــا الجالء عن ســــ ـــ ــــ انت فرنســــ ــهر.. و ــ ــ ــ ــ وقد تم ذلك فعال خالل ثالثة أشــــ

ان  ات المتحدة.. و فين للوال ا، يومئذ، على قوتهما المعروفة، وأكبر حل رطان و
س  اب التي دفعت الرئ ـــــ يزنهاور إلى أتدمير أنابيب البترول يومئذ، من أهم األســـ

  اتخاذ ذلك الموقف الحازم.
ــوده رـاح الهزمــة ولكن الجو الروحي في مؤتمر الخرطوم،    ــ ـــ ــ ــ ـانـت تســـ

ــالح  شـــــهر ســـ ة ل ـــجاعة ووضـــــوح الرؤ ملك الشــ ـــيناء والجوالن، فلم  الوافدة من ســ
س بين البتروليين وغير البتروليين من  ــاومات وراء الكوال ــــ ـــــ البترول، ودارت المســ
الملوك والرؤســـاء، وانتهى األمر إلى اتفاق على "اســـتئناف ضـــخ البترول العري" 

ــوأ قرار اتخذ ــ ان أســـ ــــــتقالل الوطني إلى يومنا ف ة منذ عهد االسـ ادات العر ته الق
  هذا.

، النقض    ع أخر ــاب ــــ ــــ ــعة أسـ ــ ــ ـــ ضــ اره،  قي في آ ولو أن البترول العري 
ة، وألقى  أســـنانه وأظافره، على إســـرائيل، واقتلعها من األرض العر ــره  أسـ العالم 

ثير.. ولكن مـــا حي ن وراء ذلـــك  ــا وراء خطو الهـــدنـــة، إن لم  لـــة األمـــة بهـ
ا.  إسرائيل ثان ام أوال، و ة، وقد ابتالها هللا بهؤالء الح  العر
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ـــة تئن    ــ ــامس، واألرض العر وانفض مؤتمر الخرطوم، وتاله مؤتمر خـــ
يت المقدس تندب أســواره ما يلقى على يد االحتالل تحت االحتالل اإلســرائيلي  و

  من المذلة والهوان.اإلسرائيلي 
رون ال   ــتخدم ولم ينقطع المف ــــ ــــ ة أن تســ ــــدة الدول البترول ــــ ــ عرب عن مناشــ

ة، فلم  أخر لحمل إســـرائيل على الجالء عن األرض العر طرقة أو  ســـالحها، 
الحســـنى،  قنع  إســـرائيل  ارنج ممثل األمم المتحدة أن  ة للســـفير  أ بذلك، تار تع
ات مألوا  س هذا فحســـب بل إن المســـؤولين البتروليين، وعلى مختلف المســـتو ول

ــالح ال ــ ســ ـــتخدم البترول  ســـ ل الخطأ أن  أن الخطأ  ة  صــــــحف واإلذاعات العر
ظل في منأ عن  جب أن  ة و ـــاد ــــلعة اقتصـــ ــــي، فالبترول في نظرهم، ســ اســ ســــــ
ــتخدم  ات المتحدة تســــ ـــة، وقد غاب عن هؤالء، أو تغابى هؤالء، أن الوال ــ اسـ ـــــ السـ

ء، في مفاوضـاتها مع العمالق ا آلخر، االتحاد "القمح"، وهو مصـدر الغذاء البر
انت تدخل  ـــوفييت  علم جيدا أن هجرة اليهود الســ ــوفييتي.. والمواطن العري  الســـ

ي مع االتحاد السوفييتي!!   في صفقات القمح األمر
ة المجيدة، ومعها    ر انطلقت شــرارة الحرب  العر وفي الســادس من أكتو

برة، والعيون تتطلع إلى  ــــة، مهللــــة م ــــار البترول انطلقــــت آمــــال األمــــة العر آ
ام  وهذا  العمالق  عة أ العري، وفائض لهيبها يتصاعد إلى السماء ومضت  س
ة،  ة العر أنما هذه المعر تثاءب، و ه، يتمطى و ـــــاق ــــ ه وســ ـــــ ذراع ـــــ اسـ العري 

فى. س للمتفرجين عليها إال دور التصفي و ة، ول ة سينمائ   مسرح
ــا   ، أول من أخــذ الم ــــر ــــ ــ ــ ــان وزر البترول المصــ قــا العمالق و درة إل

انت  ة و عد يومين من اندالع المعر ر، أ  ـــع من أكتو النائم.. ففي اليوم التاســـ
ــر  ــ ـــرعة، في ذلك الوقت، اقترح وزر البترول المصـــ ــ ـــر العري  مشــ أعالم النصــــ
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ة، الجتماع عاجل.. ولكن االجتماع العاجل لم ينعقد  ك العر دعوة منظمة األو
ــر من أكت ع عشــ ـــا اليها، وقعت  إال في السـ ام بل ة أ عد ثمان ت، أ  ر في الكو و

بر في مسيرة  الحرب.   أثناءها تطورات 
ــــعة اجتماعات، أرعة في    ــ ــ ت، وتاله تســــ وانعقد االجتماع األول في الكو

ــيرة  ــ ــ ــــ ل من فينا والقاهرة، واجتماع في طرابلس، وهذه المســــ ت، واثنان في  الكو
ة  لهذا االجتماعات تنبئ ألول وهلة، أن ـــا ــ ــ ــ ــالح البترول يئن بين أيد مصـــ ــ ـــــ ســـ

  االرتجاج، لم  تتعلم المثل العري الشهير إذا ضرت فأوجع..
ت    ان االجتماع البترولي األول منعقدا في  الكو ر 17 -وحين   -أكتو

فة الحرب صـــارت راجحة لجانب إســـرائيل، وأن  بدا معروفا للقاصـــي والداني أن 
ل أنو  ا قد أغرقت إســرائيل  ة محتشــدة في أمر اع األســلحة، واألســاطيل األمر
. ض المتوس حر األب   شواطئ ال

ــان  الموقف     ر في الجبهــة، فقــد  ــــــ ــــ ــ ورغمــا عن خطورة الموقف العســ
أناملك فقد  ه  ع أن تمســ الزئب ال تســتط ت، رجراجا  البترولي في اجتماع الكو

ــا ن  يــدعو إلى حظر برز في المؤتمر اتجــاهــان: االتجــاه الليبي العراقي الــذ 
ة من البنوك  ــحب األرصـــدة  العر ة وسـ ات النفط م الشـــر ا وتأم النف عن أمر

ـــة خفض اإلنتاج ــــ ــ ــ اســـ ـــــ ـــــ ــ اع ســ أت قول  ان  ة.. واالتجاه اآلخر الذ  . )1(األجنب
اس نصه الحرفي، دفعا  ة على إصدار قرار ال بد من اقت واستقر األمر في النها

ل والتفسير..   للتأو
ا هو قول الق   ة التي تدور رحاها حال اشر للمعر ما أن الهدف الم رار: "

ـــطيني  ـــروعة للشــــعب الفلسـ ـــتعادة الحقوق المشـ ة المحتلة،واسـ تحرر األرض العر
                                                           

ة )1( عة ،منظمة التحرر الفلسطين ة الرا ة اإلسرائيل  .  476ص ،  الحرب العر
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ــي األول لقوة  ــــ ســـــ ــــــدر الرئ ــــ ا هي المصـ ما أن أمر وفقا لقرارات األمم المتحدة، و
ــتمرارها في احتالل أرا ــتها واســ نتها من غطرســ ــرائيل التي م ضــــينا.. لذلك فإن إســ

ة شـــهرة  متكررة  ال  تقل  قررون أن يتناقص اإلنتاج البترولي بنســـ المجتمعين 
ة  على إســرائيل للتخلي عن عن خمســة في الما ة حتى تضــغ المجموعة الدول

ض، وأن يؤد ذلــك إلى قطع  ــا أكبر تخف ــينــا المحتلــة.. وأن ينــال أمر ـــ ــ ـــــ أراضــ
ل دول البترول من  ا  ـــتثناء إمدادات أمر اسـ اإلجماع،  ــدر القرار  ة" وصــ ة عر

ـــــحــب من االجتمــاع، ولم يُ  ــ ــ ــــ ــان قــد اتخــذ منفردا العراق الــذ انسـ ــان..و وقع الب
  إجراءات أكثر شدة.

ة تعلن عن تنفيذها لهذا القرار، قرار خفض    ـــم البترول ــــ ــــ وتعاقبت العواصـــ
ــتخد ــيف البترول قد اسـ ان ير أن سـ م وخزا اإلنتاج.. غير أن المواطن العري، 

ـــيء ألن إمدادات  ــ ــ عض  الشــــ ـــرا وال طعنا.. ومع هذا فقد اطمأن  ــ ــ ولكزا، ال ضــــ
ــات ،  البترول قــد توقفــت  عن العــدو اللــدود.. الوال ـــرائيــل الكبر ــ ــــ ــ ــ المتحــدة أو إسـ

نت استخدمها في األمم المتحدة.. ة التي    التسم
فاءات ممتازة من العلما   ـــميين، وهم  ــ ء، أما البتروليون العرب، غير الرسـ

ــة  ــة للــدول العر ـــالح الــذات ـــــ ــــ فقــد رأوا أن "خفض اإلنتــاج يــدخــل في إطــار المصــــ
ة  النســ حثت هذا اإلجراء عدة مرات وذلك  .. وأن هذه  الدول قد  المصــدرة للنف
مــة العمالت  ــة، لتــدني ق ـــة في البنوك الغر ــ ــــ ــــ ــ ــدسـ ــــدتهــا الم ــــ ـــــ مــة أرصـــ لتــدني ق

قى بترول ــة أن ي ــة.. وأنــه خير للــدول العر ــاطن األرض من أن األجنب هــا في 
ــان هـــذا هو الرأ  ـ ــد يوم"  عـ ــة، تتـــدنى يومـــا  ـ ون أرقـــامـــا في البنوك األجنب

ر بزمان. ة أكتو   االقتصاد العلمي، قبل معر
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ر    ــهر أكتو ـــ ــــ ـــرن من شـ ــــ ــ ـــــدر وقف إطالق النار في الخامس والعشـ ــــ وصـ
ضــرب طل النار ولو على تلك الصــورة الرخوة اللينة،  وال  واســتمر ســالح النف 

ـــاال إلى الموقف العري،  ـــات المتحـــدة لم تكن تلقي  يرجع، رغمـــا عن أن الوال
مد إسرائيل  ي أن  سون طلب إلى مجلس الكونغرس األمر ي ن س األمر فالرئ

ــل إلى  مبلغ  ــ ــــ ــ ــ ــاعدة تصـــ ـــــ ــــ مســــ مليون دوالر، وفورا قرر الكونجرس  2200فورا 
  الموافقة على الطلب..

ا أن تتخذ واشنط   ع ان طب ة، فالسواب و ن  هذا الموقف من الدول العر
ة جوزف  ة األمر ــاعد وزر الخارج ــــ مســ ـــير إلى ذلك، وهذا ما حدا  ـــ ة تشــ العرف
قول  "لقد سب أن سمعنا  مثل هذه التهديدات لكن المعلومات التي  و أن  س س

د ذلك"!!  ة ال تؤ   لدينا من العواصم العر
امله،    ر شهر  ادرة ومضى على حرب أكتو دون أن ير المواطن أ 

ة  ة  عن األرض العر ـــرائيل ــــ ا تنبئ عن قرب جالء القوات اإلســـــ من جانب أمر
حينما تحدث قد استخدم لفظة "فورا"   338المحتلة، فإن قرار مجلس  األمن رقم 

ة "فورًا"  ــرائيلي عن األرض العر ــــ ـــ قيت في مقبرة األمم المتحدة عن الجالء اإلســ
  جثة هامدة.

ــع وزراء البترول العرب إال أن يجتمعوا في الخامس من نوفمبر و    ــ ــــ ســ لم 
ة  1973 ــ ــ ــــ ــ ــدروا قرارا جديدا ينص على "خفض  اإلنتاج بنســ ــــ ــ ــ صــ ت، ل في الكو

ع  ة عن جم ــرائيل ــــ ــــ ـــرن في المائة" وذلك حتى جالء القوات اإلسـ ــ ــ ــــة وعشــــ ــ ــ ــ خمسـ
ـــطيني  ـــــ ـــعب الفلســــ ــ ــ ة  للشـــــ ـــتعادة الحقوق الوطن ـــــ ة المحتلة واســــ ــــي العر ــ ــ األراضــــ

ا وهولندا.و   االستمرار في الحظر الكامل على شحنات النف إلى  أمر
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ة انعقد مؤتمر القمة العري في الجزائر (   ) 26/11/1973وفي تلك الحق
ــتمرار في  ــ ـــهر واحد من وقف إطالق النار، وقرر في جملة ما قرر: "االسـ عد شــ

ة  في ضوء قرارات  وزراء النف ا لعرب،  ور  استخدام النف سالحا في المعر
ة العادلة"  ة العر ـــــ ــ ــ ــــ التزامها بتأييد القضـ ة دولة   ـــدير النف أل ـــــ ــ ــ رفع حظر تصــ
ــوح الكافي في هذا القرار، فقد تجرعه المواطن العري،  ــ ــــ ــــ ورغما عن عدم الوضــ

  شيء خير من ال شيء...
ــت في اليوم الثــامن    ــالثــة في الكو واجتمع وزراء البترول العرب للمرة الث

ـــمبر، ــ ســ ــــهر د ـــة في  من شـــ ــ ة خمســ ـــــ ض اإلنتاج بنســ ـــــدروا قرارا ثالثا "بتخف فأصــ
ات المتحدة، وأنه إذا تم التوصـــــل الما ــتمرار في حظرالبترول عن الوال ــ ة.. واالســ

ة المحتلة  وف برنامج زمني  إلى اتفاق إلى انسحاب إسرائيل من األراضي العر
ات المتحدة فإن الحظر  على ــدير النف  توقعه إســـرائيل وتضـــمن تنفيذه الوال تصـ

مجرد االتفاق على برنامج زمني لالنســحاب من األراضــي  ا ســيرفع.. و إلى أمر
ة  ـــع برنامج زمني للعودة التدرج ــ ة المحتلة يجتمع وزراء النف العرب لوضـ العر
ــحاب  ــ ــ ــــ ل يواز االنســ ــــــ ــــ شــ ـــــارة المفعول..  ــ ــ انت ســـ إلى معدالت اإلنتاج التي 

ور".   المذ
قين ورغما عن أن هذا القرار    ــــا ـــحا عن القرارن الســ ــ ل تراجعا واضـ ـــــ شـ

ة  ــتعادة الحقوق الوطن ــ ــــ ــــ ـــرائيلي الكامل واسـ ــ ــــ ــ ــــحاب اإلســ ــــ ــــ ــــترطا االنسـ ــــ اللذين اشـــــ
الجدول الزمني على مضض.. ولتحاول  ة، فقد رضي المواطن العري  الفلسطين

ة" هذه المرة. اسة اإليجاب ة "الس   الدول العر
عا وأقدم وزراء البترول العرب على تراجع آخ   ر.. فقد عقدوا اجتماعا را

ت في  ة عشــرة في  25في الكو ه هذه المرة "زادة اإلنتاج بنســ ســمبر، قرروا ف د
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هذا تخلت الدول  ات المتحدة وهولندا و ـــتمرار الحظر على الوال ــ ــ ــ ــــ المائة" مع اسـ
ــرائيلي   ــــحاب اإلســــ ــــهر، دون أن يتم االنســ ة عن خفض اإلنتاج في هذا الشــ العر

في القرار األول ، ودون الوصـــول إلى اتفاق على االنســـحاب، أو ما تم االتفاق 
ما جاء في القرار الثالث.. وقد برر وزر البترول  جدول زمني عن االنســـحاب، 
ي إلى النزاع العري  ـــذا التراجع "أن نظرة  الرأ العـــــام األمر ـــعود هــ ــ ـــ ــ ــ الســ

ـــاء الكونجرس قــد اتخــذ موا ــ ــــ ــ ــ ــرائيلي قــد تغيرت، وأن عــددا من أعضـــ ــــ ــ ــ قف اإلســــ
ـــرائيلي"  ة تجاه النزاع العري اإلسـ ات  )1(موضــــوع ة والوال وقد رحبت الدول الغر

لمــات الترحيــب من  ــذا رح العرب  ــادة اإلنتــاج.. وه ــالقرار العري بز المتحــدة 
ة  ا، ورحت إســــــرائيل دوام االحتالل، واالنتفاع بخيرات األرض العر جانب أمر

  المحتلة.
وأعلنوا أنه  - 9/12/1973 –العرب مرة خامســـة ثم اجتمع وزراء النف   

ة  ل األراضـــي العر "إذا تم التوصـــل إلى اتفاق حول االنســـحاب اإلســـرائيلي من 
ــــرائيل  ــــ ــــ موجب جدول زمني موقع من إســ المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس، 
ات  ـــدير النف إلى الوال ــ ــــ ات المتحدة تنفيذه فإن الحظر على تصـ ـــمن الوال ــــ وتضـــ

ـــحاب.." والجديد في هذا المتحدة  ــ ــــ ــيرفع فور بدء تنفيذ الجدول الزمني لالنســــ ــــ ــــ ســـ
صورة خاصة. التحديد و   القرار أنه أشار إلى الجالء عن بيت المقدس 

ان وزر    ة، فقد  ـــة مخاوفه، في تلك الحق ـــــ ــــ ان المواطن العري فرســـ و
مارس هوايته في  ـــنجر  ســـــ تور  ة الد ة األمر وك"الخارج ــــة الم اســــ ــــــ من  "ســ

ة، من هذا ع ، والتصــرحات تندلع من المدافع الدبلوماســ ة إلى أخر اصــمة عر

                                                           
دة النهار )1(  .26/12/1973 ، بيروت،جر
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ة، االفر أو ذ ة البترول ــير هذه المعر ــــ ــــ ك، دون أن يدر المواطن العري مصــــ
ة المطاف.   وأين سترسو في نها

ة، من أن الملك    ــادر األمر ــ ــــ ــــ رته المصـ ــــرحات ما ذ ــــ ــ ومن هذه التصـــ
صل  تو  –المغفور له  –ف ا أن ال تنتظر شتاء قال للد سنجر "أن على أمر ر 

ن أن تنتظر وقف إمــدادات البترول العري حتى عــام  م ــا واحــدا وٕانمــا  ــ ــ ــــ ــ ــ قــاســ
ه 1980 ان عل عود إلى ما  ـــتها.. وأن البترول العري لن  ــ اســ ــ ــ ، إذا لم تغير ســـ

ات  ة المحتلة ومعها القدس إلى العرب، وأن الوال ـــي العر ــــ إال إذا عادت األراضــــ
ة المنتجة للبترول المت م ووحدة الدول العر م على تصـــم حدة قد أخطأت في الح

هم ضد الغرب".   في تحر
تور    ــد ي ووزر خــارجيتــه ال س األمر ــة، فقــد اغتنم الرئ ــان ومن جهــة ث

ة في ذلك العام فراحا  ــــة انعقاد األمم المتحدة في دورتها العاد ــ ــ ــــ ــــــنجر فرصـ ــ ــ ســـ
ــة ــة العر ــة في قفص االتهــام، وأخــذا يــدينــان القرارات البترول ــأن األمــة العر ، و

ــئولة  ــــ ــــ ــ ة مســ ة العر عتبران اإلجراءات البترول ة، و توعدان الدول العر يهددان و
ة ة العالم ـــاد ــــ ا    …عن األزمة االقتصـ ــم ــ ـــ انا رسـ ــنجر ب ــ ســــ تور   ـــدر الد ــ ــ وأصـ

ات المتحدة بإجراءات مضادة إذا استمرت 21/11/1973( ام الوال ق ه " ) حذر ف
ــعود قائال:" إذا ما  ــ ــ ــ ــــ ة" وفي اليوم التالي  رد وزر النف الســ حرب النف العر
ار  ــــتعمد إلى تفجير عدد من آ ــ ر فإن بالده ســ ـــــ ا إلى التدخل العســـ لجأت أمر

  نفطها".
ـــام من التهـــديـــد        ــة أ ــــ ـــــ ــــ عـــد خمســ وانعقـــد مؤتمر القمـــة العري في الجزائر 

س الجزائر  ه  الرئ ي، فعقب عل ـــا للمؤتمر األمر ســـ ــفته رئ صــــ ــيد بومدين  ــ الســ
الم فــارغ ع النف العري  ــاحتالل منــا ــا  هــل يرــدون  …قــائال :" تهــديــد أمر
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ل متر مرع  من العالم العري.. لقد قلت  عندما تحدثوا   ة على  ا ـــع د ــ ــ ــــ وضـــ
ــتعدادا الحتالل  ــ ـــحراء اســـ ـــ ـــــة التي تتدرب في الصـ ة الخاصــ عن الوحدات األمر

ع النف العر ارمنا ـــف آ ــ ــ ــ لفنا فدائيين لنســ ارثة  ي أن هذا  ـــتكون  ــــ ــ البترول وســ
بر لل ارثة  ة على هذا …غرب،  ة والعر ــــرحات األمر ــــ ـــتمرت التصــ ــ ــــ " و اسـ

ــار!! ــ ــ ـ ــــد مــن الــخــ ـــ ــمــيــز الــز ــع أن  ــتــطــ ــ ــــ ــ ــ ســـ   الــمــنــوال، والــمــواطــن الــعــرــي ال 
عانيها الع      ان  ع اآلثار الخطيرة التي  ان يتا الم المهم أن المواطن العري 

ـــة" لهـــذه  ـــات العر ـــان ير أن "غرفـــة العمل في حرب البترول، رغمـــا عن أنـــه 
ع ات،  فة العمل انت ضــــع دة عن الحزم الصــــارم، فالحرب هي الحرب يالحرب، 

ة البترول ر ال تتأرجح وال تت ة  لمعر حرج.. ورأ المواطن العري اآلثار اإليجاب
ثيرة،  وال بد من ال ارزة واألمثال  ـــحة  ــــ ــ ــ يف أن واضـــ وقوف أمامها حتى نر 

قة وال مجازا.   سيف البترول قد امتدت إلى مشارق األرض ومغارها حق
ا        طال ـــــبت -في إ ــــ غل محطات البنزن من الســـ ومة قرارا  ـــدرت الح ــ ــ ــ أصـــ

ــتهالك الكهراء،  ض توزع المازوت واســ اح االثنين.  وجر  تخف ظهرا إلى صــــ
ـــوارع، ـــانع والبيوت الشـــ ش حالة من االختناق وأ …في المصـــ حت  البالد تع صــــــ

ــعب قال فيها : ــــ ــــ لمة على الشــ س الوزراء  ا أن إالبترولي، وأذاع رئ طال ن على إ
ارات تال أتستعد لمواجهة شتاء صعب، و  ات للس ة ف األوهام، وأعلنت شر تعل 

ة    ة.في الما 35أن صادراتها قد انخفضت بنس
ـــت       منع اســ ــــدر قانون  ام األحد، وفي هولندا: صـ ـــة أ ارات الخاصــ خدام الســـــ

ة قدرها أرعة آالف  ـــنوات، ودفع غرامة مال ـــ ــ ــ ــ ــت ســ ــ ـــــ ــــ س سـ ة الح تعرض لعقو و
ارة ب ــ ــ ة البنزن لكل سـ م ــدوالر.. وتم تحديد  ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــ ــانع  15 ـ ــ ـــت مصـ لتر.. وخفضــ

ام العمل إلى أرعة في األســـبوع وخفضـــت درجة التدفئة في  ة أ ارات الهولند الســـ
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ـــاءة ــــ س الوزراء  البيوت، ومنعت اإلضـــ ع أنحاء البالد.. وحذر رئ الزائدة، في جم
  في إذاعة على الشعب من مستقبل اقتصاد مظلم.

ا من برنامج الحرب،    ومة برنامجا للتقشف قر ا: أعلنت الح وفي برطان
ــم  ــ ومة اسـ ــــدرتها الح ة العامة التي أصـ ة على الميزان وأطلقت الصـــــحف البرطان

ة الظالم".. وجر ت ــبوع.. وتوقفت "ميزان ـــ ــــ ــــ ام العمل إلى ثالثة في األسـ ض أ خف
ـــدرت األوامر بإطفاء أنوار  ــف، وصــ ـــرة والنصـــ ــاعة العاشــ برامج التلفزون إلى الســـ
ــام عيــد  المحالت العــامــة، وٕالغــاء الزنــات التي جرت العــادة على إقــامتهــا في أ
ارة عن  ارات عن تعرضها لخفض نصف مليون س ات الس الميالد.. وأعلنت شر

اء ووقود التدفئة في 1974عاتها خالل مب ــــتخدام الكهر ــ ــ ــــ ومة اســ ، وقيدت الح
ـــوارع  ــ ــاءة في الشــــ ــ ــــ مات بخفض اإلضـ ـــدرت التعل ــ ــ اني العامة والمنازل.. وصــ الم

ة  س الوزراء البرطاني حديثا إلى  13ة.. وفي في الما 50بنس سمبر وجه رئ د
ه:  ا تواجه أقســى عيد ميالد تشــهدهإالشــعب قال ف ة  ن برطان منذ الحرب العالم

مز:  فة التا ــح ة، وقالت صــــــ التعطل عن إالثان ــــرة ماليين عامل مهددون  ــ ن عشــ
  العمل.

ة: تعطل العمل في مصــانع نور الشــهيرة الموجودة في  ا الغر وفي ألمان
ـــــار  ــتشــ ام العمل.. وأعلن مســـــ ـــت أ ــ ل أنها خفضــ ــانع أو ــ ما أعلنت مصـــ ا،  ولون

ا أن نقص البترول العري  حد من نمو االقتصاد األلماني إلى درجة ألمان سوف 
ة  ـــــ ــ ــتخدام الفحم بنسـ ــــ اســ ات  ــر ــ ومة أن تقوم الشــــ ــفر، وقررت الح ــــ في  50الصــ

ان أثر ذلك على اإلنتاج األلماني فادحا.   المائة.. و
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ه إلغاء المناورات    انا أعلنت ف ــــدرت وزارة الدفاع ب ــ ــ ـــ ــ وفي الدانمارك: أصـ
ان مقررا أن يجرها رة التي  حلف األطلنطي في الدانمارك في المدة من  العس

سمبر  1-16   سبب نقص البترول. 1973د
ان مقررا    ارات، و ـــــ ارلو للســ اق  ــ ــ ــــا: ألغي ســـ قامته في عام اوفي فرنســـ

ارات اإل 1974 ـــــ ــ ن للسـ ـــترو ــــ ة سـ ــــر ع وأعلنت شــــ ـــانع تجم ــــ ة إغالق مصـ ـــــ ــ فرنسـ
ال ــبب انخفاض اإلق ســــ ـــر يوما  ــ عة لها لمدة أحد عشـ ارات التا ـــــ ـــراء  السـ على شـــ

ارات.. وأمضى  ة هذه الفترة في بيوتهم بال عمل 36الس  …ألف عامل في الشر
ارس ابتداء من  ــــر في  ــ ــ ــــ ـــلطة على قوس النصـ ــــ ــــ انت مســ وأطفأت األنوار التي 
ة عشــــــرة مســــــاء،   فزون  ابتداء من الحاد ــاء.. وتوقف التل ـــاعة العاشــــــرة مســــ الســـ

ــــدرت القرارات بخف ــــاءة في واجهات وخفضــــــت التدفئة في البيوت، وصــ ض اإلضــ
اتب ليال حت مدينة النور هي مدينة الظالم. …المحال والم   وأص

ـــتورد        ان تســــ ا ـــوة، فال ـــد خطورة وقســــ ان الموقف أشــــ ان:  ا في  99وفي ال
ـــناعات  ـــ ل الصـ ــدرت األوامر إلى  ــ ــ ة من البترول من الخارج، ولذلك فقد صـ الما

ـــتهالك ــهأن تخفض اســـ ــ ةا  للوقود والكهراء بنســ ــلت …ة عشــــــر في الما ــ . وأرســ
س وزرائها للطو  ــة رئ ــ ـــــ بيرا براســـــ ومة وفدا  ة، وعرض االح ف على البالد العر

ة. ةعدة مشروعات مغر  ة وعشرات المشروعات المشتر   المساعدات المال
ــا: وهنــا العــدو       ــا إلى  –األكبر  -وفي أمر ــون خطــا ــ ــــ ــ ــ ســ س ن وجــه الرئ

ع من ن ـــا ي في الســـ ــــعب األمر ا من الشــ ــتخدم يوم ــ ا تســ ه أن أمر وفمبر قال ف
ــا متــه ثالثــة ماليين برميــل يوم ــــيؤد إلى  …البترول العري مــا ق ــ ــــ وٕان ذلــك ســــ

ي  س األمر ة، وطلب الرئ ة الثان ا منذ الحرب العالم ــهدها أمر أخطر أزمة تشـــ
ـــعـة لمواجهـة األزمـة.. وقـد ترتـب على هـذه األزمـة أ ــ ــــ ــ ــ ـــــلطـات واسـ ـــــ  نإعطـاءه ســــ
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ة والمحال التجارة والمدارس انخفضــــت درجة  وم اني الح الحرارة للتدفئة في الم
ة التي  19والمنازل إلى  ـــــروعات الزنة لألنوار الكهرائ ــ ة، وألغيت مشـ درجة مئو

ات الكبيرة في  ــطرا ـــــ ــــ ــ دأت  االضـ ة عيد الميالد.. و ـــــ ــ ــ ــــ ان مقررا إقامتها لمناسـ
ســــران التو  ــدر األمر  ورك.. وصــ ة في نيو ـــة المال في إلطالة البورصـ قيت الصــــ

ألف عامل.. في صـــناعة  25وفي صـــناعة البناء تم تســـرح   …ســـاعات النهار
ـــلب ثم طرد ـــ ــــ ــ ات الطيران،وأعلنت  30الصــ ــــر ــــ ــ ـــ ثيرون من شـ ألف عامل، وطرد 

ة ألف  ـــتما ك أن نقص الوقود ســـــبب لها إنهاء عمل مليون وســ ــت ــ ات البالسـ ـــر شــ
ي أن  …عامل ــ 200وأعلنت وزارة العمل األمر لوا من وظائفهم خالل ألف فصــ

ا  نحو  ــل عدد  المتعطلين عن العمل في أمر صــ شــــهر نوفمبر وحده وقدر أن 
ــر  ــ ــ ــــ ـــاو  ةعشـ ــ ــ ســــ ة من القوة العا 12ماليين أ ما  لة في البالد..وأمر  مفي الما

ام األحد ــون بإغالق محطات البنزن أ ــ ــ ــ سـ س ن ة جنرال   …الرئ ـــر ــ ــ وأعلنت شــ
ارات عن خفض إنتاجها ب ة موتورز للســــ ــمبر،  32نســــ ســ ة عن شــــهر د في الما

ـــنعا من مصــــانعها األرعة 16وٕاغالق  ـــرن في أنحاء البالد.. واتخذت  مصـ وعشـ
ـــواحل  ــ ا على ســــ حرة التي ألمر ـــآت ال ــــ إجراءات إغالق عدد من القواعد والمنشــ

ة. ذلك صدرت األوامر بتقييد طلعات أسراب الطائرات الحر   األطلنطي، و
ــغيرة ومو    ـــ ــ ــــ ــ جزة، لآلثار الكبر التي بدأ "منجل" البترول وهذه نماذج صـ

تشف  ة ألن  اف ة بذاتها  انت هذه المعر أسره، و حصدها على ساحة العالم 
ــا معنى البترول ومـــا معنى خفض  المواطن العري ومعـــه المواطن العـــالمي، مـ

ة. ل صورة  ك عن قطعه    إنتاج البترول، ناه
ذلك أن البترول في هذا العالم   ـــح  ة ووضــ الدورة الدمو ون  ه ما  ــ ، أشـــ

اة.. وعاد العالم إلى  اة.. فإذا توقف توقفت الح ـــــدر الح ــــ ــ ــد، هو مصـــ ـــــ ــــ في الجســـ
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ة األولى، وأنَّ  ــارة المتقدمة البدائ عد أن بلغ مرحلة الحضـــــ ع ذلك  ـــتط ســــ ى له أن 
م ح البترول ينتج أرعة آالف مادة من البترو عد أن أص اة.. و ات: ئاو في الح

ــت ــ ــوفالبالســـ ــ اف الصـــ ، وأل ة، المطا ـــناع أنواعه، المنظفات الصــــ والنايلون  ,ك 
ات العطور.. و.. وآخرها  ماو ــــرة، والمفرقعات و ة، والمبيدات الحشــــ ــــناع الصــــ
ســـتخدم  عد أن  ســـت غذاء للحيوان.. وال  ســـتخدم  ح  البروتين البترولي الذ أصـــ

ــا ح البترول لإلنســـ ــ صـــ ــان، حين يتقدم العلم و ن هو الكســـــاء والغذاء غذاء لإلنســـ
  والدواء.

البترول.. فإنه    تب  ـــــ ــ ــ ســـ ــ ــــ ـــرق األوســ ــ أن تارخ الشـــــ ان قد قيل  وٕاذا 
البترول.. ما  تب تارخ العالم  ع أن  ــتط ســ ذلك أن الشــــرق األوســــ  ح  ــح صــ

ة.   قي البترول في جوف األرض العر
ة البترول على    عض آثار معر ــالح البترول.. وتلك هي  ــ ــــ ــ ـــ ذلك هو سـ
ـــاحة  ة تجني تلك اآلثار والثمار ســـــق ســ انت األمة العر أســـــره.. وحين  العالم 

ـــــحب البترول من  ــ ـــيف إلى غمده، وانســـ ــ ـــيف البترول على األرض، وعاد الســـــ ــــ ســـ
ة المحتلة. ة قبل أن تنسحب إسرائيل من األرض العر   المعر

ــر من شــــهر آذار من عام    ــع عشــ ان ذلك في اليوم التاســ ، وهو 1974و
م العري  يوم يجب أن ال ة للح ة.. وأن ال تغتفره األمة العر ــاه األمة العر ــــ تنســ

  المعاصر.
ـــرورا، حين و في ذلك اليوم أفاق العالم العري مذهوال،    ــ ــــ ــ العالم اآلخر مســ

ـــدره وزراء البترول  ــ اء تعلن القرار العري الذ أصـــ االت األن انت اإلذاعات وو
ــــاب عهدها والعرب برفع الحظر البترولي، وٕاعادة األمور إ ــ ــ ــــيئا ما ألى ســ ــ ــ ن شــ

ة حزنة مشينة ال بد أن ترو للمواطن العري. …ان ا   وللموضوع ح
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ما تقول العجائز        ان  …و ا ما  ـــنجر   …ان  ــ ــــ ســ تور  ان هنالك الد
ـــار  ــتبذل قصـ ا ســ أن أمر خدعها  غرها و ة،  ــم العر طوف عددا من العواصــ

ة أل ة ســلم وعود الحلفاء للعرب زمة جهدها لتحقي تســو ، تماما  الشــرق األوســ
ــة األولى ــاإلقالع عن  …في الحرب العــالم ــة  ومــات العر ـــح" الح ــ ــــ ــ ــ وأنــه "ينصـ

فلح في مهمته. ع  أن  ستط   حظر  البترول، حتى 
ــان، فقــد اجتمع وزراء البترول العرب في طرابلس في        ــذا  مــارس  13وه
سنجر معششة في جو  1974 انت نصائح  ة او الجتماع ذلك أن  الدول العر

ــتار من  ــ ــ ا والعراق قد أخذت تجنح إلى وقف حظر البترول تحت سـ ـــتثناء ليب ــ اســ
لغ درجة جادة من  ــــتد الجدال وطال، و ــــ ـــــ ة والمبررات التافهة، واشـ المعاذير الواه
عقدوه في فينا  ام وأن  ــعة أ ــ ــــ ضــ العنف، فارتأ المؤتمرون أن يؤجلوا  االجتماع 

  طن العري.عيدا عن الو 
ــهر        ع عشـــر والثامن عشـــر من شـ ــا وانعقد االجتماع المرتقب في يومي السـ

ـــدار قرار "تارخي" يجب أن تقام له من ــــ ل امارس وانتهى بإصــ ـــب في  ـــــ حة غضـ
ة  ة العر ة، وعلى األرح عام  حدادا على العقل العري الذ انحدر إلى الهاو

ــمير العر ض، وعلى الضـــــ ــ ــ ــقطت إلى الحضـــ ي الذ تهاو  إلى القاع،  التي ســـــ
ة،  ـــر، فإن األمة العر ــ م العري المعاصــ ـــرف إلى الح ل  ذلك ينصــــ حمد هللا و

ة، متكاملة الضمير والوجدان مة العقل، عامرة األرح   …سل
اجة        عد دي ة  وعد أعلن ذلك القرار "التارخي" وقف إجراءات الردع البترول

سن تور  ة،وال أجد دليال أقطع يتجسد فيها أسلوب  الد اس جر في معالجاته الس
النص "درس الوزراء  بتعم نتائج  نوأفظع م ــها، وهي تقول  اجة نفســ ارة الدي ع

مها على ضوء الهدف األساسي منها ، وهو  ة تقي غ ة  ة العر اإلجراءات البترول
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ة  ة وخاصــة المســئولين في الدول الغر ة العر والرأ لفت نظر العالم إلى القضــ
ـــامل من  العام فيها، وذلك من أجل خل الجو المالئم المؤد لتحقي الجالء الشـ

مع األراضـــي ة  ج ة العر المحتلة.. وفي مقدمتها القدس واســـتعادة الحقوق الوطن
صدر من  …المشروعة للشعب الفلسطيني وتجدر اإلشارة في هذا العدد إلى ما 

ات الم الوال ل متفاوت عن ضـــرورة اتخاذ مختلف األوســـا المســـئولة  شـــ تحدة، 
بدو من  ة أكثر توازنا في الشـــرق األوســـ وتجاه العالم العري.. و اســـة أمر ســـ
اتجاه جديد  حت تتسم منذ وقت قرب  ة أص اسة األمر خالل األحداث أن الس
ــــوف يؤد  ــ ــ ن تثبيته، فسـ ــــرائيلي، وهو اتجاه لو تأكد وأم ــ ــ نحو النزاع العري اإلسـ

ــي إلى أن ت ــ اد الح والعدالة تجاه األراضـــ ا مع م ــ ــ ا موقفا أكثر تمشـــ تخذ أمر
اجة أعلن  عد هذه الدي ــطيني المشـــروعة"، و ــعب الفلسـ ة المحتلة وحقوق الشـ العر
ــدة  ــــات المتحــ ـــدير البترول عن الوال ــــ ــــ ــ ــ قررون "رفع حظر تصـــ المؤتمرون أنهم 

عقــ عــاد النظر في هــذا القرار في اجتمــاع  ــة على أن  ده وزراء البترول األمر
  "!!1974العرب في القاهرة في أول يونيو 

ـــح أن هذا القرار مرق ومارق معا..    اغته ال تنم أوواضــ ــ ــ نه مرق فإن صـ
اغة اإلنجليزة، المعروفة  ــ ــ ــــ ــ ـــ ة، فهي أقرب إلى الصـ ــــتقامة اللغة العر ــ ــ ــــ عن اســ

ع القرارات لا ـــرحة جم ــــ ـــــ نه مارق ألنه يخالف مخالفة صــ تواءاتها ورخاوتها، وٕا
ــــورة قاطعة جازمة  صـ ـــهم وأعلنوا فيها  ـــدرها وزراء البترول أنفســ قة التي أصــ ــا الســـ
ـة،  ـــرائيـل عن األرض العر ــ ــ ــ ــــ ــتمرار إجراءات الخفض إلى أن يتم جالء إسـ ـــــ ــ ــ اســـ
يت المقدس في المقدمة، ولم تتحدث القرارات من  ة وقطاع غزة و ــفة الغر والضــــ

عيد، عن "لفت نظر العالم.. وخل الجو المال ـــة قرب أو  ـــ ــ ــ ــــ اسـ ـــــ ــ ــ ــــ ئم.. وعن سـ
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اجة التي تبدو فيها  ارات الواردة في الدي ة أكثر توازنا".. إلى آخر تلك الع أمر
ا. ا وهرو ة أسلو   اللهجة األمر

ـــاء وهي    ــتمع إلى إذاعات الملوك والرؤســـ ـــ سـ وقد فجع العالم العري وهو 
ــــان الموقف البترو  ــ ــب  ـــ لي تردد قرار وزراء البترول العرب، ففي األمس القرـ

ــــحاب  االنســ أن العودة عن إجراءات البترول مرهونة  ـــحا،  ــما واضـــ العري، حاســــ
ة المحتلة. ع األراضي العر   اإلسرائيلي.. االنسحاب الفعلي عن جم

ص من األمـــل في أن يراجع الملوك    ــ ــ ــــ ــ ــ صــ ــاك  قي هنـ ــذا فقـــد  ومع هـ
ع (في أول يونيو) وهو الموعد الذ حدده  ــــاب ــــ ــــرة أسـ عد عشـــــ ـــــاء موقفهم  ــ والرؤســ
عض الظن إثم،  ــان الظن، و وزراء البترول العرب إلعــادة النظر في القرار.. و
ة لعلها.. لعلها تحمل إســــرائيل  اســــة األمر ــ ار للســ أن تكون تلك المدة فترة اخت

ة المحتلة.   على الجالء  الكامل عن األراضي العر
االنســــحاب    ــارة  ة إشــ ـــرائيل أ ـــت المدة دون أن يبدو من جانب إسـ وانقضـ

ــرائيل و  ــ ــ ـــــ ة في حمل إســـ ة رغ ات المتحدة أ لو قيد أنملة، ودون أن تبدو في الوال
ما  ـــــادقين ف ـــــ ــــ انوا صـ ـــحاب، وانعقد مؤتمر وزراء البترول العرب، ف ــ ــــ ــــ على االنسـ

  وعدوا..
ــــانوا    مــــا قرروا، ف ــاعهم في أول يونيو وفي القــــاهرة،  ــد عقــــدوا اجتمــ لقــ

ما ا ان  انوا صـــادقين حقا في صـــادقين حقا في االلتقاء في الزمان والم تفقوا، و
ان قرارا حزنا مشينا، وال يلي  ما وعدوا.. و احثوا وتداولوا وأصدروا قرارا  أنهم ت
ه.. ولكن األمانة للتارخ تفرض أن  ــــير إل ــ ــ ــــ ه أو تشــ ــفحات أن تحتو ــــ ــــ بهذه الصــــ

اتا لتفاهته الكاملة.. وقال القرار ما يلي: ارته الكاملة إث ع سه    نقت
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ـــت المواف "اجتمع وزرا   ـــ ــب ــ ــ ـــــ ــ حزران  1ء البترول العرب، في يوم السـ
عـد 1974 ـــــ  ــ ــ ـــرق األوســـــ ـــــ ــــ ن وأعـادوا النظر في التطورات التي حـدثـت في الشــ

ــــاتهم في طرابلس في  ـــاعـ ـــا في  14اجتمــ ــ آذار وخالل  18-17آذار، وفي فين
ـــــرور أن يتخــذوا قرارا جــديــدا، واتفقوا أن  ــ ـــ ــ اجتمــاعهم، لم يجــد الوزراء من الضــ

  "!!1974تموز  10 في يجتمعوا مرة أخر 
س من الضـــــرور أن    أنه "ل ذا فإن وزراء البترول قد أصـــــدروا قرارا  وه

يتخذوا قرارا" رغما عن أن االحتالل اإلســرائيلي اســتمر قائما وقاعدا على األرض 
عد  أنها لن تنســـحب إال  ة، ورغما عن أن إســـرائيل تصـــاعدت تصـــرحاتها  العر

عد ش ة الصلح، و ع اتفاق ر.توق ، أشهر من أن تذ   رو أخر
اهت يراود المواطن العري في أن االجتماع المرتجى في    وظل األمل ال

س في الجنة،  1974تموز  10 أمل إبل ه  ــ ــ ان أشـ عيد النظر في الموقف، ف ســـــ
ات. ار   ما تقول عجائزنا الم

ــاد الوزراء العرب  10وانعقـــد االجتمـــاع في    ـــان مقررا، وأعـ مـــا  تموز 
ــك من أجـــل النظر  ـــان قرارهم بـــإلغـــاء الحظر عن هولنـــدا وذلـ في الموقف.. و

ة"..   "العالقات التي يرغب في إقامتها مع األسرة األورو
روا التــارخ الهجر "المواف    وقــد حرص الوزراء في قرارهم هــذا أن يــذ

حمد  1394جماد الثاني ســـــــنة  20 ة ملتزمة،  ـــة البترول ــ اســ ــ ــ عد الهجرة" فالســـ
يــت المقــدس في هللا، بتعــ ــة، و ــة المحتل لهــا، إزاء األرض العر ــــالم  ــ ــ ــــ م اإلســ ال

ماال وتماما..  المقدمة، ولم يب إال  ، التارخ الهجر   االلتزام 
ــام    عــده األ ـــت  ــ ـــ ــــ ــان ذلــك آخر اجتمــاع لوزراء البترول العرب، ومضـــ و

ة ح ة في األرض العر اق ل يوم أنها  تى والشهور واألعوام، وٕاسرائيل تعلن في 
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س  .. ول ة شرو ا من أ ة استسالما خال ة للشرو اإلسرائيل تستسلم الدول العر
ـــرائيل  ــــب بل إن ســــ ــتوطنات في الجوالن ظهذا فحســـ ــ ة في إقامة المســـ ــ ــ لت ماضـــ

ة،  األموال األمر ة  ـــفة الغر ــ ـــيناء والضــــ ــــ ة وســ ـــلحة األمير ــ وظلت تتلقى األســــ
ة , أموال أمير ــــتقبل الهجرة االمتطورة  ــ ــــ ــ ة، وظلت تســ األموال األمر ة  ليهود

ة في الكثير من مصادرها، بل هي أموال  ة هذه هي أموال عر واألموال األمر
ة.   بترول
ام الســـتة،    عد حرب األ وها قد دخل االحتالل اإلســـرائيلي عامه العاشـــر 

ة النظر في اإلجراءات  ر دون أن تعيد الدول العر عد حرب أكتو ع  وعامه الرا
ـــــور على رؤوس البترول ــــ ــــرح، معلن ومنشـ ــــ ــــح وصــ ـــــ ـــبب في ذلك واضـ ـــ ــ ة.. والســ

  األشهاد..
صـــدروا    أن ال  صـــدروا قرارا  الســـبب أن وزراء البترول العرب اتفقوا أن 

  قرارا..
ة.. دون أن تنسحب إسرائيل.   ذا انسحب البترول العري من المعر  وه
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الم   ..إسرائيل هذه ال سالم معها وال 
مة فورا..                       من النصر إلى الهز

  
ة في    ــلطة دول ــ ــــادر من مجلس األمن، أعلى ســـ ان ذلك هو األمر الصـــ

العودة من النصـــر المجيد  ع ســـنوات خلت..  العودة إلى الوراء.. إلى ســـ العالم، 
ر الظافرة إلى حرب يونيو الخاسرة. العودة من حرب أكتو راء..    إلى الهزمة الن

ان    ر من عام و ـــهر أكتو ــــ ــــ ـــرن من شـــ ـــــ ــــ التحديد في الثاني والعشــ ذلك 
ــهير الخطير 1973 يدعو  – 338رقم  –، حينما أصـــــدر مجلس األمن قراره الشـــ

ع أجزائه.. وأن  1967لعام  242الفرقاء "إلى تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  بجم
ـــد إقام ــــ قصـ ــراف المالئم،  ــ ــات بين األطراف المعنيين تحت اإلشــــ ــ ة تبدأ المفاوضــــ

."   سالم عادل ودائم في الشرق األوس
ـــدر هذا القرار.. أن ينفذ القرار    ــ لمة "فورا" تتصــ انت  فورا.. وأن  242و

ة فورا.   تبدأ المفاوضات فورا.. وأن يتم االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العر
ــهل المنال والمقال، فإن معنى هذا القرار أن نعود من    ــــ ــــ ـــــ سـ ــ ــ ســ وفي ت

ـــر إلى الهز ـــــ ــات مع العدو المحتل فورا.. وأن النصــ ــ ــــ مة فورا.. وأن نبدأ المفاوضــ
جرة قلم، فورا. ذا و   نعقد الصلح مع إسرائيل فورا.. ه

ــاإلنجليزــة (   قــابلهــا  لمــة "فورا" أو مــا  س لهــا إال Immediatelyو ) ل
طاء وال تأخير.. عني سرعا من غير إ   معنى واحد.. أن فورا معناها فورا.. 
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ــة "فورا" ظنــــا منــــه أنهــــا تعني  وقــــد فرح       ـــــر بلفظــ ــــ ــ ــ ــاصـ م العري المعــ الح
المعاني  الي  ــحاب فورا.. دون أن ي ــــ ـــــ ـــــة االنســ ــــ ــ الواردة في القرارن، التي الفاحشــ

الحدود اآلمنة، وحرة المالحة.. وغير ذلك من و تنص على االعتراف، والصلح، 
ة الفل ة القض ة، وتصف ة العر ة.األمور التي تؤد إلى إهدار القض   سطين

قرع        ــنوج، و ـــ ــــ ـــرب الصـ ــ ضـــــ ــــر يدق الطبول، و ــ ــ م العري المعاصــ وراح الح
ـــــحب  ــــ ــ ــ لح على انعقاده فورا طمعا في أن تنسـ مؤتمر جنيف، و الدفوف ابتهاجا 

ــة.. فورا دون أن يــدر أن لفظــة فورا قــد تعني في   ــــرائيــل من األرض العر ـــــ ــــ إسـ
ان ـــة إذا  عدها أعوام، وخاصـــــ الطرف اآلخر في التعامل  التعامل الدولي أعواما 

  هو إسرائيل.
اطأ، وتتلكأ،        ــرائيل تت ــــ دأت إســـ دأ و ــدد مؤتمر جنيف.. حتى ينعقد، و ــــ صـــ

، و  ــ ــ ـــرق األوسـ ــر الشــ ــ وك" في حواضـ ـــنجر طواف "الم ســ تور  ل همه أن الد
ع الفرقاء المعنيين،  ة جم ـــار ـــرورة مشــ فوائد جنيف وضــ قنعها  يناشـــــد إســـــرائيل و

دأت إسرائيل تن   اور وتداور، وتختل المعاذير،.. و
ومة  وترددت إسرائيل       سبب خالفات داخل الح في حضور المؤتمر أوًال , 

عض يوافقون واآلخرون ال يوافقون وقد شـــغلت األحزاب والصـــحف  ة ال اٍإلســـرائيل
ــاإلٍ  ــ ــــرن ســــ ة في هذا الخالف منذ أن توقف إطالق النار في الخامس والعشــــ رائيل

ر ا، في تحديد موعد النعقاد مؤتمر وترددت إسرائيل  1973 من شهر أكتو ، ثان
ـــمبر موعدا النعقاد المؤتمر  …جنيف ســـ ـــهر د ــــف شـــ ا" على منتصــ فوافقت "مبدئ

ـــمبر، وتأجل هذا الموعد إلى  ــ ــ ســـــ ــر من د ــ ــــ في جنيف.. ثم تأجل إلى الثامن عشــــ
سمبر  تالتأجيالت إال مماطال هذه ن وراءولم  …الواحد والعشرن من شهر د



  

-306-  

ــــرائيل ـــــ ة، وهي أعقد من ذنب ةإســـ ـــرائيل ــ ــ ــ ، ال مبرر لها وال موجب،إال العقدة اإلســـ
قول العرب ما    …الضب 

ا أ دور في المؤتمر        ون ألورو ــــرائيل، ثالثا، في أن  ــــ ــــ ــت إســ ــ ــ ــ ــــ واعترضــ
ا في أعماله، مع أنهما من  رطان ـــا و ــــ ـــراك فرنســـــ ـــــ وأعلنت أنها ال تواف على إشــــ

  نا من أكبر أنصار إسرائيل.ااألمن، و األعضاء الدائمين في مجلس
ون دور       عا، أن  ــرائيل، را ــــ ــــرت إســـ األمم المتحدة في مؤتمر جنيف  وأصـــــ

ون دور األمين العام لألمم المتحدة "رمزا" حتى  عد الحدود، وأن  محدودا إلى أ
ـــراف الدولتين  ــرائيل أن األمم اون المؤتمر تحت إشــ ــــاب إســـ لعظميين.. في حسـ

ة. المتحدة دة لوجهة النظر العر حت أكثرتها الحاضرة مؤ   أص
ان    ـــر مؤتمر جنيف إال إذا  ــــ ــــا، أنها لن تحضــ ــ ــ ـــرائيل، خامسـ ــــ وأكدت إســ

س اجتماعا لتنفيذ قرارات مجلس األمن.. والغرض من  ـــالم" فعال، ول ــــ "مؤتمر ســــ
ال  معاهدة صـلح، عنوانا وشـ ص أن يتوج تنفيذ قرار مجلس األمن،  هذا التخصـ

  .وموضوعا.
ــــر    ـــماء األسـ أســ ــورا قائمة  ــــا، أن تعلن ســـ ــــادسـ ـــرائيل، سـ ــترطت إســ واشـــ

ــر  ــ ــــ ــــ ــــوع األســ ــ ــ ــــ ــرائيليين المحتجزن عندها قبل انعقاد المؤتمر.. وموضــ ــــ ــ ــ اإلســــ
ع لتصـرحات  ة، والمتت ان الشـغل الشـاغل لد الجماهير اإلسـرائيل اإلسـرائيليين 

ـــرائي ـــها إســ شــ انت تع ـــرائيل، وحالة الفزع والهلع التي  ة زعماء إســ ل في تلك الحق
ة في  ــر إســــرائيليين هو أكبر نقطة ضــــعف معنو يدرك تماما أن مجرد وجود أســ
ــر  ــ ــــة لد عائالت األســـ ــ ـــــواء، وخاصـ ش والجمهور على الســ ــرائيل لد الج ــ ــ إسـ

  أنفسهم.
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الغ، فقد    ــرور  ســ ة  ـــرائيل او اإلسـ ــتمع إلى هذه الشــــ ســ ــنجر  ســ ان  و
حب هذا الن ة، فهو  " رأ فيها فرصـته الذهب قر وع من المشـاكل ليبرز دوره "الع

ثر زاراته إلى تل أبيب  ة ، وراح  ســـ ســـت مشـــاكل رئ في حلها، وخاصـــة أنها ل
مؤتمر جنيف، من حيث المبدأ والموعد..  قنعهم  ــرائيل  ــ ــ ــــ قادة إســــ ـــــاالته  ــــ ــــ واتصـ
ــنجر، تتحدث عن "عظائم" األمور  ســ تور  اء في ذيل الد االت األن وانطلقت و

الغ في تفخ ــتطاع الوزر وت ـــ يف اســـ ي، و ــــي األمر مها للدبلوماســــ ــخ ــــ مها وتضــ
ــور  ــــ حضـــ ـــرائيل  ــ ــ قنع إســ ـــاحر الكبير، أن  ــ ان ذلك في  مؤتمرالالخطير، والســــ و

أن  أ المثير  ـــــنجر الن ســ تور  ـــمبر فقد أعلن الد ســــ ــهر د ــر من شـــــ ع عشـــــ ــا الســـــ
ـــور مؤتمر جنيف  ــ ــ ــ ــــ ــرائيل قد وافقت على حضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ما أعلن إسـ ان وزر أ..  ا اي

ــان يودع الوزر الخــارج ــــرائيلي، في نفس الوقــت، ومن المطــار، حين  ــــ ــ ــ ــة اإلســ
اته، وقد  ي، قائال: "لقد توصلنا إلى اتفاق على إجراءات المؤتمر وصالح األمر

سة الوزراء جولدا ماير أن أحضر المؤتمر..".   لفتني رئ
ــر واألردني إلى جنيف تحدوهما لفظة "فورا"    ــ ــــ ــــ ـــارع الوفدان المصــ ــــ ــــ ــ وســ
ــــينتهي إلى 338ي قرار مجلس األمن  الواردة ف ــــ ان أن المؤتمر ســ ــ ــ ــــ حســ ، وهما 

ة المحتلة، وما  ن وصــال إلى جنيف حتى إانســحاب إســرائيل عن األراضــي العر
ــدة في جنيف  س مقر األمم المتحـ وال ــات في الفنـــادق، وفي  ـــدأت  االجتمـــاعـ ب

حث في إجراءات عقد المؤتمر.   لل
ة         لة عر ة ح –وثارت مشــــ ــغلت عر م مائدة االجتماعات ، واشــ ول تنظ

لة  ـــــ ي اهذه المشـ رتير عام األمم المتحدة، والوافدين األمر ــ ــ م ســ ـــتر فالدها لمســـ
ــى ليلتان  ــــين للمؤتمر، ومضــــ ســ ــفتهما رئ ــ صــ ــــي  حث والروســ دائر بين الوفود وال

! ة أزمة الشرق األوس لة قبل الدخول في تسو ة لهذه المش   للوصول إلى تسو
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ـــانـــت        لـــة تتعل بترتيـــب الجلوس على مـــائـــدة المؤتمرو ـــــ ــ ــ ــــ  …هـــذه المشـ
أن يجلس الوفد  ـــي  ــــ ــ ــ قضـــ ان  ـــب نظام األمم المتحدة  ـــ ــ ــ ــ فالترتيب  األبجد حســ
ة مصــر هذا الترتيب،  المصــر إلى جوار الوفد اإلســرائيلي.. ورفض وزر خارج

ــــرائيلي ــــ ــــ س   …واقترح أن يجلس الوفــد األردني إلى جــانــب الوفــد اإلســ ولكن رئ
م  …االقتراح بدورههذا ء األردن رفض وزرا ــــتر فالدها ــ ــ ــــارو المســـ ــــ ـــتشـــ ــــ وراح مســــ

ــنجر أن ي ــــ ــــ سـ تور  ــتطع الد ــــ ــــ سـ حثون عن مخرج لهذه األزمة التي لم  د لها جي
ي" بين فنادق الوفود، إل و   و ذاك!!أقناع هذا الفر حال، رغما عن سفره "الم

عين لألمم المتحـــدة وجـــدو        ول التـــا ا الحـــل أخيرا، فقـــد ولكن رجـــال البروتو
م مائدة  ـــتر  فالدها ــ ــ ــ عة موائد، تبدأ من المســـــ ـــــ ــ ــ ــــ نظموا قاعدة االجتماع على سـ
ــرائيلي،  ســــاره مائدة الوفد اإلســ ، وعن  مينه مائدة الوفد المصــــر الصــــدر، وعلى 
ه مائدة الوفد  ل ي  و ســـاره  مائدة الوفد األمر ، وعن  مين الوفد المصـــر وعلى 

ــــار الوف …األردني ــ ســـ ة وعلى  ــي ثم مائدة خال ــــ ـــــرائيلي مائدة الوفد الروســـ ــ د اإلســ
انت ســورا قد أعلنت في  ســمبر أنها  18خصــصــت للوفد الســور الغائب.. و د

ل المؤتمر إلى  ـــــرائيل تعمل على تحو ـــتراك في المؤتمر ألن إســـ ــ قررت عدم االشـــ
  .للمناوراتميدان 
ــبب في تأخير المؤتم       ولي هو الســ ان هذا الجلوس البروتو ر عن الموعد و

انت نذير  ـــغيرة"  ـــاعة ولكن هذه "األزمة الصــ ة ثالثة أراع الســ راً  اً المقرر، قرا  م
عيد الداللة ة  ة  …إلى الدول العر هؤالء الذين رفضــوا أن تأخذ الصــحافة العالم

ـــرائيل ــــون بجوار إســ ـــورهم وهم يجلسـ ـــن مع  …صــ ــون بجوار حســ شـــ يف ســـــيتعا
ما يرد مؤتمر جنيف.. و ــرائيل  ــــ ـــادر من مجلس األمن إســــ ــ ــ ما يرد القرار الصـــ

عده القرار  1967لعام  242   .1973لعام  338ومن 
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ة حتى انعقد المؤتمر على هذه الهيئة    لة الجانب ــ ـــ ــــ ــــ وما انتهت هذه المشـ
ـــحافيون  ــورون والصـ ـــاتها المصــ اهرة التي ســــل عدسـ ــ األنوار ال ة، وســ اع ــ الســ

ـــــ ــ ـــ ــ حســ ل أنحاء العالم، وهم  ـــورون مؤتمرا ورجال التلفزون من  ـــ ــــ صــــ بون أنهم 
أســره..  عده في تارخ الشــرق األوســ بل في تارخ العالم  ون له ما  ا ســ تارخ
ــتمر على  ــ مة.. وأن أعواما عديدة ســـ ــتكون يت ـــة ســـــ ودون أن يدروا أن تلك الجلســــ
ان مقررا له االنعقاد.. أو مقررا له  ــاته.. إذا  ــــ ــ ــ ـــــتأنف جلســــ ـــــ ســــ المؤتمر قبل أن 

  النجاح إذا انعقد.
س الفخر للمؤتمر و    ـــفته الرئ ــ ــ ــــ صـ لمة االفتتاح  رتير العام  ــ ــ ــــ ــ ألقى الســ

، فقد أعرب عن "سروره  ات لم تتحق لمته مملوءة بتوقعات لم تقع، وتمن انت  و
ـــافتتـــاح هـــذا المؤتمر التـــارخي.. وأن مقر األمم المتحـــدة قـــد آو العـــديـــد من 

ن من هــذه االجتمــاعــات م ــة ولكن لم  ــة االجتمــاعــات التــارخ ثــل هــذه األهم
ــ المنعقد هنا وأن مجلس  ــ ـــرق األوسـ ـــالم عن الشــ مثلها مؤتمر الســ الهائلة، التي 
ــــــالم  ــــرعا تجاه إقامة ســـ حق المؤتمر تقدما ســـــ األمن قد عبر عن األمل في أن 

."   عادل ودائم في الشرق األوس
لمته اإلطار الذ ينعقد مؤتمر جنيف من    م في  ثم أبرز المستر فالدها
قوم على قرار مجلس األمن رقم خالله  ــــاس هذا االجتماع  ــ ــ ــ ــــ  338فقال "إن أسـ

البدء فورا في تطبي قرار مجلس األمن رقم  افة  242الذ طالب األطراف 
ة التي دأبت  فند تصـــرحات الدول العر م أن  أنما أراد المســـتر فالدها بنوده"، و

ة، أن مؤتمر جنيف ســـي ــ غير مناسـ ة و ــ مناسـ يد  ة على التو ــ حث "جوهر القضـ
ة المشــروعة للشــعب الفلســطيني". وقرارات  ة".. و"تحقي الحقوق الوطن الفلســطين
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ـــورها، وال تتحدث عن  ة وال قشــ ـــطين ة الفلســ س فيها جوهر القضـــــ مجلس األمن ل
  الحقوق المشروعة وال غير المشروعة للشعب الفلسطيني.

ي   ـــتر ــ ـــــ التمني على المشــ لمته  م  ـــتر فالدها ــ ـــ ــ ن في المؤتمر ثم ختم المســ
ــالم دائم في المنطقة، فهذه فرصـــة قد ال  ــة لبناء أســـاس لسـ االنتفاع بهذه "الفرصـ
ل، وأتمنى للمؤتمر النجاح في تحقي مهمته النبيلة" ولو أن  تتكرر قبل زمن طو
ما  عرف إسرائيل  م أو لو أنه  صيرة المستر فالدها حجاب الغيب قد سق عن 

ـــة  ما أثبت هذا الزمن نعرفها.. لقال "إن هذه جلســــ ل"  قد ال تتكرر قبل زمن طو
ل..   الطو
ــــــوفييتي في الكالم،    ــ ة االتحاد السـ و وزر خارج ـــتر جروم ـــ ه المســـ وأعق

ة في األمم  ة الفلسطين و قد راف القض ومن مصادفات القدر الغرب أن جروم
ـــأتها في عام  ــــ اندفاع منقطع النظير في1947المتحدة منذ نشــ  ، فخاض غمارها 

ة، والمواطن  ــتقالل الوطني وٕانشـــاء دولة يهود الدفاع عن اليهود، وحقهم في االسـ
ومات  الح ة والتنديد  ة اليهود ـــــ ــ ــ ــــ ه النارة في تأييد القضـ قرأ خط العري حين 

ــطين في عام  ــ ــ ــ ــ ة حين دخلت الحرب في فلســـ ة من 1948العر ـــاب بنو ــــ ــ ــ صــ ، ل
ـــجاعة في  و الشــ يف يجد المســـــتر جروم عجب  حضـــــر الذهول، و نفســـــه ألن 

الذات،  ا  ــ ــ ــخصـ ة، وهو شـــ ـــطين ة الفلســ ــ ــ حث القضـ ــتراك في  ــ مؤتمر جنيف لالشـ
ارز في إنشـاء إسـرائيل، وما جر  ومة سـتالين يومذاك، له دور  اإلضـافة إلى ح
ــالم الدوليين في العالم  ـــــ ــ ــ الت على العالم العري، وعلى األمن والســـ ذلك من الو

  أجمع.
فتتح الم   ا أن  ان عجي قوله "إن االتحاد ولذلك  لمته  و  ــــتر جروم ــــ ــ ــ سـ

حث  اح عمي وهو يرحب بهذا المؤتمر الذ ينعقد ل ارت ـــعر  ــــ ــــ ــ شـ ـــــوفييتي  ــــ ــ ــ السـ
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ة تعد من أكثر المشـــاكل حدة، وعلى مد رع قرن  لة دول ة لمشـــ اســـ ة ســـ تســـو
قتصـــــر على منطقة الشـــــرق األوســـــ  ـــدرا للتوتر، لم  انت دائما مصــ من الزمان 

ثير ح ــــب بل فاق  ــــي أن االتحاد فحســـ دود هذه المنطقة" وقد فات الوزر الروســـ
اب  ــ ــ ا من أســ ـــب لة، وجعلها ســـ بير في خل هذه المشــــــ ان له دور  الســــــوفييتي 

  التوتر في المنطقة وفي العالم أجمع.
و في الحديث ببراءة تامة عن تارخ هذه    ـــتر جروم ــ ــ ــ ـــي المســـ ــــ ــ مضـــ ثم 

يف "أنه ام الســـتة، و ــيرا إلى حرب األ لة مشـ ــ ا عرضـــت مصـــير العالم إلى المشـ
ع العنف  طا رة  ات العســـــ ــمت التحر ر، عندما اتســـ الخطر، ثم إلى حرب أكتو
ان  ال" والقار لهذا الكالم ال يدر إذا  ــتمر طو ــــ ـــــ ــ انت لم تسـ ــــى، وٕان  ــــ ــ ــ األقصــ
ال.. ففي الحالتين فإن  و فرحا أم آسـفا ألن الحرب لم تسـتمر طو المسـتر جروم

التالي فرحا  االتحاد السوفييتي مسؤوال أوال وأخيرا عن هذه الحرب قصرا وطوال، و
  وحزنا..
قول    و الســبيل إلزالة هذا التوتر، ف قترح المســتر جروم البراءة نفســها  و

ه هو أنه إذا  ــك ف ة للتوتر لم "ومما ال مجال للشــ ـــاســــ ادر القتالع الجذور األسـ ن
قع ا ن في أ لحظة أن  م ــرق األوســــ فإنه  اك دمو آخر الســــائد في الشــ شــــت

بدو ألول وهلة أن  حة، ومســلمة ال جدال فيها.. و في المنطقة" وهذه مقولة صــح
ـــع الداء، حين يدعو إلى اقتالع  ــ ــــ ــع يده على موضــ ــ ــــ ــ و قد وضـ ــــتر جروم ــــ المســـ
ـــرائيل من الوجود في  ــ ــ قترح إزالة إســـ اد أن  ة للتوتر.. وأنه  ــ ــ ـــــ ــــاسـ ــــ الجذور األســ

ار أنها هي مجموعة ا اعت .الشرق األوس  ة للشرق األوس   لجذور األساس
ــــعة    ضـــ ــير مع مقولته هذه، فما هي إال  ــــ سـ و ال  ـــتر جروم ــ ولكن المســ

ادة  ســ عود إلى القول "من الضــرور ضــمان االعتراف  ه حتى  أســطر من خطا
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ذلك  ع دول الشــرق األوســ واحترامها، و اســي لجم ووحدة تراب واالســتقالل الســ
ا في ســــال ضــــا على إســــرائيل" ح لهذه الدول في أن تح م، وهذا الح ينطب أ

لة في  قى جذور المش وهو بهذه اإلشارة الواضحة للوجود الشرعي إلسرائيل قد أ
ا  قاءها في األرض لتح د  ـــــوعها.. إنه ال يدعو إلى اقتالعها ولكنه يؤ ــــ ــــ موضـ

  وتنمو وتزدهر.
ه "إن    قول ف قرر مبدأ آخر  و و مضي الوزر جروم وفي براءة أخر 

ــاســـي ومعتمد في  ــرورة تطبي مبدأ أسـ ضـ ــخا  مانا راسـ االتحاد الســـوفييتي يؤمن إ
ــــول على  ــــد هنا مبدأ عدم قبول الحصــ ة، دون أ تحرف، ونقصــ العالقات الدول

قول "إن  عود لينقض هذه المقولة حين  االلتجاء إلى الحرب" ولكنه   أأراض 
عتمده هذا المؤتمر يجب أن يتضـــمن التزامات و  اضـــحة ومحددة وخاصـــة مســـتند 

ــــي المحتلة في عام  ــ ــ ــ ة من األراضــ ـــرائيل ــــ ــحاب القوات اإلســـــ ــ ــــ ــ ة انســ " 1967لعمل
علم قبل غيره، أن خطو  هي عدوان محض وصلت  1967واالتحاد السوفييتي 

ـــة  العدوان المتواصــــل على مد عشــــرن عاما.. وأن هنالك خمسـ ـــرائيل  إليها إسـ
ــطيني تق ــــ ـــــ يلو متر مرع من الوطن الفلســـ التي  1947ع بين خطو آالف 

التي وضــعها العدوان اإلســرائيلي، وهذه  1967وضــعتها األمم المتحدة، وخطو 
جزء من  انت األمم المتحدة قد خصـصـتها  ورة  الدولة الرقعة من المسـاحة المذ
عتبرهـــا جزءًا من  ــــــوفيتي أن  ــــ ــ يف جـــاز لالتحـــاد الســ ـــة المقترحـــة ف حـــدود العر

 عري احترامها واالعتراف بها.إسرائيل يتوجب على الفر ال

ة بهذه هذا ولكن الذنب األول في        ـــــ ــ ــ ــــ ة الراضـ قع على الدول العر األمر 
ـــوفيتي وحده.. ومن  اهل االتحاد السـ قع على  ة على هذا األســــاس، وال  التوصــــ
ة  ه ووضـــع المســـئول و قد أشـــار إلى ذلك في خطا أجل ذلك فإن المســـتر جروم
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ع حيث يجب أن تكون أوال ــح اآلن للجم ح من الواضـ ــ المه" وقد اصـ ، فقال في 
ـــي التي أخذت منها في عام  اع األراضــ ضـــــ ـــى أبد  ة لن ترضــ أن الدول العر

ان االحتفا بهذه األراضي المحتلة  1967 ير أنه في اإلم .. وال جدو من التف
ــتعدادهم للتفاوض من أج …القوة ــ ــرائيل من العرب قد أبدوا اسـ ل وأن  جيران إســـ

أنه  ــاس القرارات المعروفة التي أصــــدرها مجلس األمن " و ة قائمة على أســ تســــو
قو  و أراد أن  ســارين العرب حين يجادلون االتحاد الســوفيتي  لالمســتر جروم لل

ة: أن العرب ال يردون أكثر من ذلك، واالتحاد السوفيتي  ة الفلسطين شأن القض
ا أكثر من العرب أنفسهم. ن عر م   ال 

ـــتر       ــ ــ ــ ـــير إلى أن  وختم المســ ــ ـــــ ارات متعددة ومتنوعة تشـ ع ه  و خطا جروم
امل له قوة  ـــالم  ـــــ يجب أن تتم في إطار اتفاق ســــ ــرق األوســ ــــ ة أزمة الشـ ــو ــــ تسـ
ل  ــ ــ ــد في شـ ـــتجســـ ة ســ ـــو ات حول هذه التســ قول "ونحن نر االتفاق القانون فهو 

ع األطراف ا ة تكون ذات مضــــمون واف وأن تلزم جم لتي توقع مســــتندات مناســــ
ــــتنــدات  قوة القــانون  ـــــ ــــ وأن االلتزامــات التي تتحملهــا عليهــا  وأن تكون لهــذه المسـ

م القانون  ح ادل وذلك عن األطراف  ـــمان لألمن  المت ــ ــ ــ ــل ضــ ــ ــــ الدولي هي أفضـــ
ــاهـــدات  واالتفـــاقـــات المبرمـــة بينهـــا وليـــت عرب طر التنفيـــذ الـــدقي لهـــذه المعـ

عض  ة ومن معه من  فهمون التســـو هذه الكالم جيدا، وهو صـــادر  الفلســـطينيين 
أنه "جد متفهم  قول عن االتحاد الســوفيتي  قة، ومن وزر مســئول  من دولة صــد

ة فوقف بجانبها"!!   لموقف الدول العر
ــ       ـــــوفيتيائو ــــ ــــ س من حقنــا أن نعيــب على االتحــاد السـ ــان األمر فل  نــا مــا 

اس الذات إذتصدد س ة فلسطين  صدد قض غي أن  ة في الشرق األوس و ال ين
ـــوفيتي  ــــ ــــ ــ قــة واحــدة أن االتحــاد السـ ــالنــا لــدق ــدولــة عظمى لــه نظرتــه غيــب عن 
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الذات، وهو ال يخفي ذلك،  ة الكبر في العالم وفي الشـــرق األوســـ  االســـتراتيج
جب علينا أن  قول "و ارة واضحة التعبير حين  ه ع في أن نقرأ في ختام خطا ف

طرأ على  ســبب إنهاء الصــراع في نتصــور مد التحســن الذ ســ المناخ الدولي 
حر  ون له تأثير مفيد على األوضــــاع في حوض ال .. فذلك ســــ الشــــرق األوســــ
أجمعه" ومن هنا فإن االتحاد  ا بل في العالم  ــ ــ ــــ ــ ا وآســ ــ وأورو ــ ــــ ــ ض المتوســ األب
منظاره هو، في إطار الوفاق  منظارنا، ولكن  لتنا ال  ــ ــ ـــــوفييتي ينظر إلى مشــ السـ

جزء  ات المتحدة، العمالق اآلخر في هذا الدولي، و من مشاكله الكبر مع الوال
  العالم الدولي.

المعاني    ا حافال  سنجر خطا تور  وجاء دور العمالق اآلخر فألقى الد
ــتخدما ظاهر العلم المدمِ  ــــ ــ ة، مســ ــــطين ــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ ة ومعها القضــ ة العر ـــــ ــ ــ رة للقضـ

ة، وهذه المعان اســــ ــ ، في تأييد منطلقاته الســ ســــنجرة قد تبدو برئة والمنط ي الك
ة الشـــرق  ــتخدم في قضـــ ة، ولكنها حين تسـ ة دول ة قضـــ شـــأن أ طاهرة إذا قيلت 
ة من جذورها  ــ ــ الذات فإنها تعني دمار القضـــــ ـــطين  ــ ــ ة فلســ ــــــ ــ وفي قضـــ ــ األوســـــ
ما  ــ ح هشـ ــانها وفروعها فوق األرض لتجف وتجف، ثم تصـــ قاء أغصـ قة، و العم

  تذروه الراح.
ــارة    ــ اراته في لقة مغوفي هجمة ضـــ ـــنجر ع ــ ســ تور  الحرر أطل الد

مة الغتنام هذه اللحظة  عا الح عد المقدمة "يجب أن تتوفر لنا جم اراته فقال  ع
ــتقبل" وقيود  ــاء على قيود الماضـــــي ونخل أخيرا أمال جديدا للمســـ من أجل القضـــ
ة  ــ ــ ــــ ة، ومعها القضــ ة العر ـــــ ــ ــــال العري، والقضـــ ــ ــ ــي، هي مقومات النضــ ــ ــــ الماضــ

الموعظة الفلسط مة.. "و الح ه  سنجر القضاء عل تور  ة.. وهذا ما يرد الد ين
  الحسنة"، إذا لزم األمر.
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قول "وهناك قول    عد ذلك قنبلة قاتلة حين  ـــنجر  ــ ــــ ســـــ تور  طل الد و
ـــي قد مات ؟ ولقد ردد القول العري  ــ ــ ــــ ــ عني أن الماضـ عري.. اللي فات مات" 

ة  المه في غا ون  ة ل ـــــوح هذا القول اللغة العر ــوح.. ورغما عن وضــــ ــ ــــ الوضـ
عني بذلك أن  ـــى قد مات.. وهو  ــ ــــ طة أن ما مضــ ــ ــ ــــ ــ سـ ارة  ع ــره  ــ ــــ ــ بذاته، فقد فسـ
مفهومها العري قد ماتت.. وأن مهمة هذا المؤتمر هو  ة  ــطين ــــ ــ ــ ة الفلســـ ـــــ ــ ــ القضــــ
ل ذلك  قى ســــو الجنازة وٕاجراءات الدفن، و ة وال ي ــ ـــهادة بوفاة القضــ ـــدار شـ إصـ

ا في اتفا تو ون م ه مؤتمر جنيف.س   ق الصلح الذ سينتهي إل
ة    ــ ــ ــــ ـــحاب القضـ ــــ طلب إلى أصــ عد ذلك ل ـــنجر  ــــ ســ تور  ـــي الد ـــ ــ مضـ و

ــــنتغلب  ة قائال، "دعونا نقرر اليوم هنا أننا ســـ ــطين ــــ ة الفلسـ ـــــ ة، ومعها القضــ العر
ة فهي  ـــــرف إلى األمة العر ــــ ــ ة منصـ ة".. والحديث عن الكراه على ميراث الكراه

ـــبب ــ ــ ــ ســـ ـــرائيل  ــ ــــ ة  التي تكره إســـ ــــــبب أطماعها العدوان ــــ ســ ـــــطين، و ــــ ــ احتاللها لفلسـ
ـــــروعة ألنها هي الحافز القومي  ة مشـ ـــرع ة شـــ راه ة المعروفة.. وهذه  ع ــ ــ والتوســ
ــعوب  ــــ ــ ــ ــتعمار هي التي حفزت شــ ــــ ــــ ة االســ راه ة التحرر.. و النبيل لخوض معر

ــــتعمار وتحرر األوطان ــ ــ ـــنجر  …األرض على مقاومة االســ ــ ــ ســـ تور   ولكن الد
ــــرائيل ألن ذلك هو مفتاح الحليدعوا إلى التخل ــــ ة  العرب إلسـ راه ه  …ي عن 

ش : و ني الفرقان معزوفة اللي غيتم انفتاح القلوب على الصــــلح والســــالم والتعا
  فات مات.

ة، ولكن هذه المرة        د هذه المعاني مرة ثان ـــنجر ليؤ ــ ــــ ــــ سـ تور  عود الد ثم 
ة التي تغيرت مواقفها من ة  الدول العر قول :"  من  زاو ة ف ــ ــ ن النزاع لم إالقضـــ

ــات  ، فــإن األيــدلوج ــارات المطلقــات غير القــابلــة للتواف ع ــة  ل ــه  عــد ينظر إل
افة  أن  ا، اعتراف  ـــي قد حل محلها، ولو جزئ ـــــادت في الماضــــ ة التي ســ الملته
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تور ــ لكالم الد ــ ســــ لة" والمعنى ال ـــالم طو ــ ـــتح  فترة ســـ ـــ ـــعوب المعينة تســ ــ  الشـــ
ة سنجر بإنهاء ع ة" و"إسرائيل عدوان ارات "تحررة فلسطين" و "فلسطين عر

ان عند  عد لها م ة لم  ات الملته ماثلها من األيدلوج ة محتلة" وأن ما  ــع ــ ــــ ــــ توســ
ش والجوار  ـــالم والتعا ــــ ــير إلى الســ ــ ــ ــ ة وقد حل محلها معان أخر تشـ األمة العر

  الحسن.
ــ       ــ ســـــ ــنجر أن  ــــ ســـ تور  ــب، بل أراد الد ــ س هذا فحســـــ ة هذا ول ــ ــ تغل مناســـــ

ا قد  علن من منبره وعلى مسمع من االتحاد السوفيتي أن  أمر المؤتمر الدولي ل
انتها لد  ـــتعادة م اســـــ ـــــ وأنها ال تكتفي  ــ ـــرق األوسـ ــتعادت نفوذها  في الشـــــ ــــ اســ
فســر  ل األعداء إلى االصــدقاء، وهذا ما  قين وٕانما  تطمع بتحو أصــدقاءها الســا

س ين ــلني الرئ ـــنوات على بناء قوله "لقد أرســـ ــون هنا ألنة عمل  مدة خمس ســ ســـ
ــدقاء القدامى وتحل  ـــــ ه ثقة الروا مع األصـ ــالم الدولي، تزداد ف ــ ل جديد لســــ ه

ناءة محل عدم الثقة والمواجهة مع األعداء".   صداقات جديدة و
عد ذلك إلى الحديث عن تصـــوره للســـالم المرتقب، فلخص الموقف        وانتقل 

لمات مليئة  ــع  ــــ ضـ قول ب ة في أهم أعمدتها، فهو  ة العر ــ ــ المعاول لهدم القضـــ
ة: االنسحاب  شمل على العناصر التال شمل اتفاق السالم ضمن ما  جب أن  "و
ة  ات أمن مثل مناط منزوعة السالح، ضمانات، تسو حدود معترف بها، ترتي

أن القدس تضم أماكن تعد مق دسة المصالح المشروعة للفلسطينيين، واالعتراف 
." بر ان    من قبل ثالثة أد

راءة،    ل هدوء و  ، ـــنجر ينطو ــــ ــــ ســـ تور  ص الملخص للد وهذا التلخ
طلب  ما  االنســـحاب الكامل،  قل  امل للموقف اإلســـرائيلي، فهو لم  على تأييد 
ــروعة  ـــ ة المشـــــ ــطين وال عن الحقوق الوطن ــ ــ ة فلســــ ــ ــ ــــ العرب، ولم يتحدث عن قضــ
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م حلو للح ما  ــعب الفلســـطيني،  العري أن يتحدث، ولكنه جعل االنســـحاب  للشـ
عترف بها العرب، وذلك ما ترده إسرائيل تماما.   إلى حدود تردها إسرائيل و

ــــــنجر أنه لم يتحدث    ــ سـ ص الذ طرحه  ــع ما في هذا التلخ ــ ــــ شـ ولكن أ
ـــــة  ـــرائيل. ولكنه تحدث عن األماكن المقدســ ـــمة إســــ ــ عن "القدس" فهذه عنده عاصــ

ـــرا ان الثالثة.. وٕاســـ ـــتعدة  ائيل منذ احتاللها لبيت المقدس، وهي تعلن أنهلألد مســـ
ح الزا ع  ــماح للجم ــ ـــــ ـــة والســــ ــ ــ ــ ذا فإن ر الحترام األماكن المقدســــ ادة.. وه ة والع

ة. ارات إسرائيل ع سنجرة ال  اغة  ص   سنجر يردد الموقف اإلسرائيلي ولكن 
تو    ة، فقد ذهب الد ـــك لد الوفود العر ــ ــــ ــ ــ ون هنالك أ شـ ر وحتى ال 

قول "ولســوف يتطلب  يد هذه المعاني فمضــى  عد من ذلك في تو ســنجر إلى أ
ل  ات األمن، ومطالب الضــمانات بتمتع  متطل الســالم ر ضــرورة االنســحاب 
لها تأخذ بوجهة النظر  ص لصـفحات  ادة "وهذه الكلمات هي تلخ السـ األطراف 

ة".   اإلسرائيل
ــــك لد    ــ ون هنالك شــ ، حتى ال  ــطينيين معا، ومرة أخر ــ العرب والفلســــ

لة الالجئين والنازحين  ــ ــ ل نعومة وأناقة، عن مشــ ـــنجر  ســـ تور  فقد تحدث الد
ظلوا نازحين ومشــردين، فقد قال في تضــاعيف أن والمشــردين،  فأعلن عليهم أن 

الحقائ القائمة اآلن" وهذا  عدوا  غي ر آمال الذين أ ة "ين ة السلم ته للتسو رؤ
ــــــ ـــــرائيل عودة الالجئين هو المنط اإلســـ ــ التمام والكمال، حين ترفض إســ رائيلي، 

ــاع البالد قد تغيرت، وقد حل مليونا يهود محل  ــــ ــــ ــ ــ حجة أن أوضـ ارهم،  إلى د
عودة الالجئين..   مليوني عري.. ولم تعد الحقائ القائمة تسمح 
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ــرق    ــ ــــ ــ ــ ة ألزمة الشـ النظرة الواقع د االلتزام  ــنجر يؤ ــ ــــ ــ ــ سـ تور  ثم راح الد
، ــ ة بين  األوســـ ــرورة وجود مفاوضـــــات واقع ضـــ ع حديثه قائال "إننا نؤمن  فقد تا

ة".. ة األساس  األطراف.. وعلى عات األطراف تقع المسؤول

ات المتحدة من وفي هذه الكلمات األخيرة، برَّ  ــنجر الوال ــــ ــ ــ ســــ تور  أ الد
لة ابتداء وانتهاء..  ــ ــاســـــي في خل المشـــ ة ومن دورها األســـ ــ ـــاســـ ة األســ ــؤول المســـ

ـــــ ــ ــ ة وحشـــ اتفاق ـــــات، فال إفراج وال انفراج إال  ــــ ة في زنزانة المفاوضـــ ر الدول العر
  االستسالم "للسالم". صلح.. وال انسحاب إال

ء من اآلثام    ـــنجر يتكلم بلغة الواع في قدس األقداس، البر ســ ثم راح 
ـــا  ـــالحزن واأللم، حر قول "إن وراء هـــذا المؤتمر حرـــا جـــاءت  واألدنـــاس، وهو 

ادت جدران القاعة أن لفت ال ــر أو هزمة" و ــ ــــ ــ ــ ثيرا، ولم تؤد إلى نصــ جانبين 
ــــؤول  ــ ــ ا هي المسـ ار واالحتجاج على هذا الكالم، ذلك أن أمر ــتن ــ االســـــ ــــج  ــ ــ تضـ
ـــواء..  ــ ــ ــ ع على الســـ الجم األول عبر ثالثين عاما عن اآلالم واألحزان التي حلت 

ـــــ ـــــ ــ ــا لمــا حــل التقتيــل والتــدمير، ولكــانــت بالد الســ الم آمنــة نــاعمــة وأنــه لوال أمر
  السالم.
هوّ    عز إســرائيل عن هزمتها، و ســنجر  تور  ن على العرب ثم إن الد

قول للعرب  قول إلســرائيل إنصــرهم المجيد، ف ن إن الحرب لم تؤد إلى نصــر.. و
ان  ارة ماكرة.. وٕاذا  ذا جمع هذه المعاني في ع الحرب لم تؤد إلى هزمة.. وه

ــرائيل ــــ ــــ ــروا وٕاســ ــــ ــ ــ ــــر  العرب لم ينتصــ ــ ــ ــاب النهائي نصــــ ــ ــ لم تهزم.. فذلك في الحســــــ
  إلسرائيل..
عترف أن للعرب حقا، وأن    ــنجر  ــ ــ سـ تور  ــلوب فإن الد ــــ وفي نفس األسـ

ه  ــي الكبر في التارخ ال تقع عندما يجا ــ ــ ــ قول "إن المآســ ـــرائيل حقا، حين  ــ ــــ إلسـ
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ــــرق  ــ لة الشــ ــ ــ ـــوابين، ومشــــ ــ ـــواب، ولكن حينما تكون المواجهة بين صـــ الخطأ الصـــــ
ـــــ لها ن ــ ـــ ــ ل جانب" والمهم في هذه األوســ عة فهناك عدالة لد  فس هذه الطب

ـــواب.. ولو  صـــ اطل، قد خرجت  ـــــرائيل، وهي على  ــنجرة أن إسـ ســــ المعادلة الك
بيرا للعرب. بيرا إلسرائيل، وخسرانا  ا  س س هذا    بنصف صواب.. أل

ي    ه إال أن يخلع رداءه األمر ســنجر في ختام خطا تور  ســع الد ولم 
ه وجلده األ ــتمع إل ــ ــــ ــــ ا من الرأس إلى أخمص القدمين، فقد اســ عود يهود لماني، ل

ة جمعاء هو الذ  ـــان ــ ــ ــــ عبر عن اإلنســــ ا  ما يهود ان ح قول "لقد  العالم وهو 
ـــي فمن الذ  ــ دا لنفســـ ح قائال: "إذا لم أكن مؤ ــح ــــ ـــــلوب صــ أســـ لة  ــ ــ عرض المشــــ

دا لنفسي وحد فمن أنا؟!". نت مؤ دني، ولكن إذا    يؤ
ا   انت إنها ع قى رائعة، ولكن.. ولكن أين  ـــــ ــ ــ ــــ ة، لها موسـ ة جذا رة خال

ا وعد بلفور، وفي  1917هذه المعزوفة الرائعة في   1922حينما أصدرت برطان
ة األمم صك االنتداب على فلسطين، وفي األعوام الثالثين  حينما أصدرت عص

ــــــطين، وفي عام  ــــ ة على فلســــ فت حينما اقتر  1947حينما تدفقت الهجرة اليهود
ا  ة حينما أمدت أمر م، وفي األعوام الثالثين التال ــــــ فرض التقســــ ا جنايتها  أمر
ا آمنا عن وطنه، وتشن حرب "الثالثين عاما"  المال والسالح لتشرد شع إسرائيل 

سنجر نفسه.. تور    ما أسماها الد
عـد انعقـاد    ــــنجر هـذا، يـدخـل اليوم عـامـه الخـامس  ــــ ــــ ســ تور  الم الـد و

مي الجلســــة الي ـــيد ج مة لمؤتمر جنيف.. وجاء عهد اإلدارة الجديدة برئاســــة السـ ت
أنه ملتزم في  س الجديد  ـــرحات الرئ ــ ــ ة على تصـــ ــو ــــ ارتر، "وطرب" عرب التســــ
ارتر  مي  ة، ولكن ما لبث أن أعلن السيد ج اد الدين ات والم األخالق استه  س

ل وممل، وأ10/3/1977عد ذلك ( ة شـــــاق وطو ـــو ــول ) أن طر التســ ن الوصــ
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قاء  ــــنوات.. ومعنى ذلك  ــــ ــــ حتاج على األغلب إلى ثماني ســ ــالم  ــ ــ ــ ــــ إلى اتفاق ســ
ـــرن عاما.. هذه  ة مدة تقرب من عشــ ـــي العر ــــرائيلي على األراضــ االحتالل اإلسـ
ارتر ووزره  س  ــنجر، ومعه الرئ ســـ س فورد ووزره  ــــة الرئ اسـ ـــيلة ســـــ هي حصــ

م العري  المعاصــر مواقف ومواقف من فانس، واألعوام القادمة ســتحمل إلى الح
ة من المهادنة، إلى المواجهة.. اسة العر ة، لعلها تنقل الس اسة األمر   الس

ـــد لــــه أن    ـــدة ال بـ ـــديـ ــــة الجـ ع مواقف اإلدارة األمر ــا والواقع أن من يتــ
ة في عام  اسة األمر أن الس سنجرة  1977ستخلص  اسة الك هي امتداد للس

سنجر نفسه في مؤتمر جنيف.ما شرحها ا 1973في عام  تور    لد
تور    ــرها الد ــ ــ ـــم التي حشـــــ ــ ــــ ات والرموز والطالســ ـــم هذه المعم ــ ــــ وفي خضــ

ــر  ــ ان الدور قد وقع على الوفد المصـ ة  ة من المبهمات الدول ــنجر في غا ــ سـ
ا قة بين نأن يلقي ب ــا ــــ ــ ــ ــــ ة سـ ان في حق ـــي، ولو أن هذه الموقف  ــــ ــ ـــ اســ ـــــ ــ ـــ ــ ه الســ

ـــتينات لكان الوفد ا ــ ــينات والســـ ــ ــ ـــنجر الخمســ ســـــ تور  يل للد ــر قادرا أن  ــ لمصــــ
ة  ـــــة العر اسـ ـــــ لها.. ولكن السـ مقوالته  ــح األرض  ــ مســ ـــاعين، وأن  ــ ــاع صـ الصــــ
ر تسعى من ورائها أن تتودد  عد حرب أكتو الحاضرة قد دخلت في تجرة جديدة 

ة. ا لعلها تحمل إسرائيل على االنسحاب من األرض العر   ألمر
توب في ومن أجل ذلك التزم الوفد الم   اســـي الم ان الســـ قراءة الب صـــر 

عيد ـــنجر من قرب أو من  ــ ســـــ تور  ــير إلى خطاب الد ــــ شــــ  …القاهرة دون أن 
ــــيب حيثما رمى.. ولهذا  فقد مر خطاب  ــ ــــ ــ صــ المقاتل، والرامي  ان حافال  " و

ـــنجر من غير جواب، وخاصــــة ترديده  للمثل العري "اللي فات مات"،  وهذه سـ
ـــاعات .. فإن الذ فات مات الكلمات تحتمل الرد ع ــ ــ ــ ــــ ــت هي لى مد سـ ــ ــــ ــ ــ ســ ل

ـــاطير  ــ ــطين، بل األســ ــ ــرة للوجود  الفلســـــــطيني في  فلســـ ــ مة والمعاصـــ الحقائ القد
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ــطين، قبل ثالثة آالف عام،  ــ ــــ ـــــ الغارقة في الخرافات عن الوجود اليهود في فلسـ
صدق عليها اللي فات مات..   فهذه 

ـــــعومع هذا ورغما        ـــــ ــ ســ ــــر  ــــ ــ ــ  242تلهم القرار ن أن خطاب الوزر المصــ
ــلنا مخاطر  ــ ــ ـــــادر من مجلس األمن، وهو القرار الذ فصــ ة، فإن ذلك  هالصـــ القوم

ــــــارة إلى  الخطاب لم يخلُ  ــ ــ ــ ـــيلة حين قال "ال حاجة لإلشـــ ــــ ــــ ة أصـــ من معان قوم
ــطينيون من حقوقهم مَ رِ األحداث المفجعة التي اجتاحت المنطقة عندما حُ  ــ ــ "  الفلســ

ة ــــهم تلك …الوطن القوة من أرضـــــ اناألرض التي  وطردوا  م هنتمي إليها نحن وٕا
انت  ـــاعة". و ام الســ ـــارته إلى أن خبر هذه حتى ق ذلك إشــ ـــارة في الخطاب و إشــ

اســم الدين في روعهمهي "اإلإســرائيل  العنف و ة -العرب-ســفين الذ غرس  غ
طرة واالستغالل وممارسة العنصرة"     .الس

ان خير ما  242قم وفي إطار موقف مصر من قرار مجلس األمن ر        فقد 
ة إشارته إلى "تحرر مدينة  ة السلم سرد شرو التسو قاله الوزر المصر وهو 
ة الكاملة على  ادة العر الس ة ورفض أ موقف من شأنه المساس  القدس العر
المدينة المقدسة.. وأن العالم العري لن يتقبل أن تظل القدس مدينة السالم تحت 

  نير االحتالل".
مقـدمـة مثيرة للعجـب، ذلـك    ـه، وابتـدأه  س وزراء األردن خطـا ثم ألقى رئ

ـــالمي العري ليجعله فاتحة  نوز التراث اإلســـ ـــيئا من  ـــتلهم شـــ ــ سـ أنه بدال من أن 
م اليهود فقد تكلم  لمات الح ــهاده  ــ ــ ــتشـ ــ اســـ ي  ما فعل الوزر األمر المه، 

ــب ونحن قا ون من المناســـ ذا "قد  س األردني ه ـــالم، الرئ دمون إلى مؤتمر الســ
ـــاعر رابينـدرانـات طـاغور: أعطني الوفـاء األكبر في  ـــ ــ ــ ــ لمـات الشـــ فيـد ترديـد  أن 
ـــر في الهزمة، والقوة  ــــ اة في الموت، والنصـ ـــالتي، وفاء الح ــ الحب، هذه هي صـــ
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بدو أن  ــــوع.. و الموضــ ـــلة له  ــ اس ال صـ ـــعف الجمال"، وهذا اقت ــ المختبئة في ضـ
س  تبوا هذه الخطاب لرئ ا الذين  ــالم ــــ ــ ــ ا أو إسـ عرفون قوال عر وزراء األردن ال 

ة. ة، وتلك هي البل  جديرا بهذه المناس

لة    ـــــ ــ ــ ـــنا للمشــ ــ ــــ ـــمن إيجازا حســ ــ ـــ ــ س وزراء األردن قد تضـ ولكن خطاب رئ
ــــارة موفقة إلى "أن  ــوع الالجئين وٕاشــ ــها مع عرض لموضــــ ــ ة من أســــــاســ ــــطين الفلســ

ة على وطننا"  نا بيئتنا.. ودخيلة غر ــار ــ ــــ ـــــرائيل ال تشــ ــــ ص إسـ ثم انتهى إلى تلخ
ة بيت المقدس..  دا ح العودة لالجئين وعرو ة مؤ ـــم ــ ــ ــ ــــ ة الرسـ المطالب العر
ته  ســجن حر ة أن  ولكن ما جدو ذلك، والموقف العري اختار لنفســه منذ البدا

ة في زنزانة صغيرة، تلك هي قرار مجلس األمن رقم  ة والدبلوماس اس .. 242الس
الزنزانات ا رنا  ـــطين في عهد وٕانها لتذ ــ ــــ ابنا في فلســـ ـــــ ــ ــ ـــجن فيها شـــ ــ ــــ ســـ ان  لتي 

س لها نوافذ وال منافذ.   االنتداب البرطاني، ل
ات    ــوفييتي، الوال ــ رتير العام، االتحاد الســ ـــــ ــة: السـ ــ هذه الخطب الخمســ و

ــــة األولى لمؤتمر جنيف،  ، الوفد األردني، انتهت الجلســـ ـــر ــ المتحدة، الوفد المصــ
ة تعق ـــة ثان ــ ــ ــ ــاء، يتكلم فيها وتأجل االجتماع إلى جلســـ ــ ــ ــ ان وزر إا أد في المســــ ي
ــة له وحد ة العدو.. لتكون الجلسـ ون مؤتمر جنيف له "من  هخارج ه، ول ولحســـا

قول العامة في بالدنا. ما  ه"    ا
ــرائيلي في ذيل هذا الفصـــل،    ولن أحاول أن أتعرض لخطاب الوزر اإلسـ

ة ــم ــ ــــ ــ ــ ة الرســ ــل جديد، إن أجهزة اإلعالم العر ــــ ــــ ــ ــ فصـ قد حجبت هذا  إنه جدير 
م العري المعاصر أن  الخطاب عن المواطن العري، وٕاننا لنتساءل هل أراد الح
ــرائيل  ـــــ ــــ قة إســ حق ــــرائيل.. هل أراد أن يجهل المواطن العري  ــــ ــ ــ يهون من أمر إسـ

عيدة. ة وال   وأهدافها القر
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عرفــــه معرفــــة    ــــل مواطن عري أن  إن الخطــــاب جــــد خطير.. وعلى 
قة..   عم
ــو    ــــ ــ ، عقيدتها إن الخطاب صــ رها العمي ــــرائيل، ف ـــــ ـــمة إلسـ ــــ ة مجســـ رة ح

شـف  ل ذلك  ، غطرسـتها الشـرسـة،  ة، عدوانها الضـار العنيدة، أهدافها الطاغ
عنه وزرها الفاهم وخطيبها العالم، وذلك يزد الخطاب خطرا على خطر.. فتعال 

  معي أيها المواطن العري نتعلم ونتفهم.
ملكون ز    ة  عد هذا الخطاب ولو أن الوفود العر ــــعهم  ــ مام أمرهم، ما وسـ

حوا في الشـــوارع  صـــ .. ولعادوا إلى عواصـــمهم ل قوا في جنيف ســـاعة أخر أن ي
  والساحات.

الم..   اة معها، وال سالم، وال   إسرائيل هذه، ال ح
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  ..إسرائيل في جنيف 
  ماذا قالت وماذا أرادت؟

  
ـــرن في ال   التحديد في اليوم الواحد والعشـ ــة األولى لمؤتمر جنيف، و جلســ

ــمبر من عام  ــ ســـ ما تفعل القطة تماما، 1973من شـــــــهر د ــــرائيل،  ــبت إســـ ، أنشـــــ
ـــفت من جديد،  ــ شـ ة، و ـــتغالل ارزن من مخالبها الحادة االنتهازة واالســـ مخلبين 

ـــعيد عال ة الصــــهيونميوعلى صـ ـــيلة المتمثلة في الحر قة األصـ ة ووليدتها ، الحق
اة وهدفا ووجودا.. عة، وعقيدة، ومنهجا وح   إسرائيل، طب
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ة ال تخضــع للتعديل أو التبديل، وال للتهذيب    ل هذه الخصــائص الخلق و
ها،  حتو ان الذ  الخالص من الك ــبيل للخالص منها، إال  ــ ــ ــ ـــــ والتلطيف، وال سـ

ها. ل الذ يؤو   واله
ل ذل في الخطاب الذ ألقاه ال   ان في إا أوزر اإلسرائيلي وقد تجلى  ي

ا  ن ذلك الخطاب عفو ـــة األولى الفتتاح مؤتمر جنيف.. ولم  ــــ ــــ ــ ة الجلسـ ـــــ ــ ــ ــــ عشـ
ا  تو ا م ان خطا ة، ولكنه  ــ ــ ــــ ــ ـــاعة واندفاعة المناسـ ــــ ــــة الســــ ـــــ ا أملته حماســ ارتجال

ان شعار  ل إ مدروسا، أعده عدو عالم فاهم، وٕاذا  علقه  غي أن  عرف عدوك ين
ـــعار "مواطن عري قالدة في عن ــ عرف إ قه من المهد إلى اللحد.. فلنجعل هذا الشــ

عرف  رســـا للمواطن العري ل ــل م ان هذا الفصـ عدوك العالم الفاهم".. ومن هنا 
ــلب معرفة عدوه  ــ ــ ـــوخا وأصـ ـــد رســــ ــ ة أشــ ح مواقفنا الوطن ــ ــ هذا تصـــ العلم والفهم، و
  عودا.

انعقاد مؤت   ــرا  ــــ ــ شــ ـــت ــــ ــرائيلي، أول ما يبدأ، مهلال مســـ ـــــ مر يبدأ الوزر اإلســـ
ن يخطر  اال، لم  ـــع الحالمين خ ــ ــ ــــ مجرد انعقاده، ذلك أن أحدا من أوسـ جنيف، 
ة فاعلة، أن  حر ة  ــهيون ام الصــــ ـــت على ق عين عاما التي مضـــ ــ ــ اله عبر الســ ب
ســتهدف إقامة ســالم دائم بينهما، ســالم  ينعقد اجتماع دولي بين العرب وٕاســرائيل 

 .. م بوطن عري لشعب يهود   ستهدف التسل
ــهم يتوقعون ولقد  ن اليهود أنفسـ عيد المنال، لم  ــخما  ان هذا الحلم ضـ

ــماء فلم  ـــــ طت من الســـ ــــــرائيلي أمام مفاجأة ه ان الوزر اإلســــ قع.. ومن هنا  أن 
حدث  ه بها قائال "لم  تم ذهوله أمامها، فلم يتمالك إال أن يبدأ خطا ستطع أن 

دال من أبدا حتى اآلن أن انعقد أ مؤتمر للسالم بين الدول  ة وٕاسرائيل، و العر
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ثيرة ذهب ضـــحيتها اآلالف من األرواح، في منطقة  ذلك شـــجرت بينهما حروب 
ل، ولكن الفرصة جاءت اليوم أخيرا"!!   عاشت في ألم مبرح طو

ــــرائيلي لم تكن    ــــ ــة" التي تحدث عنها الوزر اإلســ ــ ــ ــ والواقع أن هذه "الفرصــ
.. حتى أولئك الذين ذ ال عري أو يهود ــطين تخطر ب ة فلسـ ــ ــرعى قضـ هبوا صـ

اشا  ة، ونور  ة الهاشم من أمثال الملك عبد هللا بن الحسين ملك المملكة األردن
ه  أتي يوم يلتقي ف ونا يتصـــوران أنه ســـوف  الســـعيد حاكم العراق المعروف، لم 

واحد، وتحت علم األمم المتحدة، وتحت  فالوزراء العرب واإلسرائيليون تحت سق
ـــة العمالقين ــــ ــ ــ ة  راســـ ــــلح بين الدول العر ــــ ــــ ع معاهدة صــ الكبيرن، من أجل توق

وٕاسرائيل.. وأن تكون صفقة هذا الصلح، هي فلسطين، الموطن العري منذ فجر 
  التارخ..
ا في فرحته، حين    الغا في قولته وال مغال ــرائيلي م ــ ــ ــــ ن الوزر اإلســـ ولم 

ــــحفيين "أ ــــمع من مئات الصـــ ـــة أعلن من ذلك المنبر العالمي وعلى مســـ ـــ ن الفرصـ
ة ليلتقوا  عين عاما جهودا مضن جاءت أخيرا" فقد بذل اليهود والصهاينة خالل س
فلحوا أبدا. ش، فلم    مع مسؤول فلسطيني أو عري واحد للتفاهم والتصالح والتعا

ـــطينيين في    ــ ــ ة مع نواب العرب والفلســـ لقد حاولوا ذلك زمن الدولة العثمان
عوثان في األستانة، في عه   د هرتسل فذهبت جهودهم أدراج الراح..مجلس الم

ة    ـــطين والعرو ــ ثم حاولوا ذلك في عهد االنتداب البرطاني مع رجال فلســ
الفشــــل  اءوا  ة ف ة، وتحت ضــــغو دول ات متعددة في العواصــــم الغر ــ في مناســ

طائل أو نائل.. ظفروا    ولم 
ــــر  1939وحاولوا في عام    ـــهير الذ انعقد في قصـــ ــ في مؤتمر لندن الشــ

اشـــا (مصـــر)،  ماء العرب يومذاك أمثال "علي ماهر  مس وحضـــره ح ســـانت ج
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ـــــعيد (العراق)، وتوفي أبو  ـــــا السـ اشـ ة)، ونور  ــــعود ــل الملك (الســ ــ صــ واألمير ف
ستطع الوفد اليهود براسة  اشا (األردن).. وأشاح العرب بوجههم، ولم  الهد 

م وايزمن أن يلتقي مع أ من الوفود العر  تور حاي ة... ولم تكن إسـرائيل قد الد
  قامت يومئذ.

ارة من قبل    ـــرائيل، بذلت جهود ج ام إسـ عد ق ـــون ثالثين عاما  وفي غضـ
ارنج ل ــفير  ــ ــــ ــ ــ ة، وأخيرا الســ ــ الدولي برنادوت، ولجنة التوفي الدول ــ ـــــ ــــ قد عالوسـ

ن االتفاق  تفقوا.. إذا أم تفاهموا، و ه العرب واليهود ليتحدثوا، و اجتماع يلتقي ف
ان وراءها النه ـــيبها اإلخفاق، رغما عن أنه  ــ ــــ ــ ــ ان نصـ ة.. ولكن هذه الجهود  ا

ات المتحدة. ثفة على رأسها الوال ة م   مساع دول
ــاطة الحميدة من    ــ ــــ ــــ ــ ــهيونيون عن طلب الوسـ ــــ ــ ــ ـــ ولم يتقاعس اليهود والصـ

س نهرو _  ة، مثل الرئ ــــداقتها لألمة العر صـــ ة المعروفة  ات العالم ــ ــ ــخصـــ ـــ الشــ
س تيتو   ار والر  –والرئ ارنو، فقد اتصـــلت إســـرائيل بهؤالء الرؤســـاء الك س ســـو ئ

القادة العرب،  حملوا أصــــدقاءهم العرب على االلتقاء  ــلة إليهم أن  وغيرهم، متوســ
ــجل  ــ ــــ ــ ــ ســ ان وفي أ زمان.. ولكن أحدا من قادة العرب لم يرض أن  في أ م

ه التارخ هذا اإلثم القومي الكبير الخطير.   عل
ــة الم   ــــــرائيلي أن يتحــدث وهــذه هي الخلف ــــ وجزة التي دفعــت الوزر اإلســــ

ـــــة التي  ــــوت عال عن بهجته وفجأته، أمام هذا الحدث المثير.. "أمام الفرصــ صـــ
ــة" راح  ــ عين عاما.. ومن موقع هذه "الفرصــــ ــ ــ عد ســــ جاءت أخيرا".. جاءت أخيرا 
ــرائيلي يتحــدث عن الهــدف من مؤتمر جنيف، حتى تكون األمور  ــ ـــــ ــــ الوزر اإلسـ

ــحة عند األم ــــ س وال إبهام.. واضـــ ون هناك ل ة وعند العالم أجمع.. فال  ة العر
ه من هذا المؤتمر هو التفاوض من أجل  قول: "إن الغرض المتف عل ـــى  ــ ــ فمضـ
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عد  مظاهر عداوة ضارة، تفجرت المرة  السالم بين دول اتسمت العالقات بينها 
س الهجوم األخير الذ شـــنته ضـــدنا مصـــ ة، ول ر وســـورا المرة في حروب متتال

اة إســرائيل  6في  اشــرة إلى ح ر إال الحلقة األخيرة من ســلســلة عنف تمتد م أكتو
  دولة حديثة".

ـــرائيلي عــدة أمور منهــا:    ـــــ ــــ وفي هــذه الكلمــات القليالت طرح الوزر اإلســ
ة ترفضــها  لها أمور ظلت الدول العر المفاوضــات، والســالم، وٕاســرائيل الدولة، و

علن على مسمع  على الدوام.. فجاء الوزر املة، ول صراحة  علنها  اإلسرائيلي ل
ه هدفا للمؤتمر..  ة ووفودها في جنيف أنها الغرض المتف عل  من األمة العر

  
ـــذه المقوالت  ـــان يرفض هـ ـ ـــذ  ــارع العري وحــــده هو الـ ــــ ــ ــ ـــــ ــل الشـــ ن رجــ ولم 
ة، بل إن قادة العرب قد رفضــوها، حتى أولئك الذين لقوا مصــرعهم من  اإلســرائيل
ات  اطال.. وحتى أولئك الذين وقعت االنقال ة، حقا أو  ـــطين ــ ة الفلســ ــ ــ أجل القضـــ

غـداد في عام  ـــهم منـذ أول انقالب عري في  ــــ ــــ ــ ة على رؤوسـ .. بل 1933الثور
عد هزمة  1967حتى مؤتمر القمة العري في الخرطوم الذ انعقد في خرف 

عد ال ل هؤالء وأولئك قد أعلنوا المرة  ام الستة،  ش األ مرة، أن ال تفاوض وال تعا
  وال سالم، وال صلح مع إسرائيل.

ــــراع العري  ــــ ــ ـــ ــرائيلي، أن الصـ ــــ ــ ــ يـــدات الوزر اإلســــ ومن هنـــا جـــاءت تو
ة،  ل التزاماته القوم ه  ــــرائيلي يدخل عهدا جديدا "يلغي الطرف العري ف ــــ ــــ اإلســ
ر، وهي  عد حرب أكتو ة العجب في ذلك أن يتم ذلك  ة.. وآ ل مواقفه الوطن و
طــا  ـــة مجيـــدة حقـــا، تخط ـــاتهـــا وحوافزهـــا إال أنهـــا معر حرب مهمـــا قيـــل في خلف
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طولـــة  بر للمقـــاتـــل العري،  مفخرة  ر  ــ ــ ــــ ـــــ وتنفيـــذا، ونزلـــت في التـــارخ العسـ
راعة وتفوقا. سالة، و   و

صراحة.. ووقاحة  ة  وال يتردد الوزر اإلسرائيلي أن يخاطب الوفود العر
لمتــه ع ملي  عــد ذلــك إلى القول معــا، بلهجــة الغــالــب  لى المغلوب، فهو ينتقــل 

ا  حدث انقال ه أن  ــلف أنه "إذا أردنا لهذا المؤتمر أن يبلغ هدفه فإن عل ـــ ل صـ
  في خ سير التارخ الحديث".. وما معنى هذا االنقالب؟؟

ــرائيلي، هو انقالب في  ــ ــ ه الوزر اإلســـ معنى هذا االنقالب الذ يدعو إل
ر القومي العري.. من  ـــالم، الف ــ ــــتســـ ــ ـــال إلى االســ الرفض إلى القبول، من النضـــــ

ـــتوطن، حتى  ــ ــ ــ ـــــلح مع العدو الدخيل، المحتل المســـ ــــ ومن هدف التحرر إلى الصـــ
، هو الوطن الشرعي.. طان" االستعمار ح "االست   ص

انت أول خطوة في هذا االنقالب.. هو اللقاء العري اليهود في  ولقد 
الســـالم".. وهذا هو حرف األلف في مؤتمر جنيف، مؤتمر اســـمه الدولي "مؤتمر 

م  حق أهدافه.. وٕاذا جرؤ الح ان مقدرا لهذا المؤتمر أن  ـــالم، إذا  ـــــ ــ ــ ة السـ أبجد
ع اتفاق السالم.   العري المعاصر على توق

عة النزاع  عد هذه المقدمات إلى تحليل طب ـــرائيلي  ــــ ــــ ثم ينتقل الوزر اإلســ
هو  ان من  العري اإلســرائيلي، و  ، ه لو  إلى قاع ســحي قضــي عل ن أن  المم

مضي الوزر اإلسرائيلي  ه.. و قدر الرد عل ة من يرغب أو  ان في الوفود العر
ه النزاع  ــ ـــ شـــ ن أن  م ـــــيء  ــ و المررة "ال يوجد أ شـ ـــــ ــ الشـ قول.. وهو يجأر  ل
ــرائيل في  ــ لها ســــبب واحد: ح إســ ــرائيلي.. إن أزمة الشــــرق األوســ العري اإلســ

ــ ــ ـــــالم، واألمن، والســــ ــ ة السـ ــاد ــ ــ ة االقتصــ ة، والتنم ـــداقة الدول ــ ادة، والتجارة، والصـــ
ش قد أُ  القوة طوال نِ وحرتها في المالحة.. وٕان حقها الفعلي في أن تع ر عليها 
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االعتراف  ـــرن عاما.. إننا لم نر أ نزاع آخر قام على الرفض  ــ ــ ــــ ـــــة وعشـ ــ ــ خمســـ
ضـــا  ادة فحســـب، بل أ حقوق دولة في الســـ س  ، ل ل المطل هذا الشـــ ة و شـــرع

  األمة التي تمثلها"..
قوله الوزر اليهود عن الموقف العري إزاء إســرائيل    وهذا الكالم الذ 

مثل الذروة في البالغة والفصاحة،  ح،  ه، هو وصف دقي وصح انقال طالب  و
غنينا عن عرض  ، وهو  ـــله اإلنجليز ــ أصــ قرؤه المواطن العري  ـــــة حين  وخاصــ

وانا..الموقف العري من إسرائيل عرض ش   .. حتى لكأنه ينط بلساننا، و
: ولماذا هذا الموقف    ــأل الوزر اليهود ــ ــــ ــ ــ ســـ ولكن أحدا في المؤتمر لم 

الدولي العري، الفذ الغرب العجيب، الشاذ النشاز.. إن العرب قوم ذوو حضارة 
ع دول األرض  ة ســـمحاء، وهم يتعاملون مع جم عرقة، وثقافة عرضـــة، وٕانســـان

ة المألوفة.. فلماذا هذا االســتثناء الفاحش ضــد إســرائيل.. إن حســب القوا  عد الدول
ــرائيلي؛  ــ ل العيب هو في الوجود اإلســ ر العري.. إن العيب  س في الف العيب ل
ــاء واألجــداد.. إنــه  الوجود العــدواني.. إنــه العــدوان على الوطن.. على أرض اآل

ا ال حقه الوطني في الس   دة على أرضه..تشرد الشعب من وطنه واغت
ـــرائيلي"    ه النزاع العري اإلســ شـــــ ـــيء  ح حقا، "أنه ال يوجد شــ ــح وٕانه لصـــ

لة أخر مماثلة على وجه  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــرائيلي، ألنه ال يوجد مشــ ـــ ــ ــ ــ قول الوزر اإلســ ما 
ه  ــعب آخر.. وأقام ف ة على وطن شـــ طان ـــت ــعب" بهجمة اســ األرض، قام فيها "شـــ

ــان من الم ــة"  ــة لتحــل محــل "دولــة عر ــد أن تقوم لوال هــذه الغزوة دولــة أجنب ؤ
ة.   اليهود
ة، دفاعا عن وطنها، أن تكافح    ومن أجل ذلك فإنه من ح األمة العر

ة وأن تحارب "الدولة" التي تمثلها، إنها حرب مشــــروعة، حرب  هذه الغزوة الهمج
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أن تمنع عن "العدو" االعتراف واألمن  ل الح  ــة.. تعطي الح  تحررة مقدســ
ــــالم، إلى ــ ــرائيلي في وجه الوفود  والســـ ــ ــ او التي ألقى بها الوزر اإلســـ ــ ــ آخر الشـــــ

أن ترد إلى الوجه اإلسرائيلي.  ة، وهي أجدر ما تكون   العر

ــــاء يثم    ألم ومرارة، عن "قطع أعضـ التحديد، و تحدث الوزر اإلســـــرائيلي 
ــــرائيليين..  ــــ ــر اإلسـ ــ ــــ ـــــاحة القتال وقتل وتعذيب األسـ ــ ــرائيليين في ســ ــ ــــ الجنود اإلسـ

ة التي مارســتها ســورا ضــد اإلســرائيليين.. والعدوان الال إنســاني والمع املة الهمج
الذ شـــاهدناه في العام الماضـــي في ميونيخ.. عندما تم تقييد يد وقدم راضـــيين 

ل هدوء في الرأس واحدا افي حمى ع ـــــاص  ـــــ اد، وأطل عليهم الرصــــ لم األولمب
متد جذو  ل ذلك  ـــرارعلى الرفض عد اآلخر، والكل ينتظر دوره.. و ــــ ره من اإلصـــ

انها في التارخ والقانون الذ ينظم حقوق الدول"، وهو  ون إلسرائيل م في أن 
  شير بذلك إلى األحداث التي أذاعتها صحف العالم في حينها.

ــه ردا في مؤتمر جنيف،    ومن المحزن حقــا، أن هــذا الكالم لم يجــد عل
ــة، وترك للجــدران أن تتحــدث  عن فظــائع اإلرهــاب اليهود منــذ من الوفود العر

فجر التـــارخ، حينمـــا هجم العبرانيون قبـــل ثالثـــة آالف عـــام على مـــدينـــة أرحـــا 
ا،  ا وها قفرا ي ـــاء وأطفاال، ودمروا منازلها، وتر ــ ــ ــــ ة، وقتلوا أهلها رجاال ونســـ العر
ـــعة في  شـــــ حة ال ة التي تلت هذه المذ األحداث الرهي ا، والتوراة مليئة  وعالما خرا

  ظم أرجاء فلسطين.مع
أســلحة أكثر تطورا، وفنون أشــد    وقد تجدد ســجل اإلرهاب اليهود هذا، 

عــد  فتكــا، عبر ثالثين عــامــا في عهــد االنتــداب البرطــاني، وثالثين عــامــا أخر 
الهول األكبر.. ولكن ذروة  ــــــفحاتها  ــــ ا ترتجف صــــ ت ــرائيل مما يؤلف  ـــــ ــــ ام إســـ ق

ــــوره ة، وصــ ــ اله الوحشــــ ـــد أشــــــ ــــرد من الوطن  اإلرهاب، في أشـــ ة هو التشــ الهمج
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ال  ، من االغت ـــر ه، وأين حادثة ميونيخ، ومعاملة األســ عه ومغان ــاته ومرا مقدســـ
ــتقاللها، والعبث  ادتها وحرتها واســ ــ ـــادرة ســ الجماعي للوجود القومي لألمة، ومصـ

ة.   طموحاتها وآمالها الوطن
ة   ـــــ ــــرائيلي إلى قضــ قفز الوزر اإلســـ ة  ومن الحديث عن اإلرهاب،  القوم

ما بيدها من أقطار وثروات، وتترك  ة أن تكتفي  ـــدا األمة العر ــــ ــــ ــ ة مناشــ العر
ــــــطين ة،  فلســــ ة العر ـــرائيل ال تعارض أهداف القوم ــــ د "أن إســـ ـــرائيل، ثم يؤ ــــ إلســـ

ام  ــــاحة قدرها 19وتعتبر أن نجاحها قد تحق في ق ــ ــــ ومة تمثل مســ مليون  12ح
ـــع مائة مليون من العرب  ــ حيون تحت لواء رايتهم، وتحت يلو متر مرع، وتضـــ

الح إ ة  ة العر قي هل تتكيف القوم ـــــؤال الذ  ــــ ـــخمة.. والســـ ــــ ــ ــ مرتهم موارد ضـ
ا في أمن في موطنها  ـــــ في أن تح ــ ــرق األوســ ـــــ ـــع لدولة أخر في الشــ ــ المتواضــــ
أن األمة  ــاطة حتى  ــــ ــ ســ ـــفاقة و ــ ــ ل صـــ ذا  ــــلي".. ه ـــ الوحيد وهو موطنها األصـــ

ة هي الوحيدة في هذا العالم ــــخمة،  العر ـــعة، وخيرات ضــــ ــــ التي تملك أقطارا واسـ
ثيرة في  اب أن تتنازل عن "قلبها" ألنها تمتلك أعضــــاء  تعين عليها لهذه األســــ و

  جسدها.
   .. ة أخر ـــير إلى هذا "القلب" ولكن من زاو ــ شـــ ــرائيلي  ــ نه أوالوزر اإلســــ

ــــرق  ــــ ، والشـ ــ ــ ــــ ـــرق األوسـ ــ ـــرائيل تارخا وتراثا ووجودا هي "قلب الشــــ ــ ــ عتبر أن إســ
ه".. وهنا يتحدث الوزر اإلســرائيلي األو  ة إذا أفرغ من قل صــورة تلقائ ســق  ســ 

ـــــيين  ــــ اســــ ــ ــ ـــــ ـــتعالء، موجها حديثه هذا إلى الزعماء والســــ ــ ــ ـــ ــ ان واالسـ من قمة الطغ
ـــرائيــل  ــــ ـــــ ـأن إســ رن في العــالم العري "أن يلفظوا النظرـة الخــاطئــة القــائلــة  والمف

ي ـــو من تر ــ فإنها جزء عضـــ ــ ــــرق األوســ ة على الشــ ـــطب غر ه وذاكرته، فلنشـــ
ون قد أفرغنا من هذا  ، وسـن ل ما أنبتته من تارخ في الشـرق األوسـ إسـرائيل و
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ه" ومعنى هذا الصـلف المتعالي أن الشـرق األوسـ إذا خال  ل ما هو قل التارخ 
ال من غير قلب وال روح.   من إسرائيل سق صرعا على األرض، ه

ـــرائيلي بــذلــك،    ــ ــ ــــ تفي الوزر اإلســـ بــل إنــه يــذهــب إلى حــد القول أن وال 
ــر األخر في تارخ  ــ ـــــ ة الحديثة قد نبتت منها معظم العناصـــ ــرائيل ــــ ــــ ة اإلســ "القوم
قول، بخيالء واســـتعالء "إن  عد من ذلك حين  مضـــي إلى أ " بل  الشـــرق األوســـ
ـــــر األول من التارخ  ــ ــرائيل تؤلف العنصـــ ــــ ة إلســــ ة والقوم ة والدين الجذور التارخ

  ة"!!الثقافي لإلنسان
ة، لحشدنا    ان المجال يتسع للرد على هذه الدعاو العرضة الكاذ ولو 

ــهم  ــ ــ ــ ـــ بر من أقوال المؤرخين، وعلى رأسـ دون أن غطائفة  ون، يؤ ــــتاف لو ــ ــ وســــ
اليهود قوم من البرابرة المتوحشــين، من غير ثقافة وال تراث، وأنهم نســبوا ألنفســهم 

فوا  ضــ ون أن عدْ إليها شــيئا.. وأنهم ال ُ تراث األقوام األخر وحضــارتها دون أن 
رتحلون. حلون و حل الخراب والدمار حيث    ونوا جماعات من الرعاة الرحل، 

رــــة    ــــرائيلي من الكالم عن المنطلقــــات الف ــــ ــــ عــــد أن فرغ الوزر اإلســ و
غي  ــرائيل، وهذا ما ين يف ترده إسـ ة، انتقل إلى الحديث عن الســـالم و اإلســـرائيل

ة  للمواطن العري أن ة العر ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــير الدبلوماسـ ــــ ــ ــ عرف إلى أين تســـ ه تماما، ل ع
ة.  ة العر  القض

اته    اته ومتطل ـــــ ــ ــــالم ومقتضـ ــ ــــرائيلي عن مفهوم الســ تحدث الوزر اإلســــ و
اد ذ بدء " علن  ص ف م إلى التخصــ زا، منتقال من التعم ن الســالم أحديثا مر

ة جديدة.. فإن الدول التي تح ـــان ــ قة إنسـ ن يجب أن يخل حق م ـــــالم ال  ا في سـ
من إأن تفصل فيها حدود مستقلة ب ة سالم  ام.. إن الضمان األساسي التفاق ح

ة تكون على قدر من القوة، وتعدد  م ــــالح اإلقل ــــ ــ ــ ة في المصـــ ــار ــ ــــ ــ ــ في خل مشـــ
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ام  ل احتمال لق حيث يبتعد  ة،  ادلة، واالتصاالت اإلنسان التفاعل، والمنافع المت
ـــت ــــ ــــ ــ قدمها الوزر أحداث غير متوقعة في المسـ ة التي  ـــورة الزاه ــ ــــ قبل" وهذه الصـــــ

اإلســرائيلي عن الســالم بين العرب وٕاســرائيل، تكاد أن تكون نفس الصــورة القائمة 
ما بين  ــــن منها ألن العالقة ف ــ ــ عض.. بل أحســــ ــها مع  ـــ ــــ عضـــ ة  بين الدول العر
طرحها  مستو الصورة التي  ست حسنة إلى هذا القدر، وال هي  ة ل الدول العر
ـــودها  ـــــ ة، تســــ ام العرب، ال األمة العر ــرائيلي.. فالعالقات بين الح ــــ ــ ــ الوزر اإلســ
عة والمقاطعة، بل  ــل إلى درجة القط ــ ــ ـــــاحنات من حين إلى حين، حتى تصــ المشـــ

اب عبر األثير.. واإل ك عن الس ال.قتتال واإلوالحشد المسلح، ناه   غت
ــرائيلي بنموذج العالقات القائمة بي   ــ ــهد الوزر اإلســ ــ ــــتشــ ســ ا و ن دول أورو

قول "علينا أن ن ة، ف العمل فالغر ر عن الخمســـة وعشـــرن عاما من االنشـــقاق 
معا منذ اآلن في ســــبيل إقامة عالقات تعاون بيننا شــــبيهة بتلك التي خلقتها دول 
ــرائيل، انطالقا  ح إســ النتيجة أن تصــــ قضــــي  عد قرون من الحرب" وهذا  ا  أورو

ــوا في الجام ــــ ـــ ــ ــ ــــاطاتها من هذا المفهوم، عضـ ــــ ــــ ع نشــ ــاهم في جم ــ ــ ــ ــــ ة تســ عة العر
ة!! ة والثقاف ة واالقتصاد   االجتماع

ما تفهمه إسرائيل، فإن الوزر    س هذا االستنتاج متعسفا، عن السالم  ول
ـــروع دول  ون مشـ ــورنا للســــالم يجب أن  مضــــي في القول "إن تصــ ـــرائيلي  اإلسـ

ـــــبيل تحقي ـــــرائيل، تتعاون في ســـ ة وٕاســـ ادة: الدول العر ــــــ ة ذات ســ م  أهداف إقل
ادل  ، إلى ت ومات فق س الح قود الشعوب ول اس السالم هو أن  أوسع، وأن مق

ـــة خالَّ  فترض أن تقـــدم وفود من البرلمـــانـــات العر ــور  ــ ــــ ــــ ق بينهـــا".. وهـــذا التصــ
قوم ممثلو  ة لزارة "بيت المقدس عاصــمة إســرائيل الخالدة" وأن  والمجالس الشــعب

ة بزارة  ة يجر فيها األحزاب اإلســــرائيل ة، وعقد مؤتمرات صــــحف للعواصــــم العر
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اب  ـــرب فيها األح ــ ــ شــــ ادلة.. و ة والمنافع المت ــتر ــ ــــ ــ ـــــالح المشـ ــ ــ الحديث عن المصــ
 مختلف األنخاب!!

ع التي يجب أن تتضمنها    سرد المواض عد ذلك فإن الوزر اإلسرائيلي  و
ــــالم التي نرغب في التف ــ ــ ــ قول "إن على معاهدات الســـ ــــالم ف ــــ ــ اوض معاهدات الســـ

ل صــور العداوة  شــأنها وٕابرامها، أن تتضــمن ما يؤد إلى القضــاء الدائم على 
ـــمن عدم االلتجاء إلى القوة في عالقاتنا، الواحد  والمقاطعة والحصــــار.. وأن تتضـ
ــل  ــتقالل  ــــ ـــــ س، واحترام اســـ ــا مع اآلخر.. مع االعتراف القــانوني دون أ ل من

م ـــادة اإلقل ـــــ ـــــ ــ ـــة، وتحرم أ عمـــل عـــدواني طرف، ووحـــدة التراب الوطني والســ
عـدم عرقلـة  ـة الـدائمـة للنزاع.. وااللتزام  ـل قـاطع النهـا ــــــ ــــ ــ شــ وٕارهـابي، وأن نعلن 
ة إلسرائيل  النس عي  ح من الطب ص ة السفن والطائرات.. وفي إطار السالم  حر
ة".. وامتدادا لهذا  م ة اإلقل ــارك معا في منظمات التنم ــ ـــــ ــــ ة أن تشــ والدول العر

ح  ــســــاتها المتعددة، المنط تصــــ ة ومؤســ ــوا في جامعة الدول العر إســــرائيل عضــ
ح ميثــاق جــامعــة الــدول  ــ ــ ــــ ــ ــ صــ ــة ل عــد أن يتم تعــديــل ميثــاق جــامعــة الــدول العر

ة"..   "الشرق أوسط
االنتقال إلى عهد جديد،    ــرائيلي إلى األمة العري  ــــ ــ ــ طلب الوزر اإلســــ و

قول "إن المطلوب هو إحد اث تغير في المواقف.. حتى في المجال الثقافي، فهو 
ـــورة إ ــ ــ ــــ نا صـ ــعو ــ ـــ ــــ ة من شـ ال متتال ة قد أثارت في ذهن أج ــ ــ ـــــ ن النزاعات الماضـــ

ــة جــديــدة  م ـــــوهــة، الواحــد عن اآلخر، ولــذلــك يتعين أن تكون لنــا برامج تعل ــــ ــ مشـــ
ح أطفالنا وأطفالهم  ص هذا  ة" و عاد الصور التي تلقن تبرر المواقف العدائ الست

ــــرر متقابلين، متحابين ــرائيل،  على سـ ــ ة إسـ ة العرب جغراف تعلم الطل متعانقين، و
ل بدال من المسجد األقصى.. ة فلسطين، وتارخ اله   بدال من جغراف
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قول "إن معاهدة الســــالم    عالج الوزر اإلســــرائيلي موضــــوع "الحدود" ف ثم 
ير في الرجوع إلى  ن التف م ة حول الحدود.. إنه ال  ــمن اتفاق ــ ــ ــ ـــ ــ يجب أن تتضـ

ة إلســـرائيل  ..1967خطو  ــ النسـ مي.. و ولكننا مســـتعدون لقبول حل وســـ إقل
ــالم إنما هي خاصــــة في األمن.. إننا  ة في محادثات الســ ــ ــاســ لة األســ ــ فإن المشــ
مر شــهر واحد  الدولة الوحيدة التي عاشــت طوال خمســة وعشــرن عاما دون أن 
قـــاء الفرد  ـــمـــان ال ــ ــ ــــ ــ ضـ ـــالم.. ولهـــذا يجـــب احترام اهتمـــامنـــا القومي  ــ ـــــ من الســــ
ــرعان ما  ــ ة ال تحتمل النقاش، فإنها سـ ـــرائيل ع هذه المقوالت اإلســ والجماعي" وجم

الــذ ال يتحــدث عن  242تنهــار حتى أمــام المنط الــدولي.. حتى أمــام القرار 
الرجوع إلى  ه  ير ف .. فضال عن أن اتخاذ موقف صلب، ال تف مي وس حل إقل

ــب المفهو  1967خطو  ــ ـــه حســـ ــ ـــــاســ ـــــف المؤتمر من أســ م الدولي.. أما معناه نســ
حت  ة من المؤتمر، لوال أنها أصـــ فرض أن تنســـحب الوفود العر معناه القومي ف
ـــــور  ــ ــ ــــ الموافقة على حضـ ة هذه التجرة الخطرة التي أقدمت عليها  تائهة في غا

  .242مؤتمر جنيف، وعلى أساس القرار 
ه، دائما وأبدا، هو تماما  ـــرائيلي الذ تلح عل ثم إن موضـــــوع األمن اإلســ
ــالب، في طلب األمان.. فمن الذ دعا الناهب إلى النهب،  ــ إلحاح الناهب والسـ
ة  ـــرائيل هي الغازة المعتد ــــ طلب األمان.. إن إســ ــــلب، حتى  ــــالب إلى الســـــ والســـــ
ــؤولة عن العداء  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــال، وهي اقحمت وجودها في الوطن العري، فهي المسـ ــ ــــ ــــ أصـ

األمن من هذا العداء، و  حدق بها.. وهي تطالب  هي السبب األول العري الذ 
  واألخير لهذا العداء.

لقد اعتدت إسـرائيل على الوطن العري.. وهي تطلب المزد من األرض   
عض أراضيها  لتكون لها حدود آمنة.. وال نعرف دولة في العالم تطالب جاراتها ب
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اد  ــل.. و ــ ــ ــــ ة في األصــــ انت تلك الدولة معتد لتجعل منها حدودا آمنة.. إال إذا 
قو  قول اقتلوني.. المرب أن  اد القاتل أن    ل خذوني.. و

ان في    ـــرائيل على هذا الطغ ــ ــ ــــجعت إســـ ــ ــ ة هي التي شــ ولكن الدول العر
عد اآلخر، وال تلوم ة، واحدا  نفســـها فهي التي رضـــيت  إال نســـرد المطالب العات

حدود جديدة، هي الحدود اآلمنة، حسب تعبير قرار  قة و حدودها السا بإسرائيل و
  ن.مجلس األم

ــحفي    ــــ ــ ــ ـــ ـــد في مؤتمره الصــ ــــ ــــدي ي الجـــ س األمر ــا أعلن الرئ ــ ــ وحينمـ
ة إلسرائيل، وحدود أخر قابلة للدفاع 11/3/1977( اس ) ضرورة وجود حدود س

ة، اعترض عرب  ة والعر ـــطين لها في األرض الفلسـ عن إســــرائيل، والحدود هذه 
ارتر، وقد فاتهم أنهم هم الذين وافق س  ة على تصــرحات الرئ ل التســو وا على 

النص في قرار مجلس األمن  م والمعاني عن الحدود اآلمنة، فإنها واردة  المفاه
ــتهم، ورحم هللا عجائزنا  ـــ ــ ــــ اســـ ــ ــ ـــــ ــــ الذ أعلنوا قبوله.. وعليهم أن يتحملوا نتائج سـ

شه. قولون، من يالعب الق يجب أن يتحمل خراب انوا  ات الذين    الطي
ــ   ــة ومعهـــا األمم المتحـ ـ ــدول العر ـــاتهـــا أن خطو ثم إن الـ  1967دة، ف

ة..  قة دول ة وث ــرائيل تحت أ ــ ــــ ــت حدودا إلســ ــ ــ ســــ ـــدر إل ــ ــــ ن حدود القرار الذ صـ
ـــرائيل ظلما وعدوانا  ــــ ــ ة قد "وهب" إسـ ــــاء دولة يهود ــــ في المائة من وطن  54بإنشــ

ة  1967الشعب الفلسطيني.. أما خطو  فهي نتيجة اعتداءات وتوسعات إسرائيل
فة ــ ــ ــــ ــ ــ ــــرن عاما، مضــ ــــ ــ ــ لة عبر عشــ ــ ــ ــ ــــ د على خمس الوطن  متواصــــ بذلك ما يز

ون حدودا آمنة.. ثم  ــطيني ل ــطيني، وهي ترد اآلن مزدا من الوطن الفلســ الفلســ
أرضـــنا، وتســـاوم  ض أرضـــنا  ة أنها تقبل حال وســـطا، وهي بذلك تقا النها تتكرم 

  على وطننا بوطننا، فأين ذلك في المفهوم الدولي والقومي معا..
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ــة ومن الحــدود اآلمنــة ينتقــل ا   ــ ــ ــــ ــ ــ ــــرائيلي إلى معــالجــة قضــ ــــ ــــ لوزر اإلســ
ان  ــرائيلي الذ  ــ ــ الوزر اإلســ لة، وٕاذا  ــ ــ ــاة في المشــــ ــ الالجئين.. وهي أكبر مأســــ
ـة  ـــــ ــ ــ ــــ ــة، نراه يهو بهــذه القضـ ــان ــــ ــــ ــــ م اإلنسـ " قبــل فترة في الحــديـث عن الق حل "
ة إلى ســــحي العدم.. وتدفعه القحة أن يهزأ  ة، فضــــال عن جوانبها القوم اإلنســــان

لة الالجئين، الدول العر  ة مش ح تسو قول "إن الوصول إلى سالم سيت ة، وهو 
ة.. إننا نعجب من أن الدول  دعم معونة دول ـــــترك و ــ ــ ــــ مي مشـ في إطار عمل إقل

ة  ــبها البترول ــ ــ اسـ ــتطع في  15التي فاقت م ــــ ــنة لم تسـ ــــ ل سـ ار من الدوالرات  مل
ـــامن" وهو ب لة بروح من األخوة والتضــــ ــ ــ ة هذه المشـــ ــو هذا الكالم نفس الوقت تســـــ

ــة أن تعمــل على  قرر أن ال عودة لالجئين إلى وطنهم، وأن على الــدول العر
ة، وفي الوطن العري، وانسجاما مع التضامن وروح األخوة  أموال عر توطينهم 

ة!!   العر
ة،    ــخرة أخر إلى الدول العر ــ ـــــ عد ذلك، سـ ــرائيلي  ــ ــــ وجه الوزر اإلســ و

مــا فعلتــه  قول "إن مئــات يــدعوهم إلى االقتــداء  ـــرائيــل مع إخوانهم اليهود، ف ــــ ـــــ إســ
ســـبب غزو  ة،  ة واإلســـالم األلوف من الالجئين اليهود القادمين من الدول العر

ــا مواطنين  1948 – 1947إســــرائيل عام  ضــ حوا أ قد اســــتقبلتهم إســــرائيل، وأصــــ
ض فإننا ة للتعو ــ ــ النســـ ة.. و ـــان  امل حقوقهم، وارتفعوا إلى درجة الكرامة اإلنســــ

ـــطينيون) في إطار  ها الالجئون (الفلســـ ــي التي تر ـــ ـــأن األراضـ شـــ ــــنقدم اقتراحا  ســ
وا دوال في  ة من قبل الذين (اليهود) تر ــة عامة حول الممتلكات المترو ــــ ــ ــ مناقشـــــ
ار ح الالجئين  تفي بإن اة جديدة"، وهو هنا ال  حثا عن ح ــ  ــ ــرق األوســ ــ الشــ

ما قررت ذلك األمم  ارهم  المتحدة في عديد من القرارات، العودة إلى وطنهم ود
ـــلوب التقاإ و  أســـــ ــــيهم  ممتلكات اليهود في البالد نما يهيئ "ألكل" ثمن أراضــــ ض 
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ة مدينة  ـــاب يجعل الدول العر ـــ ـــف حســـــ ـــــ شـــ قدموا  ة.. واليهود قادرون أن  العر
ارعون في هذه الصناعة التي تجعل الدائن مدينا! ة.. وهم    إلسرائيل في النها

عد أن "يجهز"   ة الالجئين، يتجه نحو  و ــ ــ ــــ ــ ـــــرائيلي على قضـ ــ ــ الوزر اإلســ
ـــتخدم إال  ســ ـــراحة وصـــــرامة، وهو ال  صــ ة بيت المقدس، وهنا فإنه يتحدث  ــ قضـــ
ــان  ـــالمي، وال شــ ــتمع لها العالمان العري واإلسـ ســ الكلمات ذات المعنى الواحد، ل
ـــبب في هذه الكارثة على  ــ ــ ـــ ــ انت الســ حي فإن دوله هي التي  ــ ــ ــــ ــ ــ العالم المســ لنا 

قول: "إن القدس، عاصمة إسرائيل وهي فلس ا ومقدسات.. وهو  طين، وطنا وشع
ـــع تحت إدارة من  ــــ ــ ــ ن أن توضـــ م ـــــة  ــــ ــ ــ اآلن موحدة إلى األبد.. واألماكن المقدســ
حرة الزارة والحج  عتبرونها مقدســـة وٕاننا نأمل في الوصـــول إلى اتفاقات تتعل 

انت تكفي وحده ة بيت المقدس،  ــ ــ ـــــ ــــ ا أن تعلن الوفود إلى هذه األماكن"، وقضـ
المها  ــرائيل  ــ ــ ـــحب إســ ــــــحاب من المؤتمر وعدم العودة إال حين تســـــ ة االنســ العر
ســــمبر  ة نســــيت أنها في الحاد والعشــــرن من شــــهر د هذا.. ولكن الوفود العر

ر  1973عام  ـــبوا أنهم في يونيو المجيدة عد حرب أكتو ــ في هزمة  1967، وحســ
راء. ام الستة، الهزمة الن   .حرب األ

لة    ـــــ ــ ــ ومعها مشــ ــ ــــ ـــرق األوسـ ــــ ــرائيلي أزمة الشــ ــ ــ ذا تناول الوزر اإلســـ ه
التحديد اتفاق الصــلح، االنســحاب، الحدود اآلمنة، الالجئين، القدس،  فلســطين، و
الذات.. فإلى هذا  ه حديثه إلى األردن  عد ذلك إلى توج ـــــات.. ثم مال  ضــ التعو

ة، وهو  ة الصــهيون ة للحر شــير إليها من طرف خفي القطر تتجه األطماع التال
قبلها البلدان،  قول "إن مفاوضــاتنا مع األردن تســتهدف تحديد الحدود التي  حين 
ان  ـــلي الذ  ــــ م األصــــ ش بين الدولتين اللتين تمثالن اإلقل ـــمان التعا ــ ــ ــ وذلك لضــ
ة المجاورة"  ــرائيل والدولة العر ــ ــــع تحت االنتداب، وهما إســـ ـــطين والذ وضـــ ــ فلســ
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قصـــد أن يثبت في محضـــر الجلســـة أن فلســـطين وهي الوطن التارخي  وهو هنا 
املها!! ة  ة الهاشم   للشعب اليهود تمتد حدودها لتشمل المملكة األردن

ـــــور مفتوحة    ــــ هذا التحف فإنه يخاطب األردن قائال: "إن الحدود والجســـ و
خرجون  ة من األردن يدخلون إسرائيل و ة والشرق اليوم، والعرب في الضفة الغر

ــالم علينا أن نحاف ونعمل على منها  ــ ة ســــ ـــو ــ حرة ودون قيود.. وفي إطار تســـ
ة ال تنفي التعاون  ــ ــ اســـ ــــــ ادات السـ ــــــ ة.. إن السـ ـــان ــ ــــاالت اإلنســ ــ تمتين هذه االتصـ
نا نؤمن  الغ في األمر إذا  ــع نطاق، وهل ن ــ ــ ـــاد واالجتماعي على أوســ االقتصـــــ

، تكون حد ادة في الشـــرق األوســـ ودها مفتوحة بإقامة جماعة من الدول ذات ســـ
ــالــدول  ــاطــات  ــة تعمــل على التعــاون، وتكون لهــا ارت م وتكون لهــا منظمــات إقل
ــرائيل  ــطة فإن إســــ ــ ســ ارة م ــترك.." وفي ع ـــ مي مشـ ــالح إقامة بناء إقل ــ األخر لصــ
ســـة  ــيدة جولدا ماير رئ ة التي أعلنتها السـ تتطلع من مؤتمر جنيف أن تحق الرغ

قة، من أنها تتمنى أن ت ذهب إلى خان الخليلي في القاهرة تشتر ما الوزراء السا
عد ذلك أن  عد أن تتمنى  ســـت فة ومعروضـــاته الظرفة، وال  تشـــاء من تحفه اللط

ة!! ة وأقمشته البه مآكله الشه ة في دمش لتنعم    تذهب إلى سوق الحميد
ـــره    ـــرائيلي في جنيف، لم تنشـــ ــات من خطاب الوزر اإلســـ ــ ســ تلك هي مقت

ــا ـــحف الملوك والرؤســـ ــده، وأهدافه، صــ ــ قصـ ظل المواطن العري جاهال  ء، حتى 
ــيرة  ــ المســـ ة، جاهال  ه مؤتمر جنيف، وفي النها ــالم الذ ينطو عل ــ الســـ جاهال 

م العري المعاصر!! قودها الح ة التي  اس   الس
ما    ــيء.. و ــــ ه شــ ـــيء، وال يخفى عل ــــ ل شـ عرف  ولكن المواطن العري 

عرفهــا على  عرف الخبر قول المثــل العــامي.. إنــه  ـــــارع  ــــ ــ ــ "الطــاير" ورجــل الشـــ
م  وال تلقين.. قين.. من غير تعل   ال
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ـــــل مؤتمر جنيف، إلى    ــ ــ ــــ صـــ ــل ذلــك، قبــل أن  المواطن العري، عرف 
ــرائيلي،  ــاء التي خطب فيها الوزر اإلســـ ة.. فقد تأجلت جلســـــة المســـ نهايته المرتق

ستأنف المؤتمر أعماله.   إلى اليوم التالي، ل
ـــاعة ولكن المؤتمر لم    ـــة مقفلة في الســ ــيئا، فقد عقدت الجلســ ــ ــتأنف شـ ســـ

اح يوم الســـبت  ة من صـــ قة، أصـــدر  22الحاد ســـمبر، ولم تتجاوز عشـــرن دق د
ة وغير  ــم ــــات الرســــ عد المناقشــ ه " ا قال ف ــم انا رســــ م في ختامها ب ورت فالدها
ـــوف ينعقد  ــ ـــ ــ ــــل المؤتمر إلى اتفاق في الرأ على التأجيل.. وسـ ــــ ة توصـــ ــم ـــ ــ ــ الرســ

ة في جنيف إذا اقتضت التطورات ذلك.." المؤتمر ع   لى مستو وزراء الخارج
مـــة لمؤتمر جنيف دون أن    ودخـــل العـــام الخـــامس على تلـــك الـــدورة اليت

ان، "ما اقتضت التطورات ذلك"!! غة الب   ينعقد، ألنه على ما يبدو من ص
ــتمرت في احتالل األرض    ــ ـــرائيل فقد اســـــ ــ ــب الوحيد هي إســــ ـــ ــ ان الكاســ و

ة وٕاقا ــتين  في الجوالن العر ــــ ـــتوطنات حتى قارت الســـــ ــ ــ ــ ـــتعمرات والمســ ــ ــــ مة المســ
ة.   وسيناء والضفة الغر

ـــحاب المنازل في جنيف، فقد    ــ ــ ـــب آخرون، من أصــــ ــ ــــ ســ ـــرائيل  ــ ــــ ومع إســ
ـــاكن للوفود،  ــــ اتب ومســـ ــاكن لتكون م ــ ــ ة عددا من المســــ ــتأجرت الوفود العر ـــ ــــ اسـ

قيت المســـاكن من غير ســـاكنين ــى العام و ــاعت وتعاقدوا لمدة عام.. فمضـ ، وضـ
  الفرصة على الدبلوماسيين المساكين..

ما طرحته إســــرائيل في مؤتمر    عد فهذا هو مفهوم الســــالم اإلســــرائيلي  و
ــنة  ــ ــ ــ ـــمبر ســ ـــــ ســ عدها  1973جنيف في د ـــنوات، جاء  ـــ وقد مر على ذلك أرع ســــ

ــرائيلي  ــ ـــــ ــ ــ س الوزراء اإلسـ ــارتر، ليلتقي معــه رئ مي  ي الجــديــد ج س األمر الرئ
ــــح رابين ( ــ ي 9/3/1977إســـ س األمر عد انتهاء المقابلة أن الرئ ـــرح  ــ ــ صــ ) ول
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ــــالم عنده أن ينطب على مفهوم ارتر  ــــ ـــــ اد مفهوم السـ ي  س أمر هو أول رئ
  إسرائيل.
علن    ـــرح ل ــــ ــــبوعين من ذلك التصـ عد أســــ ارتر،  ي  س األمر وعاد الرئ

ـــوتس موقفه من الحل  ــــ ــــ ــ ـــاشـ ـــ ــــ ــ ة ماســ لينتون بوال في اجتماع جماهير في مدينة 
عيد تالوة خطاب الوزر اإلســرائيلي ال أنه  ، و ان إســلمي ألزمة الشــرق األوســ ي

  الذ ألقاه في جنيف قبل ثالثة أعوام..
عد    ــرائيل  ـــاء دولة إســــ ــ النص "إنني أعتقد أن إنشـ ي  س األمر وقال الرئ

ـــإن أهم  ــك فـ ـــذلــ ـــا أمم العــــالم على اإلطالق ولـ من أروع اإلنجــــازات التي حققتهـ
ات ســالم دا الوجود الدائم متطل ح إســرائيل  ئم هو اعتراف جيران إســرائيل بها و

عني أنه خالل عدة شهور أو سنوات يجب أن تُ  سالم، وهذا  فتح حدود إسرائيل و
ادل الثقافي والتجارة، حتى  احة والت مع سورا ولبنان واألردن ومصر للسفر والس

ـــها  ــعوب نفســـ ع الشــــ ـــتط ون القادة في –تســـ ـــــرف النظر عمن  أن  –الدول  صـ
ادال، وٕادراكا لهدف مشــترك، وهو تجنب الحروب المتكررة.. وهذه  ل فهما مت تشــ

ات من أجل السالم"!!   هي المتطل
طلب المزد من جديد،    ، لمن  ارتر هذا، يثبت مرة أخر س  الم الرئ و

المعنى..  الكلمة، والمعنى  ــرائيلي: الكلمة  ـــالم اإلســ ي هو السـ ــالم األمر أن الســ
  رق واحد..فا

قتين اثنتين،    ي قــد لخص في دق س األمر هــذا الفــارق الواحــد، أن الرئ
  ما قاله الوزر اإلسرائيلي في ساعتين..

ة، ما تزال غارقة في األوهام وأضــغاث األحالم،    ة العر ولكن الدبلوماســ
ة.. ة العر ة من الدبلوماس ح األمة العر ا و  و
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