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عة األولى)  مقـدمـة   :(الط

ة    ة الفلسطين انت القض ة العرب الكبر  –لئن  قد شغلت  –وهي قض
ـــاغل حتى ـــغلهم الشـ ــة في العالم أجمع، وهي لما تزل شـ اســ ــ  اليوم، فإنّ  رجال الســ

ة  شــها منذ وجودها  –من بين الذين عالجوا هذه القضــ هو األســتاذ  –عد أن عا
ه على  ـــطيني الذ أوقف قلمه وعلمه وح ــ ــ ــ ــــقير الكاتب العري الفلســـ ــ ــ أحمد الشــــ

ة بالده، فناضل في سبيل ذلك وما زال، نضال المؤ  ة قض عدالة هذه القض من 
  ومن ثم انتصارها.

انت    ضمها هذا الكتاب، إن  وها هو األستاذ الشقير في مقاالته التي 
ا،  ا محلال عقالن ات طالعك  عها  رات، فإنه في جم رات أو ذ رسائل أو مذ

عض المعرفة بها شف لك جوانب قد تكون أنت على  ولكنه حين يجلوها لك  ,و
ه الواضح ان  ,المبين أسلو أنك تطلع عليها ألول مرة.  وال غرو إن  تبدو و

األستاذ الشقير في مقاالته هذه يلفت أنظار الملوك والرؤساء والساسة العرب 
ملك المعلومات  ان مثله  ة في الخطورة ألن من  والكتاب والمعلقين إلى أمور غا

ته لتدفعه  ة واالطالع على بواطن األمور، فإن عرو م هذه المعرفة الواف إلى تعم
ة فلسطين. ة الكبر قض قضيتنا العر ل من له صلة  فيد منها    حيث 

ة للدراسات والنشر" فإنما    عد، فهذا الكتاب إذ تنشره "المؤسسة العر و
عض الحقائ التي  ر الرأ العام وٕاطالعه على  تفعل ذلك بدافع اإلسهام في تنو

  بت عنه.يِّ غابت أو غُ 

  رـاشـالن                                                          
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  ..رسالة إلى الملوك والرؤساء                  

  المجتمعين في مؤتمر القمة العري
ا                                 المنعقد في الر

  
عث إل   ع في أ ة انعقاد مؤتمر القمة العري السا م هذه الرسالة لمناس

الغ إذا قلت  ة والخطورة، وال أ الغة األهم ة تواجه مرحلة  ، واألمة العر نها إالرا
ل، وال  ستثني من ذلك غزوات التتار واإلفرنج أأخطر مرحلة مرت في تارخنا الطو
ة في العصور الوسطى.   على األمة العر

م عُ وٕان   ح ــتم ــــ ــ ـــ ـــعة عن ي ألسـ ــ ــــ مقدمة متواضـــ ـــــالة  ــــ ــ ذرا أن أبدأ هذه الرسـ
ال مضمونها وحوافزها وأهدافها..قدصاحبها    ر الذ يتصل 
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عثها الحماس واالنفعال العاطفي.. فإن صاحبها وهو    س م فهذه الرسالة ل
عين من عمره قد خلفّ  عيد، فانطفأت  قترب من الس الحماسة وراءه منذ زمن 

اكره وهو يواكب مؤتمرات جذوة انفعاال ان الشيب قد  ا، وٕان  ته واشتعل رأسه شي
ضاء إلى الخرطوم، وما  ندرة إلى الدار الب القمة األرعة من القاهرة إلى اإلس
ان التنفيذ الوحيد في معظمها أنها لم تنفذ.. وهذه الرسالة  أصدرت من قرارات 

ة العامة ذلك، ال تستهدف المزاودة على أحد، فإن صاحبها  قد تخلى عن المسؤول
ح  ص ة في أن  ع أنه أمام استحالة عمل الط ام الستة، وهو يدرك  عد حرب األ
اره فلسطيني المولد والنشأة، والوطن العري تسوده أوضاع  اعت سا،  ملكا أو رئ
ثير من  ا في  ة التي تجعل من المواطن العري، إنسانا أجنب التجزئة العر

ة.نشاطاته العا   د

الملوك والرؤســـاء، أو التشـــهير    وهذه الرســـالة أخيرا ال تقصـــد إلى التنديد 
ـــتهدف أوال وأخيرا دعوتهم إلى طر  ـــ ــف عن أخطائهم، بل تســ ــ مواقفهم أو الكشــــ
انت عودة المواطن  ـــــواب واإلقالع عن االنجرار في ارتكاب األخطاء، فإذا  الصـــ

  يلة أعظم وأكرم.إلى الصواب فضيلة فإن رجوع الحاكم عن الخطأ فض
م ظل يؤجل من وقت آلخر، حتى رسا أخيرا على    ومن الخير أن مؤتمر

ــاد مؤتمر القمــة األخير في  ــة عــام واحــد على انعق عــد قرا ـــر  ــ ــــ ــ ــ الموعــد الحــاضـ
عاده.. وأول  ل أ شف الموقف  املة لمزد من  أت الفرصة  هذا ته الجزائر، و

ــي أن  قضــــ ادر إلى األذهان أن الواجب  شــــــف حســــــاب عن ما يت م  ون أمام
م وٕانجازاتكم. صدق وأمانة أخطاء سرد  امله،    العام 
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ة، أحوج ما تكونون إلى    م في هذه الفترة العصـــي وٕاني أعتقد مخلصـــا، أن
ة،  ة الرسم م ال منجزاتكم، فهذه تتولى إشهارها أجهزة اإلعالم العر شف أخطائ

املة من غير قيود  حرة    وال حدود.تشيد بها وترددها 
م فإني  عنولســت أعتذر    لمة "الخطأ" حين أنســبها إلى مواقف اســتعمال 

لمة الخطأ  ا وعفة ولطفا من  ة، وما أغناها، لفظا أكثر أد ال أجد في اللغة العر
  في التعبير عن الخطأ.

ة الملوك    وال أحسب أن األمر في حاجة إلى اعتذار،  حتى في مخاط
ة  حتمل المجاملة والمالطفة، والرؤساء في لهجة قاس ة فإن المصير ال  غير ناب

ام  ة شامخا، تمر هذه  األ وحرب رمضان المجيدة التي رفعت رأس األمة العر
ه أن تظل في حمى من األخطاء التي  في عن الزجاجة، وأحوج ما تحتاج إل

اس مة في غمرة المساومات الس ة تتعاقب عليها، حتى ال تتآكل إنجازاتها العظ
عد يوم. ة يوما    شيئا فشيئا، وال يتناقص رصيدها في مهب الراح الدول

أخطائهم،    ـــفة أولي األمر  ــــ اشـــ ــــمى في م ــــ ــــأ الواجب األســ ــــ ومن هنا ينشــ
ا، ومن هنا  حة فحســـب، ولكنها الدين والدن س الدين النصـــ صـــدق وشـــجاعة، فل

ال قوموا المُ ضــــفذلك وجب على أولي األمر أن يلتزموا  ج من آرائهم وَ عْ حة وأن 
ــانوا  ــامنــا األوائــل الــذ  ــــــيرة ح ــــ ــ ســ ــل الغنى  ومواقفهم.  والتراث العري غني 

قِّ  حمدون هللا أنّ  اهم من  النار.في رعا الحوار و   وم اعوجاجهم 
ان    م على ب ـــالتي هذه إل ــــ ـــر في رســــ ــ ــ ــأقتصــــ ـــ ــ ــ له، فســ وانطالقا من هذا 

ــان، عد حرب رمضـــــ ة الفادحة التي وقعت  ــ ــ اســـ عد ذلك  األخطاء الســـــــ ثم أختتم 
ن  ة المآزق والمزال التي تواجهها، وتم اقتراح خطة بديلة، تجنب األمة العر

عيدة. ة وال   النضال العري من استئناف مسيرته في تحقي أهدافه القر
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ة   المهادنة األمر

ـــة قـــد  هـــا على اإلطالق، أنَّ وأول هـــذه األخطـــاء وأقـــدمُ    ومـــات العر الح
عد حرب  ات المتحدة، تعامال غير متوازن وال راحت  ـــان تتعامل مع الوال ــــ ــــ رمضــ

ح، فقد أعلن  م أو تقدير صـــح المغامرة من غير مبرر ســـل موزون، بل إنه يتســـم 
ــات المتحــدة من غير تح ــالوال  وال احتراز، وأكــد تــأكيــد فالجــانــب العري ثقتــه 

ة غيرَّ  الواث أنّ  ـــة األمر اســ ــ ــ ــورة جذرة وج ْت السـ ــ صـ طا موقفها  ــ ــ عل منها وسـ
. ة ألزمة الشرق األوس ة السلم التسو سمى    وضامنا لما 

  
ة تردد    ة الرسم وامتدادا لهذا الخطأ الفادح فقد انطلقت التصرحات العر

ي هو صانع المعجزات، وأنه أهل للثقة  ة األمر سنجر وزر الخارج تور  أن الد
ة الكاملة.  وراحت أجهزة اإلعالم العر ة تدخل في روع المواطن العر ة الرسم

سنجر ستحق لألمة العري مطلبها  تور  ا ووزر خارجيتها الد العري أن أمر
ة المحتلة، وتحقي  المرحلي الراهن في االنسحاب الكامل من األراضي العر

  المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

م لوزر خــارجيتهــا، إنمــ   ــا والتعظ م ألمر ــــــخ ــ ــ ــاألمــة وهــذا التضــــ عود  ا 
ة المتخلفة في أوائل  ة العر ــــــين عاما إلى الوراء.. إلى تلك الحق ــ ــ ة خمســــ العر
ة الكولونيل  م لشخص ة موجة من التضخ ادات العر العشرنات حيث سادت الق

ات،  –لورنس  أنه صــانع المعجزات ومدبر الحروب واالنقال الذ وصــف يومئذ 
انتزاع االســــتقالل من مخالب الحلفاء حتى القادر على  –وصــــدي العرب األكبر 

شــفت أن الكولونيل  ام أن  ح يلقب "ملك العرب غير المتوج" ثم ما لبثت األ أصــ
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ـــة  ـ ــوا على البالد العر ــ ــــ ــــ ثوا عهودهم وفرضــ ـــد ن ـــاء قـ لورنس ومعــــه دول الحلفـ
ابوس هذا  ة تئن تحت  ة والتجزئة، وال تزال األمة العر ـــهيون ــ ــ ــتعمار والصـ ــ ـــ االسـ

تور البالء ال ــــــي، فــإن الــد ــ ــ ثالثي الرهيــب.  ومثــل الكولونيــل لورنس في المــاضــــ
ــــداقة العرب  ــ ـــطنع صـ ــ صــ ة والعقال وأخذ  س الكوف ـــر قد ل ــــــنجر في الحاضــــ سـ

صـــنع لهم المعجزات أنه ســـ منيهم  نتزع ثقتهم و على حين أن المعجزة الكبر  ,و
ومات العر  حمل الح ــنجر إلى إنجازها هي أن  ســــ تور  ة على التي يتطلع الد

ش في جوارها  ـــلح معها والتعا بر  –االعتراف بإســـــرائيل والصــ تلك حقا معجزة 
  فشلت إسرائيل في الوصول إليها منذ نشأت إلى يومنا هذا.

  
ات المتحدة ودورها الرهيب في    ولسنا في حاجة للعودة إلى تارخ الوال

ة األمة العر ارثة  ما بذلت من جهود ضخمة ف ,وإلحاق أكبر  ي نشوء إسرائيل ف
ر  في أن نذ ة، و ودعمها المتواصل، في خالل الخمس والعشرن سنة الماض

ا بإ انت هي السبب الوحيد في أنها طوقت مأن أمر رة الضخمة  داداتها العس
ين النصر الكامل.   حرب رمضان المجيدة وحالت بينها و

ــ   ــ ــرائيل من اســ نت إســــ ا هي التي م ـــب، بل إن أمر س هذا فحســـ تعادة ل
ـــر ة في مصـ ــفة الغر رة إلى الضــ ادرة لتصــــل قواتها العســــ وٕالى جبل  ,زمام الم

ــورا ــيخ في ســ ـــلة القناة، ودمرت خ  ,الشــ اسـ عد أن اجتازت القوات المصــــرة ال
ـــــجاعة خطو العدو ودمرت  ــــ ــ ــ ة الشـ ـــور ــ ــــ ــ ــ عد أن اخترقت القوات السـ ارليف، و

قاع فلسطين المحتلة. ,تحصيناته   وأشرفت على 
عـــد وقف إطالق النـــار، قـــد بـــل إ   ـــا، وحتى  ر أن أمر في أن نـــذ نـــه 

ــمن لها  ة لتضـــ رة المتوال المعونات الضـــــخمة واإلمدادات العســـــ أمدت إســـــرائيل 
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ات المتحدة  ان آخر هذا المدد ما قدمته الوال ، و ر ـــــ ـــــ ــ على الدوام التفوق العســ
ات والطائرات من مخازن حلف األطلنطي في أل ا ا إلسرائيل من الد قدمته  –مان

ة واقعة اليوم أو غدا. أنما المعر   في هذا الشهر، وعلى عجل، 
ـــة انعقاد األمم المتحدة في    ــــ له، بل انتهزت فرصــ ا بهذا  ولم تكتف أمر

ة  أنما األمة العر ي، ووزر خارجيته، و س األمر دورتها األخيرة فخطب الرئ
توعدان الدول ال عتبران البترول العري في قفص االتهام، راحا يهددان و ة و عر

ة ة العالم األمة ,مسؤوال عن األزمة االقتصاد وجعال األمم المتحدة منبرا للتشهير 
ــينات بين  ــــ ــــ انت قائمة في الخمســ اردة التي  حت الحرب ال ـــــ ــ ــ أنما أصـــ ة و العر

عينات. ة في الس ا واألمة العر ا، حرا أخر بين أمر ا وروس   أمر
ما  وقد تولى وزراء   ة،  ة الرد على التهديدات األمر ة الدول العر خارج

ي تفنيدا أثار إعجاب الدول  س الوفد الصيني تفنيد الموقف األمر تولى رئ
األعضاء في األمم المتحدة.. ولكن الرد العري في قاعة األمم المتحدة يجب أن 

قا ي يجب أن  بله عداء عري، قترن برد عري حاسم في الوطن ، فالعداء األمر
مة والشجاعة حقا. الح   يتسم 

ة قد اكتشفت    ان على رأس إنجازات حرب رمضان أن األمة العر ولقد 
ــــى العام على حرب  عد أن انقضـ ذاتها واكتشـــــفت معها قدراتها الرادعة الفاعلة، و
ـــــان، ومــا خلف من دروس وعبر فــإن الــدرس األكبر الــذ يتوجــب على  ـــــ ــــ رمضــ

ع أسلحة الملوك والرؤساء أن  ا جم شهروا في وجه أمر علموه هو أن  يتعلموه و
ع الجبهات في  ة على جم ة ونفط ـــاد ــــ ة واقتصـــ ـــــ ــ الردع التي نملكها من دبلوماســـ
ة  ادين.. ولســت في حاجة أن أســردها أو أفصــلها، فإن الجماهير العر ع الم جم

ـــرائ ــ ــ ــــ ا إســـ يل في تعرفها ح المعرفة، وما فتئت تناد بها منذ أن أقامت أمر
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اتنا ووجودنا.. وٕان موقف  ــتنزفت ح ــ ـــــ ــ ــتنا واسـ ــ ــ ـــ ــ وطننا، فحالت دون وحدتنا ونهضـ
ات المتحدة  ــاء نحو الوال ــ ــ ــ غضــ ال ــعور  ــ ـــ ــ ع من الشـ ه ال ين م إل الردع الذ أدعو
طالب في المشـــــرق العري، في  ان  ــبب، فأنا أنتمي إلى جيل عري  لغير ما ســـ

ار الشــ ي على د انتداب أمر ان مطلب االســتقالل ال أوائل العشــرنات،  ام إذا 
قه.   سبيل إلى تحق

ات المتحدة يومئذ، أما وقد أخذت    ان ذلك مبلغ إعجابنا وثقتنا في الوال
ات المتحدة بإنشــــاء  عد ذلك، منذ قرار الوال ــبنا العداء  ة تناصــ اســــة األمر ــ الســ

ة في عام  ه م 1947الدولة اليهود م إلى هذا الشــــهر واليوم الذ تعقدون ف ؤتمر
العداء. م أن تقابلوا العداء  ح الواجب القومي يدعو   العتيد.. فقد أص

امل    ـــــى عام  ا، وقد مضــ ة أن تهادن أمر ــة العر ــ اســـ ــ ــ لقد اختارت الســـ
انت حصيلة التجرة ؟   على التجرة، فماذا 

ــل اجتمــاعــاتــه ومؤتمراتــه وممــاطالتــه   ـــى  ــ ــــ ــ ــ ــان العــام الــذ مضـ  إذا 
ــــيئًا ,  عود ووعوده,قد أثبت شــ ـــلة , وأّن االســــــتمرار فيها  فقد أثبت أّن التجرة فاشـــ

  إلى نتائج فاشلة .
ــــول إلى           ــ ــنجر في الوصـ ــــ سـ تور  ة الد ـــــ اســ ــ ــ لقد أثبت هذا العام أن ســـ

ة ,  ة قد رســـت على حصـــيلة واحدة , مجامالت وقبالت للدول العر ة ســـلم تســـو
ات وطائرات إلسرائيل. ا   ود

س هذا ســــجعًا مصــــنوعًا, ــها ,  ول ولكنه حقائ صــــارخة تتحدث عن نفســ
عملوا بهديها , ألم يخطبوا مرات  ســتمعوا لها و وما على الملوك والرؤســاء إال أن 

صادقنا". عادينا ونصادق من    ومرات " نعاد من 
ا تستخدم سالحنا:    أمر
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ــتخدم  ــ ــ ــ ـــــ ة الفادحة ,فإنه يتمثل في الطرقة التي اسـ وثاني األخطاء العر
ــالح ا ه األمر دون فيها ســ ة , وانتهى  لبترول العري , فقد ســــار في دروب ملتو

ـــادها وحققت  ــــ ـــــ ا من أيدينا فدعمت اقتصـــ ة, وانتزعته أمر حق أهدافه العر أن 
ـــائر  ان خسـ ا ائها في حلف األطلنطي , وال شــــر اتها أراحًا طائلة وألحقت  لشــــر

  فادحة .
ـــام العرب أنهم ار  ـ ــارخ العري للح غفر التــ تكبوا أكبر تراجع عن ولن 

قطفون  ادوا  عد أن  ـــالح البترول .. تراجعوا عنها  ــــ ــ ــ ــــدد سـ ـــ ــ ــ صـ قراراتهم المعلنة 
ة  نة اإلعالم الرســم حققوا األهداف التي أعلنوها , واندلعت ألســِ ثمارها ,ودون أن 

  تهلل ألثرها وخطرها .
ــاء  ــــ ــــرد على الملوك والرؤســ ــ ة ألســ ــم ــ ــر الرســــ ــ ــ وها أنا أعود إلى المحاضــ

  بخصوصها وتوارخها في عرض موجز حسب الترتيب الزمني :مواقفهم 
ام من حرب رمضـــان أصـــدر وزراء  16/10/1973في  عد عشـــرة أ أ 

ـــحــًا ينص على  ــــ ــــ ــ ــت قرارًا واضـ النف العرب في اجتمــاعهم الــذ عقــدوه في الكو
ــــحاب  المائة حتى يتم انســــ ـــــة  ــ ة ال تقل عن خمسـ ــ ــ ض إنتاج النف فورًا بنســــ تخف

ل ا ة المحتلة , وحتى تعاد للشعب الفلسطيني حقوقة إسرائيل من  ألراضي العر
ات المتحدة في المقام األول .   المشروعة وأن ُيوّجه الخفض نحو الوال

ان العراق  ــــطًا بين اتجاهين مختلفين فقد  ــــ ــ ــ ان هذا القرار حًال وســ وقد 
انت الدول  ا , و ـــــرامة تجاه أمر ـــــدُّ صــ ـــرون على موقف أشــ صــــ ا والجزائر  وليب

مة والتدرج". ة والح الرو ة األخر تر أن تعالج األمور "   العر
ــة لقرار مؤتمر  ــان هــذا االختالف فقــد ابتهجــت األمــة العر ــائنــًا مــا  و
ــــة أنه ر البترول  ـــــ خطوة أولى على الطر , وخاصـــ ه  ـــيت  ــــ ــ ت , ورضـــ الكو
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املة ال صــــورة  االنســــحاب الكامل وضــــمان حقوق الشــــعب الفلســــطيني   العري 
ة . ها شائ   تشو

ه أنها  1973-10-18وفي  ًا أعلنت ف ــم انًا رســــ ة ب ــــعود ومة الســ ـــدرت الح أصـــ
ة لتعديل موقفها  ات المتحدة األمر ومة الوال ــــاعيها لد ح ــ ــ ــــ ل مســ ــــتبذل  ــــ ــ ــ ســ
ة واذا لم تثمر هذه المساعي فإن  الحالي بدعم إسرائيل في حرها مع الدول العر

ة سوف توقف تصدير النف  ات المتحدة .السعود   للوال
ة شـحن النف إلى  1973-10-19وفي  ة الليب حظرت الجمهورة العر

ة قرارًا بوقف تصدير  ة وفي اليوم نفسه أصدرت السعود ات المتحدة األمر الوال
ي إلسرائيل . سبب إمدادات السالح األمر ات المتحدة    النف إلى الوال

ـــة األخر          ــاثلـــة تنفيـــذًا  وأعلنـــت الـــدول العر ــة للنف اجراءات ممـ المنتجـ
م  ــة التــأم ــ ــ ــــ ــ ــ ــاســ ـــــ ــ ــ ــــ قي العراق في تنفيــذ سـ ــت , على حين    لقرارات مؤتمر الكو

  بدًال .
ــــدر قرار وقف إطالق النار، ولكن الدول  1973 -10 – 22وفي  ــــ ـــــ صــ

ــــه "أن  ــتمرت في إجراءاتها التي اتخذت ، وأعلنت في اليوم نفسـ ــ المنتجة للنف اسـ
ـــالح النف لن يت ــــ ــ ـــدير البترول إلى ســـ ــــ ــ وقف بتوقف القتال، وأن الحظر على تصـــ

ة  ســـتمر إلى أن يتم انســـحاب إســـرائيل الكامل من األراضـــي العر ا ســـوف  أمر
  المحتلة، وتستعاد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

ـة المنتجة  1973 – 11 – 15وفي    ــــدرت منظمـة األقطـار العر ــ ــ ــ ــــ أصـ
ه: "أن الد انا أعلنت ف ة ستواصل فرض القيود على إنتاج النف للنف ب ول العر

ـــرائيل على  ــمة وفعالة لحمل إســ ــ ة اتخاذ إجراءات حاسـ ــــرة الدول إلى أن تقرر األسـ
ة المحتلة.   االنسحاب من األراضي العر
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أن    ان  قا على هذا الب تي تعل ـــه أعلن وزر النف الكو ــ ــ ــــ وفي اليوم نفســــ
ــا قى ســـ ــي ا ســـ ــتمر االحتالل "حظر النف العري على أمر ر المفعول طالما اســـ

سترد حقوقه المشروعة". ة وما دام الشعب الفلسطيني لم    لألرض العر
ـــنجر تحــذيرا إلى الــدول  1973 – 11 – 21وفي    ــــ ــــ ســـ تور  أعلن الــد

ـــادة إذا  ــ ـــــ ــــ ات المتحدة بإجراءات مضـ ام الوال ق ه " ة المنتجة للنف ينذر ف العر
ة". ــتمرت حرب النف العر ــ ــ ــــرعا وج اســ ي ســــ اء الرد العري على التهديد األمر

رد وزر النف السعود قائال: "إذا  1973 – 11 – 22وحاسما وواضحا.  ففي 
ــتعمد إلى تفجير  ــ ــ ر فإن بالده ســــ ـــــ ــ ات المتحدة إلى التدخل العســـ ما لجأت الوال
ــحاب  ــــ ــــ االنســــ ــع جدول زمني  ــــ ــــ ـــاف أنه إذا ما وضــــ ــ ــ ــ ــــ ار نفطها" وأضـ عدد من آ

ة وأنه عندما اإلسرائيلي من ا الزادة النفط ة فسيوضع جدول مقابل  ألرض العر
ه قبل حرب تشرن". ان عل عود إنتاج النف إلى ما  ا س ل   يتم االنسحاب 

انعقد مؤتمر القمة العري في الجزائر واتخذ  1973 – 11 – 26وفي   
سالح.. واالستمرار في ا استخدام النف العري  لحظر قرارا واضحا وحاسما.. "

ة للدول المساندة إلسرائيل".   النس

سا لمؤتمر    س بومدين بوصفه رئ وعقب انتهاء مؤتمر الجزائر صرح الرئ
ــدد حظر البترول العري  ــــ صـــ ـــاء  ــ القمة العري القرار الذ اتخذه الملوك والرؤســــ
عمل  ات المتحدة  ام الوال ــــأن احتمال ق شــــ ــنجر  ــ ــ ســ تور  ورد على تهديدات الد

ر الحتال ــ ــ ــع عســـ ــ ــ الم فارغ هل يردون وضـ قوله: "هذا  ع النف العري  ل منا
ــة  ــل متر من العــالم لقــد قلــت عنــدمــا تحــدثوا عن الوحــدات األمر ــة على  ــا د
ع النف العري، إن هذا  الخاصة التي تتدرب في الصحراء استعدادا الحتالل منا

ارثة الغرب  ار البترول وستكون  ضعة فدائيين لنسف آ ".لفنا  بر   ارثة 
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قولـــه "إذا 1973 – 12 – 4وفي    رر تحـــذيره  س الجزائر و عـــاد الرئ
ل  ارثة، وٕان  صـــاب  ــتخدام القوة فإنه ســـ عجرفة أو اسـ حاول الغرب التصـــرف 

ل أنابيب النف ستدمر وسيدفع الغرب الثمن. ار النف ستحرق و   آ
ـــدرة  1973 – 12 – 9وفي    ــ ة المصــ للنف عقدت منظمة األقطار العر

ة:   اجتماعا لدراسة الموقف من جديد واتخذت القرارات اآلت
ل    ــرائيلي من  ــــ ــ ــــحاب اإلســ ــ ــ ــــل إلى اتفاق حول االنســ ــ ــ أوال: إذا تم التوصــ

موجب جدول زمني موقع من  ـــــي المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس  ــ ــ ــــ األراضـ
ــدير النف إلى  ــ ــ ات المتحدة تنفيذه فإن الحظر على تصــ ــمن الوال ــ ــرائيل وتضــــ ــــ إســ

ات المتحدة سيرفع فور بدء تنفيذ الجدول الزمني لالنسحاب.ال   وال
ـــحاب،    ــ ــ ـــ ــ عقد وزراء النف حال االتفاق على الجدول الزمني لالنســ ا:  ثان

ان عليها  ات التي  اجتماعا لوضـــع جدول زمني إلعادة إنتاج النف إلى المســـتو
ا بذلك مع مراحل االنسحاب".   متماش

ان هذا القرار العري    ما ولقد  األخير واضحا ومحددا ير رطا مح
قنت األمة  ة، ومن القدس، وأ بين البترول واالنسحاب اإلسرائيلي من األرض العر

ة أنّ  ة جادة حقا هذه المرة، وأنّ  العر ومات العر ح  الح الجالء اإلسرائيلي أص
 وأن حرب رمضان المجيدة وٕالى جانبها حرب البترول سوف ,قاب قوسين أو أدنى

ة من شرم الشيخ إلى جبل الشيخ  تحق هدفها المرحلي في تحرر األرض العر
ة.   وٕالى بيت المقدس وقلقيل

ــهر آذار    ــ ــر من شــ ـــع عشــــ اح التاســـ ــ ــ ة قد أفاقت صــ غير أن األمة العر
ظل اليوم التاســــع  1974 ــ قة.. وســ ـــاف إلى الفواجع الســــا على فاجعة جديدة تضـ

سا في تارخ هذ ة من نضالنا.عشر من آذار يوما تع   ه الحق



  

-19-  

م العري، فقـــد    ـــراب الح ــــ ــــ ــ ـــة أمـــام سـ في ذلـــك اليوم وقفـــت األمـــة العر
قة.. ورفعت الحظر عن  ل قراراتها الســا ة قرارا بإلغاء  ومات العر أصــدرت الح
ة  ــــي العر ـــبرا واحدا من األراضــــ ــ ــــرائيل شـــ ـــحب إســــ ــ ات المتحدة دون أن تنســـ الوال

انو المحتلة أ قرار وقف النار عن بيت المقدس.. وٕاذا  ة قد فجعت  ت األمة العر
انت فاجعتها أكبر وأكبر  عد أســبوعين من اندالعها، فقد  رة  ة العســ في المعر

. ة النف ـــرارها  .بوقف إطالق النار في معر رة ال تخلو من أســـ ـــــ ة العسـ فالمعر
ة  انت األمة العر ــحة المعالم، و ــ انت واضــــ ة النف  ـــاعفاتها، ولكن معر ــ ــ ومضـ

اهرة.تتا عد يوم وتلمس نتائجها ال   ع تطوراتها يوما 
عون الدفاع عن أنفسهم في قرارهم    ستط ام العرب ال  وعلى هذا فإن الح

دة  حق أهدافه المعلنة، والمؤ ـــالح البترول إلى غمده قبل أن  ــ ــ عودة ســ الخاطئ 
ا، دو  ة أمر ة لرغ ان استجا ا  عد المرة، وٕان رفع الحظر عن  أمر ن أن المرة 

االنسحاب الكامل.تظفر منها ولو بب   ان يلزم إسرائيل 
ة أمام الملوك والرؤساء المجتمعين في مؤتمر    واليوم فإن الفرصة مؤات

االعتذار  ة في الخطأ الذ ارتكبوه.. ال  القمة، ألن ينجو من مسؤوليتهم التارخ
العودة إلى الصواب التصرح الواضح الصرح،  ، فها قد مضى واالستغفار ولكن 

ة تحت االحتالل والقدس تحت  عام على الحظر ورفع الحظر، واألرض العر
ال. أكثر من قراراتكم التي تفاخرتم بها زمنا طو م  ة ال تطال   التهديد، واألمة العر

ــة، أو    وأني ألرجو أن ال تعتبروا هــذا المطلــب القومي مزايــدة أو غوغــائ
ــائع اليوم  ة، وهي الرد الشــ ل مطلب قومي، فإن الموقف اإلســــرائيلي عاطف على 

مة  ح م اليوم أكثر من أ وقت مضــى أن تعودوا الســتخدام ســالح النف  يدعو
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ـــرائيل في قاعة األمم المتحدة أنها ترفض العودة إلى  عد أن أعلنت إســ ــجاعة  وشـــ
شطرها العاصمة الخالدة إلسرائيل. 1967خطو    وتعتبر بيت المقدس 

اسي    عيدا عن حرب رمضانالتحرك الس

اسي العري الذ    ة الفادحة، يتجسد في التحرك الس وثالث األخطاء العر
اسة  جاء في أعقاب حرب رمضان فما أن تم وقف إطالق النار، حتى أخذت الس
دا واضحا أن الخ  عيدا عن حرب رمضان وانتصاراتها المجيدة، و ة تسير  العر

ستمد سيره  اسي العري راح  ام الستة، بدال من أن الس من هزمتنا في حرب األ
م صارم من غير شك، ولكنه  ينطل من انتصاراتنا في حرب رمضان.  وهذا الح
ة  اسي المطال هم الس ام العرب في تحر ظالم على أ حال، فقد اختار ح س  ل

، وهو القرار الذ أملته ظروف هزمتنا في 242بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
عد حرب رمضان رِ حرب ا اسي العري  ام الستة فجاء الخ الس ة إلى الوراء، دَّ أل

أنما سقطت انتصاراتها شهيدة  أنما حرب رمضان لم تقع، و ة الهزمة، و إلى حق
طالنا الشهداء.   مع أ

ثيرة، تخاطب فيها العالم    ة  اغات دول ام العرب ص انت أمام ح ولقد 
اطال وزو  حر، ومن الدولي، دون أن نتهم  ال أننا نرد إلقاء اليهود  را مرة أخر 

ه في إلى اإلنصاف أن نعيد  س السادات، قد أعلن في خطا  16الذاكرة أن الرئ
ة  1973تشرن أول  ل األراضي العر أننا على استعداد فور االنسحاب من 

ا في األمم المتحدة، وأننا في هذا نقبل ال تزامنا المحتلة أن نحضر مؤتمر سالم دول
ة ومجلس األمن.. ولكَ  ة العموم م وددت وأنا أستمع قرارات األمم المتحدة والجمع
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ة  ارة (فور االنسحاب) على األرض العر س السادات أن ترسخ ع إلى خطاب الرئ
ات أبي الهول. اسي ث   رسوخ جبل المقطم، وأن تثبت على طرقنا الس

س الســادات  ولكن ســرعان ما تقلص هذا الموقف الدولي الذ حدده الرئ
ـــر في  ــ ــــ ــ ــ ع قرارات األمم المتحــدة وانحصـ زة، وتحول من االلتزام بجم ــة مر ــا عن

ــة بتنفيــذ قرار مجلس األمن رقم  ــة 242المطــال ـــاحــب ذلــك حملــة إعالم ــــ ــ ـــ ــ ، وصــ
د أن قرار مجلس األمن ينص على االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من  ضخمة تؤ

نص  ــة المحتلــة، و ــي العر ــ ــــ ـــــ ع األراضـ ــذلــك على المحــافظــة على الحقوق جم
ن على  ، حتى ولو لم  ـــــطيني مع أن المواطن العاد ــعب الفلسـ ـــروعة للشــــ ــ المشـ
ما أصـــدره  قرأ نص ذلك القرار،  ســـهولة حينما  ة يدرك  اســـ ح من الثقافة الســـ
أنه ينص على االنسحاب  ة،  ة الرسم ما نشرته األجهزة العر مجلس األمن، ال 

  إطالقا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.الكامل، وال يتحدث 
افحت مررا    انت قد  ة لد مجلس األمن  ر أن الوفود العر ونحن نذ

ون  لمة (أراض) ل ــموا "أل" التعرف على  ــ ضــ أن  ــاء المجلس  ــ ألن تقنع أعضــ
أل  ة  ـــن على الدول العر ــ ــ ــــ امال، ولكن المجلس قد ضـــ ـــامال  ــــ ــ ــ ـــحاب شـــ ــ ـــ ــ ــ االنســ

ضة  قى ق ة.التعرف، لت   إسرائيل في عن األمة العر
عد    وواضح أن قرار مجلس األمن، وهو أسوأ قرار أصدرته األمم المتحدة 

ما  م الشهير، منح إسرائيل معظم مطالبها، وتتلخص ف   :أتيقرار التقس

ادة.   دولة مستقلة ذات س   أوال: االعتراف بإسرائيل 
ا: االتفاق معها على حدود آمنة معترف بها.     ثان
ة وأمنها وسالمة أراضيها.   م احترام وحدتها اإلقل   ثالثا: االلتزام 
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ة وٕاسرائيل.   عا: إنهاء حالة الحرب بين الدول العر   را
عني فلسطين".   قة "وهذا    خامسا: التنازل عن االدعاءات والمطالب السا
ة.   س وخليج العق   سادسا: حرة المالحة في قناة السو
ة هذا ما أعطاه قرار مجل   ــف ــ ـــ ــ ــ ــــافة إلى تصــ ــــ اإلضـــــ ـــــرائيل  ــــ ــ س األمن إلســ

غة   ة إلى االنسحاب من أراض في ص ع الدول العر ة، ولم  المقاومة الفلسطين
ـــــالح إلى أجل غير  ــــ ة من الســـــ ـــــافا إلى تجرد مناط عر ــــ القيود، مضــــــ بلة  م

ة عنها. ادة العر ه نزع الس ش ما    محدود، ف
ــطينيين، فإن قر    ــ ــ ــــ ما يخص الالجئين الفلســــ ار مجلس األمن ال ينص وف

ة على  ارهم ووطنهم، بل نص في فقرة ثانو عودتهم إلى د ـــرائيل  ــ ــــ على التزام إســــ
ة عادلة لالجئين الفلسطينيين".   "تسو

غة التي جاء فيها،    الصــ صــدر قرار مجلس األمن  ا أن  ع ان طب ولقد 
س أثرها على مجلس األم ان ال بد أن ينع ـــــتة  ــ ــ ام الســ ن.. فإن هزمة حرب األ

أخذ في ســـاحة  قدر ما  ة ال تعطي الشـــعب أ شـــعب، إلى  وهذه المنظمة الدول
ـــام  ـ عي إطالقــــا من الح ن من الطب ـــة.. ال أكثر وال أقــــل.  ولكن لم  ـ المعر
قبلوا القرار  ــطورة الحدود اآلمنة، أن  ـــان أســ ــقطت حرب رمضـ عد أن أســ العرب، 

قوم على األسطورة ذات ة الصادر من مجلس األمن الذ  انت مفارقة عجي ها، و
اسلة. ة ال رة العر ة أسطورة أسقطتها العس اسة العر   حقا أن تتبنى الس

  
  مؤتمر جنيف:

ــتراك في مؤتمر جنيف، وعلى    ــــ ة الفادحة، هو االشـــ ع األخطاء العر ورا
ما  ــــل ـــاء ســ ــ ان موقف الملوك والرؤسـ قدر ما  اه.  و ـــاس قرار مجلس األمن إ أســـ
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مؤتمر وواضحا في مؤتمر ال ة في االشتراك  الكل ان الموقف خاطئا  جزائر فقد 
  جنيف.

ا قد    ــــهر واحد تقر شـــ ــــب مؤتمر جنيف  ــ ذلك أن مؤتمر الجزائر، وقد سـ
  قرر أن مرحلة النضال العري هي:

ة المحتلة، وعدم التنازل أو  ــــي العر ــــ ــــ أوال: التحرر الكامل لكل األراضــ
ة عليها.التفر في أن جزء من هذه األراضي أو ا ادة الوطن الس   لمساس 

ة للشعب الفلسطيني.   استعادة الحقوق الوطن ا: االلتزام    ثان
ـــأنه    ــــ ــــ ــع من شـ ــ ــــ ــ أ وضــ ة وعدم القبول  ثالثا: تحرر مدينة القدس العر

ادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة. س   المساس 
عا وال يجوز أل طرف    ة العرب جم ــــــ ـــطين هي قضـ ــ ة فلســ ــ ــ عا: قضـــ را

قة.   عري التنازل عن هذا االلتزام وذلك وف ما قررته مؤتمرات القمة السا
ــــحة وملزمة حقا.  ولكن العيب    ــــ ــ ــ الذ رافقها هو العيب هذه قرارات واضـ

ـــذ راف مؤتمرا ــــد مؤتمر الملوك واألمراء في زهراء  تالــ ـــذ أن انعقـ ــــة منــ القمـ
مة دائما  ــل ــ ــــ ـــــ ــــاص، في عهد الملك فاروق، إن قرارات القمة سـ ــــ ــــ وأبدا، ولكن أنشـــ

ما دائما وأبدا. ن سل   االلتزام بها لم 
مة لن تعود إلى عادتها    عد حرب رمضان المجيدة أن "حل ولقد حسبنا 

شهر واحد، أن  عد أن انفر مؤتمر القمة في الجزائر  مة" ولكننا شهدنا  القد
ة تشترك في مؤتمر جنيف لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم   الذ 242الوفود العر

ة من أساسها وفي مخالفة واضحة للقرارات التي  ة الفلسطين ة القض ستهدف تصف
  اتخذها مؤتمر القمة العري في الجزائر.
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ســـنجر قد افتتح    تور  في للتدليل على أهداف مؤتمر جنيف، أن الد و
ان االســـتشـــهاد  المثل العامي المعروف "اللي فات مات" وٕاذا  ه مســـتشـــهدا  خطا

ــــيئا ف ـــنجر إنه عني شـ ســ تور  شـــــتهي الد ما  ة  ة الفلســـــطين ــ ــ عني موت القضـ
عة الحال. طب ات المتحدة، وٕاسرائيل    والوال

لــه فــإنَّ    عــد أن  ومن أجــل ذلــك  ـــتئنــاف العمــل في مؤتمر جنيف،  ــــ ـــــ اســ
التجرة والممارســــــة، ال  ة يوضــــــحت األهداف  ــ ــ ـــاسـ اد األســـ تف إطالقا مع الم

ة، وال مع المواقف  ة العر ــين للقضــــــ ة التي أعلنها قادة العرب منذ خمســــ ـــم ــ الرسـ
  القمة من بدايتها حتى اآلن. اتعاما إلى يومنا هذا، وال مع قرارات مؤتمر 

  
  االستمرار في الخطأ

ــل أفــــدحهــــا على اإلطالق، هو    ــادحــــة، بــ ــة الفــ ــ ــاء العر وخــــامس األخطــ
ل منعطفاته ومزالقه. عد أن وضحت    االستمرار في طر الخطأ 

م واآلن وقد    ـــى عام واحد على وقف إطالق النار، وعلى مؤتمر ــ ـــــ مضــــ
حت  صورة جازمة أن معالم الطر أص ن التأكيد  م الذ عقدتموه في الجزائر 

أقدامهم ال برؤوسهم. تشفوه    واضحة حتى للذين أرادوا أن 
ل    ــدود من  ــ ــ ــ ـــح على وجه قاطع أن طر مؤتمر جنيف مســـ ــــ ولقد وضــــ

ــ ــ ان مفتوحا على ســ رون العرب حذَّ أطرافه، وأنه  ه قبل راب.. والمف روا من عواق
ة معروفة  انعقاده.. فإنَّ  اســة األمر س ,الســ ة مفضــوحة ول واألهداف اإلســرائيل

شوف وفضح المفضوح. قرة خارقة لكشف الم   األمر في حاجة إلى ع
قة في مجموعة من الوقائع    شف عن الحق ومع ذلك فقد مر هذا العام ل

ة التي رسمت حدودها في المعلنة، تثبت  قبل الشك أن المرحلة النضال ما ال 
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ة  اسة العر انت الس ة، إال إذا  اس الوسائل الس ستحيل تنفيذها  مؤتمر الجزائر 
ضاف إلى التراجع قة. اتالمعاصرة ترد أن تسجل تراجعا آخر    العديدة السا

ما يلي:     وتتلخص هذه الوقائع المعلنة 
ـــول إلى حل أوال: لقد أعلن ال ــــعى للوصــ سـ ســـــنجر غير مرة أنه  تور  د

ة  ن و وس بين المطالب العر م ة ال  ة، وهذا معناه أن المطالب العر اإلسرائيل
ما التزم بها الملوك والرؤساء في مؤتمر الجزائر. املة..  قها    تحق

رة    ــ عده مســـاعدة عسـ ة انعقاد مؤتمر جنيف و ــ ا عشـ ا: قدمت أمر ثان
ة إل ة إلى االنسحاب.ومال النس أ موقف محدد    سرائيل، دون أن تلتزم إسرائيل 
ـــل بين القوات أن تعلن أن    ــ احثات الفصـ ــرائيل أثناء م ــ ـــت إســ ثالثا: رفضـــ

ة هي خطوة أولى على طر االنسحاب الكامل.   االتفاق
أنها ال تعتزم    ام  ة وآخرها منذ أ ــــرائيل ــ ــ ــ ـــرحات اإلســـ ــ ــ ــــ عا: توالت التصــ را

قاء في الجوالن ومواقع معينة في  1967طو العودة إلى خ ـــر على ال ــ وأنها تصـ
ة أن إسرائيل تقوم ببناء تحصينات  ة األمر سيناء.. وقد أعلنت المصادر الرسم

ه إسترليني. فها عشرن مليون جن   جديدة في الجوالن تبلغ تكال
س الوزراء    ـــوحا حين أعلن رئ ـــ ـــرائيلي وضـــ ـــــ ـــــا: ازداد الموقف اإلسـ ــ خامســ
ـــرائ ــ ــالم" و اإلســ ــــ ــعار "قطعة من األرض مقابل قطعة من السـ ــ ــ ــرائيل  نّ أيلي، شـ إســـــ

ة وهي تتنازل بذلك من أرضـــنا لنا، مقابل تنازل من  م م تنازالت إقل مســـتعدة لتقد
 أرضنا لها.

لة، في خرطة  سادسا: إنَّ    غرق ورما ألعوام طو مؤتمر جنيف س
ة، أعلنت عنها إسرائيل، تبين فيها المواقع التي ستحتف بها والمواقع التي  تفصيل

  ستتنازل عنها.
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ة لالجئين الفلســـطينيين فإن الموقف اإلســـرائيلي واضـــح،    النســـ عا: و ســـا
ة  قوم على أســـاس توطينهم خارج فلســـطين، في تعبير إســـرائيل أن األرض العر

  شاسعة وأموال العرب وافرة.
ـــر امثامنا: أما بيت ال   ـــ ـــائر الحواضـ ــ ة قدس، وهي التي تتميز عن ســ لعر

ـــرق والغرب، فالموقف  ـــ ـــراع بين الشـ ـــهدت أعظم صــــ ة شــــ ــــاحة عر أنها أعظم ســـ
حتمل ذرة واحدة من الشـــك.. إنَّ  ــأنها ال  شـ القدس عند إســـرائيل هي  اإلســـرائيلي 

ة،  ــ ــ اســـ ـــــ الطرق الســ ن التخلي عنها  م ـــرقها وغرها، وال  ــــــمة الخالدة، شــــ العاصـ
طرة في إطار اتفاق عد أن هدمتها حجرا  وٕاسرائيل التي خرجت من القن الفصل، 

ــة طــاحنــة تطحن  ن أن تخرج من بيــت المقــدس إال في معر م على حجر، ال 
قة يجب أن  ــوء هذه الحق ــــ ى.. وعلى ضـ ة عند حائ الم ـــرائيل ــ فيها القوات اإلســ
ـــلح هو طر  ــ ــــ ــ ــ ــاء لتحرر بيت المقدس.. فالكفاح المسـ ــــ ــــ يخط الملوك والرؤســـــ

  التحرر وال طر سواه.
ة في تصعيد هجرة اليهود السوفييت، وال تترك تاسعا: إ   ن إسرائيل ماض

ة، وفي  احة الهجرة اليهود ــوفييتي إل ــ ــــ ــ ـــــة إال وتلح على االتحاد الســ ــ ــ ا فرصـــ أمر
ة ســفرته األخيرة إلى الشــرق  ســنجر عشــ تور  المؤتمر الصــحفي الذ عقده الد
شــــــأن الهجرة و  ة للضــــــغ على موســــــ ــاعي األمر ان المســــ  األوســــــ صــــــرح 

ا وراء  ي إلى روســ ان وقف صــفقة القمح األمر ة ال تزال مســتمرة.. وقد  اليهود
احة الهجرة  ــنطن على إ و وواشــ حث بين موســــ ــوع الخطير، وجر ال هذا الموضــ
أن  ـــنطن  ة من واشـ ـــم ـــادر الرسـ أن أعلنت المصـ ــوفييت وانتهى األمر  لليهود الســ
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و على تسهيل هجرة اليهود ال معدل االتفاق قد تم مع موس سوفييت إلى إسرائيل 
ة ؟ ة السلم قي من التسو   ستين ألفا في العام، فماذا 

ة وقطاع غزة، من غير القدس    م الضفة الغر عاشرا: تعتزم إسرائيل تسل
ـــة وال القـــدرات  ـــاد ــــ ــــ ــــ حيـــث ال تملـــك المقومـــات االقتصــ ـــة  الكبر والقر األمـــام

ة، وال تحق للشــعب الفلســطيني أدنى طموحات ة.. وأ طموح هذا الدفاع ه الوطن
م معظم الوطن إلى العدو الدخيل  ــــــل ــ ــ ــ ان هنالك من طموح فإنه  –عد تســ وٕاذا 

أرضنا وطنا له. ه، ونعترف   طموح العدو أن نعترف 

 

  
  

غداد ي في    إلى مؤتمر القمة العر
  

م العتيد على    أسره إلى مؤتمر يتطلع العالم العري واإلسالمي بل العالم 
ة وهي أنه االمت ة العر ــــر في معالجته للقضـــــ م العري المعاصـ حان األخير للح

ــل انتمــائــه إلى  مواطن عري  تتهــاو اآلن إلى قــاع الكــارثــة، وأر من واجبي 
ـــره ــ ــــ ــــ أسـ م  ,الوطن العري  ــــع أمام ـــــ ــ ــ ة جمعاء أن أضـ ل والئه إلى األمة العر و

ة:   األمور التال
عوا وقتا في إعداد ج   ــ ــ ــــ ــ ـــ في أن  ,دول أعمالكمأوال: أرجو أن ال تضـ إذ 

ـــــة األخيرة  ــرحاته وخاصــ ــ س وزراء العدو وتصـــ ة رئ ون جدولكم مؤلفا من خط
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ـــــح  ــــ يت المقدس فإن فيها الدليل الواضــ ـــفة وغزة و ــ ــ ــ الالجئين والضــ منها المتعلقة 
م..   والمؤشر المحدد لعملكم وقرار

ــــيء أن    ــــ ــــ ـل شــ م وقبـل  فرض عل م  ـا: الواجـب األول أمـام مؤتمر ثـان
م األولتع ا هي عدو اشر في الكارثة الكبر  ,رفوا أن أمر فإنها هي السبب الم

ات المتحدة، هي التي وجهت الطعنات األولى إلى  م، فإن الوال المطروحة أمام
قي  ـــها التي تجهز على ما  ــ س ترومان، وهي نفســ ة في عهد الرئ ة العر ـــــ القضــ

ة ج ارتر في أكبر عمل س  ة في عهد الرئ ا تحت من القض ة تقوم بها أمر راح
ملكها العلم في العصر الحديث..   أبرع فنون التخدير التي 

استه فأنتم في أوج قوتكم    العدو الذ ال تقهر س ست  ا ل ثالثا: إن أمر
طالة  ة، تضخما و ا واقعة في قاع متاعبها االقتصاد ة في العالم، وأمر االقتصاد

في أن الدوالر يتساق م تساق أوراق الخرف... وأنتم  وفسادا، و صار أمام أ
ا لتفرض إرادتها على إسرائيل..  ة لفرض إرادتكم على أمر اآلن أمام فرصة ذهب

سب للعرب فرصة مماثلة في الماضي لت عوا أحسن الحلول نتز ولم 
م ,وأكرمها م ولستم في حاجة إلى من يدلكم عليها.. وعل والطر واضحة أمام

روا أ ة المحتلة في أن تتذ س ايزنهاور قد أخرج إسرائيل من األرض العر ن الرئ
فد وال قرار  1956عام  امب د   وال معاهدة صلح.. 242من غير جنيف وال 

م عام    ة قرار التقس ذلك وهي صاح ا  عا: وقد سب ألمر أن  1947را
ع عام  ة 1948تراجعت عنه علنا في ر ة الدول مشــروع للوصــا على  واســتبدلته 

عون اآلن أن تخل ــتط ــ ة تســـ ة ودول ان ذلك تحت ظروف عر ــطين و وا قل فلســـــ
  مثلها..
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ة ال يبرره حرصـنا على    خامسـا: إن التردد في اسـتخدام قدراتنا االقتصـاد
ح، الذ  ,اقتصاد العالم ورفاهيته فوق حرصنا على وطننا الذب فهذا يجب أن ال 

حرك  ـه الـدمـار دون أن  حــل  ــرا على اإلدانـات يراه العــالم  ـــ ــ ــ ــــ ـــاكنــا.. مقتصـ ــــ ــ ــ ســــ
فى. ضاحات و   واإل

ا على آخر جدار لكم في عمان    ة تنهال تخر ــا: المعاول األمر ســــادســ
ل عون ومدد، فإنه ال ـــين  ــ ــ ــ ــــ ــاعة مندم إذا انهار فازحفوا إلى الملك حسـ ــــ ــــ ت ســـــ

  الجدار..
ة   عا: األمة العر  ,وقد ملت القرارات المتسرعة المرتجلة في الماضي ,سا

مان، عنيدة العقل، تتسم تطا قة اإل لة النفس، عم م اليوم بخطة المائة عام، طو ل
م إال أن تبدأوا من جديد واحرصوا قبل  ,اإلخالص والصدق والوفاء.. وما عل

س المزار  م أن تزوروا قلعة تكرت مولد صالح الدين فل عودتكم إلى عواصم
عيد.   ب

نت فيها ألرسلت مآذن بيت المقدس تستصرخ ثامنا: إنَّ    م الغوث، ولو 
حت العذراء الطهور عارة تحت  ــ م النجدة، فقد أصــ ــد م شــــعور نســــائها تناشــ إل

اطه النجسة.. س ل يوم    أقدام العدو يلهبها 
م، فإن    ا في الخالف ف ــب ــ ــ ه سـ ـــــر وما آلت إل ن أمر مصــ ـــعا: ال  ــ تاســ

ام أجمعين.. و  ســــها إلى زوال قصــــر الزمن أو طال، شــــأن الح ال بد أن تخرج رئ
ع  اد الرف ـــــترد إرادتها وحرتها لتتبوأ موقعها الق ــ ا وتسـ ـــــة أمر ــ ضـ ــر من ق ــ مصــــ

ة. م وٕالى النها   مع
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  رسالة من أحمد الشقير                         

  إلى أنور السادات                           

  
عد حرب  ة..."تشمل ثلث الض 1967"الحدود الجديدة لمدينة القدس    فة الغر

ة.. رات الشخص ان لكم ال تصلح إلى للمذ   "!"تعهدات األمر
  
  

  سـم هللا الرحمــن الرحيــم

ة ة مصر العر س جمهور   المحترم: السيد محمد أنور السادات رئ
ــــرن الثاني)    ــهر نوفمبر (تشــــ ــــ ـــر من شــ ــ ، أدلى 1978بتارخ الثالث عشـــ

ا حديث صحفي في أمر ادتكم قد حصلتم الملك الحسن الثاني  ه أن س ، أعلن ف
ارتر على ضـــمان ي  س األمر ة تكفل عودة بيت المقدس  اتمن الرئ أكيدة وقو

ــتأثر بها بيت المقدس في  ــ ــــ عة التي تسـ انة الرف ة.  ونظرا للم ادة العر ـــــ ــ إلى الســ
ة: م األمور اآلت أن أضع أمام م    قلوب العرب والمسلمين فإني أستأذن

ة أن حصل أثناء الحرب أوال: لقد سب لل   شرف حسين بي علي أمير م
ــاء  ــــ ـــتقاللهم وحرتهم وٕانشـــ ــــ ــمن للعرب اســ ــــ ة على عهود قاطعة تضـــ ة الثان العالم
عهودهم  ث الحلفاء  ة أوزارها حتى ن ـــعت الحرب العالم ــ ــــ ــ ــ دولتهم.  وما أن وضـ
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ة إ ما بينهم وتولت السلطات البرطان ة ف روا لها واقتسموا األقطار العر عاد وتن
اته. ام ح فهم الشرف حسين إلى جزرة قبرص حيث قضى فيها أ   حل

ا: إنَّ    عدو  ثان ة، وال  ة إلزام ست له صفة قانون ادتكم ل س لس تعهد الرئ
ـــن األحوال أن يدخل في  صــــلح في أحسـ ــين  ســ ا بين رئ ــ ون حديثا شــــخصــ أن 

عيد إلى العر  ة.  وعلى هذا فإنه لن  ـــــ ــ ـــخصـ ــــ رات الشـ ـــول المذ ــــ ب حجرا أحد فصـ
رون هذا  ــين ــ يون الالحقون ســـ ـــاء األمر ـــــوار بيت المقدس، والرؤســــ واحدا من أســ

سواب متعددة مماثلة. ة حافل  اسة األمر رون له وسجل الس   التعهد أو يتن
ي أنّ ثالثا: ومما    مة التعهد األمر ـــعف من ق ــــ ــــ س  ضــ ـــرحات رئ ــ ــ ــــ تصــ

ــمة ـــــ ــــ انت قاطعة وحاســـ فد  امب د ة  عد اتفاق ، فقد أعلن فيها أن وزراء العدو 
ذلك إلى األبد، ولهذا فإن تعهد  ــتظل  ــ ـــرائيل الخالدة وســ ــمة إســـ ــ القدس هي عاصــ
ــبرا واحدا من بيت المقدس  ــ ــــ ــــأنه أن يرد إلى العرب شــ ـــــ س من شـ ارتر ل س  الرئ

. وخاصة أنّ , اسة إسرائيل إلى مائة عام أخر ا ستظل خاضعة لس   أمر
عا: منذ أن    امب د جر را ة  ع اتفاق ـــرائيل ترتكب مخالفات توق ــــ فد وٕاســـ

ة في  ــ ع األمور الواردة فيها قبل أن يجف مدادها، وهي ماضــ ــارخة ضــــد جم صــ
ة  قاء القوات اإلسرائيل يت المقدس، وتصر على  إنشاء المستوطنات حول غزة و
ة وقطاع غزة  ـــــفة الغر ـــــ ة وتعلن من حين إلى آخر أن الضــــ ــفة الغر ــ ــــ ــ ــ في الضــ

  المحررة. عتبران جزءا من أرض إسرائيل
ة خالل    اس ادرة الس ة التي رست عليها الم خامسا: إن الحصيلة النهائ

ة، فقد أثبتت هذه  صلحون للمفاوضات الدبلوماس هذا العام أن اليهود قوم ال 
التجرة منذ بدايتها حتى اآلن أنهم مجبولون على األطماع من غير حدود، 

أ نا القرآن الكرم أنهم ال عهد لهم ومفطورون على العدوان من غير قيود، وقد أن
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سيرتهم مع سيدنا موسى في صحراء  وال ذمة، وال أمن لهم وال أمان معهم، وأنّ 
ادتكم في هذه  ة للتعامل معهم.  وقد أثبتت تجرة س سيناء ال تدع فرصة إنسان

ة أن الخلَ  فة لهم ف أسوأ من السلَ الحق ا حل حت أمر عد أن أص ف، وخاصة 
  ئتهم.وخاضعة لمشي

ــيدنا محمد معهم، فقد وادع    ــ أحداث ســـ ة حافلة  ـــيرة النبو ــ ــا: والســ ــ ــادســـ ــ ســـ
ن من  ه.  ولم  ثوا العهد وتآمروا عل فل لهم الحرة الكاملة ولكنهم ن ائلهم و ق

ة.   خالص إال بإجالئهم عن الجزرة العر
ســى فندد بهم    ة مع ســيدنا ع انت لهم أحداث مأســاو عا: وقبل ذلك  ســا

ـــــلها ودعاهم غال ــ ــ ة أرســــ ـــلين، وفي النها ــ ــ ــ اء وراجمي المرســــ  الرقاب قاتلي األنب
ــمع الزمان أنّ  ة في ســ حة داو ح صــــ ــ ـــيد المســ الخالص هو من اليهود وتلك  السـ

ألفاظه. ارة اإلنجيل    هي ع
ــر في عهد الفراعنة    مة لجأ العبرانيون إلى مصـ ثامنا: وفي العصـــور القد

ة ناعمين  ــــرق افتهفأقاموا في المنطقة الشـ ــ ــ ـــر وحســـــن ضـ ــعب المصــ  ,فالة الشـــ
ران الجميل  انوا مثاال للغدر ون ان آخر ما فعلوه ليلة خروجهم من .ولكنهم  و

انت أكبر  مصر أنهم سلبوا من نساء المصرين حليهن.  من الذهب والفضة، ف
ة في التارخ اإلنساني.  وهذه الحادثة مسجلة بتفاصيلها في توراة  ة لصوص عمل

  اليهود.
ما أعتقد أوسع وأحدث تا   ح ف س السادات نفسه قد أص سعا: بل إن الرئ

شع أنواع  ضا من الوقائع التي تثبت أ ه ف مرجع في سلوك إسرائيل.  فإن بين يد
ما يتضح  االستغالل والنهب في محاوالت الوفد اإلسرائيلي لجني ثمار العدوان، 

ان و  ة في ذلك من مطالبتهم بنفقات االنسحاب وتكاليف اإلس ٕانشاء القواعد الجو
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اإلضافة إلى أطماعهم في بترول  النقب واستخدام المطارات المصرة في سيناء 
ة في بناء األهرامات.   ل وتصرحاتهم عن المشار حيرة البردو سيناء وأسماك 

ة من أرض مصر التي أقاموا  ولم يب من الوقاحة إال المنطقة الشرق طالبوا  أن 
عدها عمالء لدولة فارس حين غزت مصر في فيها أرعمائة وث انوا  الثين عاما، 

  عهد قمبيز.

انت تحت    س وزراء العدو  ه رئ يت المقدس الذ ينازعك عل عاشــرا: و
ادة المصـــرة لعدة قرون.  ورســـائل تل العمارنة في مصـــر، وهي من أشـــهر  الســـ

ـــاد ـــرة الصــ األوامر المصــ ة في التارخ حافلة  ـــائل الدبلوماســـــ رة عن فرعون الرســ
  مصر إلى الحاكم المصر في بيت المقدس.

ي    ـــهير المؤرخ األمر ـــرات الشـــ ــ ه عالم المصـ ت ــــر: وفي ما  حاد عشــ
مان  ــــل ــــرة وأن الملك ســ ة مصــ انت وال لها  ـــــطين  ــتد أقطع الدالئل أن فلسـ برســــ

ـــر، وحين زوّ  ــ ــــ ــان أحــد عمــال فرعون مصـــــ م  عض مــدن الح جــه ابنتــه أقطعــه 
  فلسطين مهرا لها.

صــورة ســرعة    ة التي نســردها  ة والتارخ ثاني عشــر: وهذه الحجج الدين
س وزراء العدو  م الموضــوع ألن رئ ســت خروجا عن الصــدد. بل إنها في صــم ل
قى علينا  ة.  وال ي ة والتارخ حججه الدين فد  امب د ادتكم في  ـــــ ــ ـــ ان يجادل سـ

الح العري موازا على األقل إل ماننا  ون إ اطلهم.إال أن    مان اليهود ب
م الدين اإلسالمي فإن    عا في صم ثالث عشر: إن لبيت المقدس مقاما رف

ان من أمجاد  ه أولى القبلتين وثالث الحرمين وهو موطن اإلسراء والمعراج و ف
عتبر  ع سنوات على عمارة المسجد األقصى الذ  مصر أنها أنفقت خراجها لس

ة من أروع ما أبدعه الفن اإلسالمي ل اليهود لم تب منه ح ، على حين أن ه
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في تكرما لبيت المقدس أن سيدنا محمد قال عنه  الجنة لتحن  نّ إرمل واحدة.  و
صح  شوقا لبيت المقدس، ولهذا فإنّ  مدينتنا المقدسة ال تحتمل خطأ وال مغامرة وال 

ي يهرول وراء أصوات اليهود من دور  س أمر ة أن يترك أمرها تحت رحمة رئ
  إلى دورة.

لة، وال أدر إذا    ادتكم وقفة طو ع عشــــر: وهناك نقطة تتطلب من ســــ را
م القدس حسب الحدود التي رسمتها لها إسرائيل  وهي أنّ  ,انت قد وضعت أمام

ــيف  ة وهي 1967قوانينها في صــ ــفة الغر ، تؤلف من حيث المســــاحة ثلث الضــ
ـــماال،  ــ ــ ـــ ــ ة شــ ا حتى مطار قلند ـــفة  ومعنى ذلك أنّ تمتد من بيت لحم جنو ـــ ــ ــ الضــــ

ة  ة مف ح األرض العر هذا تصـــ املها إلى عرب فلســـطين، و ة ال تعود  الغر
رغبتها المجردة  ة بإجراء منفرد و ـــفة الغر ـــرائيل ثلث الضـــ ـــال، وتمتلك إســـ األوصـــ

  وحدها عن طر قانون إسرائيلي...
ع  خامس عشر: إنّ    ة جم فوق من حيث األهم موضوع بيت المقدس 

علوه في سلم جوان االهتمام األول، ال  ة األخر وهو جدير  ة الفلسطين ب القض
سجل  صح أن  ة، وعلى ذلك فإنه ال  ة الفلسطين ات أ موضوع من القض األولو

ة عين جالوت وفي  ة معر ر أنّ عفي تارخ مصر صاح بيت  هد قائد أكتو
ة إلسرائيل، وأنّ  ح عاصمة يهود ادة العرب المقدس قد أص قد تقلصت  س

ادة حت قاصرة على الزارة والع شأنهم في ذلك شأن الغراء من  ,وضمرت وأص
له، فإنّ  موضوع بيت  األقوام والشعوب في سائر أرجاء العالم.  من أجل ذلك 

صدده وأنت ارتر  س  ته، هو مسؤوليتكم اآلن وال شأن للرئ تملكون  مالمقدس وعرو
أمفتاح الموقف، وال أملك إال أن أنا م هللا  قة إال ن شد ة وث ال توقعوا مع العدو أ

االنسحاب من بيت المقدس وٕاعادته  صورة واضحة صرحة  عد أن تلتزم إسرائيل 
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دا  عد صالة الفجر و ادتكم هذه الرسالة  تبت لس ة، ولقد  ادة العر إلى الس
أن يهيئ لك من أمرك رشدا وأن  يخرجك مرفوعتان إلى السماء تضرعان إلى هللا 

ه الكرم: تا روا قول هللا تعالى في  ه مخرج صدق.  واذ   مما أنت ف

ــألمون    مــا ت ــألمون  ــألمون فــإنهم  "وال تهنوا في ابتغــاء القوم إن تكونوا ت
م قرح فقد مس القوم قرح مثله"*وترجون من هللا ما ال يرجون" مسس   .**، "إن 

  
م   صدق هللا العظ

 22/11/78لرأ ا  

 

  
 
 

  

                                                           
 .104النساء : *

 .140عمران : آل **
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  ..رسالة جديدة                         

  إلى السادات من الشقير  

  
ة - خ سيناء والمعاهدة المصر   دعوة السادات إلعادة قراءة تار
ات المتحدة  - قي للحساب الختامي هو لصالح إسرائيل والوال ح الحق   الر
ي  - س السادات لتدارك الموقف والعودة للصف العر   مناشدة الرئ

  
  رحمـن الرحيـمسـم هللا ال

ة ة مصر العر س جمهور   السيد محمد أنور السادات رئ
ة ما نشــرته الصــحف عن رفض إســرائيل لمشــروع معاهدة الصــلح  مناســ
عرض األمور  ادتكم  ة فإني أســتأذن ســ ضــاحاتها األمر بتعديالتها المصــرة وٕا

ة:   الهامة اآلت
  

ة ة العر   أوال: سيناء المصر

ــين ولقد جعلتُ  – 1   ـــنعت هذا التارخ العري  اء أوالً ســـ ألنها هي التي صــ
ــيناء المعبر التارخي الذ اجتازته  ــ انت ســــ ــــــه اليوم، فقد  شــ ــــــر الذ نع المعاصــ
ذلك إلى  ــمال اإلفرقي و ــ ــ ــــ ة من جزرة العرب إلى واد النيل والشــــ األمة العر
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ة بين القارات الثالث وفي  ـــتراتيج متها االســ ــال عن ق ـــام.  هذا فضـــ ار الشــ قلب د
ادة على  ــ السـ الوطن العري في مشـــرقه ومغره.  ومن هنا فإن االهتمام العري 

سواء. قل عن االهتمام المصر سواء    سيناء ال 
ة عابرة  – 2   لمة إنشائ س  رته ل ة" الذ ذ مة االستراتيج وتعبير "الق

ا يتمثل في المعارك الكبر التي خاضتها مصر في حمل مضمونا تارخ  ولكنه 
ة  نف الغزال الشهيرة عند جبل الكرمل أالمشرق العري مجتازة سيناء، ومنها معر

ة المعاصرة ة قادش عند الحدود السورة التر فا، ومعر وذلك في عهود  ،في ح
ذلك  س) والتحامسة (آل تحتمس) و ملوك مصر العظام من الرعامسة (آل رعمس

سان فلس ة عين جالوت الشهيرة قرب مدينة ب طين في عهد المجاهد اإلسالمي معر
حر األحمر التي انتصر فيها  ة وال ة تحرر العق الكبير الظاهر بيبرس، ومعر
حار المصر حسام الدين لؤلؤ على اإلفرنج في عهد الفاتح الكبير صالح  أمير ال

ي.   الدين األيو

ة تحت شعار "األمن  – 3   إن سيناء هذه قد فرضت عليها شرو التسو
ة تهدد األمن المصر والعري، وتُ اإلسرائي اس رة وس ادة لي" قيودا عس الس خل 

ة..  ـــالت البرة والجو ة للمواصــ ــ ــ النسـ ازات  ة، ذلك أنها تمنح إســـــرائيل امت القوم
ــيناء قطاعا قطاعا من غير مدة  ــت على ســ رة التي فرضــ ما أن التدابير العســــ

ــــل عليها برطان ا لم تحصـــ ـــرائيل مزا ان محدودة تعطي إســــ ـــر إ ا في أرض مصــــ
ة مع إسرائيل قد أعادت مصر إلى عهود االحتالل  ذلك تكون التسو االحتالل، و

ازات.   واالمت
ة  – 4   ة إلى سـيناء أن األطماع الصـهيون النسـ وتتجلى خطورة الموقف 

طان  است د، وتكفي اإلشارة إلى مشروع هرتزل  ر أو تؤ شأنها أشهر من أن تذ
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ــة إال وأعلنوا العرش في عهد اللو  ــ ة فرصـــ ــهيون ــ رومر، ولم يترك زعماء الصـــ رد 
سيناء على أنها أرضهم المقدسة.. هم    فيها تمس

ازات  – 5   امت طالب اليهود  الذات، التي  ل  حيرة البردو وفي ما يتعل ب
حيرة منزلة خاصة في تارخ فيصيد خاصة  ها، فال بد من اإلشارة إلى أن لهذه ال

وقد هلك  ،وقعت على مقرة منها معارك ضارة مع اإلفرنجمصر النضالي، فقد 
ل" تحرفا السمه... وقد  حيرة "البردو ن بجوارها، وسميت ال الملك الصليبي بلدو
ملك  ان، تنديدا  عيد على رجم ذلك الم درج أهلونا المصرون إلى عهد غير 

ا مؤرخ مصر اإلفرنج الهالك.. والتفاصيل المثيرة لهذا الحدث التارخي أورده
  الكبير أبو المحاسن.

ة تشطب بجرة قلم  – 6   صورة عامة، فإن وثائ التسو ة لمصر  النس و
ة، عقدتها مصــــر  ة وثقاف ة وقانون ــ اســ رة وســــ ــ ما يزد على ثالثين معاهدة عســ
ــطين  ــ ــــ ــــ فلســ ة وفي مقدمة ذلك ميثاق الجامعة والملح الخاص  مع الدول العر

ــاغه أكبر علماء القا ــ نون الدســــــتور عند العرب وهما عبد الحميد بدو الذ صــ
ـــنهور نَ  ــد وَّ والســ ــ ــــر من جسـ ة قد بترت مصـ ـــو ذلك تكون التســ ر هللا مرقدهما.. و

م األخير  ما أعلنتم في خطا ان العري، ومصــر  ة وعزلتها عن الك األمة العر
  في مجلس الشعب تعزل وال تعزل..

  
  

ًا:  ة فلسطينثان   قض

ة فلسطين وهي   ما يتردد  وقض تؤلف جوهر النزاع العري اإلسرائيلي، 
ة عليها ظلما أكبر مما فرضته على  ة، فرضت التسو دوما في التصرحات الرسم

تجلى ذلك في ما يلي:   سيناء و
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ر فحسب  – 1   االحتالل العس حت القدس عاصمة إلسرائيل، ال  أص
ة.  وال جدو من ا ـــو ــمون النهائي لوثائ التسـ المضــ يدات ولكن  لتحفظات والتو

ــــلفت  ــــ ــــ ما أســ ه.. والقدس  تبت ف ــاو ثمن الورق الذ  ــ ــ ــــ ــ ة فإنها ال تســ األمر
ـــب الحدود التي  ــ ة حســ ــفة الغر ــ قة تمثل ثلث الضـــ ـــا ــ ــــــالتي الســ ادتكم في رسـ ـــــ لســ

  .1967وضعتها إسرائيل في عام 
ة الالجئين  – 2   ـــــ ة ال تنص على إعادتهم إلى وطنهم بل  –قضـ ـــو التســـ

عودتهم إلى مدنهم  نها تتجاهل ماإ يزد على ثالثين قرارا أصدرتها األمم المتحدة 
عيدين  شــــوا قرنا آخر  ع ــطيني أن  ــي على ثالثة ماليين فلســ ذلك تقضــ وقراهم، و

 عن وطنهم..

ة وقطاع غزة  – 3   ة  –الضفة الغر ال انسحاب إسرائيلي منهما، فالتسو
ـــلحة من ق زة قواتها المسـ ــرائيل بإعادة مر ــرح إلســ ــرة إلى مواقع تصــ واعدها الحاضــ

محض إرادتها ومشيئتها.   تختارها 
ل شــعب بنفســه،  – 4   ملكه  عي الذ  تقرر المصــير، وهو الح الطب

ــطيني فهي  ـــعب الفلســـ ــير للشــ ــ ــرائيل فهي التي تقرر المصـ ــ ة بيد إسـ ـــو جعلته التســ
االتفاق. العضو ع في اللجنة وهذه قراراتها تصدر    الرا

م الذاتي  – 5   ــرائيل،  –الح ــير، بيد إسـ شـــأنه في ذلك شـــأن تقرر المصـ
م بال  ة فإنه ح النها ة، و م الذاتي بيد اللجنة الراع ـــات الح ــ ــــاصــ وتحديد اختصـــ

ة في زرع المستوطنات في أرض فلسطين.   وطن.. ما دامت إسرائيل ماض
ة ال يتف مع  – 6   ـــو ه التســــ ـــو عل ــــطيني الذ ترســــ ـــع الفلســـ ــ وهذا الوضــ

ة ل ة القوم ة، فضـال عن أن لمصـر وضـعا المسـؤول ة الفلسـطين مصـر إزاء القضـ
في منها  ة أكثر من أن تحصى..  ة إلى فلسطين والشواهد التارخ النس خاصا 
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ــماء مائة  أن نشـــير إلى أن علماء المصـــرات قد عثروا في معبد الكرنك على أسـ
ـــرة، وال تزال  ادة المصــ ــ انت واقعة تحت الســـ ـــرة مدينة في فلســـــطين  ـــت عشــ وســ

سماء معبد الكرنك متداولة على األلسنة إلى يومنا هذا، وفي ذلك تكذيب واضح أ
ادتكم.. في  ــ ــ ـــامع سـ س وزراء العدو من ســـــردها على مســ مل رئ للحجج التي ال 

  حين أن الوجود المصر في فلسطين قد سب وجود العبرانيين.
ة وصـفوة القول أننا لو قارنا الوضـع الفلسـطيني الذ رسـمته التسـو  – 7  

ــرائيل قد عادت  ــ ــــ ة مع إســــ ـــو ــ ــ ــ ة األمم، لرأينا أن التســـ ــ ــ ــــ ــ ه عهد عصــ ما نص عل
ورة قد  ة المذ ـــتين عاما إلى الوراء.. فإن المنظمة الدول ــ ة سـ ــــطين ة الفلســ القضــــــ

ادة  1922اعترفت في عام  ـــطيني في تقرر المصـــــير، والســـــ ـــعب الفلســ ح الشــ
رتها وثائ الت ارا تاما..واالستقالل والعودة، ولكنها أمور أن ة إن   سو

ة،  – 8   ــو ـــاب الختامي للتســــــ ــادقة األمينة للحســـــ ــــ ــورة الصــ ـــ تلك هي الصـــ
ة أن  ن لليد العر م ـــيئا  ــ ــ ــــ ل ما ترد، ولم تع العرب شـــ ـــرائيل  ــ ــ ــ ــــ ه إسـ أخذت ف

ه.. ولو أنّ  ـــك  ــ ـــر عن  تمســ ــ ـــعب المصــ هذه الحقائ قد وجدت طرقها إلى الشــــ
ة، طر أجهزة اإلعالم المصـــرة تبثها بنفس القوة  التي تبث فيها مبررات التســـو

ــــر وللعرب عن طر جديد.. فإن  ــ حثوا لمصـ ـــر أن ت ــ ـــعب المصــ م الشــــ ــد ــــ لناشـ
ع أكثر وأكثر. عد التوق ه  ثير المهالك.  وتزداد مصاع   الطر الحاضر 

ة، وعلى  ،إزاء هذه الخســـائر الكبر على مصـــر   ة الفلســـطين على القضـــ
ـــامن العري عموما، فال بد لنا أن ـــ ــــ نالح أن الرح الوحيد هو في جانب  التضـــــ

ات المتحدة.   إسرائيل والوال
رناها، ومعها معاهدة الصـــلح    ا التي ذ ع المزا ذلك أن إســـرائيل ترح جم

ادل  ــــاد والتعاون الثقافي وت ــ ــ ــ ــــ ـــالم واالعتراف والتعامل االقتصـ ــ ــ ــــ واألرض والســـ
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ة بيرتين في النقب العر تين  ذلك قاعدتين جو ملك السفراء.. وترح  ، حيث ال 
ــاءات األمم المتحدة،  ـــب إحصــ اليهود أكثر من واحد في المائة من أراضــــيها حسـ
ـــتوطنات  ــ ــــاء مسـ ارات من الدوالرات إلنشــ ارات ومل ة مل ـــرائيل وتدخل الخزانة اإلســـ
ه قبل  انت عل ــفقة أقو مما  ــ ـــــ ــــ ــرائيل من هذه الصـ ــــ ـــــ ذلك تخرج إســـ جديدة.. و

النســ ا.. أما  را واقتصــاد ة.. عســ ا، وهي ســبب الكارثة منذ عام التســو ة ألمر
أكبر قاعدة  1948 قاء إسرائيل مزدهرة  إلى يومنا هذا، فتكون قد اطمأنت على 

ارتر قد ضـــمن لنفســـه راســة  س  ون الرئ ذلك،  ا.  و رة لها خارج أمر عســـ
ح  ــ ــ ــــ صــ ة، و ــــاب الوطن العري والكرامة العر ـــــ ــــــوات اليهود على حسـ ــ أصــ ة  ثان

ة. الشرك الكامل ح الكامل لكل غنائم التسو   هو الرا
 

  ديــلـالب

انت قاصرة    أن هذه الرسالة تكون ناقصة إذا  وال بد لي من االعتراف 
ر البديل  على النقد وحده من غير عرض للبديل.. وال تتسع هذه الرسالة لذ

ة: ة اآلت س ادتكم النقا الرئ   التفصيل، ولكن أعرض على س

م تعلنونها من  –ادتكم إن البديل هو بيد ســــــ   ة من ادرة عر البديل هو م
ان اليهود  ة تفاصــيل الطغ ، لتشــرحوا على األمة العر مجلس الشــعب المصــر
حتاج  له إلى أن األمر،  ــون من ذلك  ادرة إلى يومنا هذا، وتخلصــ منذ بدأت الم
ـــاحة  ــ ــــ ــ ــ له سـ ح الوطن العري  ــ ــ ـــــ ــــ صـ حيث  إلى خطة جديدة، وٕالى طر جديد 

ة واحدة، والكل جبهة مواجهة، فال تصنيف بين مساندة ومواجهة، وتوضع نضال
ـــفـــات في  ــ ــ ــ ــــ ع قـــدرات العرب، من البترول في الخليج إلى الفوسـ في الميـــدان جم
ة، ولدفع العالم الغري  ة لألمة العر ل ذلك من أجل بناء القوة الذات المغرب.. 
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اته، فهو الذ زرع إ الذات إلى تحمل مســؤول ا  ســرائيل في الوطن العري، وأمر
ـــعب  ــ ــــ ــــ ين الشـ ة وتم ــرائيل عن األرض العر ـــــ ــــ ة إجالء إســـ ـــــؤول ــــ ه تقع مســـــ وعل
ــير  ـــ ــ ــــ ة الكاملة في العودة وتقرر المصـ ــــة حقوقه الوطن ــــ ــ ــــطيني من ممارســ ــ ــ ــ الفلســ

ادة..   والس
ـــغيرا    ــ ــعيدا صــ ـــ رامة، وها قد رأينا أن تصــ هذا الطر أكثر جدو وأوفر 

ــعر البترول قد هزّ  ـــــ ــ ــ ــ مع، وما أعظم النتائج لو أخذنا بخطوات أكثر العالم أج لسـ
ـــدودا،  ــ ات مســ ــــر قد  ان أن الطر الحاضـــ ــع نطاقا.. وغني عن الب ــــ حزما وأوسـ
انا وصــــلفا من  ـــغ على إســــرائيل، وٕاســــرائيل تزداد طغ ا ال ترغب في الضـ فأمر
ــــاتــــه، فقــــد تعلم  ــداع ي ومــ س األمر ــدات الرئ ــالي بتهــــديــ ــ غير تراجع وهي ال ت

ــــرائيليو  ذلك لم اإلســ اإلبل" و ــتما وفازوا  ــ عتهم شــ ن القول العري المعروف.. "أشــــــ
حث عن طر جديد..  عد مناص من ال

رامتها وعزتها، فإذا حُ    صون  سن لد القاهرة أن تسلك طرقا جديدا 
عز العرب، ومن أعز العرب فقد أعز اإلسالم، فإن وفدا عز مصر فقد أَ ومن أَ 

ر العرب غير ال ا من مف عيد عر ة ل العواصم العر طوف  رسميين مستعد أن 
امل  ة  فلت منه أحد ليرد لألمة العر بناء التضامن العري، ولكن على أساس ال 
ات المتحدة  جعل الوال ة، و امل حقوقه الوطن حف للشعب الفلسطيني  أراضيها، و

قدر قدرات ستحقونه ال عطفا وال رحمة ولكن  م للعرب وزنهم الذ  هم وما تق
  أكثرها.

    
ما جاء في قوله  ــلمين  ــ ــــ ـــد أعداء المســـــ ــ ـــــ ومجمل القول أن اليهود هم أشـــ

ــدَّ  ــــ ــ ــ ــتخدم القرآن نون للذين آمنوا اليهودُ  عداوةً  الناسِ  تعالى "ولتجدن أشــ ــ ــــ ــ " وقد اســ
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ــيدنا محمد،  ــ ــ ــ ة موجهة إلى سـ يد، واآل ـــــديدا على التو ــ ة تشــ يد الثقيلة في اآل التو
اع محمد وخاصة من يبد محمد.وٕالى أت  أ اسمه 
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  ةـرة مقدمـمذ

  
ي  راون إلى السيد هارولد ب ر الدفاع األمر   وز

ة في القاهرة   بواسطة السفارة األمر
  

ــطيني، واكب    ــ ــــ ــ ــ ــل فلســ ــــ ــــ ــ رة مواطن عري، من أصــ م هذه المذ عث إل ي
ــين عاما في األمم المتحدة وخارجها، وهو  ــ ة خمســ ة قرا ة والدول اســــــة العر ــ ــ الســ

ـــؤون  اآلن ال الشــ ة العامة، وٕانما يواصـــــل اهتمامه  ــؤول المســـ مارس عمال يتعل 
.. غير أَ  ة من موقع المواطن العاد ما أعتقد  نّ القوم رة،  ــــــمون هذه المذ ــ ــ مضــــ

احثات التي جرت لكم في  ع الم ـــدق من جم ــــ ون أهم وأصـــ ـــــ ــ ـــــع، ســـ ل تواضـــــ
ارم الع ة والم ــ ة، في جو من التقاليد الدبلوماســـ ـــم العر عة، ذلك العواصــ ة الرف ر

ة وآمالها  س الجماهير العر ــ ــ م تمثل أحاســ ـــردها عل ـــأســـ أن المالحظات التي ســـ
ة  ـــم ـــك أهم مما ســــمعتم في الغرف الرسـ ـــتكون نتائجها من غير شـ ومخاوفها، وسـ
قى إال األمــة وٕارادتهــا، وأقرب مثــل  روحون، وال ت غــدون و ــام  المقفلــة، فــإن الح

، على ذلك تراه في الثورة اإليرا ة المجيدة التي ساقتكم إلى منطقة الشرق األوس ن
فقد أزالت في يومين اثنين نظاما إمبراطورا عمره يزد على ألفي عام.. دون أن 
ــير هذا النظام ولو لســــاعة  ع محالفاتكم ومخابراتكم وأســــاطيلكم تأخير مصــ تســــتط

ش في أ ع ــاه من مقره ل ــــ ــ ــ ــــ م إال أن تخرجوا الشـ ان  واحدة.. ولم تجدوا أمام م
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ـــاس، فإني  ــــ ـــ ــ ــ ، وعلى هذا األسـ ات المتحـدة.  ومن هذا المنطل يختـاره، إال الوال
ة: م المالحظات السرعة اآلت   أضع أمام

ـــهدها    ــ ــــ ة التي شــــ ـــعب ــ ــ ــــ ة هي من أعظم الثورات الشــ أوال: إن الثورة اإليران
واحد  ة هللا الخميني قد نزل في التارخ  طل آ ـــــر الحديث، وٕان قائدها ال ـــــ العصــــ

ط ــتغالل من أ ـــاد واالســـ ه من النفوذ األجنبي والفســ ــع ــ ــالمي أنقذ شـ ال العالم اإلســـ
ة  ــالم ــــ ــ م اإلســ ـــــرقا عن التعال ة حديثة، تكون نموذجا مشـــــ ـــالم ــ ــ م جمهورة إســـ ق ل
ـــمحاء.. وال تنفع المراوغة في تأخير االعتراف بهذه الجمهورة  ــ ــــ ــ ـــيلة الســـ ــ ــ ــ ــــ األصـ

ة، وســتكون م مة، فإنها ســائرة في طرقها إلى النها ه في العالم العظ حتذ  ثال 
ــف أن تتلكأ  ــ ــ ــــره.  ومن المؤســــ ــــ أســ ــــالمي أجمع، بل في دول العالم الثالث  ــــ اإلســ
ــب لكم في عــام  ــ ـــ ــ ــ ــ م قــد سـ ــة.. مع أن ــة إيران الفت ــا في االعتراف بجمهور أمر

عد  1948 ة  ــ ــ ــــ ــ ة الغاصـ ـــــرائيل المعتد ــ ــ س ترومان، بإســ أن اعترفتم في عهد الرئ
امها.. و  قة من ق ـــرة دق ــــواء اعترفتم أو لم تعترفوا فإن عقارب الزمن إحد عشـــ ســ

قعة الحساسة  ة إلى تلك ال ي مرة ثان عود النفوذ األمر لن تعود إلى الوراء، ولن 
  من العالم.
ما أعلنتم عنها في     ، ا: إن مهمتكم في زارتكم للشرق األوس ثان

ة إمدادات الب ترول إلى تصرحاتكم، تتلخص في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحما
م، ولضمان األمن واالستقرار في هذا القسم من العالم.. غير  ا وٕالى حلفائ أمر
ا لن تؤد إلى تحقي هذه األهداف.. فضال عن  أن الخط التي اقترحتها أمر

ة فرصة للنجاح..  أنّ  ح لها أ ة ال تت شعوب المنطقة تنظر إلى زارتكم نظرة عدائ
ة البترول  ي، ذلك أنّ تما  تطلب أولّ تفإن حما  تطلب حمايته من النفوذ األمر

ع إلى دول المنطقة السلع  قي، وتب ا تشتر البترول العري بثلث ثمنه الحق أمر
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أسلحة غير متطورة،  ة المصنعة بثالثة أضعاف ثمنها، وتزود الدول  األمر
أثمان فاحشة، وشرو ثقيلة،  ة او   لهامة.عد أن تنزع عنها األجهزة اإللكترون

ة لألمن واالســتقرار في الشــرق األوســ فإن اختاللهما ناشــئ،    النســ أما 
اســـة  ــ ة، وأعني بها ســ ة الظالمة والالأخالق اســــة األمر ســــبب الســــ ة،  منذ البدا
ــالح، حتى  المال والســـــ ـــــاندتها  ــــرائيل في الوطن العري، ومســ ا في زرع إســـ أمر

رة تفوق قو الدول العر  ــ ــ ــــ ــ ــ حت قوتها العســ ـــــ ــ ــ ــــ  ة مجتمعة.  ومن هنا فإنّ أصـ
ــ ــ ة اإلضــ ــؤول ـــ ة تتحمل مسـ ـــــة األمر اسـ ـــــ ع طالسـ ـــــ وجم ــرق األوسـ راب في الشــــ
شعوب المنطقة. ات التي حلت    الحروب والن

، في هذه    شها منطقة الشرق األوس ثالثا: وهذه الصورة الحزنة التي تع
م عام  ـــلف عقله ووجدانه ســــ ان قد رآها  ام،  ــ 1948األ ــ ـــتر فورســـ ــ تال، وزر المســ

ي يوم حذّ  ة، الدفاع األمر ـــاء دولة يهود ــ ــ ــ ــــ ا من عواقب اإلقدام على إنشـ ر أمر
ــرق  ــ ــ ــ ــــهد الشــ ـــ ــ شـ ه منتحرا.. ل ـــى نح ــــ ــ ان أن قضـ ض و ه البيت األب فلم يلتفت إل
ل ذلك  عده، ثالثين عاما من الدماء والدمار والحروب واالضطراب..   ، األوس

ي إلى الب س األمر ـــل الرئ ــ ــــ ــ ــ صـــ ــه مرة من أجــل أن  ض، أو ليجلس ف يــت األب
ة.   ثان

ام إســرائيل في قلب الوطن قد أثبت مخاطره على    عا: ورغما عن أن ق را
ة  ــ ة ما تزال ماضـ ا الظالمة والالأخالق اســـة أمر الســـلم واألمن الدوليين، فإن ســـ
ـــتعملون  ــــ ــ ــ م ســـ أن ة  في طرقها، وقد أعلنتم أنتم، أثناء تنقالتكم بين الدول العر

ة على تح ـــو ــــ ـــلملقي التســــ ــ ــ ــ ا لســ ة التي أعدت أمر ـــو ــ ـــــ ة المطروحة.. وهي التسـ
حق مصالحها ومصالح إسرائيل، في معزل عن مصالح  ما  ة  س خطوطها الرئ

عة.. ة والشعب الفلسطيني في الطل  األمة العر
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ة المطروحة لن تحق السالم العادل  ة السلم خامسا: وال يخفى أن التسو
ة الدائم، بل ســـتكون ســـب اســـ ات الســـ انت التســـو ما  ا لالنفجار، مرات ومرات، 

ة. ة الثان ام الحرب العالم ا في ق ة األولى سب   عد الحرب العالم
ة المطروحة ومخاطرها في البنود    ـــو ــ ــ ــــاو التسـ ــــا: وتتلخص مســــ ــ ـــادســ ســـــ

ة: ة اآلت س   الرئ
قل عن ثالثة أراع الوطن الفلسطيني،   -أ ة ستمنح إسرائيل ما ال  إن التسو
ذلك تكون إسرائيل قد حازت مزدا حتى عما منحته األمم المتحدة في عام و 

ة.1947 ان يؤلف نصف األراضي الفلسطين   ، والذ 
بلغون ثالثة ماليين من بني   -ب ة ســتحرم الالجئين الفلســطينيين و إن التســو

ـــر.. من العودة إلى وطنهم، أمـا النـازحون الـذين  ــــ ــــ ــ شـ ـام أُ ال عـد حرب األ خرجوا 
ـــــ ــ ــلفا أنها ترفض ة فتالســ ــ ــــ ـــرائيل وهي قد أعلنت سـ ــــ موافقة إســ عودون إال  إنهم ال 

التوطن في فلسطين.   عودتهم، على حين أنها سمحت لالجئين الفيتناميين 
ة فقد سلبت منه   -ج بر من الدعا م الذاتي الذ أح بهالة  أما الح

عد أن أعلنت، وأنتم في منطقة الشرق األوس لي  ، إسرائيل حتى مضمونه الش
ة ل أن إسرائيل هي التي تحدد اختصاصاته، وأنّ  رة اإلسرائيل  نالقوات العس

م الذاتي ال ينطب ال على األرض وال  تنسحب من الضفة وقطاع غزة، وأن الح
ة. ع اه الطب   على المستوطنين اليهود، وال على موارد الم

مضِ   -د ة، ولم  ة ال تمنع إقامة المســــتوطنات اليهود عد أســــب أن التســــو وع 
.. عد األخر م المستوطنات واحدة  فد إال وٕاسرائيل تق امب د وقد أعلنت،  اتفاق 

ـــتعمرة جــديــدة في منطقــة  ــــ ــ ــ ــة، أنهــا قررت إقــامــة مســـ ـــــم العر ــــ ــ ــ وأنتم في العواصـ
ي، وهو القــائــد العري  ــالح الــدين األيو ــ ــ ــــ اللطرون.. وفي هــذه المنطقــة قلعــة صــــ
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ة في الق ــليب ـــد للحمالت الصــ في أن تقارنوا الكبير الذ تصـ رون الوســــطى، و
ـــة التي خلَّ  ـــالمعـــالم التـــارخ طــال هـــذا األثر التـــارخي العـــالمي الكبير  فهـــا لكم أ

ة التي تغمر الوطن  ــــاعر الغاضــــــ وا عم المشــ ا، لتدر حروب التحرر في أمر
اره امتدادا للعدوان الصهيوني عبر  اعت سبب العدوان اإلسرائيلي الجديد  العري 

 ن عاما األخيرة.الثالثي

ـــة تحــت االحتالل   -ه ــ ــــ ــ ــ قــت المــدينــة المقــدســـ ــة المطروحــة قــد أ ــو ــــ ــــ ــ إن التســ
ــتة آالف عام، وٕاني  ــــ مة يزد عمرها على ســ ة قد ــرائيلي مع أنها مدينة عر ــــ اإلســ
ن  م إلى التوراة لتجدوا في ســفر التكو عد عودتكم إلى منزلكم أن تمدوا يد ألرجو 

ة منذ ع م أن القدس عر ان من العهد القد ـــالم، وأن ملكها  ــــ ه السـ م عل هد إبراه
ـألفي  ـــطين  ــــ ــــ ــ ـة لفلسـ ـان ذلـك قبـل الغزوة العبران ـائـل الكنعـانيين.. و ـا من ق عر
ي المؤرخ الكبير  ــه المواطن األمر ت ــذلــك أن ترجعوا إلى مــا  ــأس  عــام.. وال 

تور فيليب حت ة في عهد عمر بن ليذِّ  يالد م أن بيت المقدس قد عادت عر ر
حيون، الخط ــ ان العرب، المســـــلمون والمســـ ـــر قرنا، و ذلك أرعة عشــ اب وظلت 

ع المؤمنين على وجه األرض. فتحون أبوابها لجم   هم سدنة األماكن المقدسة 
ة  مة والجديدة هي عر ما فيها القد وزادة على ذلك فإن منطقة القدس، 

م ما في ذلك فندق الملك داود، الذ استضاف ، واألرض التي أمالكها وقراها، 
ل ذلك هو ملك عري قانوني، وأرجو أن تطلبوا إلى  ست،  بنيت عليها الكن
م التقارر الخاصة بهذا  ورت فالدها رتير العام لألمم المتحدة المستر  الس
ة في منطقة القدس تبلغ خمسة وثمانين في  ة العر الموضوع لنثبت لكم أن الملك

ة هي ملك السران المائة من مجموع مساحتها وأن الخ اق مسة عشر في المائة ال
اش والروس وأخيرا اليهود. ان واألح س ان واألرمن والفرنس   والدمن
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ــف عن مزد من الحقائ   -و ــرائيل تكشــــ وٕان زارتكم لبالدنا التي احتلتها إســــ
قا،  ـــا ــ ــ ــ ه طائرتكم هو مطار اللد ســـ الثابتة، فإن مطار بن غورون الذ حطت ف

افا، والدالئل وهو قائم على أرض ع ة معروفة في منطقة  ة تملكها أســــرة عر ر
ة على إحد  ــ ــ ــــ ـــــ ــت هذه القضـ ــ ــــ ــ ــ ة على ذلك ال تزال موجودة، ولو عرضــ القانون
ا هو في  ـــما يهود ــ ــ ــ حمل اســــ أن هذا المطار الذ  ــت  ــ ــ ــــ ة لقضـــ المحاكم األمر

قته ملك عري..   حق
ـــرائيلي، عزرا واي  -ز ــــ ــــ احثاتكم مع وزر الدفاع اإلسـ ــك أن م ــــ ــــ زمن، قد وال شــ

ــرائيل في منطقة النقب،  بيرتين إلســ رتين  ـــوع إقامة قاعدتين عســــ تناولت موضـ
ملكون  د تقارر األمم المتحدة، أن اليهود ال  ما تؤ د لكم،  وهذا يدعونا أن نؤ
ا إقامة  ذلك تتولى أمر ه، و ــ ــ ــــ ــ ـــ في منطقة النقب إال واحدا في المائة من أراضـ

ــ ــ ة اغتصـــ ـــب هذين المطارن على أرض عر ما اغتصـــ ـــرائيلي  بها العدوان اإلســــ
ون  م الذ خصصته األمم المتحدة ل ة في الجليل وهو اإلقل اقي األرض العر

ة.   جزءا من الدولة الفلسطين
ـــيناء والجوالن، فإن   -ح ــ ــــ ـــطين، وهي أرض ســ ـــــ ة لما حول فلســـ ــ ــ ــــ ــ النسـ أما 

ة هي قة التي ال تغيب عن ذهن المواطن العري أن هذه األراضي العر ، الحق
ة الموجودة فيها  ــــــرائيل ــــ ي، ألن القوات اإلســــ في الواقع، تحت االحتالل األمر
ـــــف إلى ذلك أن  ــــ ــــ لها، أضـ نها وتمو ــــالحها وعتادها وتمو ــــ ــ ــ ة في ســ هي أمر
ــلحة  ــ األســــ مات الالجئين  ــف مخ ــ ــــرائيلي على جنوب لبنان وقصــــ العدوان اإلســــ

اب. ي لنفس األس   المحرمة هو عدوان أمر
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ر التي نشرت عن حوادث التعذيب اإلسرائيلي للمسجونين أما موضوع التقار
عاب  شوفة لتخدير العالم العري واست العرب، فال تعدو أن تكون محاولة م
سبير الشهيرة "جعجعة من  ة ش مسرح ه ما تكون  ة أش ه، فهذه المسرح غض
ة  ون ورقة في اللع عدو أن  أجل ال شيء" ذلك أن موضوع حقوق اإلنسان ال 

ة الس ا في االتحاد السوفييتي تحت شعار حما س أمر ا إلنقاذ جواس ة ألمر اس
ة حقوق اإلنسان  ا صادقة في حما انت أمر المنشقين السوفييت.  ألنه إذا 
عد ثالثين عاما من التشرد..  لعملت على إعادة ثالثة ماليين فلسطيني إلى بالدهم 

رة و  ارتر بل لمنعت عن إسرائيل المساعدات العس س  ة، وخاصة أن الرئ المال
مد  ة ستكون مرهونة  ة للدول األجنب أعلن غير مرة أن المعونات األمر

  احترامها لحقوق اإلنسان.

ـــة    ـــ اســ ــ ــ ع للســــ ـــــان قار للتارخ ومتا ــ إنسـ وأخيرا، فإني أر من واجبي، 
ة.. أن أُ  ــــة الظالمةالدول ــــ اســ ــ ــ ــــ ات المتحدة في هذه الســ ـــتمرار الوال ــ ــ أن اســـ  حذر 

ا من موقع القمة إلى  ــتو أمر ــ ة إلى هبو مســ ــــي في النها ـــتفضــ ــ ة سـ الالأخالق
ازدهارها ونموها.. وســيجر ذلك معه  ، النشــغالها الدائم بإســرائيل و الموقع الوســ
ات المتحدة، ال في الشرق األوس فحسب، ولكن في العالم  فة للوال األنظمة الحل

ون المستقبل لالتحاد ال هذا  ة أسره.. و ا الغر سوفييتي، تجاوره من القمة أورو
ان. ا   المتحدة، والصين وال

ـــرائيل والدفاع عن وجودها.. ال    ــتمرار التأييد إلســـ ــال عن أن اســــ هذا فضــــ
ة  ة تكون فيها القارة األمر ة نوو ة إلى حرب عالم عد أن يؤد في النها ــت ــ ـــ ســ

شر، دون أن ي   قى عرضة للخراب الكامل وتفني الماليين من ال
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ل أحد من المؤرخين ليدوِّ  ـــــجل فظائعها..  ســ ـــحفيين ل ــ ن أهوالها وال أحد من الصــ
ات  طرة على االنتخا ــ ــ ــــ ا مسـ ة في أمر ــــهيون ــ ــ ذلك من أجل أن تكون القو الصـ

. ة للشرق األوس النس استه  ض، في س ة، وعلى البيت األب   األمر
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ت   المؤتمر الصحفي في دولة الكو

خ بت    1/3/1979ار
  

ت، رأيت من واجبي أن أدعو    ة لدولة الكو ة انتهاء زارتي األخو لمناس
األمة  صا للظروف الخطيرة التي تحدق  م تلخ لهذا المؤتمر الصحفي ألضع أمام

ة في المرحلة الحاضرة..   العر

ة..   له في األمور اآلت ادر إلى إيجاز ذلك    وٕاني أ
عــــة األ   ـــة أوال: يبرز في طل ــالغ في المرحلـ ــ ــام ال ــــاالهتمــ مور الجــــديرة 

ــة  ــرة، أن دول الخليج قــد توافــدت عليهــا في الفترة األخيرة وفود أمر ــ ــ ـــــ الحــاضـــ
اإلضـــافة إلى وفود  ي  ة، ووزر الدفاع األمر متعددة منهم وزر الخزانة األمر

ا.. ارتر شخص س  ة والرئ ة األمر   تمثل الخارج
ـــة ومن المالح أن هـــذه الوف   ــم العر ــ ــ ــ ــــ ــددا من العواصــ ــد زارت عـ ود قـ

ة،  ترول ة و اســـــ ة وســـــ ار المســـــؤولين فيها، وطرحت أمورا اقتصـــــاد واجتمعت 
انت تلك االجتماعات التي عقدها  ارات واللقاءات وأخطرها  ولكن أهم هذه الز
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ي الجنرال براون، وتأتي أهميتها أنها  ت في أعقاب الثورة جر وزر الدفاع األمر
اهرة حاسمة هزت العالم أجمع..اإليرا ه من إنجازات  ة المجيدة وما أفضت إل   ن

ا: إنّ    ي، لم تعد سراً  ثان ا على أحد،  أهداف زارة وزر الدفاع األمر خاف
ه الشك، أنّ  ما ال يرقى إل شفت  ي، قد   فإن تصرحات وزر الدفاع األمر

ة في المرحلة الحا اسة األمر ضرة هو إقامة نظام دفاعي الهدف األساسي للس
صورة عاجلة لم  عد أن انهار نظام الشاه في إيران  ة  ة المصالح األمر لحما

عابها. طرة عليها أو إجهاضها واست ة للس ان ا إم   تترك ألمر

ذلك أنّ    ا  ن خاف ــتخدم  ولم  ــ ســـ ي المقترح يرد أن  نظام الدفاع األمر
ــترا ــــ ـــــ ــل مواقعهــا االســـ ــة  ــة ومواردهــا األرض العر ــة، ومعهــا الثروات العر تيج

ه  عط ي ما  ون لد الجانب األمر ا وحدها، دون أن  ــالح أمر الضــــخمة لصــ
ة  ــ ــ ـــــود للقضــــ ة للحل المنشـــ ــ ــ النســــ ح الحديث أو  ـــــل ة في ميدان التســـ لألمة العر

ة..   الفلسطين
ـــرائيل على رأس    ــع إسـ ضــ ي  ذلك أن نظام الدفاع األمر ن ســــرا  ولم 

ـــــلحة هذه ال ــ ــ ا من األسـ ـــارة، تقدم لها أمر ــ ــــ رة ضـ ــ ـــ ــــ جعل منها قوة عسـ خطة و
ــه إلى جعـــل  لـ ـــك  ـــدوالرات ليؤد ذل ــارات من ال ـ ـــة المتطورة ومعهـــا المل الحـــديث
عد قوات حلف األطلنطي في  ا  رة ألمر ـــــ ــ ــ ة أكبر قوة عســ ــــرائيل في النها ــــ إســـ

ــت له في ت ـــ ــــ ة أمام أكبر خطر تعرضــ ح األمة العر ـــــ ــ ــ ذلك تصــ ا، و ارخها أورو
ل..   الطو
ــ   ضـــ ـــتهدف في جملة ما اومما  ة أنها تســ عف في خطورة الخطة األمر

ما  رة المصرة "ألداء أ دور مسند إلى مصر"  تستهدف استخدام القوة العس
ة.. اء العالم االت األن ي في تصرحاته األخيرة لو ارة الوزر األمر   جاء في ع
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ا   له أن أمر تضح من ذلك  تعطي نصيب األسد إلسرائيل  ثالثا: و
ة في الشرق األوس وخاصة أنّ  ي قد عاد من  لخطتها االستراتيج الوزر األمر

ة،  ة عن مجموعة المطالب اإلسرائيل حمل ملفات إسرائيل زارته إلسرائيل وهو 
بيرتين  ة، التي تقترحها إسرائيل ومنها إنشاء قاعدتين حريتين  رة والمال العس

ة إلسرائيل ف اإلضافة إلى األسلحة النوو ة من فلسطين، هذا  ي منطقة النقب العر
ا منذ أوائل الخمسينات. معاونة أمر   التي بدأت إسرائيل تحوزها 

ة    ة واالقتصــاد ة البترول ه أن الوفود األمر التنو عا: ومما هو جدير  را
ض و  ة التي زارت دول الخليج قد عادت إلى البيت األب ــ ــ ــــ ــ ــ اســ ـــــ ــ ــ ــــ هي تحمل والسـ

ة وأن  ـــــورة عامة مع المطالب األمر ــ ـــ ــ صـ أن الطرف العري متجاوب  تقاررها 
ة  ة األمر ل شــيء هاد في الوطن العري ودول الخليج، وأن الصــداقة العر
ي، على وجه  ة لزارة وزر الدفاع األمر ــ ــ ــــ النسـ عي.. أما  ــيرها الطب ــ ــ ــــير ســـ ــــ تسـ

ة نف ــادر األمر ــ ــ ــ ص فقد أعلنت المصــــ ــ ــ ــــ ــ ة ال التخصــ ـــها أن "األطراف العر ـــــ ســــ
ة". ع في الظروف الحاضرة أن تعلن رفضها للخط األمر   تستط

ـــــبيل المقارنة، أن الجنرال تمبلر الذ    ــ ه، على سـ ـــارة إل ــــ ومما تجدر اإلشـ
ــينات قد واجه  ــ غداد في الخمســ ة على الدخول في حلف  حاول حمل الدول العر

ــتطع معها الجنرال ــ ــ سـ ة عارمة لم  ة عر ـــــ قاء في  غضــ ــتمر في ال ــ ــ سـ تمبلر أن 
ع الدخول في مفاوضات  ستط رة ثقيلة دون أن  ة عس عمان فغادرها تحت حما
ـــي وما هو  ــ ــــ ان في الماضـ ـــفة بين ما  ــ ة وهذه مقارنة مؤســـــ جادة مع الدول العر

  اآلن!! جارٍ 
ــام    عــا: وقــد تطور األمر أخيرا إلى مــا هو أخطر، فقــد انطلقــت منــذ أ را

ان من المؤسف أن تهديدات أمر التدخل المسلح في منطقة الخليج، و ة تنذر 
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ـــعيد  ــــ ــرها ال على الصـ ــ أســــ ــامال في المنطقة  ــ ـــــا شــــ ــ ا رافضـ ا عر ذلك لم يل جوا
 الرسمي وال الشعبي.

خامسا: والمهم في هذا الصدد أن ال تستخف دول الخليج بهذا التهديد   
ا أن تنفذ خططها  عد على أمر ست ي فإنه ال  اشرة بواسطة األمر ة، أما م العدوان

س على المواطن العري أن  قواتها المسلحة أو بواسطة المظليين اإلسرائيليين، ول
ار البترول العري ومنشآته قبل  آ حة يوم ما وقد أحاطوا  عد وجودهم في صب ست

فرك الحراس المحليون النوم عن أجفانهم.   أن 

فا فإ   ال أو تخو س هذا تهو ة في الجوالن سادسا: ول ن األرض العر
ة هي في  ل هذه واألرض العر وسيناء والقدس والضفة والقطاع وجنوب لبنان، 
ة تمثل جزءا ال يتجزأ من  ي، فإن القوات اإلسرائيل الواقع تحت االحتالل األمر
طا، هذا هو الواقع  ا وتخط حا وتدر نا وتسل ال وتمو ي تمو ش األمر الج

ة  االستراتيجي وٕاذ قى األرض العر ة تتجاهله فست ة العر ما ظلت الدبلوماس
ع.. ل حتى نخضع أو نر   تحت االحتالل اإلسرائيلي لزمن طو

عا: وهنا يبرز السؤال الكبير الخطير ما هو المخرج؟ ما هو البديل،    سا
ل شفة ولسان في الوطن العري، والمواطن العري يتطلع  وهو سؤال يدور على 

م ة صادقة أمينة وشجاعة، فتلك  إلى الح العري المعاصر أن يجيب عنه إجا
م المعاصر في أدنى الحدود.. ة الح   هي مسؤول

ة تنطل يثامنا: إن المخرج الوحيد بل البديل الوحيد    ادرة عر تمثل في م
ة  ة إلى إنشاء دولة اتحاد من دول الخليج نفسها لتتناد ومعها دول الجزرة العر

ة  ة القائمة فيها على أن تسارع الدولفدرال ة  ةتمثل الدول الثمان ة الفدرال االتحاد
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أحدث األسلحة الحديثة ومدرب أحسن تدرب ش عري واحد مجهز   ،إلى إنشاء ج
رسا لحف ثروة الشعب مستهدفا رفع  ون االقتصاد العري في هذه الدولة م و

ع فئات ل ذلك في ظل  –الشعب  المستو االجتماعي والثقافي والصحي لجم
حيث  ون الشعب مصدر السلطات  ادة للقانون و ه الس اسي تكون ف نظام س
شؤون القطر  م القطر مختصا  قى الح ة.. و رامة الفرد وحراته األساس تصان 

ا. ة العل ة االختصاصات الفدرال ا للدولة االتحاد   تار

ـــت   ــ ــ ــ ــ ة ســـ لنا أمل ورجاء أن هذه الدولة االتحاد جد إلى جوارها الدولة و
ـــــاندين من أجل عِ  عمال معا متســـ ـــورا والعراق ل ــ ة بين ســـ ة العر ة األمة زّ االتحاد

ــام هـاتين الـدولتين االتحــاديتين أن ينقص  ون من نتيجــة ق ــة ومنــاعتهــا، و العر
ل تناقص  ة إلى أرع عشـــرة بدال من اثنتين وعشـــرن، ذلك أن  عدد الدول العر

ة.في عدد الدول الع ون تكاثرا في القوة العر ة على طر الوحدة س   ر
ــعا: وٕانّ    تحقي هذا الهدف العري الكبير يتطلب أول ما يتطلب من  تاســ

ـــه على  ــ م العري بنفســ قودها الح ة  ة عر ة، ثورة ذات دول الخليج والجزرة العر
ــــه، قبــل أن تقع في المنطقــة األحــداث التي وقعــت في إيران من ثورة  ــــ ـــــ بين نفســـ

ــا من  ش وتكون النتيجــة أن نــدفع الثمن غــال ين األمــة والج م و ـــعــب والح ــ ـــــ الشــــ
ـــعبنا.. وٕانّ  ــ ــ ــــتقرارنا ودماء شــ ـــادنا واســـــ ــ ــ ة أبلغ درس وأعظم  اقتصــ في الثورة اإليران

  عبرة..
ة الجديدة التي    أن الدولة الفدرال ــــنا في حاجة إلى القول  ــــ ــ ــرا: ولســ ــــ ــــ عاشــ

امها مواطن الجزرة العر ــــرة يتطلع إلى ق ــــ ة يجب أن تنطل من مرتكزات عصـ
عيدا عن أساليب العصور الوسطى،  حديثة تتالءم مع التراث الروحي اإلسالمي 

االت  ذلك أنّ  المواطن العري قد غمره الحزن والغضب معا حين رأ تلك االستق
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ة التي  ا الخراف ا، والهدا ة التي جرت للملكة اليزابيث، ملكة برطان ــطور ــ ــــ ــ ـــ األسـ
ــه إقـدمـت إلي ــــة والجواهر والآللئ دون أن ننت ــ ــ ـــ ــ تلـك  نّ لى أهـا من الـذهـب والفضــ

السيدة الفاضلة هي حفيدة الملك جورج الخامس الذ صدر في عهده وعد بلفور 
ه  ، ذلك الوعد1917 )نوفمبرتشــــــرن ثاني ( 2في  ــ ــ ــــؤوم الذ ما تزال مآسـ المشــ

ــــاه أن تكون الملكة ال ــــ ل ما نخشـــــ يزابيث قد عادت ماثلة أمامنا إلى يومنا هذا، و
ـــرن لم  ــــ ــ ــ أن القرن العشـــ رم  اعا غير  اها انط إلى بالدها وهي تحمل مع هدا

عد نوافذ الوطن العري ش في ذيل القرون الوسطى. ،يدخل    وأننا ال نزال نع
ــميره    ــــ ـــــ ــ قة في ضـ عقد مقارنة عم ال المواطن العري أن  غب عن  ولم 

ـــرائيل ن إلســـ م ان  ــاءل ماذا  ــ ـــنعه للملكة اليزابيث لو  ووجدانه حين يتســ أن تصـــ
ة  افة اإلسرائيل غن، فإن الض س وزراء إسرائيل مناحم ب فة على رئ انت ض أنها 
ــة مجموعــة من  ــة تقــدم في نهــايتهــا لملكــة برطــان مــة عــاد ال تعــدو أن تكون ول

ة في عهد النازة. ا الغر اة اليهود في ألمان ارة عن ح   الصور التذ
ــ   ــ ــــر: ولمناســ ة غدا حاد عشــ ة الدول العر ة انعقاد مؤتمر وزراء خارج

ــــعوا على جــدول أعمــالهم  ــ ــ ــــ ضــ ــت فــإني أقترح على األخوة الوزراء أن  في الكو
ة في المرحلة الراهنة  األمة العر ـــوعين هامين لمعالجة األزمة التي تحدق  موضـــ

  والموضوعان هما:
حث ال .1 ة ل ة العر ادو األزمة األمر ــون ســــ صــ ــائل الكفيلة  ة ســ ة األمة العر

ة. ع   والمحافظة على ثرواتها الطب
شــفت عن عدائها  ا قد  صــدد هذا الموضــوع فإنه من الواضــح الجلي أن أمر و

ة ــــافر لألمة العر ــــ ــــ ح من واجب هذا االجتماع الطار للجامعة  ،السـ ــ ــ ــــ ــ وأصـــ
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ـة  ـة في  أنالعر ـة األمر ــــــورة جـذرـة في العالقـات العر ــــ ــ صــ عيـد النظر 
ا ع الم ة..جم ة والبترول ة والثقاف اس ة والس   دين االقتصاد

ع دول  .2 ــة أوجه االنفتاح العري على جم ــــ ــ ــ ـــوع الثاني فهو دراســـ ــــ ــــ أما الموضــ
ل ما  ة وفي  ــرائيل، في معزل عن الخالفات العقائد ــ ــ ــ ـــتثناء إســــ ــــ ــــ اسـ العالم 

رة. ة والعس   فل التعاون الجاد المتكافئ في المجاالت االقتصاد
ح وال حاجة إلى التذ   ة قد أص ة األمر أن الصداقة العر يد  ير والتو

ة وتأمين  ة وهو خدمة الخط األمر اسة األمر لها معنى واحد في مفهوم الس
ة.. وقد أثبتت األحداث  ة نام مصالحها االحتكارة والحفا على إسرائيل دولة قو

ا ال عهد لها األخيرة في إيران وفرموزا وفي فيتنام أنّ  وال أمان وال صداقة،  أمر
انت تنقصه القناعة  وأنها تتخلى عن صداقاتها وحلفائها في أحلك الساعات، ومن 
أخذ عنه أبلغ الدروس والعبر فلم  ه الشاه ل فإنه يجدها في المصير الذ انتهى إل
ة على رحبها من المح األطلنطي  ه حتى في القارة األمر ان يؤو عد للشاه م

.إلى المح ا   لهاد

ه أنّ    ه إل ــــي التن ـــ ــــ قتضـ ة فإن مما  ة تجد  وفي النها ة العر ــ ــ ــــ ــ الدبلوماســ
حت لها منذ ثالثين عاما ة نادرة ما أت قدر لها أن تتكرر  ،أمامها فرصة ذهب وال 

ـة في  ــــرن، والمواطن العري تمنى على الجـامعـة العر ــــ ـــــ ة القرن العشـ حتى نهـا
ما  ـــة  ــتثمر الفرصـ ســ ما اجتماعها الطار أن  ـــة ف ة وخاصـ حق المطالب العر

ة. ة الفلسطين القض   يتصل 
ا من أزمات طاحنة    ه أمر هذه  –هذه الفرصـــة الكبر نراها في ما تعان
ان،: هياألزمات  ، العجز في ميزان شحأزمة الدوالر، الت أزمة الس م االقتصاد

ة واال اس ا في قمة مشاكلها الس لها تجعل أمر ة..المدفوعات _ وهذه    قتصاد
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ذلك    ة و ــاد ـــــ ــــ قفون على قوة قوتهم االقتصــــ له أن العرب  واز ذلك  و
ا  لها بيد أمر ل حقوقهم ومطالبهم وهي  ا  ملكون القدرة أن ينتزعوا من أمر

  قبل أن تكون في يد إسرائيل.
ــر في المرحلة    ــ م العري المعاصـ هذا هو التحد الكبير الذ يواجه الح

ا للتحد اطمأن المواطن العري إلى  الحاضرة، فإذا جاء الموقف العري مستجي
ـــره ــ ــــ ــــ ــاضـ ـــ ــــه حــ ــ ــتقبلـ ــ ــ ــ ـــــ ـــه ال ،ومسـ ــــإنــــ ــه وٕاال فـــ ــ ــاتـــ ــ ومـــ ـــــه وح ـــدولــ ــة بــــ ــ   وازداد ثقـــ

قاء.  الوالء أو ال م العري المعاصر شيئا جديرا   ير في الح
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رة تحذير مقدمة إلى                 ..مذ

ات المتحدة  ة الوال س جمهور   السيد رئ
  

القاهرةبوا ة    سطة السفارة األمر

  

ات المتحدة المحترم س جمهورة الوال ارتر رئ مي    سعادة المستر ج
ـــــطيني،    ــ ـــل فلسـ ــعادتكم مواطن عري من أصـــــ ــ ــ رة إلى ســ عث هذه المذ ي

ــغرة عن  ــورة مصــــ م صــــ ـــع أمام ضـــ ــــرق األوســــــ ل ة زارتكم المفاجئة للشــ ــ ــ لمناســ
س المواطن العري وآماله ومخاوفه، وال ــ ــ ـــير هذه  أحاســـــ ــــ ون مصــ عد أن  ــــت ســـــ

ــأن الحقــائ التي  ـــــلــة المهمالت، ولكنني أرجو أن تكونوا على ثقــة  ــــ ــ ــ رة سـ المــذ
ـــتقبل هذه المنطقة  ـــــ ة لمســ ــ ــ ــــ النســ رة والنتائج التي تترتب عليها  ها هذه المذ تحتو
ثير من لقاءاتكم مع القادة والزعماء، فإن  ـــتجعلها أهم  ــــة من العالم ســــ ــاســـ ــ الحســـ

قى إال المواطن العــاد رجــل هؤالء زائلون ال  محــالــة مهمــا طــال عهــدهم، وال ي
ة على الدوام، وهي  اق ــعوب واألمم وهذه هي ال ــ ــ ــ مثل مواقف الشــ ـــارع، فإنه  ـــــ الشــ

ــ ــ ـــــ ـــنع مصـ ــ ـــ ــدقاء أو يالتي تصــ ــ ــ ــ ام، األصــ رها وقدرها في معزل عما يرده لها الح
  األعداء على السواء.

ه ه   ل صدق وأمانة أن ما تحتو ع أن أدعي  مثل وأستط رة  ذه المذ
ة  ة قرا ة العر اإلضافة إلى مواكبتي القض الرأ العري الشعبي، ذلك أني 

ة ة والعر قد قمت خالل السنوات العشر ف ،خمسين عاما في المحافل الدول
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المنصرمة بجوالت متعددة قادتني من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق في 
ق ة وآرائها الوطن العري، وتعرفت خالل ذلك على حق ة مشاعر الجماهير العر

الها وتثير اهتمامها. ا العامة التي تشغل    صدد  القضا

ة:   م األمور الهامة التال ة فإني أضع أمام   ومن هذه المنطلقات األساس
ــك    ــم بال شــــ ، تتســــ ـــــ ــــرق األوسـ أوال: إن زارتكم المفاجئة إلى منطقة الشــ

ــد الصــ ه  ــ ة وتكاد تكون أشــ انطالقة الصــــوارخ اإلثارة اإلعالم ة أو  مة الكهرائ
د لســــعادتكم، أنّ  س  عابرة القارات.  غير أني أحب أن أؤ هذا النوع من اإلثارة ل

ة ذلك أن المواطن العري قد تراكمت في  من شـــأنه أن يثير أحدا في األمة العر
ة ال  ـــة األمر اســ قة عن الســـــ ة قناعات عم ــ وجدانه، عبر الثالثين عاما الماضـــ

ــ ــ ــــ ا تتمتع تسـ ة أن تهزها أو تبدلها، فإن أمر ة اإلعالم ــوارخ األمر ــ ــــ ع الصـ تط
حيث  ار  ــد عليها، فقد بلغت من الســـوء واالنه ســـمعة ال تحسـ ة  عند األمة العر
عيدة عن االحترام  ة نظرة  اسة األمر ح ينظر إلى الس أن المواطن العري أص

النفرة واالشمئزاز.إإن لم نقل    .نها مليئة 
ا قامت في خرف    ســي في ذلك أن أمر  1947وواضــح أن الســبب الرئ

ــاد على األمم  ــــ ــ ــــي واقتصــ ــ ــ اســ ــ ــ ــــ أكبر حملة إرهاب ســ س ترومان  في عهد الرئ
ملك  ـــطين ال  ــ ة في فلســ ــطين وٕاقامة دولة يهود ــ م فلســـ ـــــ المتحدة لحملها على تقســ

ــجالت ا5اليهود من أرضــــها أكثر من  ما هو ثابت في ســ ة  ة قانون ألمم % ملك
ة األولى عام  ة اليهود انت النتيجة أن وقعت الحرب العر ، 1948المتحدة.  و

ــرد ــ ــ ة  مئات  وتشــ ــطيني الجئين في البالد العر ــ ــ ـــعب الفلســ ــ األلوف من أبناء الشـــ
  وغيرها.
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ا في دعم    عد أن أخذت أمر ا: وقد ازداد هذا الشعور العري عداء  ثان
را ومحاولة فر  ا وعس ضها على العالم العري وفي قلب وطنه، إسرائيل اقتصاد
عد عام وخاصة أثناء الحروب التي عوأخذ هذا الشعور العدائي يتضاعف  اما 

مساندة إسرائيل اوقعت في المنطقة، و ا فيها دور المحارب للعرب  ن ألمر
اسي واالقتصاد وقد بلغ هذا العداء حدا  المزد من السالح والعتاد والعون الس

قلل  ا.. ال  ة التي تتحدث عن الصداقة مع أمر عض التصرحات العر من شأنه 
ة وال  ق س لها جدو حق ة ول وهي تصرحات ال تعبر عن شعور األمة العر

  مضمون صادق.

ـــدره    س مصــ ا ل ــعور العدائي هذا من جانب العرب تجاه أمر ــ ثالثا: والشـ
ي معروف بتق ــعب األمر ــ ـــــ ي فالشـــــ ــعب األمر ــ ــــ ــ ة التي عداوة مع الشــــ اليده الطي

ة  ــة العدوان ــ اســـ ــ ــ ة للســـ ـــان ــ انت ردة فعل إنســ عث على التقدير واالحترام ولكنها  ت
ة  ــهيون ـــ ة الصــ ــبيل دعمها للحر ــ ا في ســـ ــتها أمر ــ ــ ة التي فرضـ الظالمة الالأخالق

مة..   األث
ــعادتكم أن ترجعوا إلى تقرر    ســــ ــــبيل المقارنة فإني أهيب  عا: وعلى ســ را

رن التي  نج  ــام في أعقاب لجنة  ــ ار الشــــ ــون إلى د ــــ م الكبير ولســ ـــلف أوفدها ســـــ
ــورا ولبنان للتعرف  ـــرق األردن وســ ــطين وٕالى شـ ة األولى وٕالى فلســ الحرب العالم
ــــرق العري  ــ ــ ــ ات أهلها، فقد أعلنت هذه اللجنة في تقررها أن عرب المشـ على رغ

طلبونه ه ــر فإن البديل الذ  ــ ــــ سـ ـــــتقالل التام، وٕاذا لم يت االســــ و انتداب طالبون 
ة  ة وقد اســـتطاعت الصـــهيون مقراط ا، لما عرف عنها من حبها للحرة والد أمر
ـــبب  ي ولعل هذا هو السـ ـــمون هذا التقرر عن الرأ العام األمر أن تحجب مضـ

م ال تعرفون شيئا عن هذا التقرر.في    أن
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حوا    خامسا: وهذه المقارنة تحتو مؤشرا خطيرا يدل على أن العرب أص
ادتهم وثرواتهم في ال ـــــ ــ ــ ا يرد أن ينقض على ســــ عينات يرون فيها عدوا رهي ـــــ ــ ــ ســــ

ـــتهم  ــــ ــرائيل لتحول دون وحدتهم وتعطل نهضــ ــ ــ ــل عليهم إســـ ــ ســـــ ـــاتهم وأن  ــــ ومقدســ
ة. ة واالجتماع   االقتصاد

ة في مساندة إسرائيل    اسة األمر سادسا: ومن غير استعراض لتارخ الس
ة هو آخر مظهر من مظاهر  في أن نشير إلى أنّ  ي لألمة العر العداء األمر

ام فإن  242القرار  عد حرب الستة أ ا على مجلس األمن  الذ فرضته أمر
ا جديدا هو خ  م ا قد خلقت إلسرائيل خطا إقل عد أن خلقت لها  1967أمر

يلومتر مرع من  1947خ  ين الخطين خمسة آالف  م، و موجب قرار التقس
ة تعطي افأة لها على عدوانها.. فضال عن األرض الفلسطين ا إلسرائيل م ها أمر

ة محتلة في  ر أراض عر أل التعرف عند ذ ا قد بخلت على العرب  أن أمر
اق القرار    .242س

ي على األمة    عا: أما المظهر الجديد من مظاهر العدوان األمر ــا ــــ ــ ــ ــــ سـ
ة ألزمة ا ــــلم ة الســـ ــو ـــ ام التســ ــمى هذه األ ــ ســـ ة فهذا الذ  ــ العر ـــ ــــرق األوســ ــ لشـ

ة. ا في إطار التسو ة التي قدمتها أمر   والمقترحات األمر
ـــنع    ــ ـــع وأشــ شـــــ ة هي أ ة األمر ـــو ــــح تماما أن هذه التســـــ ثامنا: وقد وضــــ

ــر الحديث بل وفي تارخ العالقات  ة التي ظهرت في العصـــ اســـــ ــ ــ ات السـ ــو التســـ
ــرائي ل مطامع إســ ة تحق  ة إســــرائيل ــو ة.. وهي في الواقع تســ انت الدول ل التي 

أجزائها المطروحة.. ة  حث هذه التسو ة هذا القرن.. ولن قها عند نها   تحلم بتحق
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  دسـالق

ة جعلت القدس عاصمة إلسرائيل مع أن األمم المتحدة    ة األمر التسو
قد جعلت القدس منطقة منفصلة منعزلة عن إسرائيل وتحت إدارة  1947في عام 

ا ال ة.. أما تطمينات أمر أنها غير موافقة على االحتالل اإلسرائيلي دول حاضرة 
ا في تهديد  للقدس فإنها بال جدو ما دام االحتالل اإلسرائيلي مستمرا.. وماض

ة. أموال أمر عد يوم و   المدينة المقدسة يوما 

 

ة وقطاع غزة    الضفة الغر

ة على أن االنسحاب اإلسرائيلي الكامل يجب أن يتم فور    ا ال تنص التسو
ش اإلسرائيلي  قاء الج د  ة والقطاع وتصرحات اإلسرائيليين تؤ عن الضفة الغر
ة من  ون انتقال القوات اإلسرائيل عدو أن  ة، واألمر ال  في األرض الفلسطين
ة فضال عن أن إسرائيل  ة إلى مواقع أخر في األرض الفلسطين المواقع الحال

ة وأم ل يوم على األراضي العر ا ال تردها عن ذلك.تستولي    ر

م الذاتي ر المصير والح   تقر

ة المطروحة تضع ح تقرر المصير في يد إسرائيل بدال من أن    التسو
م  ون بيد الشعب الفلسطيني وحده، فإسرائيل هي التي تحدد اختصاصات الح
م الذاتي ال ينطب على األرض وال  الذاتي وقد أعلنت إسرائيل غير مرة، أن الح

م  على ح الح ذلك أص ة، و ع ة وال على مصادر الثروة الطب المستوطنات اليهود
ة األمم  ة، هذا مع العلم أن عص م المحلي للمجالس البلد الذاتي أقل من الح
االستقالل والحرة  المتحدة قد اعترفت للشعب الفلسطيني قبل خمسين عاما 
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ة.. هذا مع نعن المدطرقة متدرجة.. واعتبرت هذا الح أمانة مقدسة في 
ة األمم فأعلنت تأييدها لح الشعب  اد عص م العلم أن األمم المتحدة قد أخذت 
ادة واالستقالل وأصدرت بذلك عدة قرارات وعهدت إلى لجنة  الفلسطيني في الس
ة لتعطلها وتناقضها.. وفي ذلك  ة األمر ة خاصة بتنفيذها، وجاءت التسو دول

ا لقرارات األمم المتحدة. انتهاك صارخ من جانب   أمر

  المستوطنات

ة في    منع إقامة المستوطنات اليهود ة المطروحة ما  س في التسو ل
ممارستها وتصرحاتها ة وٕاسرائيل  ة األرض العر في زرع المستوطنات   ماض

عدم الموافقة عليها  ارتر تعد  س  ة، وتصرحات الرئ ة في األرض العر اليهود
ة اة إلى  وأنها عق س أكثر من تعاز في المآتم ال تعيد الح في طر السالم ل

ارتر عزمه على زارة الشرق األوس  س  ه الرئ الموتى.. وفي اليوم الذ أعلن ف
  أعلنت إسرائيل عزمها على إقامة مستوطنات جديدة في منطقة نابلس.

  

  الالجئون الفلسطينيون 

ة ال تنص على عودة ال   ة األمر الجئين إلى وطنهم، مع أن التسو
ة قد  هذا تكون التسو ستوطنوا فلسطين، و إسرائيل قد سمحت لالجئين الفيتنام أن 
لها نصت على عودة الالجئين  أهدرت ثالثين قرارا من قرارات األمم المتحدة، 
ارهم.. وما ينطب على الالجئين ينطب على النازحين الذين غادروا بالدهم  إلى د

ة جعلت موضوع أثناء حرب ا ة األمر ام الستة، واألسوأ من ذلك أن التسو أل
  الالجئين من اختصاص إسرائيل تعيد من تشاء من الالجئين وترفض من تشاء.
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منصــب    ارتر  س  وقد بدا للشــعب الفلســطيني ألول وهلة حينما فاز الرئ
عمل على مسـاندة ح الفلسـطينيين في العودة إلى بالدهم  اسـتنادا الرئاسـة أنه سـ

س عن  ه الكثيرة عن حقوق اإلنسان ولكن خاب ظنهم حينما تراجع الرئ إلى خط
صورة  ة.. والفالحون الفلسطينيون  هذه المواقف وأغفل أمرهم في نصوص التسو
ــوداني،  ارتر وهو فالح مثلهم، زارع فول ســــ س  ــة ظنوا أول األمر أن الرئ ــ خاصــ

ــيهم ومزارعهم ول ـــ عمل على عودتهم إلى أراضــــ ــ ـــ ــوداني لم ســــ ــ ــــ كن فالح الفول السـ
. ة بال قيد وال شر اسة الصهيون ي المساند للس س األمر   يخرج عن دور الرئ

بيرا من الشعب الفلسطيني قد غمرهم اإلعجاب بتدين    ذلك فإن فرقا  و
ع المصلين  استمرار ليؤد صالة األحد و ة  ارتر وأنه يؤم الكنس س  الرئ

ان في ة ف ح اد المس ولكن وضح للشعب الفلسطيني  ،ذلك تفاؤل براسته الم
سة تدين  ض فالكن سة غير الدين في البيت األب عد أن الدين في الكن ما  ف
ة وما أكبر الفارق بين االثنين.. هذه  الصهيون ض يدين  ة والبيت األب ح المس

الن ة، أما  ة الفلسطين ة إلى القض النس ة  التسو ة إلى هي األجزاء المتعلقة  س
أة ال تقل سوءا عن مصير  ة المخ ن القول سلفا أن التسو م سيناء والجوالن ف
طة  ة وقطاع غزة فإن السلوك اإلسرائيلي وحدة ال تتجزأ وأطماعها مترا الضفة الغر

عض. عضها عن  فصلها    ال 

  حقوق اإلنسان

ة ، و    الكل ة حقوق اإلنسان الفلسطيني  ة األمر قد وقد أهدرت التسو
ة التي تعامل بها إسرائيل  ة عن المعاملة الوحش ض التقارر الرهي تلقى البيت األب
عض المقاالت  تب  ان أن  ا عاصفة الفنجان ف السجناء العرب وقامت في أمر
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ارتر أ إجراء  س  عض التصرحات ثم انطفأ الموضوع ولم يتخذ الرئ وصدرت 
ه مرات ومرات أنه ا ل وهو الذ أعلن في خط لمدافع عن حقوق اإلنسان في 

رة أو  قطع المعونة العس ستح أن  قاع العالم ولم يجد في هذا الموضوع ما 
ا حين فرض  ما فعل مع تر ة عن إسرائيل حتى تعود إلى جادة الصواب  المال
دا واضحا أن موضوع حقوق اإلنسان هو  ة قبرص.. و سبب قض الحظر عليها 

شهره الر  لما تأرجحت سالح إعالمي  ي في وجه االتحاد السوفييتي  س األمر ئ
و وواشنطن.   الموازن بين موس

  
ة   على هامش التسو

ة من الشرور ما هو أخطر من    س لنا أن ننسى أن على هامش التسو ول
شع أنواع االستغالل واالنتهازة  ة نفسها فإن إسرائيل قد مارست أ شرو التسو

رة السالم، فقد فرضت عل ة لف رة ثمنا للتسو ة وعس ا مطالب مال ى أمر
ات هائلة  م ارات من الدوالرات و المل ة  ة معونات مال والسالم.. ومن هذه التسو
ة ال  تين في النقب وهي منطقة عر من األسلحة المتطورة وٕانشاء قاعدتين جو

اإلضافة إلى إنشاء طر في س يناء ملك اليهود فيها أكثر من واحد في المائة 
ح  ة أن تص ة لهذه التسو ة.. وتكون النتيجة النهائ من شرم الشيخ حتى العق
ة مجتمعة.. وتكون إسرائيل قد حازت من  بر تفوق القوات العر إسرائيل قوة 
ه قوات حلف األطلنطي..  رة تتجاوز ما حازت عل ة وعس ا على مساندة مال أمر

ا  ا للدفاع عن أورو   والتصد لقوات حلف وارسو.وهو الذ تعده أمر
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ة   الهجرة اليهود

ة إلى    ة تتجاهل موضوع الهجرة اليهود وٕالى جانب ذلك فإن التسو
ل هذه الهجرة  أسره.. واألسوأ من ذلك تمو فلسطين وخطرها على الوطن العري 
ة عن طر  وتوطين المهاجرن اليهود في فلسطين يتم بواسطة الخزانة األمر

ات والقر  ل هذا إلى الضغ على االتحاد السوفييتي اله تجاوز األمر  وض.. و
ا  ة بين أمر للسماح بهجرة اليهود السوفييت.. بل إن أمر العالقات االقتصاد
ي  ة، فإن تصدير القمح األمر الهجرة اليهود ح مروطا  واالتحاد السوفييتي أص

ة من  احة الهجرة اليهود مد إ ح مرتهنا  ا أص ا، وهذا مظهر إلى روس روس
ي إلى الضغ  ض والكونجرس األمر آخر من مظاهر خضوع البيت األب

ذلك.   الصهيوني.. وانتقل هذا الضغ إلى االتحاد السوفييتي 

  
ارتر   بيجن و

عدها أن    فد وما  امب د ة في  احثات التسو ة م وقد بدا واضحا من بدا
ارتر يتعامل مع بيجن معاملة الند للند س  حدثه  الرئ أنه بين يد برجنيف ال 

ه التي  ت ل تحف مع أن الجانب اإلرهابي في سيرة بيجن معروف في  إال 
ا فهو من أصل بولوني  س فلسطين ا نفسها.. فضال عن أن بيجن ل نشرها في أمر
ة  ة أثناء الحرب العالم صورة غير مشروعة مع الكتائب البولند دخل إلى فلسطين 

ة.. وقد ارتر مصير الشرق  الثان قرر مع  ة  المساندة األمر ح اآلن  أص
أكمله.   األوس 
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ة    ارتر بهالة إعالم س  ارة الرئ ة تح ز وقد انطلقت األجهزة األمر
ة الخالفات بين المفاوض  ــو ــــ ارا جديدة لتســـ ا قدمت أف أن أمر ـــخمة توحي  ــــ ضــ

ــــرائيلي حول النقا المختلف عليه ـــر والمفاوض اإلســ ا.. وقد تكتمت وزارة المصـــ
ة على هذه ة األمر ار الخارج اء  األف حتاج إلى ذ ــفها ال  شــ الجديدة.  ولكن 

م أن  ح اف ألن  ة عبر ثالثين عاما  ـــة األمر ــــ ــ ــ اســ ــ ــ ــــ ــ ــ خارق.. فإن منهج السـ
ض وأنها تســتهدف  ة مطبوعة على أوراق البيت األب ار الجديدة هي إســرائيل األف

ــأن حمــــل الطرف العري على قبو  ــ ير  ــذ ــب التــ جــ ـــازالت.  و ـــد من التنـ ل مزـ
ع  ة . وال الالمواض ة آلراء إسرائيل اغة أمر مختلف عليها بين الطرفين هي ص

ة التي وضعها بيجن منذ  عة من الخط اإلسرائيل ار الجديدة نا بد أن تكون األف
  بدء المفاوضات.

  

ة ا تستهدف تدمير األمة العر   أمر

ة المعاهدة وٕان أخطر المواد ال   أولو مختلف عليها هي المادة التي تتعل 
ـــــوص عليها في اتفاقات  ــــ ــ ـــرة المنصـ ــ ــ ع االلتزامات المصـــــ ة على جم ــرائيل ــــ ــــ اإلســ
ســـــاطة أن الهدف  ـــترك، ومعنى ذلك ب ة ومنها معاهدة الدفاع المشــ الجامعة العر
ار  ة.. واألف ة العر ــ ـــ ة وعزلها عن القضـــ ان األمة العر ــــر من  ــ هو خلع مصــ

ارتر ال تعدو أن تكون ِ ا س  قترحها الرئ ــــْ لجديدة التي  ــــ وة من الحلو تحجب سـ
ــــرة معدال أو  ة المصـ ـــرائيل ـــروع المعاهدة اإلســ ه مشــ مرارة العلقم الذ ينطو عل

ة  –غير معدل  ــرد األمة العر ــ ة لتشــــ ـــيلة عدوان ة وســـــ وتكون المعاهدة في النها
انها ألشد األخطار.   وتعرض 
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ة مرف   وضة وال تلزم أحداالتسو

ع    علم سلفا وقبل توق ارتر أن  س  له يتعين على الرئ ومن أجل ذلك 
فد وتستند على  امب د ة  ة على نم اتفاق ة أن اتفاق ة المصرة اإلسرائيل االتفاق
ع اثنين  انت تحمل تواق ة ولو  ة ال تلزم أحدا في األمة العر س خطوطها الرئ

سا ومعه ة إذا وقعتها... وعشرن ملكا ورئ ع منظمة التحرر الفلسطين م توق
ا.  هذا السبب القانوني والدولي أن  ا قوم ون سب والسبب قانوني دولي قبل أن 
رة  ة غير متكافئة تنعقد في جو من الضغو العس مثل هذه المعاهدة هي اتفاق

ست لها ا.  ول طالنا أساس اطلة  مة  ، ومثل هذه الضغو تجعل المعاهدة  أ ق
ة. ة أو إلزام   قانون

تجلى عدم التكافؤ بين الفرقين المتعاقدين.. أن أحدهما إسرائيل تحتل    و
أراضي الفر الثاني وهي مصر، وقد أعلنت إسرائيل غير مرة أنها ال تنسحب 
ع معاهدة الصلح، أ أن االنسحاب مشرو  عد توق من األراضي المصرة إال 

ع معاهدة الصلح.. ع  بتوق ل ضغطا على مصر لتوق ش ساطة فإن هذا الشر  و
نتج عن ذلك  انت شروطها تلهفا منها على تحرر أراضيها.. و ائنا ما  المعاهدة 
ح العقد  ص ذلك  ملك اإلرادة الكاملة للتعاقد الحر.. و أن المفاوض المصر ال 

، واحتالل أر  طرة فر على فر سبب س اطال  ه في مثل هذه الظروف  اض
عد أن يتم الجالء الكامل عن األراضي  ون حرا إال  رة.. والتعاقد ال  القوة العس
ون  امل حرته.. و ه متمتعا  ح الفر الذ احتلت أراض ص ذلك  المحتلة و

  تعاقده حرا.
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ا    ة فهو ناشئ عن سلوك أمر طالن هذه االتفاق أما السبب الثاني ل
ا  العدواني .. ذلك أنه منذ أن ام الستة وأمر وقع العدوان اإلسرائيلي في حرب األ

س استمرار االحتالل  ات ضخمة تع م األسلحة المتطورة  تمد إسرائيل 
  اإلسرائيلي وتحول دون قدرة مصر على تحرر أراضينا.

قوتها    ــيها  ــ ــ ــــ ــر تحرر أراضــــ ــ ـــــ ــــ ـــبب الثالث أنه حينما حاولت  مصـ ــــ ـــــ والســ
ـــروع قامت أم ــــ ـــــ رة وهذا حقها المشــ ـــــ ــ ــ ــــ الدخول في الحرب إلى جانب العسـ ا  ر

األســلحة الوفيرة وأنزلتها في مطار العرش لتحول دون انتصــار  إســرائيل فأمدتها 
ــرائيل معا  ــــ ــــ ا وٕاسـ ع أمر ــتط ــــ ثيرة ال تســـــ .. وعلى ذلك دالئل  ــر ــ ـــ ــ ش المصــ الج

ارها.   إن
ة    ـــاتها هي ملك األمة العر ــ مقدسـ ـــطين  ع واألخير أن فلســـ ــــبب الرا والســ

الها  ملك أ عري أو ل أج ــاعدة، وهي ملك التارخ العري وال  ــالفة والصـ السـ
سا أن يتنازل عن شبر واحد من ترابها المقدس. ان أو رئ   فلسطيني ملكا 

ة    ــرائيل ة المصـــــرة اإلســـ م االتفاق ـــم مس صــ ة  ــو طالن التســـ ونظرا ألن 
ة غير نافذة وال ملزمة ألحد.. بل إنها غير ملزمة للشعب ا ح التسو لمصر تص

ة. اقي شعوب األمة العر   نفسه فضال عن 
ة..    ة الفلسطين القض ة  ذلك أن الشعب المصر له صالت خاصة قوم

ان  ة مصرة وحاكم بيت المقدس  انت عبر قرون متعددة وال ذلك أن فلسطين 
ة  ل المراجع التارخ ما تدل على ذلك  ــــر  ــــرا معينا من قبل فرعون مصـــــ ــــ مصـ

ـــر  ــ الدولة وأهمها عالم المصـــ ـــمى  ــ ســـ ن ما  ـــتد.. ولم  ــ ي برســـ ات المؤرخ األمر
ا عليها  ان وال م ملكها الثاني  مان الح ـــــل ـــر.. وسـ ــ عة لمصـ ة إال دولة تا اليهود

ا. ات المتحدة على أمر ام الوال  شأن أ واحد من ح
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ه سواء ا ف   المسلمون واألق

ار المقد   ة فإن فلسطين تمثل الد ة الدين سة للمسلمين أما من الناح
ارتر الذ يؤد دور  س  حتاج إلى تفصيل خصوصا للرئ ا واألمر ال  واألق
مسلم أعرف مشاعر المسلمين في مصر  سة التي يؤمها.. وٕاني  س في الكن القس
د أن الشعب المصر مستعد أن يخوض أرعة حروب أخر من  ع أن أؤ أستط

لى القبلتين وثالث الحرمين أجل تحرر بيت المقدس.. فإن بيت المقدس هو أو 
ا فإنها مسق رأس  يالشرفين وه ة إلى األق النس موطن اإلسراء والمعراج.. و

ة مظاهر أخر يراها  ارتر أن تخدعه أ س  س للرئ ه السالم ول ح عل السيد المس
  في القاهرة.

  

ة سبب هذه التسو   الحرب الثالثة 

ة األولى ثم الحرب   ا  ولقد عشت الحرب العالم ة مواك ة الثان العالم
ة الظالمة  ارتر أن هذه التسو س  د للرئ ع أن أؤ لألحداث وقارئا للتارخ وأستط
انت  ما  ة ثالثة تماما  ا في حرب عالم ة ستكون سب ح ة والالمس والالأخالق

ة. ة الثان ا في الحرب العالم ة األولى سب   العنصرة الظالمة في الحرب العالم

  
في أن    حت تدخل و عد ثورة إيران قد أص ة  ة الفلسطين نشير أن القض

عد انتصـــارها في ثورتها المجيدة أنها تعتبر نفســـها  ة وقد أعلنت إيران  آفاقا عالم
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ل  قين  يت المقدس.. وال ــطين و ــ ــ ــــ ــــتعمل على تحرر فلســ ــ ــ ــ دولة مواجهة وأنها ســ
ــيرة ة أخر ســــتنهج هذا النهج إذا بدأت مســ قين أن دوال إســــالم الجهاد لتحرر  ال

ة أو ظالمة ولكنها دفاع  ــت عدوان ـــ ســـــ ـــة.. وهذه الحرب المتوقعة ل ــــ ار المقدســـ الد
ء ووطنه المقدس.   عن الشعب الفلسطيني البر

ة حدها فإن الحرب تجلب المحارين    قف األمر على الدول اإلسالم ولن 
ة الثالثة.. وتكون أمر هذا تقع الحرب العالم ل أقطار العالم و استها من  س ا 

المساندة إلسرائيل هي سبب الكارثة الكبر التي تقع على العالم، ولن تكون القارة 
ة عنصرة  ة نازة عدوان ل ذلك من أجل حر عيدة عن هذه الحرب..  ة  األمر

ة. ة الصهيون   الحر

ــت    ـــ ــ ــ ــــ ســ أخذ األمر مأخذ الجد فل ارتر أن  س  ومن هنا وجب على الرئ
ة  ة الفلســطين ة واإلثارات القضــ األســاليب التلفزون ن معالجتها  م ة  اســ ة ســ لع

ــــي  ـــ ــ ــ رســـ ة إلى  ــــول مرة ثان ـــــ ــ ــ ــوات اليهود للوصـ ــ ــــ ـــــ حث عن أصـ ال ة وال  اإلعالم
ــالم  األمن الدولي والســـــ ــل  ــ ثير، إنه يتصـــ ـــة.. إن األمر أخطر من ذلك  ــ الراســ

ة. ة العدوان له تحت رحمة المصالح الصهيون ن وضع ذلك  م   العالمي وال 
  

ا   الفرصة األخيرة أمام أمر

ات المتحدة، ذلك أنه ال تزال    س الطر مسدودا أمام الوال ومع هذا فل
انة السالم العالمي.. ال يزال  الفرصة متاحة أمامها للعمل من أجل الح ولص
ا يجب  ار.. إن أمر االنه ان آخذا  ة رصيد في العالم العري، وٕان  ق ا  ألمر

ة..  ابها، وقد سب لها أن فعلت ذلك ولكنها لم تمضِ أن تعود إلى صو  إلى النها
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ع عام  م واقترحت  1948ففي ر ا في مجلس األمن عدولها عن التقس أعلنت أمر
أكملها ولكنها  ة لمدة خمس سنوات على فلسطين  بديال عن ذلك مشروع وصا

ار  س  ان الرئ الخ الصهيوني.. وٕاذا  عد.. وأخذت  ما  تر في حاجة تراجعت ف
م ايزنهاور فقد أخرج إسرائيل من األرض  س العظ إلى دليل فال أجد خيرا من الرئ
عد العدوان الثالثي الشهير..  ا  رطان مان فرنسا و فان العظ ة ومعها الحل العر
فد  امب د ة إلى أصحابها من غير مؤتمر جنيف وال  وقد عادت األرض العر

الزهد وقد أفلح الر  242وال القرار  الشجاعة و س ايزنهاور في ذلك ألنه تحلى  ئ
س ايزنهاور  ارتر إال أن يتخذ من الرئ س  س على الرئ ض، ول في البيت األب
طل السالم حقا  ون  ض وس أخذ عنه الشجاعة والزهد في البيت األب دليال وأن 

  وصدقا..

اتها    ارتر اآلن تحمل في ط س  عمل لها الرئ ة التي  مزدا من إن التسو
.. وال بد من تغيير جذر في  الدمار والخراب واالضطراب في الشرق األوس
ا قد تعرضت في السنين األخيرة لسلسلة  ة.. وخاصة أن أمر اسة األمر الس
ا توازها سلسلة من االنتصارات لصالح االتحاد  ا وأفرق من الهزائم في آس

ارتر الحاضر السوفييتي.. إنّ  س  ة هو موقف  موقف الرئ ة لألمة العر النس
ل جماهيرها  ة  .. وهذه هي قناعة األمة العر امل وعلى طول الخ عدائي 
ا والشرق األوس والعالم أجمع  ارتر أن ينقذ أمر س  ع الرئ ستط وجوارحها.. و
ارتر أن يختار بين  س  ة وعلى الرئ ة الصهيون اسة األمر من عواقب الس

ة من جا حاجة إلى أن ندله الصهيون نب والسلم العالمي من جانب آخر، ولسنا 
ان  حتاج إلى دليل.. خصوصا إذا  ، فإن طر الح والعدل ال  على الطر

ام األحد. سا في أ ارتر قس س    الرئ
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  أحمد الشقير                                         

ة   األمين العام المساعد للجامعة العر

س الو  قاورئ  فد السور لد األمم المتحدة سا
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  الـة رجـثالث

  ورـد بلفـصنعوا وع
  

الطائرات  ة  –وعد بلفور  ا وفرنسا  –طائرات أخر تحمل وعودا عر طان بر
ة  ا يتقاسمون التر قاومون وعد بلفور  –وروس ا  طان ر  –يهود بر وز

 –ة تكشف التفاصيل وثائ سر    –يهود يتصد للوطن القومي 
غالم   شر لوايزمن 

  
ة األولى تجتاز أعنف 1917في خرف    انت الحرب العالم ، حينما 

ة من المنشورات على  ة بإلقاء حموالت متعاق مراحلها، قامت الطائرات البرطان
صورة عامة، وعلى وجه التحديد فوق المدن  ة في أرجاء العالم  ات اليهود الجال

ة وا ا غرا األلمان ة من بولون ة والمناط التي تقطنها الجماعات اليهود لنمساو
حر األسود شرقا.   حتى ال

ة "للدول    ح ــــــ ــــ ــ ـــورات موجهة إلى المجتمعات المســ ــ ــ ــ ــــ ولم تكن هذه المنشـ
ــد  ــ ــ انوا هم القصــ انت في حرب مع دول الحلفاء، ولكن اليهود  ــطى" التي  ــ ــ الوســ

  أوال وأخيرا.
  

قول ما يل ان هذا المنشور،    ي:و



  

-78-  

ة   وزارة الخارج
  1917نوفمبر  2
  

  :عزز اللورد روتشيلد
ـــرح التالي  ــ ـــ ــ ومة جاللته، التصـ ة عن ح ا الن م،  ــرني جدا أن أبلغ ــــ ــ ــ سـ
ة وقد عرض على الوزارة  الذ ينطو على العطف على أماني اليهود الصــــهيون

  ه.رتَّ وأقَ 
س وطن قومي  إنّ  ــــــ ــــ ــ عين العطف إلى تأســ ومة جاللة الملك تنظر  ح

ة، على للشـــ ــطين، وســـتبذل جهدها لتســـهيل تحقي هذه الغا عب اليهود في فلسـ
ا أنه لن يُ أن ُ  ة التي فهم جل ة والدين غير الحقوق المدن ـــأنه أن  عمل من شــ ؤتى 

مة اآلن في فلســطين، وال الحقوق والوضــع  ة المق تتمتع بها الطوائف غير اليهود
ه اليهود في البلدان األ اسي الذ يتمتع  ".الس   خر

ة علما بهذا التصرح. ة الصهيون طوا الجمع أن تح   وأكون ممتنا لكم 
  

مس بلفور –المخلص      آرثر ج
  

ة  ة واألجنب عرف في المصادر العر ح  ومنذ أن صدر ذلك التصرح أص
ة  ة إلى اسم وزر الخارج اسم تصرح بلفور، أو وعد بلفور، نس على السواء 

ة التي أصدرت ذل ة في البرطان قة دول ك التصرح؛ وهو من غير رب أخطر وث
اة  عد ذلك إلى الح ة، وانتقلت  اة العر القرن العشرن، فقد تغلغلت آثاره في الح
ات  ات وحروب، وتحد ة، وستظل تلك اآلثار قائمة تتمثل في قالقل واضطرا الدول
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ان الصهيوني في فلسطين، وتزول م ة، إلى أن يزول الك ة ودول عه إسرائيل عر
ة، تشارك المجتمع العري نضاله  أكملها إلى الحظيرة العر الدولة، وتعود فلسطين 

ة الكرمة للوطن والمواطن. اة العر   من أجل الح

ــــله ال    أصـــــ ـــرح بلفور،  ــــ ع أن ير تصــ ــتط ــ ـــ ســ والزائر إلى متحف لندن 
ســـر ع ته ال مس بلفور" وفي أعلى زاو ع "آرثر ج ارة وزارة صـــورته، مذيال بتوق

قعة  ه  ـــطرة، وتبدو ف ــــ ع فوجدت أحرفه قلقة مضــ ة. وقد تأملت في التوق الخارج
ـــــوداء  ـــة  منســ ــ اســ ـــــ غمر تارخ الســ ـــــ ـــواد ســ الســــ ــجل حافل  ــ ــ الحبر، لتنبئ عن سـ

زد.. وال  عدها، على مد خمســــين عاما و ة من  اســــة األمر ــ ة، والســ البرطان
ه.   يزال التارخ مفتوحا على دفت

ـــأنه في لندن، إلى والواقع    شــ احثات  ـــرح بلفور منذ أن بدأت الم أن تصــ
عيدا  انت تؤلف،  ة،  ة رهي ة درام ــرح ــــ ة يؤلف مســـ غته النهائ ـــــ صــــ ــدر  ــ ــــ أن صـ
ح  ــ ــ ، لتصــــ ة أخر ة درام ــرح ــ ة، مســــ ــــبورج والقاهرة وم طرســــ ارس و عنها، في 
ــــتعمار العالمي في  ـــول االســـ ا من فصــــ ـــال خطيرا عات عد فصــــ ما  ـــرحيتان ف المســــ

  قرن العشرن.ال
ــتعمارة في لندن تدرس    ــ ــ ة واالسـ ـــهيون ــ ادات الصــ انت الق ذلك أنه حين 

ان  ــمت وهدوء التدابير الالزمة إلقامة وطن قومي لليهود في فلســــــطين،  ــ في صــ
ــا  ـــــ ــ ــ ــــ ــة، وروسـ ــــــ ــــ ــ ــة واإلمبراطورــة االفرنســ ــار: اإلمبراطورــة البرطــان الثالثــة الك

مــا بينهم ال حــاورون ف ــة، ينــاورون و ـــر ــ ــ ــــ صـــ ــة الرجــل المرض، الق ـــــام تر ــ ــ ــــ قتســـ
ة، التي توشك على االنتهاء.   اإلمبراطورة العثمان

قة واحدة في لندن، فإن الوثائ التي    ان وعد بلفور قد صدر في وث وٕاذا 
العشرات، لتقرر مصير "ممتلكات"  انت تعد  صدرت في عواصم دول الحلفاء 
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ة.. وقد صدرت هذه التصرحات قبل وع عضها الدولة العثمان ان  د بلفور، و
ل زمان  ض ذلك.. شأن االستعمار في  عضها على نق ة و لصالح األمة العر

ان.   وم

ــين  لُ وَّ وأَ    ، هي مراســــالت حســ ماهون، وقد بلغت عشــــر  –هذه الوثائ م
ــــائل ابتدأت في  ــ ــنة  14رســ ــ ، وهي 1916مارس  10وانتهت في  1915يوليو ســــ

ة إال  ـــم ــ ــــورة رســ ــ صـ ـــــر  ـــائل مطولة، لم تنشــ ــ ل، وهي تؤلف في رســ عد زمن طو
منح األمة  ا، وتتعهد  ا بين فرقين: برطان ـــــ ــ اســ ــ ـــ را وســــ ـــــ ــ مجموعها تحالفا عســ

ـــتقاللها، والعرب، على لســــان قائد ثورتهم، يومئذ   ة حرتها واسـ الشــــرف  –العر
ـــين  ــ ـــاعدة دول الحلفاء لتحقي  –حسـ ــ ة، ومسـ الثورة على الدولة العثمان يتعهدون 

ة األولى.انتصارهم، في ال   حرب العالم
ومــة    ـــم الح ــ ـــ ــ ــ ــاســ ـــاحــات الكومنــدو هوجــات  ـــــ ــــ ــ ضــ ، إ وثــاني هــذه الوثــائ

ة (يناير  عد انتهاء الحرب العالم ــتقالل البالد ووحدتها  ــ ــ ــ ــــ يدا الســ ة تو البرطان
1918.(  

عة من قادة    ـــــ ـــــادر إلى ســ ـــرح البرطاني الصــ ــ : التصــ وثالث هذه الوثائ
ــتق ـــــ ــــ ــاالســـ ومــة جاللتــه  ــاعتراف "ح ــادة للعرب" (يونيو العرب  ــ ــ ــــ ــ ــ الل التــام والســ

1918.(  
ه الجنرال اللنبي إلى األمير    ــــرح الذ أدلى  ـــــ ــــ : التصـ ع هذه الوثائ ورا

ة تطاب  ــو م واجب الشـــرف، للوصـــول إلى تسـ ح أن الحلفاء ملزمون،  صـــل " ف
ر  ة" أكتو عنيها األمر، وحثه أن يث بهم ثقة قلب ات الشعوب التي    .1918رغ

أن "الغرض الذ وخامس هذه    ـــي  : التصــــرح البرطاني االفرنسـ الوثائ
ـــــرق.. هو التحرر التام  ا العظمى في نهجهما في الشــ رطان ــــا و ه فرنســـ ترمي إل
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ة  ومات وٕادارات قو ــطهاد الترك لها، وٕاقامة ح ـــ ـــعوب التي طال اضـــ ــ النهائي للشـــ
ــتقلة لألهالي الوطنيين ار الحر واإلرادة المســ ـــلطتها من االخت ـــتمد سـ ، "نوفمبر تسـ

1918."  
ــــورات قذفتها الطائرات    ــــ ــ : فهو مجموعة من المنشــ ــــادس هذه الوثائ ــ ـــــ وسـ

ــطين، تدعو األهلين إلى الثورة على  ــ ــــ ــــ ة، ومنها فلســ ة على البالد العر البرطان
ـــمام إلينا نحن  ــ ا والجنود العرب، "هلموا لالنضــ ــــــ ـــــد الضـ ة، وتناشــ الدولة العثمان

انت الذين نجاهد ألجل الدين وحرة العر  ما  ة  ح المملكة العر ـــــ ب، حتى تصــــ
م.. "يناير    ".1917في عهد أسالف

ا وفرنســا،    رطان ا و و بين روســ س ب : معاهدة ســا ع هذه الوثائ وســا
صـــورة  التفاصـــيل والحدود وأســـماء المواقع، مع خارطة ملحقة، خالصـــتها  مليئة 

طرة البرطان ة، وأن تكون ســورا عامة أن تكون العراق وشــرق األردن تحت الســ
طرة  ة تحت الســـ عض المناط التر ة، وأن تكون  طرة الفرنســـ ولبنان تحت الســـ

ة. ندرون ميناء حرا لتجارة اإلمبراطورة البرطان ة، وأن تكون اإلس   الروس
ا، على أن تكون    فا وع ــطين، فتنال إنجلترا ميناء ح ة لفلســــ ــ النســــ أما 

اقي ف فا ميناء حرا لفرنســــا، و عد ح لها  عين شــــ ة،  ــأ فيها إدارة دول ــطين تنشــ لســ
ة "أبرل  ــــرف م ة الحلفاء وممثلي شـــ ق االتفاق مع  ا  ــارة روســـــــ ــ ـــتشـــ مايو  –اســــ

1916."  
ان   عة في الدراما الخطيرة التي  قوم بها دول ت تانت تلك الفصـــول الســـ

ــة أخ قــابلهــا في لنــدن درامــة رهي ــة األولى..  ر الحلفــاء في غمرة الحرب العــالم
ام أنها أخطر من الدراما األخر ذات    ذات فصل واحد، أثبتت األ
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ة  ــة مثيرة ظلت خاف ــ ــــ ـــل الواحد قصــ ــــ ان وراء ذلك الفصـــ عة.. و ــ ــ ــــ ـــــول الســ ــ الفصـــ
شفتها الكوارث والحوادث..  ة على التارخ إلى أن   تفاصيلها مستعص

ة، وأرعة    وقد تمثلت الكوارث والحوادث في خمس عشرة ثورة فلسطين
ام إسرائيل، وتشرد الشعب الفلسطيني عن وطنه، وأخيرا اتجاه حروب  ة، وق عر

م العري المعاصر إلى وقف النضال العري، والصلح مع إسرائيل واالعتراف  الح
ة احتاللها ألغلى رقعة في الوطن العري الكبير.. هذا إذا استمر  شرع بها، و

م المعاصر على حاله وضالله.   الح

ثفة ومن أجل ذلك أ   ا أن نضع أمام المواطن العري صورة م ح واج ص
يف  ــأ، و ــ ــ يف نشــ ـــرح بلفور،  ــــ ـــرح الخطير تصـ ــــ ــة ذلك التصـ ــ ــ موجزة، عن قصــ
ة  ة البرطان ه الجال يف ثارت عل ة والبرطانيين، و ه أقالم الصــهيون تعاقبت عل
يف انتهى األمر  ، و ــد له وزر برطاني يهود عر ــ ــ ـــ ــ ــ يف تصــ ة، و اليهود

ــرا، إلى إصــــد ــب، ولكنه ما يزال حاضــ ا فحســ ــ س تارخا ماضــ له ل اره، فإن ذلك 
ائد. ح وعد بلفور إحد وثائ التارخ ال ص افح إلزالته، و   قائما، ن

ة،    اســـ قة ســـ وث ة،  ومة البرطان وٕاصـــدار هذا التصـــرح من جانب الح
ة، وقد قفز على هذ ة الثان ا برز على مســرح األحداث في غضــون الحرب العالم

ان  تور وايزمن الذ  ة في إنجلترا، وفي مقدمتهم الد ــهيون ـــــرح زعماء الصــــ المسـ
ة  ة للحر ان داع ولوف الذ  اء في جامعة مانشستر، وناحوم سو م أستاذا للك
ة األمر،  ا في أوتيل قصــر رجنت؛ وفي بدا ت ة في لندن، متخذا له م الصــهيون

ـــهيمــــان عمله ــــ ــــ رة الصـــ ــة للف ــرا على الــدعــا ــــ ــــ ــالمقــاالت والخطــب ا قــاصــــ ــة،  ون
ـــة  ـــاســـــ ــ ان بلفور؛ النائب في البرلمان البرطاني، من أوائل الســـ ــــاالت؛ و واالتصــــ
ار  ه المندفعة في الت قرأ خط ة.. ومن  البرطانيين الذين تشروا الدعوة الصهيون
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عيدا  ح  عد أن أصـــــ ــة تلك التي ألقاها في مجلس اللوردات  ــ ـــهيوني، وخاصـ الصــ
م، ير فيها  ا مفتونا، مصــداقا لقوله المأثور "أنا صــهيوني أكثر عن الح صــهيون

  من أ صهيوني آخر"..
ـــة    ــ ـــــ ــــ ا، الحت فرصـ ا دخولها الحرب إلى جانب ألمان وحينما أعلنت تر

ا  انت برطان ــــهيونيين.. فقد  ــــ ــــتعمارين البرطانيين والصـــ ــــ العمر للفرقين: االســـ
ة لتف ــق الدولة العثمان ــ زد أن تســ ــة األســــــد، تتطلع منذ قرن و ــ حصــ ا  وز برطان

ـــتعمــار  ــ ــــ ــــ ــة تتطلع إلى ذلــك اليوم حتى تجــد طرقهــا إلى اسـ ـــهيون ــ ــ ــ ــ ــانــت الصـــ و
س المؤتمر  ة، ورئ تاب الدولة اليهود ـــاحب  ــــ ــــ ــ ــطين.. ذلك أن هرتزل صــ ــ ــــ ـــــ فلسـ

ال  ـــهيوني األول الذ انعقد في  ــ ــ ــرا  –الصــ ــــ ســـ ــو ــــ ) قد حاول إقناع 1897( –ســـ
ــ ــ طان اليهود في فلسـ ــت ــ اسـ ــلطان عبد الحميد  ـــتعان الســـ عد المرة، واســ طين، المرة 

ــــمع من  ســ ـــــال ذرعا، ولم  ـــــل فشـ اإلمبراطور غليوم لتحقي هذا الهدف ولكنه فشـ
ع قدما واحدة من البالد  ــهيرة "ال أقدر أن أب ــ ــ ــلطان عبد الحميد إال قولته الشـــ ــ ــ الســـ
ماليينهم.. فإذا قسمت اإلمبراطورة  حتف اليهود  ست لي بل لشعبي.. فل ألنها ل

حصــ م إال على جثثنا، ولن سّــ ل اليهود على فلســطين بدون مقابل، إنما لن تقُ فقد 
ان"   ...*أقبل تشرحنا أل غرض 

ان السلطان عبد الحميد قد مات،    ة األولى  وحينما نشبت الحرب العالم
ذلك هرت ـــاد، ومات  ــ ــــ ــــلطان محمد رشــــــ ــ ــــ ــ تور وايزمن.. ز وخلفه الســ ل، وخلفه الد

ــهيونيين والبر  ــ ــار الصــ ــ صــ ــع وتطلعت أ ة لتوضــــ طانيين إلى اإلمبراطورة العثمان
ان  ما  ــرحة،  ـــطين إرة على المشــــ ــــرحة وتقطع إرا إرا، وتكون فلســـ على المشــ

                                                           
ز هرتزل  ودورثي * غ (مترجمة ) بيروت :مر ان صا غ (إعداد),هليدا شع س صا حاث ,أن  األ

 .22ص 1973,2م.ق.ف, –
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ة  ـــهيون ــترك بين الصــ يخشـــــى الســـــلطان عبد الحميد.. ومن هنا بدأ التحالف المشـــ
  واالستعمار البرطاني.

ـــير هر   ــ ــ ــــ ــه الســـ ت مــا  ــة ف ـــرار هــذه الحق ــــ ــ ــ رت والمواطن العري يجــد أســـ
ما قال عن نفســــه "الشــــخص األول من الشــــعب اليهود  ان ،  ــموئيل الذ  صــ

يف قدر له أن دّ الذ قُ  ــنر  ـــ ــ ــ ــــ ة".. وسـ حتل مقعدا في الوزارة البرطان ر له أن 
  المقدس. تون من صانعي تصرح بلفور في لندن، وأول بناته في بي

ا، إال أن   اس ن س ه الوزار لم  صهيونيته  وصموئيل هذا، مع أن منص
ما لو  ة األولى ومصير فلسطين في نهايتها،  قد جعلته ينظر إلى الحرب العالم
ا  يرا صــــهيون ر تف ف ة..  ومة البرطان ة للح اســــة الخارج ــ ان مســــؤوال عن الســ
م  ه بوزارة الح ت ـــــعارا.. وفي م ـــــ ا حديثا وشــــ نط منطقا برطان عقال ووجدانا، و

ار  .المحلي في لندن راح يدون أف ضع الخط   ه، و
مأل المنطقة الشاسعة من سورا    وها نحن نراه يتحدث عن "التذمر الذ 

م األجنبي.. وأن الحرب  طــالبون في التحرر من الح ــان  ـــــ ــ ــ ــــ إلى الخليج ، والسـ
ا. م.. ومن ضمنها فلسطين مستقبل  .ستنتهي بهزمة تر فتح أمام هذه األقال وس

ـــــ ــ مصــ ــطين أن تحظى  ــــ ا العظمى هي آخر.. وٕاذا قدر لفلســـ ير جديد فإن برطان
ة هامة في  ما لها من مصــالح اســتراتيج ة الشــأن األول في ذلك المصــير  صــاح
ــوع  ة في موضـــ ومتنا (!!) أن تولي عنايتها الجد .. وٕان على ح ــ ــرق األوســـ الشـــ
ــطين ذلك البلد الذ يتاخم قناة  ـــــ ــــ طرة على فلسـ ـــــ ــ ــ ـــيخلف األتراك في الســـ ــــ ــــ من سـ

س".   السو
ــم   قول هررت صــ تور وايزمن للمزد من و الد عد ذلك أنه اتصــــل  وئيل 

ة المعلومات عن الحر ـــــطين، وأنه "قد تجلت أمامه أهم ة وعن فلســـ ــهيون ــــ ة الصــ
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ة بوضوح، ألن فلسطين لو فصلت  ا العظمى االستراتيج موضوع مصالح برطان
ون  ، وســـ م أ من الدول الكبر ما هو المحتمل، ووقعت تحت ح ا،  عن تر
عرف التعبير العري لصاح "وامصيبتاه"!! ان صموئيل    ذلك خطرا عليها. ولو 

ــة" رأ هررت وخ ــتراتيج ــ ــــ ـــــ ــا العظمى االسـ ـــالح برطــان ــ ــــ ــ ــ وفــا على "مصــ
ة على إقامة دولة  ـــانحة للعمل من داخل الوزارة البرطان ــة الســـ ــ ــموئيل الفرصــ ــ صــ

ة في فلسطين.   يهود
ــــع من نوفمبر    ــــ ــير الحرب  1914وفي اليوم التاســـ ــــ ن مصـــــ ، وحين لم 

ة ــير إدوارد غرا وزر الخارج ــــ ــ ــ ــموئيل الســــ ــ ــ ــــ ة  معروفا زار هررت صــــ البرطان
ة للمصــالح  النســ ة فلســطين  ال عن مصــير الحرب وأهم ه طو يومئذ، وتحدث إل
ــــة وأن  ـــة التر ــل أن تتمزق اإلمبراطورـ ر لــــه "أن من المحتمــ ـــة، وذ ـ البرطــــان
ــطين  ــــ ص فلســ ـــــ ــ ـــــعب تخصـ ــ ة الكبر قد يجعل من الصـ اختالفات الدول األورو

ـــنحت لتنفيذ أمان ــ ــــــة قد ســـ مة لواحدة منها.. ولعل الفرصــ ــعب اليهود القد ــ ي الشــــ
أرع  ة" قبل أن تسق فلسطين  ذا "دولة يهود ة فيها"؛ ه وٕاعادة إنشاء دولة يهود

حر. الها، وسهولها، من النهر إلى ال مألون ج   سنوات، وأهلها 
ـــموئيــل يُ    ــــ ـــــ ــا الــدولــة  نّ زَ وراح هررت صــ ــة مزا ــة البرطــان لوزر الخــارج

ـــالح البر  ــ ــ ــ ـــ ــ ــة حفــاظــا على "المصــ مــا قــال اليهود  " ليز ــة"، وٕان "النفوذ اإلن طــان
س مثل هذه الدولة،  ـــــ قوم بدور هام في تأســــ ه أن  ـــرحة "يجب عل ــ ــ ارة الصــ الع
ألن وضـــع فلســـطين الجغرافي وقرها من مصـــر يجعل صـــداقتها إلنجلترا أمرا له 
ــــــيين في  ــ ــ عـــد أن حــذر من أطمـــاع األلمـــان واالفرنســــ ـــة اإلمبراطورــة" هــذا  أهم

  المنطقة.
  



  

-86-  

ـــة و    ة، قد أبد حماســ ة البرطان ــموئيل أن وزر الخارج قول هررت صـــ
م الضــرورة"  ح ان يجب أن "تضــم ســورا إلى فلســطين  رة، وســأل إذا  لقبول الف
بيروت ودمش  نة  مة الرأ إدخال أم س من ح وأجاب هررت صموئيل أنه "ل

م ان غير اليهود الذين ال  ــ ــ ــــ ــ ــ بير من الســ لهم.. ثن تمألنها تحتو على عدد 
م إذا ضــــمت ســــورا إلى فرنســــا، إذ أنه أجد للدولة  ون هناك نفع عظ وأنه ســــ

ة" ة أن تكون لها جارة أورو   .اليهود
ـــورة تحت    ــ ــع البالد الســ ــ ــ ضـ ـــموئيل قد أراد أن  ـــح أن هررت صــــ ــ وواضــ

ــعب الفلســـطيني في  ــور مع الشـ ــارك الشـــعب السـ شـ ة حتى ال  ــ طرة االفرنسـ الســـ
افحة الصهيون قى أهل فلسطين وحدهم في الميدان..م   ة.. و

ة،    ة البرطان تف هررت صموئيل، بهذا الحديث مع وزر الخارج ولم 
ـــطين"  ـــتقبل فلســ رة مفصـــــلة في الموضـــــوع عنوانها "مســ عد ذلك مذ ــع  ولكنه وضـــ

ة. اسة البرطان سي للس   قيت أثناء الحرب العظمى المرجع الرئ
ـــا وا   ــموئيل بنشـــ ألُ وقام هررت صــــ جهدا في  فر في داخل الوزارة، ولم 

ــة.. وقــد خــانــه المنط مرة  ــهيون ــــ ــ ــ ــة خــدمــة ألهــدافــه الصــــ يــد حججــه البرطــان تو
ة قد اقترح في إحد  ة البرطان ر أن وزر الخارج اعترافه نفســـه، ونحن نراه يذ
ات على هررت صموئيل "أن تكون فلسطين بلدا محايدا في ظل ضمانة  المناس

ة، ووضـــــ ه دول عج ـــموئيل لم  ة على األماكن المقدســـــة" ولكن هررت صــ ع الرقا
ومة وهم يؤلفون خمسة  ان العرب لهذه الح ه في قبول الس ا هذا الحل وأبدا "ارت
ـــطين قبل اندالع هذه  ــ ــــتولت على فلســ ا قد اســـ ان... ولو أن ألمان ــ ــ ـــــداس الســـ أســ

ــموئي فا على مصــــر".. وهررت صــ ل لم الحرب الســــتطاعت أن تشــــن هجوما مخ
ر في  ف انها حينما  ــ ــ ـــداس ســ ــ ــة أسـ ــ ــطين يؤلفون خمســ ــ ر أن العرب في فلســ يتذ



  

-87-  

ق لألمر، للطعن في أ  ــــت ــ ــ ــ ــطين، ولكن ذاكرته تســ ــ ــــ ــ ة في فلســ إقامة دولة يهود
ة عد الدولة اليهود ست   !!اقتراح آخر 

د    ة، براسة المستر لو ة، وتألفت وزارة ائتالف وتغيرت الوزارة البرطان
تور وايزمن جورج، وجاء ا ة على أيد الد لمستر بلفور الذ اعتن الصهيون

ة  ة وتجددت وتأكدت.. وانتقلت الحر ة.. وتألقت اآلمال الصهيون وزرا للخارج
ة من الدعوة واألمل، إلى التطبي والعمل.   الصهيون

ا    رطان ا و ــ ــ ــــ ــ و، بين روسـ س ب ــا ــــ ــــ ة عقد معاهدة سـ وتم في هذه الحق
م تر ة إلى فلســـطين، أن وفرنســـا لتقســـ النســـ ان مضـــمونها  ة، و ة الدولة العثمان

فا  ة.. وأن تكون ح ون تحت اإلدارة االفرنســ ضــم شــمال فلســطين إلى ســورا ل
ة.. وثارت ثائرة  ـــطين تحت إدارة دول ــ اقي فلســــ ون  ا وأن  ميناء مفتوحا لبرطان

الســـير مارك  االجتماع  ادرت  ة في لندن، ف ادة الصـــهيون س وهو الذ الق ســـا
ة مع ندّ  رة وقع االتفاق تور وايزمن ورفاقه مذ و، فقدم الد ـــي جورج ب ــــ ـــــ ه االفرنســ

س (يناير  ـــا ــ ــــير ســـ ــتعمار اليهود 1917إلى الســــ ــ عنوان "إعادة االســــ انت  ) و
ة: س حتو على ثالث مواد رئ   لفلسطين" والبرنامج 

اليهود    ا  ــــم ــ ــــ عترف رســ ة، تنص المادة األولى أنه: يجب أن  أمة يهود
ة  الرغ ومة ذات الشأن أن تعترف  ان اليهود في فلسطين، وعلى الح ومنهم الس

  والضرورة إلعادة االستعمار اليهود إلى فلسطين".
ـــامــل    منح يهود البلـــدان األخر  ـــة أنـــه "يجـــب أن  وتنص المـــادة الثـــان

ـــهيل  ــ ــ ــ ــ ل تســ ــطين  ــ ــ ــــ منح يهود فلســـ جب أن  ــطين، و ــ ــــ الح في الهجرة إلى فلســـــ
ذلك شراء األراضي".لل ة فورا و   حصول على الجنس
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يل    ومة ذات الشأن أن تقر تش وتنص المادة الثالثة أنه "يجب على الح
ومة...  ة الح ة الســتعمار فلســطين من قبل اليهود، تكون تحت حما ة يهود شــر
ا  ة، زراع ل ناح فلســطين في  نها من النهوض  ة ســلطات تم وأن تعطى للشــر

ا واجت ــلطة وثقاف ــ ـــ ــ ل سـ ة والموانئ.. و ك الحديد ـــــ ــ ــ ا، وح بناء الطرق والسـ ماع
  أخر إلعمار البالد".

رة    حــث المــذ ــــة البرطــانيين ل ــــ ــــ ــ ـــــاســ ــ ــــ ــ وانعقــدت عــدة اجتمــاعــات مع الســـ
تور وايزمن مع المستر بلفور  ة، واجتمع الد وأجر  – 1917مارس  –الصهيون

ة.. ثم اجتمع مع ــهيون ــــ ــ ــ ــاعده اللورد  معه حديثا مطوال حول المطالب الصــــ ـــــ ــــ مســـ
تور وايزمن  ة، وقد اســتشــعر الد ســل، وهو من أكبر أنصــار الصــهيون رت ســ رو
ا في فلســـطين..  من هذه االجتماعات أن فرنســـا مصـــرة "أن تكون لها الكلمة العل
حيرة طبرا شامال حوران  ا إلى  وأن تكون المنطقة التي تبدأ من خ يبدأ من ع

  من ح فرنسا".
انت هذه همســة    أن يبذلوا جهودهم و ا إلى الزعماء الصــهيونيين  برطان

ات المتحدة في هذا  الوال ـــتعينوا  ــ ــــ ســـ ــــا، لإلقالع عن هذا الموقف وأن  ــ ــ في فرنســــ
ارس قام بتعبئة القو  ولوف إلى  ــو ــ ـــدد.. وقد تم ذلك فعال.. فقد ســــــافر ســ الصـــ

ـــي براندي تور وايزمن إلى القاضــ ـــا.. وأبرق الد ة للضـــــغ على فرنســ ــهيون ز، الصـــ
أن  ي ولســــون،  س األمر ي صــــاحب النفوذ الكبير على الرئ ــهيوني األمر الصــ
زنا عن طر  ـــيين ونحن نأمل أن نقو مر ة هي مطالب االفرنسـ ــ ســ ة الرئ "العق

ا". هود أمر ة و ومة األمر   الح
ا، فقد    ارس ثان ة في واشــنطن أوال وفي  وقد نجحت المســاعي الصــهيون

س األمر انت أعلن الرئ ـــرة" و ــ ــ ـــــ ات المتحدة ترفض االتفاقات الســ ي "أن الوال
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ـــا في  زا خاصـ ـــا مر و" التي جعلت لفرنسـ س ب ــا ة "ســ ــمل اتفاق ــارة تشــ هذه اإلشــ
  فلسطين..
ضم    ة، ذهب وفد صهيوني  ة الدول ن إخراج فرنسا من اللع عد أن أم و

تور وايزمن واللورد روتشـــلد، لمقابلة المســـتر بلفور  ه  1917يناير  –الد ا إل وطل
ع..  ـــج ــ ــــ التشـ ا  ـــرحا نهائ ــــ ــ ة تصـ ومة البرطان "أن الوقت قد حان لكي تقرر الح
غة  ــ ـــ ــــ ع وطلب إلينا أن نقدم صـــ ــج ــــ ــــ ة التشــ ان موقف الوزر البرطاني في غا و

  تصرح لنعلنه أمام مجلس الوزراء في أقرب وقت"...
اسم 18وفي    غة  ادة  تموز قدم اللورد روتشلد إلى المستر بلفور ص الق

ة تقبل مبدأ االعتراف  ومة البرطان أتي: "إن الح ة تنص على ما  الصهيون
ة  ة في ظل حما اته الوطن وطن قومي للشعب اليهود في أن ينشئ ح فلسطين 
عد النتيجة الناجمة في الحرب.. وٕان من الجوهر  عقد صلح  ستؤسس حالما 

ة في فلس ة اليهود م ذاتي داخلي للقوم س منح ح طين مع حرة الهجرة، وتأس
ة لالستعمار إلعادة اإلنشاء والتقدم االقتصاد في البالد". ة يهود   هيئة وطن

ــوع بين يد    ح الموضــ ة وأصــــ ــهيون ادة الصــ وٕالى هنا فقد انتهى دور الق
ـــة  ـــ انت تلقى معارضــ قتها  ــ ــ ة.. ولكن هذه الوزارة والوزارة التي ســــ الوزارة البرطان

ة الصـــ رة وهدفا، وال بد لنا من وقفة قصـــيشـــديدة للحر ة، ف نه هذه ر هيون ة لنر 
  المعارضة.

ــتون عاما على    ــ ــ ــ ــى ســـ ــ ــ ــــ عد أن انقضـ وقد يندهش المواطن العري اآلن، 
ة  ـــرح بلفور، أن تقول له الحقائ التارخ ـــرح بلفور  نّ إتصــ ـــة لتصــ أول معارضــ

ـــة قد بدأت  الذات، وأن هذه المعارضـــ ة  ــــعة انت من الجماعات اليهود ضــ قبل 
ة  انوا من أعالم الجال ادتها  ــــرح، وأن الذين تولوا ق ــــ ــ ــ ـــــدور التصــ ــ ــ ــ أعوام من صـــ
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انة المرموقة في الجامعات  ــــحاب الم ــ ــــ الذات، ومن أصــــ ا  ة، وفي برطان اليهود
  والمؤسسات العامة المختلفة.

ة    ي، وحجج قانون ــحة، ومنط ذ ـــ ــ ــفة واضــ ــ ــة فلســـــ ــ ان لهذه المعارضـــــ و
ة نقرأها  اتبها هو من وأسانيد تارخ تبت في يومنا هذا، وأن  اليوم فنحسب أنها 

صورة عامة. ة  الصهيون   أنصار العرب الصادقين، تنديدا بتصرح بلفور، و
القول    الغ  ة إولســت أ نه لو عثر عليها أحد الذين خطبوا ضــد الصــهيون

ة  1975في األمم المتحدة في عام  ال الحر ــ ــ ــــ ــ ــ ل من أشـ ـــــ ــ ــ شــــ ا بإدانتها  مطال
ــ ـــ عتبر أنها العنصـــ ـــتزد، وأن  ــ املة من غير زادة لمســـ ــــتطاع أن يتلوها  رة الســــ

الذات.   تبت لألمم المتحدة 

ة في فلسطين قد ولدت يوم ولدت    والواقع أن المعارضة إلنشاء دولة يهود
ة تستهدف جمع شتات اليهود وعودتهم إلى  ة قوم حر ة نفسها،  ة الصهيون الحر

ة فلسطين، وقد هبت راح المع ومة البرطان انت الح ارضة من جهات متعددة، و
ة لتصرح  غة النهائ ست آثارها على الص على علم بهذه المعارضة، وقد انع

الذات...   بلفور، وفي فقراته االحترازة األخيرة 

ـــة جماعة الحاخامين والمتدينين من    ــ ــ ـــ ــ ـــد لهذه المعارضـ ــ ــــ وأول من تصــــ
س منهم، ـــة األرثوذ عاد ال  اليهود، فهؤالء، وخاصــ يرون أن العودة إلى أرض الم

ح هو  م التلمود فإن السيد المس ح، وأنه حسب تعال ظهور السيد المس تتحق إال 
ــــرائيل،  ــ ـــــاء مملكة إسـ عمل على إنشــ ـــيرة اليهود إلى بيت المقدس و ــ قود مســ الذ 
ة، وٕانشــــاء وطن قومي يهود  ة اليهود ة، والقوم ــهيون ة الصــ ومن هنا فإن الحر

ة، و في فلســط م اليهود ل ذلك يتجافى مع التعال ح هو وحده أين،  ن الســيد المســ
ــــاحب الح المقدس في تحقي النبوءات، و  ــ ــ ن غورون، أصــ ن هرتزل ووايزمن و
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ـا هـذه  قـا ــــرعـة هللا، وال تزال  ــــ ــ ــ في نظرة هؤالء المتـدينين هم هراطقـة يخـالفون شــ
عد أن قامت ـــرائيل.. ولو أنها  الجماعة المتدينين تناد بهذه الدعوة، حتى  ــــ ــــ إســـ

حت قليلة األثر والخطر.   أص
عد ذلك من جمهور من مثقفي اليهود، من دعاة    ــــة  ــ ثم جاءت المعارضـــــ

ة، واعتبروا الدعوة  ة اليهود رة القوم ــالح والتحرر، وهؤالء أعلنوا نبذهم لف ــــ ــ ــ اإلصـ
ه  ــ ــ ــــ ــ ـــح وايز) وقد شــ ــ ــــ م هذه الجماعة (اســـ ان زع ة، و ة رجع ة حر لهذه القوم

ة اسيون فاسدون" الحر أنها "رقصة رجل مجنون يؤديها س ة    .*الصهيون

ة عن اليهود،  وانبرت جماعة أخر من علماء اليهود تنفي الصــفة القوم
ة، وٕان اليهود يؤلفون جزءا  العالم ة  ــف منذ البدا ــــ ة دين يتصـــ وٕان العقيدة اليهود

ــهيون" والعودة إليها ال  ـــ ــ ــوا فيها، وأن "صـ ــ تتعد أن تكون متمما لألمم التي عاشــــ
ادة ا ال صلة له بإقامة وطن قومي يهود أو دولة ذات س   .**رمزا دين

ة، جاءت من    غير أن المعارضــــة المجادلة المحاورة، الصــــائحة الصــــاخ
بر من اليهود الــذين أطل عليهم، يومئــذ، "االنــدمــاجيون" وهؤالء هم  مجموعــة 

أن على اليهود حيثما وجدوا  انوا ينادون  ــعوب التي الذين  ــ ــ ـــــ أن يندمجوا في الشـــ
ــون بين ظهرانيها، وأن اليهود غادروا فلســــطين منذ نيف وعشــــرن قرنا، ولم  شــ ع
عد أن عاشـــوا فيها آالف  انها  ــ ن إخراج سـ م عد لهم ح قانوني فيها، وأنه ال 
اناتها  قة وٕام السـنين، وأنه حتى لو طرد العرب من فلسـطين، فإن مسـاحتها الضـ

ة المح ــــاد ــ التالي االقتصــ عاب يهود العالم أجمع، و ــــت ــ دودة تجعلها عاجزة عن اســ
لة من غير حل.. وعلى هذا فإن الخير لليهود أن  ة مشــ لة اليهود فســتظل المشــ

                                                           
* Franshish alou; Not by Power – The growth of Zionizm p 256. 

 ** Encyclopedia Brittanica vol 23, Page 955. 
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ة  ــــروا على العالقة الروح ــــ ــــ قتصــ رة الرجوع إلى القدس، وأن  يلغوا من أذهانهم ف
طان فيها فلسطين دون السعي لالستيالء عليها واالست ة    .واألدب

ــة في    ــر اليهود ــــ ــ ــ مثلون أعظم وأرقى العنــاصــــ ــان هؤالء االنــدمــاجيون  و
ــة اإلنجليزــة"  ــة اليهود ــان لهؤالء جمعيتــان مرموقتــان، األولى "الجمع إنجلترا، و
تور  ين اليهود" براسة الد ة "هيئة المندو ، والثان فيور لود مونت تور  براسة الد

  دافيد الكسندر.
ات المتحدة   ة تعرف  وفي الوال   انت لجماعة االندماجيين اليهود جمع

ة األولى حينما  ــها خالل الحرب العالم ــــ ــــ ة" ترأســ ة األمر ــم "اللجنة اليهود ـــ ــــ ــ اسـ
ـــــدار وعد بلفور  احثات دائرة في لندن إلصـــ يف، وخلفه  –انت الم ــ ــ جاكوب ســــ

ات  ر اليهود في الوال ار مف الهما من  ـــولزرجر، و ـــ ــــ ـــة ماير ســــ ــ ــــ ــ ــ في الراسـ
ــة إمــا ملحــدون، أو أنهم المتحــد ــة اليهود ــالقوم ة، وقــد أعلن األول "أن المؤمنين 

ــــة العظمى من  عتقــــدون أن العقــــل عــــاجز عن فهم الوحي اإللهي، وأن األغلب
م الثاني فقد  ة"... أما الزع انة اليهود الد س لهم أ اهتمام  الصهيونيين اليهود ل

مق ة على أســـاس أنها تناقض الد ة الحقة في عارض الصـــهيون مقراط ة، فالد راط
ة ذلك البلد.. وأن  قوم حتفظوا  ــون في بلد ما عليهم أن  ــ ــــ ــــ شــ ع نظره "أن الذين 
ـــتكون  ـــطين ســـ ــ ان فلسـ ـــــ م في سـ ومة تتح ن ح ة التي تهدف إلى تكو ــهيون الصــــ
ون لها معنى عملي  ة لن  ة.. وأن الصـهيون مقراط اد الد سـ الم مناقضـة أل

ـــح ال ــ ــ العزم على ســ م إال  ــــطين وحرمانه من ح الح ــــعب الموجود في فلســـــ ـــ شــ
ــــنين، وجاءت هذه *الذاتي" عد عشـــــرات السـ ــــحة  ة الواضـ .. وقد تحققت هذه الرؤ

  النبوءات على لسان عقالء اليهود أنفسهم!!
                                                           

 *The Middle East in world affairs: Lenczowski George Page 315. 
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وفي غمرة هذا الصراع العقائد بين الصهيونيين والال صهيونيين، بدأت   
ـــه ـــــ ــ ـــاالتها بزعماء الصـ ــ ــــ ة اتصــ ومة البرطان ــعوا الح ــ ــ ـــ ضــ يونيين تطلب منهم أن 

عد هزمة  قه  ة تطب ومة البرطان ــطين، تتولى الح ـــ ة إلى فلســــ ـــــ ــ النســ ــروعا  ــ ــ مشـــ
ان الســِّ  ة واحتالل فلســطين، و س يالدولة العثمان ة ســا س صــاحب اتفاق ر ســا

ــا، هو  – ـــامه بين إنجلترا وفرنســ ـــرق العري واقتسـ و التي خططت لتجزئة المشـ ب
الن ة.بير المفاوضين  ومة البرطان ة عن الح   ا

ة، وعلى رأسها  1918يوليو  18وفي      تقدمت المجموعة الصهيون
عد درسها أهداف  ومة جاللته،  غة تنص على أن "ح ص روتشيلد ووايزمن، 
فلسطين الوطن القومي للشعب  االعتراف  ة تقبل المبدأ القائل  المنظمة اليهود

أن ينم ، وح الشعب اليهود  ة اليهود ة في فلسطين تحت حما اته القوم ي ح
ومة جاللته أنه من  الحرب.. وتعتبر ح عد عقد السالم، في أعقاب الظفر  تنشأ 
ة إلعادة التوطين  ة استعمارة يهود صورة حرة، وٕانشاء شر الالزم.. هجرة اليهود 
حثها والبت فيها مع ممثلي البالد.. وأن التفاصيل يجب  ة  ة االقتصاد  وللتنم

ة".   المنظمة الصهيون

قتا الحوادث وعلمتا    ـــت ـــ ــ ــ انت الجمعيتان اليهوديتان البرطانيتان، قد اســــ و
اســم  غته تتحدث  انت صــ ا هاما  اســ انا ســ مه، فنشــرنا ب بهذا المشــروع قبل تقد
انت في الواقع تدافع عن حقوق العرب في فلسطين،  اليهود البرطانيين، ولكنها 

ــة، فقــد أعلنــت هــاتــان الجمعيتــان في وتتولى الــدفــاع عن وجوده م وحقوقهم القوم
ـــــار  اء انتصـــ ـــرور أن ــ الغ الســـ ـــتقبل ب ــ القول: "إننا نســـ ـــترك موقفهما،  ــ انهما المشـــ ب
ة  ه من ازدهار الجال ش البرطاني في تقدمه نحو فلســطين، لما ســيترتب عل الج

اقي ة في فلسـطين، ومنح اليهود األمان والحرة، والمسـاواة مع  ان..  اليهود السـ



  

-94-  

ولكنا علمنا أن زعماء الصـهيونيين في هذه البالد يردون مشـروعا أكبر له صـفة 
الصــفة  ة في فلســطين  المســتعمرات اليهود ة.. وأن القصــد هو االعتراف  اســ ســ
أن  ـــهيوني القائل  ــ ـــــي.. وهذا ينبث من الرأ الصـــ اســـ ــ ــ ــاس ســــ ــ ة وعلى أســــ القوم

ـــة  ـــة في العـــالم تؤلف قوم ــاعـــات اليهود ـــل قوة الجمـ بال وطن.. ونحن نحتج 
ة، وٕان اليهود حي ة عقيدة دين ــد هذه النظرة.. ونحن نعتبر اليهود ــ ـــدة ضـــ ما ثوشــــ

ــــون  شــــــ ع ة للبالد التي  ــــالح القوم ــــ الروح والمصــ ل إخالص  ـــــلون  ــ ــ وجدوا يتصـ
ة في فلسطين.. ستقضي إلى د ة يهود اليهود في  مغفيها.. ولهذا فإن إنشاء قوم

أنهم غراء ذلك فقد أثار مخاوفنا أن  العالم  ــون فيها.. و ــ ــ ــ ــــ شــ ع في البالد التي 
منح اليهود في فلســطين حقوقا خاصــة تتجاوز الحقوق التي  البرنامج الصــهيوني 
ــة  ــ ـــ ــــ ــــ ــاسـ ـــــ ــ ـــ ــ ــازات ســ ون لليهود امت ــاقي أهــل البالد.. فال يجوز أن  ينعم بهــا 

أجمعه ة على الشعب اليهود  ة في البالد، إن ذلك سيجلب ن ن إ .. و واقتصاد
مة مع  ازات من شـــأنه أن يوجد أحقادا أل ات وامت منح اليهود في فلســـطين أفضـــل
ــرق  ــ ــــ ــ ــ ـــيؤد إلى ردود فعـل محزنـة في الشــ ـــ ــــ ــ مـا ســ األجنـاس والمـذاهـب األخر 

  .*أجمع"
ولقد نشرت الجمعيتان اليهوديتان هذه الحجج الدامغة قبل صدور تصرح   

ا، وانقضى زهاء ستين عا ستة أشهر تقر شهد التارخ الدولي بلفور  ما على ذلك ل
ما  أن المأساة المروعة التي أفضى إليها تصرح بلفور قد هز "الشرق أجمع" 

ذلك الغرب أجمع!! أ اليهود البرطانيون، بل تناولت    تن

                                                           
مز"،  * ار)  24جردة "التا  .1917مايو (أ
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ة نفســها أمام    ومة البرطان ة رأت الح وٕالى جانب هذه المعارضــة اليهود
ومة.. ادتها أحد الوزراء، وهو وزر  معارضـة أشـد وأقسـى في داخل الح وتولى ق

ن مونتاجو.   الهند المستر ادو
  

بير في المجتمع    ز  ـــة ذات مر ـــان هـــذا الوزر من عـــائلـــة يهود لقـــد 
ة موضــــوع إصــــدار  ــورة جد صــ حث  ة ت البرطاني، وحينما بدأت الوزارة البرطان

ـــــار حملة ضـ ـــطين، قام الوزر اليهود  ــ ة لفلسـ ــ ــ النســ ـــرح لليهود  ــ ة ندد فيها تصـ
ـــدار تصـــــرح  ة أن تمتنع عن إصــ ومة البرطان ـــد الح ة، وناشــ ـــهيون ة الصــ الحر
ــات مجلس  النقاش والحوار في جلســـ تف  ـــطين، ولم  ــأن فلســ ــ شـ ــالح اليهود  ــ لصـ

ــائل، األولى في  ــــ ـــــارة في ثالث رســ ــ ـــته الضـ ــ ــــجل معارضـــ  22الوزراء، ولكنه ســــ
ة في  ـــــطس والثان ــ ــ ــــ ــبتمبر والثالثة في  14أغسـ ــ ــــ ــــ ر  9ســ انت هذه  1917أكتو و

ع من إصدار تصرح بلفور. التحديد قبل ثالثة أساب   الرسائل 
ة،    ة أخر من تلك الحق وقد ظلت هذه الرسائل الثالث مع وثائ رسم

ع  ة نشرها في ر ومة البرطان ة عن الرأ العام، إلى أن تولت الح محجو
شفت أسرارها 1966 ة عن الصراع اأنها .. ف مة تارخ ر الضار ذات ق لف

ة  ومة البرطان ستحث الح رن، أحدهما  ة إلى معس ة العالم الذ قسم اليهود
عارض  د إنشاء وطن قومي يهود في فلسطين، والثاني  ان يؤ على إصدار ب

اسة معارضة شديدة ومن غير تراخ وال هوادة.   هذه الس

ـــا،    قرـ ــا ع ــــه األولى عنوانــ رت ـــه وقــــد اختــــار الوزر اليهود لمــــذ فجعلـ
ان عنوانا مثيرا ينطو على تهمة خطيرة  ة"، ف ــــام ة عدوة الســـ ومة البرطان "الح

رته  ة، وقال في صدر مذ ومة البرطان ومة جاللته إتوجه إلى الح اسة ح ن "س
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ع  ة في جم ة من حيث النتيجة، وستكون ميدانا ألعداء السام ة للسام هي معاد
ة ل ــهيون ــ ة أنحاء العالم.. لقد بدت الصـ ــ ــ اسـ ــــورة دائمة على أنها عقيدة ســـــ صـ ي 

ا، وٕاذا تعلقت  ن االنتماء إليها من قبل مواطن مخلص في برطان م ــــارة، ال  ضــــ
عينــا إنجليز يهود على جبــل الزتون (القــدس) وتطلع إلى اليوم الــذ ينفض 
ون  ـــطين، فإنه  ــ عود إلى مزاولة الزراعة في فلســـــ ا عن حذائه ل ه تراب برطان ف

أنه غير أهل  بذلك قد ة، ومعترفا  ة البرطان ــ ــ ــــ ــ ــ أهداف تتناقض مع الجنسـ تعل 
 ، مواطن إنجليز ه  ا العظمى، وال ينظر إل اة العامة في برطان بنصيب من الح
ومــة  ــة من قبــل الح ـــهيون ــ ــ ـــــ ــة  الصــ ــالحر عترف  ــور أن  ــــ ــ ـــ ــ إنــه من غير المتصـ

ــطين يج ــ ـــــ علن أن فلســــ أن  ــتر بلفور  ــــ ـــ ــ فوض المســ ة وال أن  عاد البرطان ب أن 
." ا للشعب اليهود سها وطنا قوم   تأس

ة،    ة الصهيون الحر اق منددا  ه في هذا الس سرد رأ ع الوزر اليهود  وتا
انة للمواطنة التي يتمتع بها اليهود  اها خ ة، معتبرا إ ة اليهود ا وجود القوم ناف

ة، يدا انوا، ثم انتقل في حواره إلى الجانب العري من القض حرارة حيث  فع عنها 
الدفاع عنها، على حين أن الشعب الفلسطيني ومعه  ال  ان مو ما لو  وحماسة 
ان يدور في الجلسات السرة التي  أسرها، لم تكن ندر وقتئذ ما  ة  األمة العر

ة. ة الرهي عقدها مجلس الوزراء البرطاني، في أجواء الحرب العالم   ان 

قرأ ذ   ـــمع الوزر والمواطن العري، حين  ــ سـ اد  رة،  ـــم من المذ ــ لك القسـ
قول عن الوطن القومي اليهود "أنا ال أعلم ماذا  ح وهو  ــ صـ صـــرخ و اليهود 

ـــأنـــ عني  ــروع، ولكني أفترض أنـــه  ــ ــ ــ ــــ ـــلمين  ه يجـــبعني هـــذا المشــ ـــ ــ ــ على المســــ
ع  حيين أن يخلوا الطر أمام اليهود، وأنه يجب أن يوضــع اليهود في جم والمســ

فلســطين بنفس الطرقة التي ترت المراكز الممتاز  صــورة خاصــة  طوا  ة، وأن يرت
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الفرنســـيين، وٕان المســـلمين في فلســـطين ســـينظر إليهم  اإلنجليز، وفرنســـا  إنجلترا 
نتيجة المتحان ديني". ة فق    غراء.. ورما تعين أن تمنح الجنس

  
قول   عود ل عد أن يناقش الوزر اليهود مضـــار المشـــروع الصـــهيوني   و

يـــد القـــاطع أنــه ال يوجــد  : أوال التو ـــاد ــد أرعـــة م لمجلس الوزراء "أرــد أن أؤ
حا أن اليهود البرطاني  ــح ــــ س صــــ .. وأنه ل ــــعب اليهود ــ ــ ــــمه الشــ ــ ــ ــيء اســ ــــ شــــ
حي البرطاني  ما أن المســ ان إلى شــعب واحد.. تماما  اني ينتم واليهود اإلســ

ان إلى شعب واحد.. حي االفرنسي ال ينتم   والمس
ـــهدون إجالء إا: إذا قيل ثان   ــ ـــتشـ م ســـ ــطين هي وطنهم القومي فإن ن فلســــ

ل أقطار  ـــعب آخر وافد من  ــ ـــ ــطين عن طر شــ ــ ــ ــ ا في فلســ م حال ـــعب المق ــ ــ الشـــ
ــل لغــات العــالم، وال  ــأخــذ من البالد خير مــا فيهــا، واليهود يتكلمون  األرض، 

علم  لنا  ما بينهم.. إال عن طر ترجمان.. و عون أن يتفاهموا ف أن عودة ستط
ـــمع من أ  ــ ــــ ة، ونحن لم نسـ ــطين ال تتم إال عن طر إرادة إله ــــ اليهود إلى فلســــ

ح المنتظر.. ون هو المس ا من مستر بلفور واللورد روتشيلد س   صهيوني أن أ
ارها    ن اعت م اليهود، أو  طة  ــطين اليوم مرت ــ ــــ ـــــ ر أن فلسـ ثالثا: إني أن

ح أن  ــح شــــوا فيها.. وأنه صــ ع ــالحا ألن  انا صــ بيرا في م ــطين لعبت دورا  فلســ
عــد اليهود قــد لعبــت  ــالمي، و ــــ ــ ــ ــذلــك في التــارخ اإلســــ ، ولكنهــا  التــارخ اليهود
حي أكبر مما قدر لها في أ بلد آخر".. التأكيد دورا في التارخ المس   فلسطين 

ارعة في رسالته إلى أن اليهود "قد    شير الوزر اليهود إشارة  عد أن  و
ة التي نســــتحقها" يختم حصــــلوا من خيرات بر  ثير من نســــبتنا العدد ا أكثر  طان

ومة  الجهد األكبر لد الح قوم  ان  ــيلد الذ  ــــ ـــيرا إلى اللورد روتشــ ــــ رته مشـ مذ
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ـــتعدة أن تبذل  ومة مسـ أن الح ــيلد  علم اللورد روتشــ قول: وأرغب أن  ة ف البرطان
اة ل جهدها لتحصل لليهود في فلسطين على الحرة الكاملة في ا الستقرار والح

.. وٕاني أطلب  ة أخر مذاهب دين ــاواة مع أهالي تلك البالد الذين يدينون  ــ ــ ــ المســــ
ـــدق هذا  ــ ـــــ صــــ اد المواطن العري  عد من ذلك" وال  ومة أن ال تذهب أ من الح
ة  ه من رؤ ه الوزر اليهود قبل نصــــف قرن من الزمان، وما ف ت قرأ ما  الذ 

ة نشـــرت هذه الوثائ صـــادقة، ومنط علمي رشـــيد.. و  ومة البرطان لوال أن الح
رها. ة لما ترددت إسرائيل أن تدعي تزو   صورة رسم

ة    عث بها الوزر اليهود إلى الوزارة البرطان ة التي  وفي الرسالة الثان
ة 1917أيلول  14( ومة البرطان ن ال تصدر أ تصرح بهذا إ) ناشد الح

ون مضمون التص ان ال بد من الموضوع، وأن  رح في أضي الحدود، إذا 
ة  ة غر ة حر قول في لهجة حازمة صارمة "أن الصهيون إصدار شيء ما، وراح 
.. وخلفه دولنسون من  ا، وأن مؤسسها تيودور هرتزل مواطن نمساو على برطان
ة  ا فإن زعماء الصهيون ولن، وخلفه أوتو ودرورغ من برلين، وأما في برطان

ذلكأ  تور هرتس من النمسا،  أجانب هم  ا، والد تور جاستر من رومان فإن الد
م مرة  أن أرجو ل حال فإني ملزم  ا.. وعلى  م وايزمن من روس تور حاي والد
ة  ومة البرطان اسم الح لمات من قبل أ متحدث  أن ال تستخدموا أ  ة  ثان

اسي،  المعنى الس أنه يوجد هنالك شعب يهود  ش فهم منها  ع وأن أ يهود 
انتمائه إلى إنجلترا  ا هو في المنفى  ا، أو أمر طال اآلن في إنجلترا، فرنسا، إ
ة  ومة البرطان ان هنالك من داع ألن تقول الح ا.. وٕاذا  ا وأمر طال وفرنسا وٕا

ة أنها تواف من حيث المبدأ أن تهيِّ  ومة البرطان  ىءشيئا فإني أقترح أن تعلن الح
قاء في  الفرصة عون وال يردون ال ستط لمساعدة اليهود على االستقرار ممن ال 
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ومة  ح ة  ومة البرطان شون فيها.. ولكني أفضل أن ال تقول الح ع البالد التي 
  أ شيء".

ة" وقد اعتذر    وفي الرسالة الثالثة جعل الوزر اليهود العنوان "الصهيون
ـــار إلى "أنه في المقدمة عن إزعاجه للوزارة البرطا ــ ـــوع، ولكنه أشـــ ــ ة في الموضـــ ن

غداد  ة في  ة تعمل في الســـفارة البرطان مة من ســـيدة برطان وصـــلته معلومات ق
ة؛ وتشــير تلك المعلومات إلى أن قســما من  ولها معرفة واســعة في الشــؤون العر
عتبره غير   ، ــام األخر ــ ـــائر األقسـ ســ ــتوطنه العرب  ــ سـ ــطين) الذ  ـــورا (فلســـ ســ

ـــخى التقديرات فإن اليهود في العرب (الي ــــ ـــ ــ مة.. وفي أسـ ـــــهم القد ــــ ــ أنه أرضــ هود) 
اقي هم  حيين يؤلفون الخمس، وال ــ ان، والمســـ ــ ــ ن أن يؤلفوا رع السـ م ـــطين  فلســ
حول دون  ا  ســـــ ا رئ ــب ـــيدة قولها "إن هناك ســـ المســـــلمون العرب" ثم ينقل عن الســ

ة، وأن ــت يهود ســــ ـــتقلة.. وهو أن البالد ل ــ ة مسـ ـــــطين يهود ـــلمين  جعل فلسـ المســـ
عد هذه  ــــاءل الوزر اليهود  ـــــ ــــ ة.." ثم يتســ ــلطة اليهود ــ ـــــ ــ ــ السـ قبلون  والعرب ال 
انات عن وضع اليهود في فلسطين، قائال: "وهل هناك من مجال في فلسطين  الب

ان  وٕاذا حدث ذلك، فمن هم الذين يجب إخراجهم  –المهاجرن  –للمزد من الس
تور و  حماس الد ــــة يجب أن من البالد.. إنني معجب  ــــ ايزمن ولكن هذه الحماســــ

، وهم الذي الذين يخالفونه الرأ قاع الضرر  سيتعرضون للجالء  نال تؤد إلى إ
شفت عن الكارثة  ة واضحة نفذت إلى المستقبل و إذا نجحت خطته".. وتلك رؤ
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ـــطيني، ولكن أَ  ــعب الفلســـ ــ الشــ الكوارث التي  نىَّ التي حلت  الي  ـــــتعمار أن ي لالسـ
الشعوب!   تحل 

ة    ة يهود ثم سرد الوزر اليهود قائمة تحتو أسماء ست وأرعين شخص
ا،  ا في برطان اء وأساتذة الجامعات وذو المراكز العل ار األط ا من  في برطان
عارضون في إنشاء الوطن  ا، وأنهم  مثلون الرأ اليهود في برطان دا أنهم  مؤ

ومة البرطان .. وناشد الح مثل القومي اليهود ة بوصفه الوزر اليهود الذ 
ال قبل أن تتجاهل رأ المواطنين البرطانيين  ر طو ا "أن تف رأ اليهود في برطان

  اليهود"..

ــالوطن    ـــتــه األخيرة للتنــديــد  ــ ــــ ــ ــ ولعــل الوزر اليهود أحس أنــه أمــام فرصـ
ــدين ال  ــة  ــأنــه يلقي مرافعتــه دفــاعــا عن اليهود حــاول  ، فراح  القومي اليهود
ة وغير  ا، يهود ة من أفواه المراجع العل ـــات العلم ــــ ســ المقت ـــالته  ــــ ة، فمأل رســ قوم
ــاء  ــهيوني وٕانشــ العدول عن تأييد البرنامج الصــ ة  ومة البرطان قنع الح ة، ل يهود

. المنط قنع  أن االستعمار يخضع للعلم و  ..   الوطن القومي اليهود
ا قوله "منذ أن استولى نقل أوال، عن الحاخام اليهود األكبر في بر   طان

ا، نحن مواطنون في  اس الرومان على فلسطين، لم نعد نحن اليهود مجتمعا س
ة  عقائد ساطة نحن إنجليز وافرنسيون أو ألمان ندين  ش فيها، و البالد التي نع
اة  ة معروفة، ولكنا نقف في نفس المصير في الح معينة، ونمارس  طقوسا دين

ة، وفي الحقو  ات مع سائر المواطنين اآلخرن,.. وٕاذا سئلت ما الوطن ق والواج
اسي على  ع س س لها طا ة ل ة فإني أجيب أن اليهود اسي لليهود ع الس هو الطا

س ة) ل طة الكبر التي تر إسرائيل (التارخ طةاإلطالق.. وأن الرا الجنس  ت را
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طة الدين المشترك.. ونحن نعتبر أنفسنا مواطنين ف ش ولكن را ي الوطن الذ نع
اتنا وحقوقنا أن نعمل من أجل  ه هذه الكلمة.. وأنه من أعز واج ل ما تعن ه  ف

  خير هذا الوطن".

س مؤتمر الحــاخــامين المنعقــد في    ــا، عن رئ ، ثــان ونقــل الوزر اليهود
ا) في  ــنا  1917يونيو  28افالو (أمر ــ ــ ــ ــــ رســ قوله: "إننا نحن الحاخامين الذين 

ة دعوة أنفســنا لخدمة  ان في أ س لليهود م شــرعة هللا نعلن أنه ل هللا، والعارفين 
ة. أو حتى إقامة وطن  اســ ة أو من أجل دولة ســ ة أو قوم تقوم على أســس عرق
ــرائيل  ـــــ ــحي بها من أجل إســــ ــ ــــ ــ ن أن نضـ م ة ال  ـــــرائيل الدين ــــ ه.. إن إســ معترف 

، وقد جاء الوقت لنعلن من هذا ا ـــر ــ ن العنصــ ــــرة ذات التكو لمؤتمر أننا العنصـــ
عدم الرضا  ة. وعلى ضوء هذه الرسالة، فإننا ننظر  د إسرائيل ذات رسالة دين نؤ

ة هدفها غير ديني. ة حر   على أ
جي    ـــــنيور لو ــــادرة من الســ ــ انات صـ ، ثالثا وأخيرا، ب ونقل الوزر اليهود
س لوزارتي  ــي المعروف، ما رئ ــ اســــــي االفرنســ ــ ــ ـــيو رناخ الســ ا والمســـ طال وزراء إ

ع أعلنا ة  1917ه في ر أن اليهود ة وتأكيدهما  ة الصهيون ارهما للحر في استن
ش  ع ون للبلـد الـذ  ـان يجـب أن  ـة وأن والء اليهود حيثمـا  هي عقيـدة دين

ه وال بلد له سواه.   ف
عث بها الوزر اليهود إلى مجلس    ة التي  انت المرافعات الكتاب تلك 

ة أثناء انعقاد الجلسات تقل عنه حرارة الوزراء البرطاني، ولم تكن مرا فعاته الشفه
سع تور وايزمن لم  عترف بها، منددا وناقدا، فقد قال  هوحماسة، وحتى الد إال أن 

ارة ساخرة ومررة أنه "عندما عرض موضوع فلسطين على وزارة الحرب (  4في ع
ن مونتاج ر) ألقى أدو ن استخالص الحج وأكتو م ا ضدنا، و ا قو ج التي خطا
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ة، لكن الحماس  ة للصهيون ة المعاد ة التي نشرتها الحر أدلى بها من مجمل الدعا
ل ذلك،  ة في معارضته،  اد انت  الدة الحس التي  مه آلرائه و الذ الزم تقد

ي وهو يتكلم"!! ان ي أنه    أذهل الوزارة، وقد علمت 

ـــت علينا ا   ــة عرضـ عد هذه الجلســ تور وايزمن " قول الد غة ثم  ــ لوزارة صــ
قة، مما يدل على التراجع  غة الســا جديدة لمشــروع الوطن القومي، بدال عن الصــ
انت  ــتعدة ألن تقدمه إلينا، فقد  ــ ــــ ــ ــ ة مســ ومة البرطان انت الح ال ما  المؤلم ح
وطن قومي  ــــاؤها  عاد إنشـــ ـــطين يجب أن  ــ غة األولى تنص على أن "فلســ ـــــ الصــ

ة ت غة الثان حت الصـــ " فأصـــ س وطن قومي في للشـــعب اليهود تكلم عن.. تأســـ
ــفل س وطن ســ ة تتكلم عن.. تأســــ غة الثان ما أن الصــــ  .. ــر اليهود طين للعنصــ

ة قد أبرزت موضوع  غة الثان ما أن الص  .. قومي في فلسطين للعنصر اليهود
ــا وهــذا النص قــد  ــة الموجودة حــال ــة للطوائف غير اليهود ــة والــدين الحقوق المــدن

المرة".فسر على أنه تقييد    لعملنا أو تعطيل له 
قـة عقـدهـا مجلس الوزراء    ـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــــة سـ ــــ ــــ ــ ولقـد أفلح الوزر اليهود في جلسـ

ســـبتمبر) إلى ســـحب موضـــوع الوطن القومي اليهود من جدول  18البرطاني (
د جورج، ووزر خارجيته بلفور غائبين عن هذا  س الوزراء لو ان رئ األعمال، و

ــا ــاقي الوزراء االجتمــاع، ولكن الوزر اليهود  ــة فــإن  ن وحــده في هــذه المعر
، بدرجات متفاوتة..  شـأن الوطن القومي اليهود دون إصـدار التصـرح  انوا يؤ
ي  ان للدور األمر وعاد الموضوع إلى جدول األعمال في اجتماعات الحقة.. و

ة. ادة الصهيون فة موقف الق   في هذه المرحلة دور حاسم رجح 
تور وايزم   قول الـــد ــاعـــب التي أوجـــدهـــا اليهود و ــ ــــ ــ ــ ن "إن تخطي المصـــــ

ــروع الوطن القومي اليهود  ــ ــ ــ ــــ طانيون إزاء مشــ قد  وومنهم الوزر مونتاج –البر
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ـــــن ( س ولســ ـــان الرئ ــهيرة التي جاءت على لســــ ــــ ة الشـ ر  16جاء عقب البرق أكتو
ا للتصرح".1917   ) بتأييد أمر

ه الدراما  1917وفي اليوم الثاني من نوفمبر    ــ ــ ــــ ــ ــ شــ ما  قول وف المثيرة، 
تور وايزمن  ة أصدر بلفور إالد ة في وزارة الحرب البرطان احثات نهائ عد م نه "

ــــادق  انت الوزارة مجتمعة لتصــ ما  ـــرح بلفور.. وف ــهير المعروف بتصـــ ه الشــــ تا
نــت في هــذه المرة مــدعوا،  ــاتبهــا، و نــت أنتظر خــارج م على النص النهــائي، 

س  رتير وزارة  –فأحضر لي سا ة س تور  –الحر ا د قة هاتفا "إنه غالم  الوث
نـــت  ــذ  ن الغالم الـ ـــاد األمر فلم  ــذا الغالم في  وايزمن" إني لم أحـــب هـ

ما"!! ان حدثا عظ أن األمر  نت على علم    أنتظره، إال أني 
س ولسون،    وقبل أن ينشر هذا التصرح، عرض نصه النهائي على الرئ

ات المتحدة، فاقتر  س الوال موافقته، وفي رئ ومة  1918فبراير  14ن  أعلنت الح
ة في  طال ومة اإل ة تأييدها له، ثم أيدته الح ذا تبنى 1918مايو  9االفرنس ، وه

ا بإقامة وطن قومي  ة، تصــــرحا دول ات النها ة على عت الحلفاء، والحرب العالم
  يهود في فلسطين.

ة،    ــطين على يد القوات البرطان ــ ــــ ادة الجنرال اللنبي، وتم احتالل فلســـــ ق
ــل ب صـــــ ادة األمير ف ق ة  منتها القوات العر أ  نوعلى م ــين.. وته ــ ــــرف حســـ الشـــ

المسرح في بيت المقدس للرجال الثالثة الذين صنعوا التصرح في لندن: هررت 
م وايزمن. تور حاي   صموئيل، والمستر بلفور، والد

ـــطين في عام    ـــموئيل إلى فلســ ــــامي المن 1920وجاء هررت صــ دوب السـ
س األول للوطن القومي  ان الرئ ة ف ومة البرطان ة عن الح ا ـــطين ن األول لفلســ

  اليهود في فلسطين.
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ع    ــتر بلفور، في ر ــ ــ ــــ عده، المسـ وهو  1925وجاء إلى بيت المقدس من 
ــة من جبــــل  ــ ــامعــــة العبرــــة على مقر فتتح الجــ ــانين من عمره ل قترب من الثمــ

  الزتون.
عــــدهمــــا،    ــاء من  م وايزمنوجــ تور حــــاي ون  1948، في عــــام *الــــد ل

ة في فلسطين. س األول للدولة اليهود   الرئ
ــفحات    عد ذلك الصــ ــنعوا وعد بلفور.. وتوالت  هؤالء هم الثالثة الذين صــ
ات.   والن
ــتين لذلك الوعد الظلوم، في هذا    ــ ــ ــــ ر الســــ ة الذ وها نحن نقف على عت

  اليوم المشؤوم.
  

   1976ي الثان نتشر 2القاهرة   
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

                                                           
عة  * ه "التجرة والخطأ، الط تا تور وايزمن في هذا الفصل مستقاة من  الد الوقائع المتصلة 

عدها 230اإلنجليزة، ص   .وما 
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  ..تعلي على آراء                            

تور لوـال   س عوضـد
  

ة:   أوال: مصر والعرو
  

س عوض عن    تور لو ه الد ت ة هادئة لما  ـــة علم مقالي هذا هو مناقشـــ
مواطن  ــب أنه من حقي بل من واجبي  ــــ ـــــ ــ ة، وأحســ ة والوحدة العر ة العر القوم

ـــارك في هذا الحوار عري أن ــ ــــ ار من  ,أشـ رن الك ـــرا على المف ــ ــــ ه قاصـ وأال أتر
ــر الدار، إلى  ـــر، ذلك أنني، حســــب تعبير تراجم التراث العري، مصــ أبناء مصـ
ـــر هي دار منذ ثالثين  ـــ ــ ــطيني المولد عري المحتد.  فإن مصـ ــ ــ جانب أنني فلســـ

حة هذ ــــتمع.  وصــــــ ــــح أن أكتفي بدور القار والمســ صــ زد، وال  ا الحوار عاما و
اد ذ بدء أني قد  عيدة عن منزلي وال بد من القول  ة غير  عن األمة العر
ل  ل عن الطراد في  س عوض فارس حوار ال  تور لو رأيت في مقاالت الد
طون الكتب  غوص في  ـــابر دؤوب  ــــ ــــ ــ ادين المعرفة، فهو عالم صــ ميدان من م

عد أن  ــه إال  ــ ــــ ــ ــ س، وال يلتق أنفاسـ ـــالته هو، حتى ولو والمراجع والقوام ــــ ــــ يجد ضــ
اح.   انت ضالة.  وال أستعمل هذا التعبير إال في إطار الخطأ الم

ملك مهارات متفوقة في    اض فإنه  تور عوض إلى جانب علمه الف والد
ـــاعته، حين نراه  ضـــ نســــــ  عرض صــــــناعته و يف  عرف  مجاالت شــــــتى، فهو 
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أناقة فذّ  الشــراضــعها في نافذة العرض  ء، حتى لو اضــطره ذلك ة تغر الناظر 
  قوت يومه.

قة مما يلي:   رة المنسقة في نافذته الرش ضاعة الف   وتتألف هذه ال
ــطورة    ــ ــــ س عوض، هي أسـ تور لو ما يراها الد ة،  ة العر أوال: إن القوم

ــــرة  ـــند من العلم وال من التارخ، وٕانها تقوم على العنصـــــ ــ س لها ســــ ة ل ــ ـــ اســــ ــ ــ ســـــ
ضة. غ   ال
ـــا: إن الوحـــدة الع   ـــان رة ث س عوض، هي ف تور لو ـــة، في نظر الـــد ر

ة ال تســـتح  اســـ ــ قظة وأنها مراهقة سـ ة، ال تعدو أن تكون من أحالم ال ــ رومانسـ
ير الجاد.   التف

ا، وٕان لها    ـــــت بلدا عر ــ ســ تور عوض ل ما يراها الد ــــر،  ثالثا: إن مصـــــ
ة متميزة بذاتها وٕان الشعب المصر ينتمي إلى جنس خاص ال صلة له  شخص

ة.ال   عرو
س    تور عوض ل فهمها الد ما  ــن أحوالها  ــ ــ ــــ ة في أحســــ عا: إن العرو را

ة" في الشمال اإلفرقي وفي  ة.  وٕان األقطار "العر لها وجود خارج الجزرة العر
ة. ست عر ار الشام ومعها العراق ل   د

  
تور عوض ة الد   عرو

 إلى شارةوقبل أن أناقش هذه األطروحات واحدة واحدة ال بد لي من اإل  
س عوض ظاهرة فذة جعلتني في حيرة من أمر  تور لو ولم  ءأني رأيت في الد

ما أعلم هو مواطن مصر  تور عوض ف أستطع أن أجد لها تفسيرا وال تبررا: فالد
ا عن جد، و  ما أعلإ أ ة اسمها  من مصر ف أسره هي دولة عر علم العالم الدولي  و
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ة  ةوهي عضو مؤ ,جمهورة مصر العر ان  ,سس في جامعة الدول العر بل 
اشا وغيرهما من  اشا والنقراشي  لها الفضل األكبر في إنشائها على يد النحاس 

ادات مصر.   ق

ــراحة ال    ــــ صـ ــر األخير قد نص  ــ ــ ــتور مصـ ـــ قبل توفوق هذا وذلك فإن دســ
ة وأنها  ـــعبها جزء من األمة العر ة وأن شــ ــر دولة عر ـــا "أن مصـــ جداال وال نقاشــ

ة". تعمل من   أجل الوحدة العر
ـــة الحملـــة    تهـــا القوم عيـــد عن حر ــاهرة غير  ــا في القـ ولقـــد واكبـــت، وأنـ

ه األمر بإقرار  ، وما انتهى إل الكبر التي جرت خاللها مناقشة الدستور المصر
  الشعب المصر لهذا الدستور نصا وروحا، بإجماع اإلجماع.

ــواب إذا زعمت أن    ــ قيني أنني ال أبتعد عن الصـــ س عوض و تور لو الد
ان جزءا من ذلك اإل ــتور قد  ــ ــــ ــ ــ نا له المقاالت الطوال يندد بدســ جماع: وٕاال لقرأ

الذات،  ة مصــــر  ة, ولعرو ة والوحدة العر ة العر ــمنه عن القوم ــر لما تضــ مصــ
مقوالته وأطروحاته.   أمانة منه لعلمه والتزاما 

ــر يهــدم    ـــ ــ ــ ــ ــتور المصـــ ــــ ـــــ ــأن نص الــدســـ تلــك وال حــاجــة بنــا إلى التــدليــل 
ال وموضوعا.   األطروحات جملة وتفصيال وش

س    تور لو ـــرت إليهـا، وهي أن الـد ــ ـــ ــ ــ وهنـا تـأتي الظـاهرة الفرـدة التي أشــ
ما ورد  ــــل بها ال يؤمن  ة وما يتصـــــ ة العر عوض في حملته الجارفة على القوم
قاته،  ل فئاته وط بدستور دولته، الدستور الذ ارتضاه الشعب المصر لنفسه 

 والعمال والمثقفون على السواء. الفالحون 

ونه في مثل هذه    شار اء  وهذه الظاهرة، على فرادتها، ال تخلو من شر
عيدة.   العزلة عن الشعب والدولة، واألمثلة غير 
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أنهم    قول عن العبرانيين  ـــفار التوراة حيث  ــ م نجده في أســـ هنالك مثل قد
ــر أرعمائة وثالثين عاما ولكنهم آث ــ ــ ــــ ـــعب قد أقاموا في مصــــ ــــ ــــ روا العزلة عن الشـــ

اته العامة وظلوا  ـــــدارة في ح ان الصــ ــــر مع أنهم احتلبوا خيراته وتبوأوا م المصـــ
اة عتبرون أنفســـهم "متغرِّ  ما ورد في نص التوراة مع أنهم لو اندمجوا في ح ين" 

عدهم عبر تارخ مصــر  ما فعل آالف اآلالف من الناس من  الشــعب المصــر 
ل، الستراح العالم ان من  الطو وارث،  الت و ام إسرائيل وما جرته من و من ق

س من  ـــة والتيئ ـــة العر ـــالقوم س عوض للتنـــديـــد  تور لو ــد جملتهـــا أن جنح الـ
ة.   الوحدة العر

تور    اسي للد ر الس أما المثل الحديث عن الظاهرة الفردة التي تمثل الف
س عوض فإننا ن ة معروفة في فلسطين جلو ة ضئيلة ده في طائفة يهود وهي أقل

ة ال تعترف بوجود إسرائيل، ألن إسرائيل حسب عقيدتها ، ال تقوم إال بإرادة  للغا
حت هذه الطائفة مغترة بين أهلها ــ ــ هذا أصــ .. و ـــعب اليهود  ,هللا، ال بإرادة الشـــ

س عوض في هذين المثالين، فإن النتيجة  تور لو وأرجو أال أكون قد ظلمت الد
ة ألطروحاته أ ا، المنطق س عر ة، وأن الشــعب المصــر ل ســت عر ن مصــر ل

ا.. وال أظنني في حاجة  عتبر نفســــه عر س عوض ال  تور لو التالي، فإن الد و
قوله  ه، فإن الذ أقوله هو ما  تور عوض عن هذا الذ أقوله ف ألن أعتذر للد

ة وا ه واإلعراب له عن التح ـــتعد لالعتذار إل قينا فإنني مســ ار عن نفســـــه.  و إلك
ا ودولة.. وأنه مواطن عري  ة وطنا وشع أن مصر عر تب لنا في األهرام  إذا 

سواء. تهم سواء  عرو عتزون    مع الماليين األرعين من أبناء مصر الذين 
تور    ة على أحد فإن من حقنا أن نتمنى على الد نا ال نفرض العرو وٕاذا 

د  ة عن أحد وهو يؤ س عوض أال يخلع العرو ة خارج لو في مقاله أن ال عرو
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ما سنفصل  ح  ان قد خلعها عن مصر، وهذا غير صح ة. فإن  الجزرة العر
ة  ح له أن يخلع العرو يف  ة  اسم األمانة العلم عد، فإننا نسأله  ما  ذلك ف
عن السودان واألردن وسورة والعراق وتونس والجزائر والمغرب. وهذه دساتيرها 

لها أنه ة، وأنها تلتزم أمامي تنص  ها جزء من األمة العر ة، وأن شعو ا دول عر
ة،  ة. وهذه الشعوب قد ارتضت لنفسها أن تكون عر السعي لتحقي الوحدة العر
س عوض لنفسه  تور لو يف أجاز الد ة، ف ة والوحدة العر ة العر القوم مؤمنة 

ة عن هؤالء العرب عزل العرو تور ..!أن  عوض: أو تكره الناس  وهنا نسائل الد
  ردون!!يعلى ما ترد وما ال 

ة    ة عن الجامعة العر تور عوض يخلع العرو ــف إلى ذلك أن الد ــ ــ ــــ أضـ
ذلك تتحول  ــــل، و ــ ـــت معروفة األصـــ ــ ســــ التالي جامعة لدول ل ح  ــ ــ ــــا، لتصـــــ ــ ــ ضـ أ
، وال حرج أن تدخل فيها إسرائيل  ة إلى جامعة دول الشرق األوس الجامعة العر

أنها جزء ال يتجزأ من الشرق األوس وأنه ال شرق وهي التي تناد  على الدوام 
  أوس من غير إسرائيل!!

تور    ة فإن الد اق دول الجزرة العر ـــــ ــ ر في هذا الســ ولقد تعمدت أال أذ
ة، ونحن نحمد هللا أنه قد نجَّ  العرو تها من علومه، عوض قد اعترف لها  ى عرو

  مها من فنونه!وسلَّ 
  
ة مصر     عرو

ع أن يخلع عن مصر أ   ستط تور عوض ال  ة لمصر، فإن الد النس ما 
طرح  ان يرد أن  ــاء، إال إذا  ــ ما تقول الخنســـ تها، حتى يخلع الليل النهار  عرو
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عثرة هنا وهناك، ومبثوثة  ة م ا علم ال شـــذرات أو شـــظا أذ تعل  ا و التارخ جان
م لها حال أمام النقد الصح ستق  ح. في حواشي الكتب وال 

روح    تور عوض قد عزم على قراءة التارخ قراءة صابرة، و ولو أن الد
ة العرو ه الوعي  ة، لعاد إل ة والالعرو اد الخالص بين العرو قن أن  ,من الح وأل

ة في مصر هو في عمر مصر نفسها، بل أقدم منها عمرا ، ألن عُ  مر العرو
قت بوج ودها وناسها اسم مصر المولود أقدم عهدا من المسمى، ومصر قد س

  الحبيب..

ــم مصـــــر في المراجع    حث عن اســـ ــــه في ال س نفسـ تور لو ولقد جهد الد
ة ترد أن  ة العر أنما القوم ه،  قائه والحفا عل ا ب ة، وعن مبناه ، مناد األجنب
، مثل تونس أو  ة األخر ــماء األقطار العر أســـ ـــف  ه األرض أو تخســ ــــف  تخسـ

م أو شعوب أو مواقع الجزائر أو سورا أو الع ة، وهزوا سماء أقال راق أو السعود
ة ال تزال تحتف  ــت الوحدة األلمان ــ ــــ ــــ ســـ انة مرموقة في التارخ العري، ول لها م
ا والهند  ــالف ــ ــ ــــ وغوســــ ا و ة في أمر ذلك االتحادات الفدرال مها، و ـــماء أقال ــــ ــــ ــ أسـ

اق ا واالتحاد السوفييتي فأقطارها موجودة وأسماؤها  س   ة.وٕاندون
ـــــاعر    ــــ ــ ـــ س عوض إلى هذا المد في إثارة مشـ تور لو فلماذا يذهب الد

ة ومعها  ة العر أنما القوم ة..  ة العر ــتعدائه على القوم ـــر واســ ــعب المصـ الشــ
ة، غول، يرد أن يبتلع مصر اسما وجسما ولحما ودما!!   الوحدة العر

اإوصفوة القول    قت اإلسالم لقرون وأج ة في مصر قد س ل، فإن ن العرو
ة في مصر قد بدأت  ه طائفة من األقالم أن العرو الخطأ الشائع الذ تغذ
ة دخيلة على مصر، وأنها  اإلسالم، يردون من وراء ذلك أن يثبتوا أن العرو
ة أن اإلسالم دخل  م الدالئل التارخ ما دخل اإلسالم.. وقبل أن نق دخلت عليها 
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ا، و  الفتح اإلسالمي أعلى مصر، وهي بلد عري أرضا وشع ه  ن هذا الذ نسم
ة وال غزوا  ن غل م الرومان.. ولم  ة، تحررا من ح ان تحررا لمصر العر إنما 

عيد. ة من قرب أو  العرو   على بلد غرب، بلد أجنبي ال صلة له 

تور    ــد ــل ذلــك أن نطرح على ال ــدليــل على  م ال ــد قبــل أن نق ولكننــا نر
طا نر  ســ طا مســتندا إلى التارخ ومراجع عوض ســؤاال واضــحا  ســ ا  د عنه جوا

  التارخ..
  

ون القدماء؟   من أين جاء المصر

وسؤالنا هو: ما هو أصل شعبنا المصر األصيل، ومن هم المصرون   
القدماء، ومن أين جاءوا.. ومن أجدادهم القدماء.. ومن هم هؤالء الفراعنة الذين 

لما ثار الحديث حول األ ة؟تبرز أسماؤهم  ة والوحدة العر   مة العر
ـــماء ال تمطر أقواما،    ــ ــ ر أن السـ ــؤال، فال بد أن نذ ــ وحين نطرح هذا الســــ

ــــر لم  ـــــعبنا المصـــــ ترتب على ذلك أن شــــ ا، و ـــعو ــ ــ وأن األرض ال تنبت أمما وشــ
ون، إذ ال بد أنهم قد وفدوا على هذه  ن ف ذا جماعة:  يخل في واد النيل ه

حوا في عامنا هذا هؤالء األرض، ثم تناســــلوا وتكاثروا  ــ جيال تعد جيل، حتى أصــ
تهم. عرو عتزون  ما  مصرتهم  عتزون    الماليين األرعين الذ 

شرة التي تكون منها    قى السؤال، إذن، من أين جاءت هذه الجماعة ال و
ثيرا على  تور عوض ألنه لعب  ا من الد .. ونحن نرد جوا الشعب المصر

أنه األساس العرض الذ تبنى قيثارة األصل، والعرق  له  ، والجنس، معتبرا ذلك 
ة.. ة أ قوم ه القوم   عل
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ــب على ورق    ــــ ــ ـــجرة نســ ــ ــ ــ شـ أتينا  قادر أن  س  تور عوض ل قينا أن الد
قت وجودهم على  البرد تثبت أصـل المصـرين القدماء، وتبين مواطنهم التي سـ

اب اإلعجاز أن نطلب ذلك، ــفاف واد النيل، وأنه من  ــ ــــ ــــ انت أرض  ضــ وٕان 
ثيرا من المعجزات في القرون الغابرة..   مصر قد شهدت 

قا على مصر وحدها دون غيرها، فإن أحدا من    ال منط س هذا اإلش ول
ـــل  ـــمها األمم المتحدة أعجز من أن يثبت أصــــ ــ ــين التي تضــ ــ الدول المائة والخمســـ

ا وال التارخ  وال عن طر الشــعب واألمة التي ينتمي إليها ال عن طر الجغراف
عض ظهيرا!! عضهم ل ان    علوم األنساب، ولو 

  
  الفراعنة
تور عوض   ع  وليت الد ــــتط ــ ة نسـ ـــجل أحد المتاحف العالم ــ يدلنا على ســ

ة أمة تبين األم واألب , وموطن الميالد .. إن  ــهادة ميالد أ ــتخرج منه شــــ أن نســــ
  ذلك مستحيل .. ألنه غير موجود .

تور عوض           أن مولن يجد الد قول  أن  ــتحالة  ــــ ــــ ــ خرجا له من هذه االسـ
، فإن الفراعنة على عظمتهم وجبروتهم  الفراعنة هم أقدم األجداد للشــعب المصــر
ان الخطأ  ة، وٕان  ســـ للغا تور عوض والســـبب  ســـعفوا الد عون أن  ســـتط ال 

قة الصادقة. حجب الحق   الشائع حول موضوع الفراعنة 
قة الصـــادقة   ــ والحق سـ ا وال أمة، وال الســـبب ال ســـوا شـــع ، أن الفراعنة ل

ل مواطن عري، وأرجو أن  ، و ـــر ــ ل مواطن مصـ ــمع هذا  ــ ســ قبيلة، وأرجو أن 
ا العرب عن طر األهرام..  ل بيت في دن  صل هذا الكالم إلى 
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لما    لمة "الفراعنة" أحد المحاور التي يدور حولها النقاش  حت  ولقد أص
ة مصر..  سوا عرا ثار الجدل حول عرو تب أن المصرين ل م قيل و م و و

عد سام  أنما "الفرعون" هو الثالث  شرة، و أنما الفراعنة ساللة  وأنهم فراعنة 
  وحام!!

لذين يتداولون الحديث على هذا النحو، لو عرفوا نوالواقع أ   ه لو عرف ا
ــــح الفادح.. ذلك أن لفظة فر  وا خطأهم، الفاضــ مة ألدر ـــرة القد عون اللغة المصـــ

س لها  ل معناها.. ول م.. هذا هو  ـــيد المطاع، الرجل العظ معناها: الحاكم، السـ
ض على أقالم الكتاب  غ عود هذا الخطأ ال ل ما نرجوه أال  من معنى آخر.. و

  عد اليوم.
  

خ؟ قول التار   وماذا 

عطينا الجواب    ـــور منه والمحفور،  ــ ــ ــــ إن التارخ الذ بين أيدينا، المنشـــ
ــ تور عوض ال األمين، جوا قين، مــا دام الــد ون إلى الرجحــان وال ا أقرب مــا 

شهادة الميالد!! أتينا  ع أن    ستط
ــــة    ــ ة فهي مفتاح التارخ، وخاصـ البداهة العقل وقبل التارخ ال بد أن نبدأ 

ة ال بد أن  ــب ذاكرة التارخ.. البداهة العقل ــ ـــ ــ ــ ــ ة التي نعالجها تسـ انت الحق إذا 
انوا جدا واحدا أو مجموعة أجداد، قد وفدوا تقول أن المصـــــرين ال ــواء  قدماء، ســـ

ــحار  ـــ ــ ــ ــ أتوا من صـــ على واد النيل من أوطان مجاورة.. ذلك أنهم قطعا، لم 
ا، في تلك العصور الموغلة في القدم. ا، أو أقاصي آس   سيبيرا، أو شمال أورو
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في إذن، ال بد أن أســـالفنا قدماء المصـــرين قد جاءوا إلى واد النيل، و   
ـــعيد، ومن الخليج العري  عرف اليوم، من طنجة إلى بور ســ ة، مما  فترات متعاق
ة إلى منطقة الدلتا.. فهؤالء هم  من والجزرة العر س، ومن ال ـــو ــ ـــــ ــ إلى خليج الســ

 جيران مصر األقرون.. 

ومما أغر هؤالء الجيران على االستقرار في مصر واتخاذها وطنا، أنهم   
ومستنقعات، ومراعي ومصايد، طولها شهر وعرضها عشر، رأوا فيها بلد خيرات، 

ما  ستان العالم"  قرون، وأنها حقا " عد ذلك  ما قال عنها عمرو بن العاص 
  وصفها ابن خلدون..

  

ة  خ   مراجعنا التار
ر،    رمة تذ ة، وهذه م حب الرجوع إلى المصادر العلم تور عوض  والد

ــاته تنطب على النقطة التي ــــ ــــ ســــ تور عوض  لو أن مقت اتها، ولكن الد حاول إث
املة. ة  قينا أن مراجعنا تغطي موضوع الحوار تغط   سيجد 

ـــة (المجلـــد الثـــاني) وهي مرجع علمي    ــدأ بـــدائرة المعـــارف البرطـــان ولنبـ
م يجفف المستنقعات في حوض واد  يف بدأ اإلنسان القد رصين، فقد وصفت 

طا ن سأالنيل ليجعل األرض صالحة للزراعة.. و  انوا "خل ان واد النيل أولئك 
ـــرة المعروفة  ــ شــ ة ليؤلفوا المجموعة ال ا الغر ــ ــ ــــر من آســـ ــ من الوافدين على مصـ
ة ال تضــح له  تور عوض إلى الخارطة العالم قدماء المصــرين".. وٕاذا نظر الد

ار الشام.. ة ومعها العراق ود ة هي الجزرة العر ا الغر   أن آس
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عد دراسة  –برستد  –الم المصرات الكبير وقد أيد هذا الرأ ع   فقد أكد 
ا قد اســتوطنوا واد النيل  ضــة "أن أقواما ســاميين من غرب آســ وعمموا  –مســتف

مة، وأن لغتهم حافظت على  ـــرة القد ما هو ظاهر من النقوش المصــ ه لغتهم  ف
ــــر يرجع إلى ما قبل  ــــ ــ ة األولى إلى مصـ ــــام ــــ ـــاميتها، وأن تارخ الهجرات الســـ ــــ ســــ

ـــور الع ــ ــــ ة المعروفة، وأن هذه الهجرات قد تكررت مرارا في العصـ ـــــور التارخ صـــــ
ما فعل العرب  س  ة وأن الطر الذ سلكته تلك الهجرات، هو برزخ السو التال
ة، وأن اللغة  ــام ــرة الســ ــنام األســ ـــالم" وال جدال في أن العرب هم ســ ة اإلسـ في بدا

ة.. ة هي الصفوة األخيرة للغة السام  العر

أت   ار المؤرخين المحققين، و م حسن، وهو من  تور سل عد ذلك الد ي 
د أن السودانيين والمصرين هم من أصل واحد، وقد جاءوا إلى واد النيل  ليؤ
حوث واالستقراءات األثرة ثم  ما تدل ال من بالد العرب، عن طر الصومال، 

المصرين القدماء نقل عن تيودور الصقلي، وهو من المؤرخين القدماء قوله "إن 
ا ثم تقدموا نحو الشمال حتى دخلوا  ة نزلوا شواطئ إثيو هم من بالد العرب الجنو

  مصر".

ــوع    ي الكبير أحمد رفي على دراســـــة هذا الموضـــ ف المؤرخ التر وقد ع
ة عديدة تشـــير إلى أن المتخصـــصـــين  ة، ونقل عن مصـــادر ألمان صـــورة تفصـــيل

دون أن المصـــرين ة، فمنهم من  بتارخ مصـــر يؤ ا الغر القدماء "جاءوا من آســـ
ــاء عن طر برزخ  ــــاب المنــــدب في الجنوب، ومنهم من جــ جــــاء عن طر 
ة في المفردات والصــــــرف  ـــام ــمال، وأن بين لغتهم واللغات الســـ ــ س في الشــ ـــو الســـ

بيرا".   والنحو تشابها 
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، عن تارخ    ـــتاذ جرجي زدان، المؤرخ اللبناني المصـــــر تاب األســ وفي 
م جدا ال د أن "الساميين نزحوا منذ عهد قد عرب قبل اإلسالم، مواضع متعددة تؤ

إلى مصر، وٕان االكتشافات األثرة تدل على أن العصر الحديد قد بدأ بدخول 
ــامي، وهو أقدم  الســـاميين إلى مصـــر، وأن أحد الدالئل على ذلك اســـم "نتاح" السـ

  آلهة العرب".
مة، يتحدث الع   ــــر القد تاب مصــــ ـــــن، وفي  م حســـ ـــــل الم األثر الكبير ســـ

ه جزرة  أن أهم العناصر التي استوطنت واد النيل جاءت من ش ردد " عيد و و
حر، أو عن طر أعالي النيل، أو عن طر فلسطين  العرب، إما عن طر ال
ة تدل على أن الملك "مينا" الذ  ـــادر التارخ ـــ ــــ ل المصــــ ـــــيناء فالدلتا، وأن  ــ ــ ـــ فســ

ض المتوســـ هو من اســـتمرت البالد تحت صـــ حر األب ولجانه من أســـوان إلى ال
ة..  ا ومملكته عر ون مينا عر هذا   هذه العناصر"، و

تور فيليب حت   المؤرخ العري اللبناني  يوفي "تارخ العرب المطول" للد
ة قد هاجروا في عام  أن أهل الجزرة العر ي تأكيد قاطع " حي األمر  3500المس

أهلها قبل الميالد إل ى جزرة سيناء وواد النيل واستقروا في مصر واختلطوا 
تور حتي هو  ان من نتيجة هذا االختال أن ظهر المصرون القدماء" والد و
ة  تبتها الكبر الغن اد أن يبيت في م أستاذ التارخ العري في جامعة برنستون 

ة!!   الكنوز التارخ

تــاب "تــارخ العرب" للمؤرخ الع   ــة وفي  ــــات واف ــــ ــ ـــ ســـ راقي جواد علي مقت
ات يتجاوزون خمســين عالما  بيرة من المســتشــرقين وعلماء الســام لهم ,لطائفة  و

ـــر في  ة وفدوا إلى مصــ ــرين هم من عرب الجزرة العر ــ دون أن قدماء المصـ يؤ
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ــاميين  ــ ــ ــــ أن الســــ ة.. ثم خلص المؤلف العراقي إلى القول  موجات وهجرات متعاق
  لساميون..هم العرب، والعرب هم ا

قين    ثير تثبت على وجه ال ثير و ة وغيرها  ل هذا والمراجع التارخ و
قل عن ستة آالف عام في أكثر التقديرات  ا منذ ما ال  ة مصر أرضا وشع عرو
ـــة في  ظن أن العرو س عوض أو غيره أن  تور لو س للـــد تحفظـــا وتحوطـــا ول

ة الدخالء والغزاة.. ق   مصر "دخيلة" وغازة 
  

تبت قبل أن يثور الحوار فه   لها  ــادرها المختلفة و ــــ ــــ ذه المراجع من مصــــ
ة في مصـــر  لها تســـوق إلى نتيجة واحدة.. وهي أن العرو ة مصـــر و حول عرو
ـــة  ــ ســــ ا حانه وتعالى قد خل ال ــ ــ ــــ م فإن هللا سـ قها في القدم إال نيلنا العظ ــ ــ ــــ سـ ال 

عد ذلك اإلنسان.   والماء أوال ثم جاء 
ــد أن أقف طو   عــدهوال أر ـــــالم و ــــ ــ ــ ــة في اإلسـ فــذلــك أمر  ,ال عنــد العرو

ندرة  ــ ــ ــوان إلى اإلســ ــ ــــر من أســ ل ما في مصــ حتاج إلى دليل ألن  معروف وال 
غني عن البرهان. ما    ينبئ عن ذلك 

ولكني أود أن أشــير إلى المراحل التي تلت اإلســالم فقد تدفقت الموجات   
اد المؤرخ أن يتا ــــــر حتى ال  ة الوافدة على مصـــ ع تارخ دخولها ومواطن العر

  استقرارها..
أرض    وفي مرجع تارخي جليل له عنوان مسجوع طرف "اإلعراب عما 

ــر من األ ة عن مصـــ ـــيل واف س عوض أن يجد تفاصــ تور لو ع الد ــتط ســـ عراب" 
طونها  ـــماء  ــ ــر مع أسـ ـــتوطنت أرض مصــــ ة اســـ ــماء خمس وثالثين قبيلة عر ـــ أسـ
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عرفها فالحو وأفخاذها وأمرائها ومشـــايخها وأســـماء وم ثيرة من النجوع التي  واقع 
  مصر الطيبون.

ـــــر:   ـــ ــ ــ ــــ ــــال ال الـــحصـ ـــمـــثـــ ــــــل ال ــيـ ـــبـ ــــ ــــ ـــــ ــى سـ ـــــل عـــلـ ــــــائــ ـ ـــقـــ ـــذه ال ــن هــــ   ومـ
ــــاعة  ــ ــ ـــــر  –نانة  –غطفان  –قضــ ــــ  –جهينة  –جذام  –األوس والخزرج  –مضـ

عة  ــماء في نجد  لخم.. –ر ــ ــ ــــ م بهذه األســــ ة عل ـــؤون الجزرة العر ــ ـــ ــ ــ شــ والعارف 
من والحجــاز.. ومن الخير أن ا س عوض قــد اعترف لتلــك البالد وال تور لو ــد ل

متد هذا االعتراف إلى أبناء عمومتهم وخؤولتهم في  ة.. ولم يب إال أن  العرو
  أرض مصر!!

  
ــائــل بني هالل    ـــى في هــذا المجــال الهجرة الكبر لق ــ ــــ ــ ــ س لنــا أن ننسـ ول

م إلى مصــر والشــمال اإلفرقي وهما القبيلتان اللتان أثرتا القصــص الشــعبي  وســل
ـــمار الليل  ـــ طالهم مما ال يزال ســ هم وأمجاد أ ـــعر العامي عن وقائعهم وحرو والشـــــ

شوق واعتزاز.   في قر مصر ونجوعها يرددونها 
حملنــا إلى الغوص معــه    س عوض أن  تور لو ومن هنــا فال حــاجــة للــد

س والمراجع التي تتحدث عن اســـم " ة" وأصـــلها Egyptفي القوام " ومعنى "القوم
"Nationعضها، " فإن ع رت  اإلضافة إلى المراجع الكثيرة التي ذ ة مصر  رو

ــتقرة في  ــ ــــر.. مســــ ــ ـــر يدبون على أرض مصــ ــ شـــ ـــــتقرة في أرعين مليون من ال مســـ
مسون.. حون و ص   وجدانهم حين 

ة    قة التارخ م عن هذه الحق ولقد عبر األديب العري الكبير توفي الح
قة انطلقت من قلمه العر الرشي  ارة أن ة ع م الصلة بين مصر والعرو في تقو

ذلك على أنه من أسرة  صر  " و صر على اسمه "توفي ر أنه  ما أذ فقال ف
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قا  ان توث قا" ولكنه  ن هذا الكالم من األديب العري الكبير "توف م" ولم  "الح
ة وهي اسم األسرة وهذا تعبير  ة ومصر وهي االسم الشخصي والعرو بين العرو

!!موف من "تو  اد قد خانه التوفي " لوال أن موضوع الح   في

تور    ه الد أن أن ة  ق ــوع فإن للحوار  ــ ــــ ــــ وٕاني أختم هذا المقال ال الموضــ
ة هي  ـــر والتطلع إلى الوحدة العر ة مصـ ة وعرو ة العر أن القوم س عوض  لو
ـــــي  ــــ ــــ ه طرقة االعتراف الدبلوماسـ ـــــ ــ ــ ــــ شـ ما  عترف بها العالم  ة  اآلن حقائ دول

ـــة في هـــذه الظروف الـــدولي. ــة العر ـــاألمـ س للمحنـــة الكبر التي تحـــدق  . ول
ة..   الراهنة أن تنتقص من هذه الحقائ الدول

  
ران في    ف خططان و إن العالم الدولي وعلى رأســـه العمالقان يتعامالن و

أمة واحدة وفي قلبها مصر.   العالم العري 
در    تبون و ــفين والحاقدين  ــ ــ ــ ؤلفون عن إن علماء العالم المنصـــ ــون و ــــ ســـــ

ــر.. حتى منظر الســــوفييت  ارها أمة واحدة وعلى رأســــها مصــ اعت ة  أمتنا العر
قولون أخيرا " ـــد بــــدأوا  ـــا قـ ــة دون غيرهـ ــ ـــاألمم ـ ـــا أمــــة على طر إالمؤمنين  ننـ

ن" ونحن لهم شاكرون!!   التكو
الوقوف أمام    س عوض  تور لو ــاءل لماذا ينفرد الد ــ ــــ ــ ــ ومن حقنا أن نتســ

ا ي ــــد جبل هماال ــــر أشـ ة مصـ ه األرض وعرو ــو  ســـ ه و تف حمله على  رد أن 
له.   رسوخا من ذلك 

ــــوع    ة جوانب الموضـــ ق ــي معه في الحوار حول  ــ ـــنمضـــ ــ ومع ذلك فإننا ســ
أن نجر وراء  ــــالم  ه السـ ح عل ــيد المســـــ ه الســـ حتى يهتد وما أجمل ما دعا إل

 .  "النعجة الضالة" حتى تهتد إلى الطر
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ائك وهذا ما سنحاوله ف   ة.. ونرجو أن يهتد صاحب الس ي المقاالت التال
ة ر..  ,الذهب افر بها أو متن ة  حر الداف ولكنه ناكر للعرو غرف قلمه من ال

ة. ق !! وللحوار    ال أدر وسنر

  
ا: قبل الميالد..   ثان

  
عة آالف عام من الوحدة   أر

حث    الغنىفي  أكتب هذا المقال وأنا في جهاد مع النفس والعلم فأنا أ
ا في التصد  ة عن أكثر الكلمات رقة وعفة وأد ه اللغة العر الضخم الذ تنفرد 

اب الجوارح ومخالب الكواسر.   لظاهرة ضارة مفترسة لها أن

س عوض    تور لو ه الد ت ــفها القار العري في ما  ـــتشـــ ســ هذه الظاهرة 
ة والوطن والوحدة فلم يترك عتاد ة: القوم ا وال ذخيرة إال وأطلقها عن األمة العر

ـــواء ــ ســـ ــواء  ــ ــ ة في وجهها ســ ة طعنة في ظهرها أو رم ل ذلك  ,على األمة العر
شوفة. ة سافرة م   بروح عدائ

ـــة     ـــارهـــا الهـــدف األكبر للقوم ـــاعت ـــة  ــذا على حين أن الوحـــدة العر هـ
س عوض وال لغيره  تور لو ـــمر عدوانا للد ــ ــ ضــ ء ال  ــــاني بر ــــ ة مطلب إنسـ العر

ة إلى أرقى درجات المجتمع  ,من الناس األمة العر ــعد  ــ ــ ــ صـــ ه  ل ما يرمي إل و
ة –المتحضـــر  ق ة وال عنصـــرة وال ط ة وال عصـــب ة وال عائل ة وال طائف  ,فال قبل

ه  ات وتؤد ف ة في الحقوق والواج ـــــ ـــواســـ ــــ عا سـ ه المواطنون جم ون ف مجتمع 



  

-122-  

ة رســالتها الحضــارة وتنهض بنصــيبها في إقرا اد الح والعدل األمة العر ر م
  والخير للناس أجمعين.

العطف والحب   ة جديرة أن تقابل  ولست أدر  ,مثل هذه األهداف السام
ثيرا  علم أن  العداء السافر وهو  تور عوض  لماذا يتصد لها الد

ة    ة العر تبوا في القوم ة قد  اشؤون العر المستشرقين والعلماء المهتمين 
ة م روح من المودة الخالصة .والوحدة العر ين و ار دين وم   ؤ

ة  ار لألمة العر ن منه هذا االن تور عوض ول ن هذا العداء من الد ولكن فل
مة والموعظة الحسنة والحوار  الح ة فلن نقابله إال  والوطن العري والوحدة العر

قدس ا التي عالجها تتميز  التي هي أحسن ... ذلك ألن القضا عة العلمي و ة رف
تور عوض إلى  حسن بنا وذلك هو األكرم أن ندعو الد تجل عن المهاترة .. و

الذات منذ أقدم عصورة إلى يومنا  هذا رحلة خاطفة مع التارخ والتارخ المصر 
.  

  
خ المصر    رحلة مع التار

ــة المطــاف في هــذه    قول قولــه، أن نهــا تور عوض ومن  ـــير الــد ــ ــ ــ ــــ وسـ
ة قد الرحلة ســــتقودنا إلى نتيج ة وحدو أن أقدم دولة عر اغتة  ة مفاجئة م ة علم

اقي أرجاء الوطن  ادتها على  ــ ـــ ــــ ــفاف واد النيل وامتدت ســــ ــ ـــ ــ ــ ــأت على ضــ ــ ــــ ــــ نشـ
  العري..
ه    زة من النوع الذ يلح عل ادة مر ة، ذات س ة وحدو أجل.. دولة عر

تور عوض.   الد
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ــالغ إذا قلــت    ــة هي أقــدم نّ إولعلي ال أ نظــام وحـدو  تلــك  الــدولــة العر
م!! صححني المؤرخون.. ولكن هاتوا برهان   شهده التارخ اإلنساني، وأرجو أن 

ــفت عنه المقابر    شـــــ مة وما  ــر القد ــ وموجز التارخ وخاصـــــــة تارخ مصـــ
عــة قبــل الميالد أرع دول  ــاكــل والمعــابــد أنــه ظهرت في األلف الرا والحفــائر واله

ة في  ة والجنو م الشــمال انت تلك الدول شــبيهة بدول صــغر في األقال مصــر و
ارز..  م واليونان مثل   المدينة التي عرفت في أقطار أخر في العالم القد

ان القدماء    ان مؤلفا من الس أما "شعب" هذه الدول المصرة األرع فقد 
ة  ا الشمال ا  –الذ ينتمون إلى إفرق ة  –لو ا الغر المشرق العري  –وٕالى آس

حر  وٕالى أهل – ـــيناء وال ــ ــــر عن طر ســـــ ــ ة الذين وفدوا على مصــــ الجزرة العر
  األحمر.
عد دولتين واحدة في    ما  حت ف ــ ــ ـــــ ر التارخ أن الدول األرع قد أصـــ ذ و

ـة في واد  ـانـت هـذه هي أول خطوة وحـدو ـة في الجنوب.. و ـــمـال والثـان ــ ـــــ الشــــ
ة.. ان النسر هو شعار األولى، والنخلة شعار الثان   النيل.. و

  لدولة المتحدة األولىا 
ــة أخر    ــر موجــة عر ــــ ــ ــ ــالموجــات الكثيرة التي  –ثم وفــدت على مصــــ

بدو أن هذه  شـــهدها واد النيل، فقامت دولة ثالثة اتخذت الصـــقر شـــعارا لها.. و
ة  الدولة الجديدة قد تغلبت على الدولتين األخرين، ونشأت نتيجة لذلك دولة عر

ة إلى يومنا واحدة، واتخذت الدولة الجديدة "ا لصـــقر" شـــعارا لها وصـــورته تبدو ح
  هذا في الكشوف المصرة األثرة.. وال ينقصه إال أن ينقض على فرسته!!

مة    م "المملكة المتحدة القد ـــــر القد ــ ــ وقد عرفت هذه الدولة في تارخ مصــ
قول األســـتاذ  ما  ة  ها "مينا" وهو ينحدر من أصـــول عر ان أول ملو األولى" و
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ده في ذلك المؤرخ المصر الكبير األستاذ برستد عال ؤ م المصرات المعروف و
م حسن..   سل

ة واحدة ملكها عري وشعبها    ذا نجد أنفسنا وجها لوجه أمام دولة عر ه
ــرة مالكة،  ــ ــــ م ثالثون أسـ عدها على الح ة لتأتي  ــرة مالكة عر ــ ــ ــ مها أسـ عري تح

ار  ة واضحة  لها مالمح الوحدة والعرو   زة.سنر فيها 
عمائة عام (   ة س ) يتعاقب 2475-3200وقد امتد عمر هذه الدولة قرا

ة  عد أسرة.. على حين أن عمر الدول العر م العري الوحدو أسرة  عليها الح
دول  ة تتراوح أعمارها  االثنتين والعشرن المعاصرة التي تتألف منها جامعتنا العر

املة بين العشرن والث ادة  شاء إلى تارخ مستقلة ذات س الثين عاما وليرجع من 
امها..   ق

ة    ة الوحدو عمائة التي عمرتها دولتنا العر ــ ـــ ــــ ـــون األعوام السـ ــــ ــ وفي غضـ
حت  ــ ــ ادتها خارج حدود واد النيل وأصــ ــ ــ ـــع نطاق الدولة وامتدت ســ ــ مة اتسـ القد
قارب التعبير  حت حدود تلك الدولة ما  ة، وأص ا الغر ة وآس ا الشرق تشمل إفرق

ـــعار الصـــــقر ليتجدد ظهوره الم ـــر من المح إلى الخليج.. يرفرف عليها شــ عاصــ
ــتين قرنا من الزمان في عهد دولة االتحاد  ــ ـــ ــ ــ عد سـ ــــماء العرب مرة أخر  ــــ في ســــ

ضيرنا أنها اضمحلت.   العري.. وال 
ات: الحفا على األمن    ة األطراف واج وقد نشأ عن هذه الحدود المترام

ادة، ولم تف لما دعت والدفاع عن السـ ات  ام بهذه الواج ة عن الق تر الدولة العر
رة لهذه الدولة تؤد واجب الدولة  يف انطلقت القوات العس الظروف.. وسنر 

  على أكمل وجه.
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ة على جماعا   حملة تأديب ها  ع ملو من  تففي عهد هذه الدولة قام را
ينة إلى نصابها،  األمن، فأعاد الس وقام بهذا الدور نفسه البدو في سيناء، عبثوا 

ع أرجاء  ــــاد األمن في جم ــ ــــ ــ الطاعة والهدوء وســ خامس ملوك الجولة فألزم البدو 
ة على العصــــاة والمتمردين، ونعمت ســــيناء  ــيناء وفلســــطين، فجهز حملة تأديب ســ
األمن واالســـتقرار، وقد عثر في مناجم النيروز في ســـيناء على نقوش  وفلســـطين 

ر هذه الحملة وصاحبها، لت عرفوا التارخ. تذ  كون تارخا للذين يردون أن 

حرة    حملة  عة  قوم ثاني ملوك األسرة الرا عد هذه الحمالت البرة  و
من  حر األحمر وخليج عدن وال ما يوجه أسطوله إلى ال على سواحل الشام، 
ض.. حر األب حر األحمر وفي ال ادة الدولة على شواطئها في ال ذلك تتوطد س   و

  

ر  ة األولوز حر    ال
م (   ــــة إلى الح ـــادســـ ــرة الســــ ــ ) ليبرز فيها أول 2475-2625وجاءت األســـ

ـــل  ــت القالقـ ــ ـــب ــ ــــ ــ ــك بيبي األول نشـــ ـــد الملــ ــارخ.. ففي عهـ ــ ــــة في الت حر وزر لل
ادة  ق حر  ات في جهة جبل الكرمل في فلســـــطين فانطل أســـــطول  ـــطرا واالضــ

ا ــاة.. ف ـــ ــ ــ ـــت على العصـــ ــ ــــ ن أول إنزال أوني فأنزل قواته خلف جبل الكرمل وقضـــ
ادة الدولة  ـــــ ــ ــ حرة العري دفاعا عن ســـ ه وزر ال قوم  حر في تارخ الحروب 

ة على أراضيها..   العر
م حســـن المؤرخ المصـــر الكبير، أن هذه الحملة إلى    قول األســـتاذ ســـل و

له.. وهي أول حملة  فلسطين تعد األولى في تارخ مصر، بل وفي تارخ العالم 
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ش ادتها "ووحدتها  اشــترك فيها الج ذا حافظت الدولة على ســ واألســطول معا وه
ما نقول في التعبير المعاصر. ة"  م   اإلقل

اسم "أنف الغزال" فهذه هي صورة جبل الكرمل    ة  وقد عرفت هذه المعر
عرفون  ، والذين  ــ ـــ ــــ ض المتوســ حر األب ــــاطئ ال ــــ فئ على وجهه أمام شـــ وهو من

  عماق..جبل الكرمل يهزهم هذا الوصف إلى األ
ح "أنفه" راغما في    ان "أنف الغزال" قد أص وجبل الكرمل، واأسفاه، الذ 

ادة الدولة على بالد  التراب تحت االحتالل اإلسرائيلي وعلى العموم فقد توطدت س
ما تشهد بذلك النقوش المصرة التي تعود إلى القرن الثاني  الشام في ذلك العهد، 

ار أنها  عشر قبل الميالد، وقد برزت في اعت ة  تلك النقوش أسماء المدن الشام
م األسر المصرة في هذه  عة لمصر، وجزء من الدولة المصرة.. وتعاقب ح تا
ادة الدولة على فلسطين وسورا ولبنان في الشمال،  مة، وتوطدت س الدولة القد

ة غرا، وت ا، وٕالى الصحراء الليب ة جنو عاقبت وٕالى الشالل الثاني في بالد النو
  القرون على هذا الحال وعلى هذا المنوال.

  

  

   لالالجئ العري األو 
ــــرة [   ة عشـــ ــــرة الثان ــــرح 1970-2000وفي عهد األســـ ق.م] برز على مســـ

ــنوحي وهو أحـد رجـال البال الملكي،  ــ ــ ـــــ ــــم الالجئ العري األول ســـ ــــ ــ ــ التـارخ اســ
م فقصــد إلى ســبب صــراعات في األســرة على الح  واضــطر أن يهرب من البالد 
ـــــهال.. ومنها بدأ يتنقل في البالد حتى بلغ جبيل  ــ ــطين ونزل فيها أهال وسـ ــــ  –فلســ
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عدها  –لبنان  ال لبنان، وانحدر  ـــــهيرة ومنها اتجه إلى ج ــــ ــــ ة الشـ المدينة التارخ
ائل وامتلك أراضــي واســعة حإلى فلســطين واســتقر فيها  وتزوج ابنة أ د رؤســاء الق

بر أوالده، وامتدت إقا ـــي وافرة ، و ان أمراء ومواشـــ ــــرن عاما،  ــــة وعشــ مته خمســ
أنه في بلده.. قون على إكرامه واستضافته    البالد خاللها يتسا

قلم صاحبها    عة  ة الرف وفي التارخ القصة الكاملة لهذه الملحمة اإلنسان
قول "أما الخمر  ــ الولهان ف ار الشـــام حديث العاشـ ــنوحي" يتحدث فيها عن د "سـ

انت أكثر شيوعا من الماء ان الخبز واللحم والطيور المحمرة"!!ف   ، وأما غذائي ف
تور    ولوال أن التارخ المدون قد حف لنا تلك األحداث الرائعة لضمها الد

ة، وهي عنده من األساطير.. ة والوحدة العر ة العر   عوض إلى القوم
ش مواطنا    ع ـــيلها، يجد فيها المصـــــر  ل تفاصــ ـــة،  والقار لهذه القصــ

ــــرق  ــ ــ ـــــ ـــا،  في المشـ ــــا وال أجنب س غر ع حقوق المواطنــــة، ل العري، يتمتع بجم
عا لذلك اللغة  قول "إن المصـــرين انتشـــروا في تلك األنحاء، وانتشـــرت ت والتارخ 

  المصرة"..
  
  الرعاة المثقفون  

م األسر ، حتى جاء عهد األسرتين الخامسة عشرة والسادسة    وتعاقب ح
ـــدت مالم ــــ ــ ة تجســ ــرة، وفي تلك الحق ــــ ــــ م العري الوحدو في مزد من عشـ ح الح

ـــوح ــ مة  ,الوضـ ــــرة قد لمة مصــ ــوس وهي  ــ ســ اســــــم اله ـــميت تلك الدولة  ــ وقد سـ
ك معناها ملك  ـــح األدق "دولة األقطار" ه  –معناها "دولة الرعاة" والترجمة األصـ

مة، وقد غلبت الترجمة األولى:  اللغة المصرة القد وسوس معناها أقطار.. هذا 
ـــاع من أ ــ قة، وقد شـــ عد ذلك عن الحق داوة.. وما أ ة و ــ ــ مرهم أنهم رعاة أهل ماشــــ
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م  –فقـــد أجمع األثرون والمؤرخون   ــل ــ ــ ــ ــــ ـــدان، وجواد علي، وســ وفيهم جرجي ز
ع عشــــر  ــا ســــوس قد دخلوا إلى مصــــر في أوائل القرن الســ حســــن، أن هؤالء اله

م م،  ا فعل بنو قبل الميالد وأخذوا يتكاثرون، ولما اشتد ساعدهم وثبوا على الح
ما  ك،  ذا دوال ـــرة، وه ــرة تخلع أســــ قة.. أســـــ ـــا ــ ــر الحاكمة الســ ــ عمومتهم من األســـ

.   حدث في أمم أخر وفي بالد أخر
ـــرة في    ــ ــ انت منتشــــ ة التي  ائل العر ـــوس هم من الق ـــــ ســـ والثابت أن اله

فوس، والمؤرخ  –مختلف أقطار الوطن العري  ذلك ما قاله المؤرخ اليهود يوســ
م حســن فقال  العالمي جورج ســارتون.. وقد أنصــفهم المؤرخ المصــر األســتاذ ســل

ــــاة إعنهم  ــت الح عــ ــافتهم ط ــــة وأن ثقــ م من المــــدن ــب عظ ــانــ ــــانوا على جــ نهم 
ســـتهان بها عها الخاص إلى مدة ال  طا وأنهم هم الذين أدخلوا الخيل  ,المصـــرة 

ـــتعمال العجالت الحر ــ ــــ ــرين على اسـ ــ ــــ .. ودروا المصــ ــــر ـــــ ة.. إلى القطر المصـ
ـــــر.. وتقدمت في عهدهم  ــ ــ ــجار واألزهار إلى مصــــ ـــــ ــــ ثير من األشــ وأدخلوا زراعة 

  صناعات متعددة". 
ل أبو الهول المجنح هو  ومن الطرائف التي أشار إليها المؤرخون أن ش
حيرة  انت عاصمتهم "افارس" عند  سوس، الرعاة المثقفين: و من مبتكرات اله

م ار الشام.المنزلة بين مصر وسورا فقد امتد ح   هم إلى د

وفي القرن الســادس عشــر قبل الميالد، وثبت على مســرح التارخ األســرة   
م 1350-1580الثامنة عشرة فقام مؤسسها احمس ( سوس عن الح ) فخلع اله

الدولة الحديثة، أو عهد  ـــر ما عرف  هذا تبتد في مصــ وطردهم خارج البالد، و
م!!   اإلمبراطورة.. حديثة في العصر القد
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ـــام    ــ ار الشــ عهم إلى د ــــــر بل تا قنع الملك أحمس بإخراجهم من مصـ ولم 
ــتتب  ــ ادهم.. واســ ـــورا، إلى أن أ ــ ـــطين وسـ ـــــارة في فلســـ وخاض معهم معارك ضـ

ادة للدولة الحديثة في مصر والشام على السواء..   األمر والس
  

  نابليون الشرق 
ة ضخمة: تحتمس الثالث    رز في األسرة الثامنة عشرة، شخص و

ق.م) سمي في التارخ نابليون الشرق، ففي عهده نشبت القالقل 1501-1447(
ادة ملك قادش وحلفائه من األمراء وقد بلغوا  ق أميرا،  330والثورات في بالد الشام 

ادة للدولة فوصل  وطد دعائم الس قمع الثورة و فانطل تحتمس الثالث بجيوشه ل
افا والتقى الجمعان عند  –مدينة "مجدو" على أرض فلسطين  إلى غزة ومنها إلى 

قول المؤرخون.. وانتصر تحتمس الثالث  ما  انت تساو ألف مدينة"  "وهي التي 
طل المصر  ن ملك قادش من الفرار ولكن ال انتصارا مجيدا وغنم مغانم وفيرة وتم
حت  ا وأص س على الفرات وسقطت قادش نهائ رم طارده حتى وصل إلى 

قول التارخ.. فلسطين وسورا ولبن ما  ات مصرة  ان وما حولها من البالد وال
عتبر التارخ أن تحتمس  قول التعبير المعاصر: و ما  أو محافظات ومديرات 
ة ضمت سورة وأعالي  ق ان أول رجل في التارخ أسس إمبراطورة حق الثالث 

ا وهضاب الصومال وش ض المتوس وشواطئ ليب حر األب الالت الفرات وجزر ال
زة ثابتة". ومة مر له ح ا وعلى رأس ذلك    النيل العل

اق حديثه    س عوض في ســـــ تور لو ه الد طل زة هو ما  ومة المر والح
ة.   عن الوحدة العر
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قة وواقعا..    زة "مجازا" ولكن حق ومة المر ـــير إلى هذه الح ــ ونحن ال نشـ
ا  ا وال فاتحا وال معتد ن غاز ة.. فلقد فإن تحتمس الثالث لم  على أرض أجنب

انها تضم أقطارا تؤلف في مجموعها  انت هذه اإلمبراطورة التي بناها ووطد أر
ـــتقلة:  ــ ــــ ع دول مســــ ـــــ ــ ــ رناها تقوم عليها اآلن ســــ وطنا واحدا.. وهذه الحدود التي ذ
ــطين  ــ ــــرق األردن وفلســـ ـــورا ولبنان وشـــ ــ ـــومال وســ ــ ا والصــ ـــودان وليب ــ ــــر والســ مصـــ

  المحتلة.
ــــون، م   ـــــ قول جون ولسـ ــــرة" أن تحتمس و ــــ ـــارة المصــ ــ ــــ ؤلف "تارخ الحضـ

ا عاما في المنطقة، ومديرن  ا، وعين نائ اســ ما ســ الثالث أقام في هذه الدولة ح
ان للدولة برد  ــــي لإلدارة، و ــ ــ ــــ ســ ز الرئ مين في المنطقة وجعل من غزة المر مق
ــير من مصــــر حتى بالد األناضــــول، ومن تل العمارنة إلى مدينة "جبيل" في  ســ

ان في مراكز   لبنان. ـــتد" إلى ذلك قوله أنه  ـــ ــ ـــرات "برسـ ــ ــ ـــيف عالم المصــ ـــ ــ ضـ و
اكل وتماثيل على النموذج المصر آللهة مصر  ومة في سورا وفلسطين ه الح
قع  ما  ل ف ـــلون التقارر عن شـــــؤون البالد،  ــر يرســ ــ ان عمال مصـ وفراعنتها، و

ة لحف األمن" رة وسودان انت في البالد قوة عس   .تحت اختصاصه و
  

ة   حاكم البالد الشمال

ـافـا في عهـد تحتمس الثـالـث    ـة أن "تحوتي" فـاتح  ومن الطرائف التـارخ
ة" وقد تجدد هذا  ــمال ــ ــ ان يلقب "حاكم البالد الشـــــ ـــورا و ــ ـــــ ان أول حاكم عين لسـ
م  اإلقل ــورا " ـــميت ســـ ـــورا، وســ ــر وســ ام الوحدة بين مصـــ ة عند ق ــم مرة ثان ــ االسـ

عد ثالثة آالف وأ ـــمالي"..  ــاب لو تعلمون الشــ ــ ــــاب.  وٕانه حسـ الحسـ رعمائة عام 
  حزن!!
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، ففي عهدها قامت    ة الكبر ـــــان انت هذه الدولة دولة اإلنجازات اإلنســـ و
اكل والتماثيل والمقابر والمعابد  قيت آثارها إلى يومنا هذا في اله عة  ــارة رف ــ حضــ

ح الكرنك واألقصر أثمن وأغلى رقعة حضارة على وجه األرض. ذلك أص   و
  

  أبو الهول
انا مرموقا    ــخم احتل م وفي عهد هذه األســـرة دخل على التارخ اســـم ضـ

ه مع أنه يتردد على  ــب ــ ــــ ـــله وســ ــ ـــ عرف الناس أصــ ة وقل أن  ـــان ــ ــ في الذاكرة اإلنســـ
هتز السمه الغادون والرائحون والسائحون.. ولالسم  األلسنة وعلى أقالم الكتاب و

  قصة رواها التارخ.
ــــرة و   ـــــ ــــ ة ففي عهد هذه األسـ لمة أدق، في عهد هذه اإلمبراطورة العر

نوا في منطقة  ــ ــ ــر جماعات من الكنعانيين العرب وســ ـــ العظمى، وفدت على مصـ
لمة  ــم إلههم "برحور" واعتبروه رمزا لهم، وتحرفت  ــ ــ ــــ ه اســــ "أبو الهول" وأطلقوا عل
ما  حت "أبو الهول" هذا االســم علما من أعالم مصــر،  "برحور" مع الزمن وأصــ

ح ال   تمثال نفسه من أعالم التارخ.أص
  
ستغيث     الوالي المصر 

عرف: (   -1375وأطل على مسرح التارخ أخناتون وهو أشهر من أن 
م الدولة في سورا إلى اعتداءات متكررة، فإن سلفه 1358 ق.م) وتعرضت أقال

ا الصغر  ان قد رمى نفسه بين أحضان النساء، فمدَّ  الحيثيون أعناقهم في آس
سطوا وغزو  ما تعرض بيت المقدس لغارات البدو و ا أجزاء من سورا ولبنان، 

ا"  نفوذهم على معظم أجزاء فلسطين، وراح والي القدس المصر "عيد طي



  

-132-  

عد األخر إلى أخناتون شارحا الخطر  الرسائل واحدة  عث  ستغيث، ي ستصرخ و
لغ من جرأة المعتدين أنهم اقتحموا م دينة غزة ودمروا المقر الداهم على البالد، و

انت غزة هي الموقع األمامي للقوات  سي الحصين لمصر في المدينة.. و الرئ
عرف بواد مصر. ان واد غزة    المصرة، و

ما وردت    ــــائل، تقول ترجمته  وقد خلف لنا التارخ نص إحد هذه الرسـ
ـــفن جاللتك  ــ انت ســــ ع أرض جاللتك.. لقد  ع جم ــ ـــ ـــتضــــ ــ في مراجع التارخ: "ســــ

ـــلطتك على بالد النهرن وقادش.. أما اآلن فقد احتل ا ــ ســ ســـ ــاعد القو في  لســـ
ـــل الجنود  ــــ ــــ ــ الده.. إذا لم تصــ حترس الملك على قطائعه و البدو بالد فرعون.. ل

."   هذه ذهبت ممتلكات جاللة فرعون سد
قول فيها: "   ة موجهة لكاتب أخناتون  ــ ا" حاشــــ ـــاف "عيد طي ن إثم أضـــ

ع أراضي فرعون سائر  اع".جم   ة نحو الض
ارها مناط محتلة،    اعت ارات الوالي تتحدث عن أراضي فلسطين ال  وع

ارها جزءا من أراضي الدولة، وهذا هو المعنى السائد في الكتاب.. اعت   بل 
  

ــة،    ــاحثون في "تــل العمــارنــه" على نحو ثالثمــائــة لوحــة خزف وقــد عثر ال
ة التي وجهها و  طلب النجدة والتصد عرف أنها المراسالت الدبلوماس الة البالد 

  للحثيين والبدو..
حة الكبر فقد عثر بين الواح   شف الفض على  هولكن "تل العمارنة" قد 

 ، ه "أرعين من العذار طلب ف ـــر، والد أخناتون،  ــ ــ ــــ ــــله فرعون مصـ ــ ــ خطاب أرســــ
ـــل له إحد اليمج ــ ـــــ ــــ ا" أمير القدس أن يرسـ ما طلب من "عيد طي ت الوجوه" 
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النساء عن وعشرن فتاة م ان الفرعون مشغوال  ذا  ار بالده إلى قصره" وه ن أ
 أمن الدولة وسالمة أراضيها. 

حة على "أخناتون" التقي الورع، فجهز حملة    وقد وقع عبء هذه الفض
رد المغيرن.. ولكن الحملة لم تفلح، وانتقل هذا  صد المعتدين و إلى بالد الشام ل

س الثاني ( ق.م) فجهز جيوشا جرارة، ودارت 1224-1306العبء إلى رعمس
  رحى الحرب بين المصرين والحثيين.

  

   معاهدة الحدود 
م الدولة  ادة على أقال س الثاني على رأس جيوشه ليوطد الس واندفع رعمس
انت الحرب  ، فاجتاز فلسطين ثم وصل إلى نهر العاصي فمدينة قادش.  و

س أبد شجاعة ادة فذة فردة، وانتهت  سجاال بين الفرقين ولكن رعمس نادرة وق
ان عندهم من  ما  انتصار القوات المصرة ، رغما عن تفوق الحثيين  ة  المعر

ة".   "الفرق ذات العجالت الخشب
) ومعه 1256ثم جر الصلح بين الفرقين وجاء ملك الحيثيين إلى مصر (

ـــوع، وأقام له ا ــ ــارة للخضــــ ــ ــــ ان ذلك إشـ س، ف ـــــ ــ ـــعب ابنته ليزفها زوجة لرعمســ ــ ــ لشــ
ما..   المصر مهرجانا عظ

ــــرد  ـــلح التي تمت بين الفرقين سـ له، أن معاهدة الصــ وما هو أهم من ذلك 
ة" للدولة المصـــرة، وورد  ــعت "الحدود الدول املة.. فقد وضـ التارخ نصـــوصـــها 
ها لمصر وشمالها  فيها أن قادش وجيل هما الحد بين المصرين والحثيين، فجنو

  للحثيين..
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انت هذه أ   متها و ــها الكامل، وق ــ قدم معاهدة في التارخ عثر عليها بنصــ
ــرق العري  ــ ــ ـــمل المشــ ــ ـــماال، لتشـــ ــ ـــرة شـــ ــ ـــمت حدود الدولة المصـــ ــ الكبر أنها رســـ
ـــة الـــدولـــة  ـــأكملـــه.. وهـــل من دليـــل أعظم من هـــذا الـــدليـــل التـــارخي على عرو

  المصرة ووحدة أراضيها..
م   الجزء،  ة الكل  ـــم ــ ــ ـــرة.. فهي تســـ ــ ــ ـــمها المصـــ ــ ن اســـــ ان الحال ول ا 

ــماء  ــ ــورة وقرطاجة.. فهذه دول نســـــبت إلى أسـ ة واألشـــ ابل ة إلى الدولة ال ــ ــ النسـ
ابل  ــماء آالمدن:  ــ أسـ ــميت  ة ســـ ـــالم عد ذلك دول إســ ــور وقرطاجة.. وجاءت  شـــ

ائل.   الملوك والق
  
ة في مصر    حي الحميد

اة في هذه الدولة    حقائ الح ة،  وقد تعززت معاني هذه المعاهدة الدول
س الثاني نشأ اقتصاد قومي واحد بين مصر ال ة األطراف ففي عهد رعمس مترام

انت القوافل التجارة تروح وتغدو بين مختلف أرجاء البالد من  ــام، و ـــ ــ ار الشـــ ود
ــر قد امتألت  ـــــ ــ ان في مصــ ــور األع ــــ ر التارخ أن قصـــــ ذ غير قيود وال حدود، و

ــمة الدولة (منف) ــ ان في عاصــــــ ــور الجميل.. و ــــ بير خاص  األثاث الســــ حي 
!! ام في دمش ة الذ نعرفه هذه األ ه حي الحميد ش   التجار السورين، لعله 

  
ـــــتد إلى ذلك قوله "إن االختال بين    ــ ــ ــــ ـــــيف المؤرخ المعروف برسـ ــ ــ ــــ ضـ و

م في البالد  ــورين شـــأن عظ ح للسـ اد وأصـــ االزد ــورين قد أخذ  المصـــرين والسـ
ن الدولة.. وزوج الملك ابنه إلى اب حر من سورا".وفي دواو   نة ضا 
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ــــر    ــ ــ ـــورون مواطنون في هذه الدولة، ومصــــ ــ ـــ ــ له، والســ ون ذلك  ولم ال 
ا ووطنا. ة ملكا وشع لها دولة وحدو   وطنهم.. والدولة 

  
ائي   القدس بيت آ

عا، مصــرين وســورين، وقد أورد برســتد    ان شــعور المواطنين جم ذا  ه
ــغيرة ذات ارة صـ مة" ع ــور القد ه "العصـ تا بير، فقد نقل عن لســـان  في  مدلول 

ة أجلســتني في  ا" والي القدس قوله: "ال أبي وال أمي بل يد الملك القو "عيد طي
حمل  ائه، وهذا التعبير  ــــير إلى أن بيت المقدس هو بيت آ ــ ــــ شـ ائي" وهو  بيت آ
ــذا المبلغ في مثـــل  ــت المقــــدس، وال يبلغ هــ ـــارة إلى بيــ ــ ــ ــــ ــــ " في اإلشــ معنى عر

ــيل إال  واحد من أبناء المقدس ســــق رأســــه على ترابها الطهور، اإلحســــاس األصــ
انت مسق رأسه ومهو فؤاده..    ف

 

ة الدولة     جغراف
ة ،    ة هذه الدولة الوحدو ثيرة إلى جغراف ـــارات  ة إشــ وفي الوثائ التارخ

م  ــف األول من ح ــــ ــــ ــ ــة هــامــة يرجع تــارخهــا إلى النصــ قــة أدب وقــد عثر على وث
قلم رحالة مصــــر جاب وطنه في 1205-1350األســــرة التاســــعة عشــــرة ( ق.م) 

اعاته وارتساماته..المشرق العري ودوّ    ن انط
ــــر المَ    ر الرحالة المصـ ـــرد العديد وذ احته، وســ ــ ــ خاطر التي لقيها في سـ

ــافها "وأشـــجار األرز  ــنافها وأوصـ أصـ ال لبنان معددا أشـــجارها  من المواقع في ج
ــــودها أ ــ ــ اهه أن أسـ ـــــقة" وقد لفت انت اســــ اع.. وأن الخيل ال ـــــ ــ كثر من الفهود والضــ

الغة.. ثم أشار إلى األماكن التي زارها  ة  صعو انت تتسل المرتفعات  والعرة 
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التحديد مدن قادش وجب ر  يروت وصيدا ونهر يفي شمال سورة، وذ ل وحرا و
طاني وعطا ومجدد، ونهر األردن وغزة ورفح.   الل

ـــور يؤخذ إليها الماء ومن لطائف ما ورد في هذه الرحلة أن    ــــ ــ ــ مدينة صـــ
ـــراء  ــــ ــ ــ افا ذات المراعي الخضـ ــمك فيها أكثر من الرمال" وأن  ــ ــ ــ ــ القوارب "وأن الســ

ل نوع..   الجميلة والثمار الناضجة من 
قول "أما الفتاة التي تقوم    ، عاشـــ الجمال أن  فت الرحالة المصـــر ولم 

اب"!! ة وتسحر بنظراتها األل   حراسة الكرم فهي جميلة للغا
ــــر قد قدم لنا    ــــ ــ ـــارة األخيرة فإن الرحالة المصــ ــــ ــــ ـــتثنينا هذه اإلشـ ــــ ـــ وٕاذا اســ

ة الواحدة!! املة عن المشرق العري في ظل الدولة العر ة    جغراف
  
   مصر تفتح بيت المقدس 

ر   مضي التارخ ليذ صل بنا إلى األسرة  األسر و ة حتى  الحاكمة المتعاق
ان مؤسسها هو الملك "ش " و الثامنة عشرة، و ختلف المؤرخون في أصله إ شن

ان أصله، فهو في  ا  فقيل أنه عراقي، وقيل أنه ليبي وقيل بل هو شامي.. وأ
ة مائتي عام ( م أسرته قرا ع الحاالت عري، وقد امتد ح   ق.م).720-94جم

  
ـــادت    ــ ــ ــــ ـــــى التي ســــ ــــ ــــ الفوضـ ار هذا الملك العري أنه حين علم  ومن أخ

ــة أ صـــــورة خاصـــ يت المقدس  ــل حملة فلســـــطين و ة أرســـ ام المملكة اليهود ثناء ق
ـــتولى  ـــينة، ودخل القدس واســ ــتولى على مدنها الحصــ ــطين واســـ رة إلى فلســـ ــ عســـ
ار هذه  رت أخ ــر الملكي، وقد ذ ــــ ــ ــ ل والقصــــ ع ما وجده في خزائن اله على جم

  الحملة في التوراة.
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ــــن ووجد على واحد منها ملك    شــــ ــ ــ ـــفت آثار الملك شــــ ــ وفي الكرنك اكتشـــ
ــماء المدن التي  يهوذا، وهو ات أخر تســــرد أســ تا مان، ووجدت  رحجام بن ســــل

ة.. شن في المملكة اليهود   افتتحها الملك ش
مان أول ملوك    ــل ــ ان ســ ما  ـــرة،  ة مصـــ ــطين في الواقع وال انت فلســــ و

الملك  ـــتنجد  ــ ـــب له أن اســ ـــــر، وقد ســــ ة هو أحد عمال فرعون مصــ الدولة اليهود
ذا وارد في ال ــمه ه ، واسـ شـــن ه من أهل البالد.. شـــ توراة، إلخضـــاع الثائرن عل

مان..  ـــــل ــ ـــــر قد زوج ابنته إلى ســ ـــهيرة أن فرعون مصــــ ــ ــ ة الشــ ومن الوقائع التارخ
عض المدن والقر في سهول فلسطين مهرا البنته.   وأقطعه 

  
  واستمرت الوحدة  

ة في إطار التارخ المصر  تلك هي صورة موجزة لتارخ الوحدة العر
عدها الدولة المصرة واجتاحت عرفنا مسير  ضعة آالف سنة.. سقطت  تها عبر 

الفرس في القرن السادس قبل  الوطن العري موجات من الغزو األجنبي بدأ 
عد ذلك..  م الروماني  الح ع قبل الميالد ثم  اليونان في القرن الرا الميالد، ثم 

ة الكبر فحر  رت الوطن العري أجمع إلى أن انبث اإلسالم، وقامت الحملة العر
عيدة  عد ذلك إلى أقطار  ة  من االحتالل األجنبي، وتجاوزت الفتوحات اإلسالم

ا.. ا وأورو   في آس

ـــــيتها    ــ ــخصـ ــ ــ شــ ة قد ظلت متمتعة  ـــير أن األمة العر ــ ومن المهم  أن نشـــ
ــت محــــافظــــة على تراثهــــا القومي وعــــاداتهــــا  قيــ م األجنبي و ـــاء الح المتميزة أثنـ

ة وتقاليدها، وما أ ة ، حتى عادت وحدة األمة العر ـــالم ن جاءت الفتوحات اإلســـ
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م جديد انتقلت عواصمه مع الزمن من المدينة المنورة إلى  من جديد في إطار ح
غداد، إلى القاهرة. ، إلى    دمش

ــلطة إلى    ــــ ــــ ـــم انتقلت الســ ـــ ــ ــ م العري الوحدو من العواصــ ما انتقل الح و
عد دولة الخلفاء الر  ة.. ف عدها دولة األسـر العر ين، و اشـدين، جاءت دولة األمو

ع الوحدة  طا أســره تتســم  ة في الوطن العري  اة العر اســيين، واســتمرت الح الع
م في هذا البلد أو ذاك.   وٕان اختلف الح

حت الوحدة    ة أصــ ة وعاصــمتها القســطنطين حتى في عهد الدولة العثمان
ان ــره.. فقد  ــ ــ ــــ أســـ ــود المجتمع العري  ــ ــــ ة تســـــ ة العر ة دولة ثنائ ت الدولة العثمان

ان منهم الوزراء والنواب  ــيب غير قليل، ف ــ ــــ ان للعرب فيها نصـ للعرب والترك، و
ار موظفي الدولة.. ش و   وقادة الج

  
  االستعمار والتجزئة

ت التجزئة في الوطن العري ابتداء من القرن التاسع عشر، واستكملت وحلَّ   
ة األولى فقامت  اقتسام الوطن العري، عد الحرب العالم ا  طال ا وفرنسا وٕا برطان

ما بينها. موجب اتفاقات وضعتها ف   وأنشأت الحدود 

ـــتعمرون بإقامة    ـــــ ــد لها المســـ ــ ــ ــ ة التحررة، وتصـــ ات العر دأت الحر و
ات التحررة ضراوة. لما اشتدت الحر ة راحوا يوسعونها    إدارات محل

ل   ات التحررة و ة مرحلة الحرة وما أن انتصرت الحر غت الشعوب العر
ات  حتى واالستقالل حت ملك ومات" تطورت فأص وجدت نفسها أمام "ح

  وجمهورات قائمة ضمن الحدود التي وضعها المستعمرون.
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ـــيلة عبر آالف الســـــنين، ومعها    مة األصــ ة القد وتلك قصـــــة الوحدة العر
ضع عشرات من السنين..   قصة التجزئة واالنفصال وعمرها 

ة الســرعة..    صــل بنا إلى خاتمة المطاف في هذه المرحلة التارخ وهذا 
ة.. وأن  اة األمة العر ـــــل في ح ــ ــ ــــ تجلى للقار العري.. أن الوحدة هي األصــ و
ـــتعمار في العصـــــر  ـــنعها االســ م.  وأن التجزئة طارئة صــ الوحدة هي تارخها القد

  الحديث..
ـ   ـة العر لـه، فـإن دعوة القوم ـة.. ومن أجـل ذلـك  ة إلقـامـة الوحـدة العر

هي عودة إلى األصل األصيل.. ال من أجل الرجوع إلى الوراء.. ولكن من أجل 
  السير قدما إلى األمام..

ــأن    س عوض،  تور لو رن العرب، ومنهم الـــد ـــأتي واجـــب المف وهنـــا 
ة  ة ونحن ندعوهم أن يدرســـوا ما بلغته الجماعة األورو ونوا دعاة للوحدة العر

ا المتحدة..ب ام أورو س لها جامعة تجمعها إلى التطلع إلى ق   دولها التسع، ول
ــاء    ــ ــ ــــ ة إلنشــ ات في الجماعة األورو ـــتجر االنتخا ــــ وفي يونيو القادم ســـــ

ي الواحد.   البرلمان األورو
  وهل من جواب؟  
قول قوله في األمة    س عوض ومن  تور لو ومن األجد واألكرم للد

ة، أن يدرسوا هذ ا في هذه العر ة الفردة التي تشهدها أورو ه التجرة اإلنسان
ة  ام، وهي تجرة إن أفلحت، وال بد لها أن تفلح، ستجعل تارخ هذه الحق األ
ان القرن التاسع  عد أن  ة،  المعاصرة في القرن العشرن، تارخ الوحدة األورو

ات..   عشر هو تارخ القوم
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ــؤاال أن نوج في وفي الختام فإننا ترغب   ــ ــــ ــ ــ س عوض ســ تور لو ه إلى الد
ة، واعتبرها  ة والوحدة العر ة العر ة والقوم ر وجود األمة العر عد أن أن واحدا 

  أساطير وخرافات..
ا    قول قوله: وهل أورو س عوض ومن  تور لو ــــؤالنا الواحد إلى الد ــــ ــــ ســ

ة واحدة، ووطن واحد، وأمة واحدة..    قوم
  فهل من جواب رشيد وسديد؟!  

  
ة:ثاثال ة العر   رأيت القوم

ة ندر   في اإلس
  

ــهاب غير    ــــ ــــ س عوض بإســ تور لو تب فيها الد ة" التي  ة "القوم ــــــ ــــ قضــ
ــا إال واعتمــده،  ممــل، أجــاد فيهــا ومــا أفــاد!! فلقــد أجــاد ألنــه لم يترك مرجعــا أجنب
تب مساهمة  ما  ة ف قدم لألمة العر مترجما وملخصا.. غير أنه ما أفاد ألنه لم 

ســــــتهدف أوال بناءة مجد ــتقبلها.. والعلم  ــ ـــرها ومســ الخير في حاضـــ ة تعود عليها 
ان لهوا وعبثا.   وآخرا النفع العام للمجتمع، وٕاال 

ة أمة هي من أهم    ــــبها أل مفهومها العام، دون أن تنسـ ة،  ة القوم ــ ــ وقضـ
ي،  ر األورو ة العامة، التي اســتوردنا أصــولها وفروعها، من الف اســ ا الســ القضــا

ر مبـــدع خالق. مع أن التراث العري من غير  ون لنـــا فيهـــا ف محـــاولـــة ألن 
ــحا  ــوغوا لألمة مفهوما واضــ صــ المراجع واألســــانيد التي تؤهل علماءنا أن  مليء 

ة على وجه التحديد.. ة العر صفة عامة، والقوم ة  ا للقوم   جل
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ع    ــارة المعروفــة "أنــا مت رن العرب بين يــد الع عض المف ــتراح  ـــ ــــ ــــ واسـ
ة، ولس ة، يهرولون إلى المراجع الغر ة القوم لما أثيرت قض مبتدع" وراحوا،  ت 

ــون ما لذ لهم وطاب، ثم ينتهي األمر  ــ ســ قت الذات، يترجمون عنها و ــها  ــ ســ وقوام
رون  ــتن ــ ـــــ ــــ سـ ـة، و ـة العر رون للقوم تن ـة، و رون وجود األمـة العر بهم أنهم ين

ة  ف –الوحدة العر ــــات لقوالب ل ذلك اعتمادا على تعر ــــ ــ ــ ســـ ة، أو مقا ات أجنب
أنما هذه القوالب هي  أنما هذه التعرفات قد نزلت من الســماء، و ة،  رة أجنب ف

عيد. ة التي ال تمس من قرب أو    األلواح األزل
س عوض منقول عن    تور لو ــه الــد ت ـــف حقــا أن الــذ  ــــ ــ ــ ومن المؤســـ

قدمها إ ة بنصـــوصـــها،  لى القار العري تعرفات ومصـــطلحات المراجع األورو
ما يبدو  تور عوض  ، مع أن الد ما هي من غير إضافة أو مالحظة أو تعلي
ون خالقــا مجيــدا، مبــدعــا ال  ع أن  ــتط ــــ ـــــ ــ سـ ــاتــه "عري" موهوب  ــا ت لي من 

  مبتدعا.
ــعة، أن يدرس    ــ ـــ ــــ تور عوض وهو يتمتع بثقافة واسـ نت أتمنى على الد و

ا وفالسفتها عن القوم عد ما قاله علماء أورو ف  ع هضمه، ثم  فهمه و ة، وأن 
ة  ة القوم ــ ــ ــــ ــ ــ قدم لنا فهما مبدعا لقضــ ة ل ـــة أحوال األمة العر ــــ ـــــ ذلك على دراســـ
ــــاكلها  ــ ــ ــ ــــ عالج مشـ ة.. يبنيها وال يهدمها، يدفعها إلى األمام ال إلى الوراء،  العر
مان بها والنضـال  اإل ة الناشــئة  ال العر غر األج صــف لها الداء والدواء.. و و

  أجلها بدال من أن يدعوها إلى الكفر بها واالنصراف عنها. من
  

ة    ا القوم ــا ــــ ــ ون إزاء القضــ ما يجب أن  رن العرب  ذلك هو دور المف
التحديد الدور الذ  ـــــتقبلها. وهذا هو  ة ومســـ ــر األمة العر ــ حاضــــ ـــل  ــــ التي تتصـ



  

-142-  

ة.  أقول ذلك  تور عوض ومن هم في مثل ثقافته الرح ه الد ــطلع  ضــ يجب أن 
ة  ة وأنا ال أتحدث اآلن عن القوم ة عن القوم وأمامي العديد من المراجع األورو

ة..   العر
ة؟   فماذا نجد في هذه المراجع األورو

ة في إطارها العام ولكنها تتناول    لها ال تتحدث عن القوم هذه المراجع 
ة ــ ــ ة االفرنســ ة اإلنجليزة، القوم ات متعددة: القوم اد قوم ة مقومات وم ، القوم

ة  ـــت لهم قوم ــــ ــــ ــ ســ ان الذين ل ة.. حتى العلماء األمر طال ة اإل ة، القوم األلمان
أنهم مجموعة من أقوام  عترفون  ة مع أنهم  وا في "علم" القوم ــار ــ ـــــ ــــ مة قد شــ قد

ان"    .”the melting pot“وشعوب ال تزال في "مرحلة الذو
  

ات   قوم
اســي    ي الســ ر األورو أن الف أكثر مما اختلف هذا مع العلم  لم يختلف 

انت نظرتهم  ة وتعرفاتها ومقوماتها ذاك أن علماء األلمان  ا القوم ـــا ــ ــ ــ حول قضــ
ع، وأن  ا فوق الجم ـــفاء العرق والدماء، وأن ألمان ــ الجنس وصـ ة متأثرة  إلى القوم

قوم على أوسع األرض وأكثر الشعب!! ة يجب أن    تحقي الوحدة األلمان
ـــــ   ـــــ ــ ة أما العلماء االفرنســ ــ ــ ــــ ــ ــ اد الثورة االفرنســ م ة  يون فقد طعموا القوم

رة للفيلسوف االفرنسي الكبير جان جاك روسو.   والمنطلقات الف
  

ل منهم يتطلع إلى    ة و تبوا عن القوم ــيون واأللمان أجمعون  ــ ــ ــــ واالفرنســ
  ألمانيتان؟ ممقاطعتي األلزاس واللورن: هل هما افرنسيتان أ
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ان العلماء    ة على "أساس وٕالى جانب أولئك  فلسفون القوم البرطانيون 
مة" على حد تعبير دائرة  ا تمثل إســـرائيل القد ار أن برطان ار التوراة على اعت أف
ــد الخفي وراء ذلك هو تبرر  ة (المجلد الســــادس عشــــر) والقصــ المعارف البرطان

ة مقدسة!! اره مهمة مدن اعت   االستعمار 
ة والبرط   ار االفرنسـ انت وراءها مطامع بل إن األف ة  صـدد القوم ة  ان

طرتها على دول البلقان. ة وٕانهاء س   الدولتين في تفتيت الدولة العثمان
ة، فإنها تختلف  ة واألمم شأن القوم ر فلسفة السوفييت  فوتنا أن نذ وال 
ات لينين وستالين في  تا ل االختالف عن فلسفة العلماء الغريين أجمعين ، و

لها وضعت لتأييد عقيدة جديدة ثائرة على ما هذا الصدد أش ر، و هر من أن تذ
ار وعقائد. قها من أف   س

ــوا غمار الحوار حول مفهوم  ـــرين، فقد خاضـــ ســ ـــو وال ننســـــى العلماء الســ
ة"  ـــفوا "القوم فلســــ ــــتهم، ل حاثهم ودراســـ غيرهم قد أطلقوا العنان أل ة، وهؤالء  القوم

جعلهم في مأمن من  ادهم، و ـــــون ح ــــ ــ صــ ــــلم على ما  ــ ــــ ــ الجيران في الحرب والسـ
م.. ه األستاذ توفي الح ة عما دعا إل ل اد يختلف    السواء.. وهو ح

ة،  ة وال غر ــــرق ــــ ــــات، ال شـــ ــــ حاث ودراســـ ر أ وأخيرا دخل على عالم الف
ا و  ــ ــ ــــ ــ ــ ة، من إ انطلقت من آســ ـــتمع العالم إلى آراء جديدة حول القوم ــــ ــــ ا، واســـ فرق

انيين والصــينيين وا ا رن ال ة المف ات القوم عد أن تكاثرت الحر لهنود، وخاصــة 
ان  ما  ـــونها ،  ــ قدسـ عبدونها و ـــة بهم  ــ ة خاصـ ح لكل قوم قوم ــ ــ التحررة، وأصــ

قة!! ة السح   لكل شعب آلهته في عصور الوثن
ــماء، ولكنها  ا من الســ ــرة، لم تســــق وح مة والمعاصــ والدراســــات هذه القد

عــة من لهــا نــا ــانــت  الظروف العــامــة لكــل مجتمع  نبتــت من األرض والنــاس، 
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ـــب بيئتها ومواردها  ل دولة حسـ ــعها  ة تضــ ـــاد الخط االقتصـ ل أمة.. تماما  و
  وظروف شعبها..

ــة" غير موجود في العلم..  ــــــوع "القوم ــ ــ ــأن موضــــ ن القول  م ومن هنــا 
ــــر إلى  ـــع عشــ ات، ما أكثرها.. ذلك أنه منذ القرن التاســـ فالموجود هو "علم" القوم

ة"، وســـتنشـــأ مدارس يومنا هذا نشـــأت م اينة حول موضـــوع "القوم رة مت دارس ف
ـــون فيهــا،  ـــ ــــ شــــ ع ــالبيئــة التي  جــديــدة مع الزمن.. والعلمــاء أوال وأخيرا، يتــأثرون 
ونوا في  عون أن  ــتط سـ ــراعات التي تموج من حولهم وال  هم والصـ نوازع شـــعو و

ة ا ـــرب إال مثال واحدا.. هذا المثل هو القوم ــ ة فهذه معزل عنها.. وال أضــ ألمر
فرســــون  ة التي دعا إليها توماس ج رة من النزوع إلى الفدرال عها الف تفجرت منا
عد  ـــاخنة  ــعر أنها ال تزال ســ ــ اتهم، وحين نقرأها اليوم نشـ تا ورفاقه، في خطبهم و

قرب من مائتي عام وهي المعروفة    .”The Federalist“أن انقضى عليها ما 
عيدا ف   ـــت أرد أن أذهب  ــ ــها ولســـ ــ ــ ــرد مدارســ ــــ ات" وســ ــــنيف "القوم ي تصــــ

تور عوض  في أن نقول للـــد حـــث عن منـــاهجهـــا.. و رـــة وال نـــه ال يوجـــد إالف
ات  عدد القوم م والتعارف،  ة بل إن هناك عشــرات من المفاه مفهوم واحد للقوم

  الممثلة في األمم المتحدة، والحبل على الجرار!!
ة" إذا جاز لنا هذا التعب   عمل الحســــــاب والجبر، إن "علم القوم س  ير، ل

ـــاء.. ذلك أن  ــــ ـــــ شـــ ما  ع أحد أن يلعب بها  ـــتط ـــ ــ ــ ســــ قوم على األرقام، وهذه ال 
ــطحات  ــ شـ ـــطحات،  حت تئن من تصـــــارع االجتهادات، بل والشــ ــ ــ ة قد أصـ القوم

ال.. ة وأشد هوال وو   الصوف
ه ما تكون    ـــــ ــ ــ ــــ ة أشـ حت القوم ــــــ ــــ ــ ــور وأروعها فقد أصــ ــــ ــ ــ وفي أجمل الصــــ

ــ ون معزوفات الجاز الصـــ ــت أدر لماذا ال  غني على لياله.. ولســـ ل  ة، و اخ
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ــر جهده  قصـ بدع.. ولماذا  تور عوض معزوفته ولياله، وهو قادر أن يجيد و للد
ة دون سواها!! عزف لنا المعزوفات الغر   أن 

ة في    غدو بين المراجع الغر تور عوض ، وهو يروح و ان على الد و
ة ، أن يدرك أن القو  ست من علوم الفلك التي ال تخضع إال تعرف القوم ة ل م

شر  ة هي من شؤون األرض والناس.. من شؤون ال للمراصد والحساب.. فالقوم
ة ة والقوم  على هذه األرض نستوحيها من حاجاتهم وٕاراداتهم وأشواقهم الوجدان

ة ل شعب ولكن القوم ل دولة وعند  علم الطب الواحد في  ست  نظرة حرة  ل
س قة تع ما  طل ة  اتها.. ولكل أمة أن تنظر إلى القوم ل أمة ورغ حاجات 

ا را على الفالسفة  بتشاء و س ح ر ل االجتهاد مفتوح لكل مجتهد، والف
ح من  يين وحدهم، وقد انتهى عهد االستعمار في العالم العري، وأص األورو

ة فلسفتها الخاصة ومفهومها الخاص "للقو  ون لألمة العر ما الواجب أن  ة"  م
لها..   فعلت وتفعل األمم 

ة" في دائرة "معارف العلوم    ــال "مطوال عن القوم ــــ ـــــ األمس فصــ وقد قرأت 
اينة ما  ميالن فرأيت في تعارفها المتعددة المت عة م اإلنجليزة ط ة"  االجتماع

ه الذاكرة:   تنوء 
ك عن تفاوت األثر في مقوماتها:اللغة    دة اإلرا –التارخ  –الدين  –ناه

ة  –العامة، التراث الشــــعبي  س  –العرق والجنس  –المصــــالح المشــــتر ــ واألحاســ
ز على واحد من المقومات دون اآلخر،  رة تتر ــة ف ــــ ــــ ل مدرســ ــاعر.. و ــــ والمشــــــ

قا. يرا وتحليال وتطب   ولكل مدرسة قواعدها تف



  

-146-  

ـــــارف"      "Encyclopedia of social Sciences“ومن "دائرة المعـ

ـــعة فوجدت ثالثة مراجع مددت يد إلى الخزانة  ــ ــــ ــــ تبتي المتواضـ المجاورة في م
ة وهي:   متخصصة في القوم

1) E. H.  Carr Nationalizm and after 
2) H. Kohn, The idea of Nationalizm 
3) C. J. H. Hays, The historical Evolution of 

Nationalizm 

  
ــة فــة هي أن مراجع "القوم " والقــار لهــذه المراجع يخلص إلى مفــارقــة لط

ة، إلى  ــادات الحيو ــ ــ ــيء من المضــ ــــ ل شــ بر فيها  ة  ـــيدل ــــ صـ ه ما تكون  ــ ــ أشــــ
حذر الطبيب  ــــموم القاتالت.. ول ــ ــ الفيتامينات، إلى المخدرات المنومات، إلى الســــ
رحه من األرق  ـــــه، و قتل مرضـ ــموم، ف مد يده خطأ إلى جناح الســــ المعالج أن 

  والمغص وسائر األوجاع!! فذلك عالج مضمون النتائج!!
شير في دراساته    س عوض ال  تور لو وٕانه لمما يثير العجب حقا، أن الد

اس  قتصر على اقت ة ومقوماتها، ولكنه  م القوم إلى هذا التنوع والتعدد في مفاه
ة  أنما القوم ي الغري..  مفهوم واحد دون سواه، هو نوع من المفهوم الكالس

ع لها ونس س علينا إال أن نر ة" ل   جد!!عنده "وحدان

تور عوض،    وٕانه ليبدو لي، وأرجو أن ال أكون ظالما أو متعسفا، أن الد
حـث عن "عمد  ثيرا، يدخلهـا وهو ي ــير إليهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ شـ تبتـه التي  حين يدخل إلى م
ارا مقررة  د أف ــــذرات تؤ أن يجد في هذا الكتاب أو ذاك، شــ ـــرار"  اإلصـــ ـــبوق  مســـ

ــلفــا في ذهنــه.. ثم يخرج على النــاس بهــذه المقــاالت ا ــ ــــ ــــ ــــات ســ ــــ ــــ ســــ ــالمقت لمليئــة 
ات" فيها الناسخ  تب "القوم عجزه أن يجد ما يرد، فإن  قينا أنه ال  والشواهد.. و
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ة  ة والعرق ة، والشــــعو ة والقوم ــوخ، والراجح والمرجوح، وفيها األمم ل  –والمنســ
حلو!! ا إلى جنب.. واختر لنفسك ما    ذلك جن

تور عوض    ي، هذا ا –ومن هنا فإننا نأخذ على الد لمثقف العري الذ
قدم لنا  ــيال، عمال أعظم من النقل والترجمة، أنه لم  ـــ ــــ ــــ قدم لنا عمال أصـ أنه لم 
ة، دارسا لحاضرها،  عا من تراث األمة العر ة نا ة العر مفهوما شامال في القوم

رون اآلخرون في المشرق والمغرب.. ما فعل المف   ومتطلعا إلى مستقبلها، 
، أنه لو   ـــــك عند ــ ــ رن على  وال شــــ تور عوض وأمثاله من المف أقدم الد

ة  ة ومواقعها االستراتيج مثل هذه الخطوة البناءة فإنه سيجد في تراث األمة العر
ــــيء الطر  ة، تضـــ ـــفة في القوم ــ ـــع لنا فلســ ـــ ضـ ومواردها العظمى، ما يؤهله أن 

مان بذاتهم وقوميتهم ووحدتهم، ــاعدة والوافدة، تقودهم إلى اإل ــــ ــــ ــ النا الصـ بدال  ألج
!! اعا، مطروحين على قارعة الطر ار ض وا ح   من أن يتر

حتج    تور عوض ينصرف إلى هذا الجهد البناء بدال من أن  وليت الد
طوالت  ة في مصر ألنها تحتو فصوال عن التارخ العري و على المناهج الدراس

حت هذه المفاخر اإل نصالح الدين وطارق ب أنما أص ة زاد ومن إليهما..  نسان
  وصمة عار في وجه الزمان!!

  
  األحالم والحالمون 

أنه    حمد عليها،  صراحة وجرأة، ال  تور عوض يبرر مواقفه هذه،  إن الد
ة.. وٕان تحدث عنها الرجال  ان ة ومراهقات صب اس له أساطير س ير في ذلك 

قظة ال أكثر وال أقل!!!   والكهول فهي أحالم 
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تور عوض قــد وقف   ــات  ولو أن الــد ــيء عنــد تــارخ الحر ــ ــ ــ ــــ عض الشــ
ــميره  ــ ـــ ــ ــ ة.. بل لو أنه أعار ضـــ لة عن القوم تب مقالته الطو ة، قبل أن  القوم
ه  ات وما انتهت إل ــح ووجدانه قليال لما عانته الشــــعوب المناضــــلة من آالم وتضــ
انت  ات التحررة  ـــواب.. وألدرك أن تلك الحر ـــر مؤزر لرجع إلى الصــ من نصــ

طالها هم أعظم الحالمين في التارخ، وأن في بدايتها أحالما ن بيلة أصـــيلة، وأن أ
قة. ا الواقع والحق   عزائمهم الصابرة قد نقلت أحالمهم إلى دن

عيدا.. لماذا ال نقف قليال أمام األمم المتحدة أمام محراب    وما لنا نذهب 
ة  ــــهدنا هذه المنظمة يوم مولدها مؤلفة من قرا ــــرة، فلقد شـ  )50(عالميتها المعاصـ

ــوا، فمن هؤالء الذين  ــ ــ ـــين عضـ ــ ـــــوا.. وها هي اآلن تقترب من المائة والخمســ عضــ
فاحهم،  ـــرجة  أيديهم المضــــ ــــراعيها،  انفتحت لهم أبواب األمم المتحدة على مصـــ

حملون أعالم الحرة واالستقالل؟    ودخلوها وهم 
اتهم    تور عوض أنهم بدأوا ح ار الذين ير الد هؤالء هم الحالمون الك

ال.. القوم حة في عوالم الخ ــا ة الســــ قظة، تداعب أجفانهم الرومانســــــ أحالم ال ة 
ه عن  ت تب عنهم ما  ـــالهم ما  ــ ــرهم في المراحل األولى من نضــ ـــ ولو أنه عاصــ
تور عوض أن أعظم اإلنجــازات  ــام.. وقــد فــات الــد ــة في هــذه األ ــة العر القوم

ة في التارخ قد بدأت في رؤوس الحالمين.  اإلنسان

  
ة ومقوماتهاالق ة العر   وم

اب  ل عناصرها، ومن أس ة  ة التي تملك من مقومات القوم واألمة العر
الذات إال الحالمون، القادة  ل مصادرها ال ينقصها في الوقت الحاضر  القدرة 
رامتها، وقدرتها  عثون في األمة روح اإلحساس بذاتها، و رون، من الذين ي المف
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اؤه حتى تعبر هذه المحنة الك روه، بل أنب بر التي ألمت بها.. فقادة العالم ومف
شرة أروع  ل عصوره، أعطوا ال ومرسلوه، هم الحالمون األفذاذ، عبر التارخ في 
مانهم  ملكون حين بدأوا دعوتهم إال أحالمهم وٕا ونوا  العطاء وأغناه، ولم 

  وصبرهم.
ــام أكثر من أ و    ــة، تــدعو في هــذه األ ــة العر قــت، الحــالمين، والقوم

تور عوض واحدا  ن الد ـــروا على الناس أحالمهم، ول ــ ــــ رن، أن ينشـــ القادة المف
ل المقومات  ة  ش في فراغ.. إنها غن ة ال تع ة العر منهم، إذا اختار، فالقوم

ة  –التارخ  –المعروفة: اللغة  م الروح ة، وال  –الق س الوجدان األشواق واألحاس
تور عوض  اة هؤالء أحسب أن الد ر وجود هذه المقومات في ح ع أن ين ستط

ة من  سطهم هللا على هذه الرقعة العجي شر الذين  المائة والعشرن مليونا من ال
ا  دة، ومواقع هامة،  –الدن ل ما فيها من ثروات فر من المح إلى الخليج، 

أسره!! ضاهيها موقع آخر في العالم    قل أن 
في هنا أن ولنأخذ موضـــوع اللغة م   ثال، وهو واحد من أهم المقومات، و

ما قاله محمد بن عبد هللا (ص) حين أعلن في المدينة  ة اللغة ف ـــير إلى أهم ــ أشــــ
م من أب وال أم [وٕانما هي  أحد ة  ــــت العر ــــ ســ قوله: ل ة  ـــاس العرو ــ ــ المنورة أســـ
عد األبوة واألمومة ــت ـــ ــ ــ ــ ة فهو عري] وهو بذلك قد اســ ــان فمن تكلم العر ــ ــــ ــ ، اللســـ

ة.. اس العرو انة الصدارة في مق   وجعل للغة م
ر العري (   ، أحد عمالقة الف عد ذلك الجاح أتي  م) فقد 868-775و

قرون.. ة قبل أن يتكلم فيها الفالسفة الغريون   سرد مقومات القوم

ــوحه قول: "إن  اولينظر القار في هذه الكلمات المنتقاة بوضـــ وســـــالســـــتها، حين 
ـــتواء في التر  ة، االســ ــج ة واألخالق والســـ ــمائل والهمة واألنفة والحم ــ ة واللغة والشـ
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لمة  ل  ست هذه من مترادف الكالم ف قوم مقام الوالدة واألرحام".  ول ل ذلك)  )
عد فيها األرحام والوالدة، جاعال  ــت ــ ــ ــــ ــ ة.. اســ لها معناها ومدلولها في إطار القوم

ار. ل اعت   المقومات األخر فوق 
حسب   عث من مرقده  وٕان المرء ل قرأ هذه الكلمات، أن الجاح قد  وهو 

ة.. فقد أوجز  ة العر ـــيئا عن القوم ــ ــ ــ ـــ علمه شــ س عوض ول تور لو ليرد على الد
سطه العلماء في مجلدات!! لمات ما    الجاح في 

ــاعر العري الكبير (   ــــ ــ ــ ، نقرأ ألبي تمام الشـــــ عد الجاح ).. 850-804و
ة والعنصـــرة نقرأ له بيتين من الشـــعر فيهما خال عد العرق ــت سـ صـــة مجلدين وهو 

قول: ضع محلها األرض الواحدة واللغة والتراث؛ ف   و
  

 

   

 

   

  
ــد    رات التي تشــ ز على الذ ــور والدهور فقد ر ــاعر العصــ أما المتنبي شــ

  المرء إلى الوطن فقال:
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ــ الوطن لذاته ال ل   ــ ـــاعر آخر تعشــ ــ قول شـ ان فراح و ائنا ما  ـــــفاته،  صـ
ستحسنون أرضا ال هواء بها وال ماؤها عذب ولكنها وطن.   قول: و

ل ما نرجوه من    ـــهادات في تراثنا العري، و ــ ــــ ـــتشـــــ ــــ ــــ وما أكثر هذه االســـ
أس أن أحيله  ة.. وال  قرأ المراجع األجنب ما  قرأها  تور عوض وأمثاله أن  الد

ار" الذ وضــعه  تاب "المنازل والد الشــاعر الفارس األمير أســامة بن منقذ، إلى 
تور عوض  قيني أن الد ــعرا، و ــــ ـــــ ه ما قاله العرب عن الوطن نثرا وشـ فقد جمع ف
ه  غن عينه و تب التراث العري زادا ضخما  سيجد في هذا الكتاب وفي غيره من 

ي  – ر األورو ه عن الف غن ة، و ة العر عينه في وضع دراسة أصيلة عن القوم
ــ ــ ــــ ــ ــ ــا فوق رؤوس الــذ اســ ــتهــدف، أن تكون أقــدام أورو ــ ــ ـــ ــ ــ تهــدف في جملــة مــا اسـ

ع!!   الجم
  

ة وال أم   ة وال وطنال قوم
وت عليها، تلك هي  ـــــ ـــح الســـ ــ صـــ قيت نقطة هامة، بل نقطة خطيرة ال 
عـــد زوال  ـــة وعن الوطن العري إال  أنـــه نهـــانـــا "أن نتكلم اليوم عن األمـــة العر

ة داخل العالم العري و  اســــ مها الحدود الســــ ح زة الواحدة التي  ام الدولة المر ق
ل  ل أراضـيها و ادة ال تتجزأ على  ة سـ دسـتور واحد وقوانين واحدة تكون صـاح
زـــة  ـــة المر ـــة ظهور الـــدول ـــة العر ـــأول مظهر من مظـــاهر القوم مواطنهـــا.. ف
ة التي ال رجعة فيها على بالد العالم العري.. وقبل هذا  ة الوال ــــاح ــــ الموحدة صــــ
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ة وعن ال مج ــــمي عن األمة العر ــــ ــــ أ معنى رســ أ معنى علمي و ال للكالم، 
  الوطن العري"!!

ــــة في    ــة العر ــ ــا يرد عن القوم ــك مـ عــــد ذلـ تور عوض  ــد و الـ ــ ــ ــــ ــ ــ شــ و
ـــدر في أجهزة اإلعالم، وما يرد في  ـــ صــــ المؤلفات، وما يدرس في المدارس، وما 

ة، وما يتم من األ ـــالت الدبلوماســــــ ــ ة والمراسـ ـــــ اسـ ة.. الخطب الســــــ حاث الجامع
ة فعال..  ة عر أن هناك قوم قول "ونحن نتكلم  ل ذلك ل تور من  و الد ـــــ ــ ــ ــــ شـ

ا فعال"!! أن هناك وطنا عر ة فعال و أن هناك أمة عر   و
ة    ر وجود القوم جرة قلم، ين ســــاطة و ل  تور عوض،  ر الد ذا ين وه

ا  ة والوطن العري.. مع أن الدن ة، واألمة العر تور العر ــتثناء الد اســ أســــرها، 
ـــة والوطن واألمـــة.. وال  تور عوض وحـــده ، تعترف بوجود القوم عوض.  والـــد

عدم الوجود!! م على الوجود  ح تور عوض    أعرف أحدا غير الد
تور عوض إلى القــاع، هو أنــه    ــد ــه ال ولعــل محور الخطــأ الــذ وقع ف

ــة.. وهــذا الخطــأ ا ــالوطن واألمــة والقوم ــة"  تور ر "الــدول ــد ــال ــأ  نــا نر لفــادح 
ـــــيء  ــ ــ ــــ ة.. فالدولة شـ القوم تور عوض الدولة  ه، فقد خل الد قع ف عوض أن 
ة التي تجمع األمة  طة الوجدان ـــاطة هي الرا ســـ ة ب ـــيء آخر.. فالقوم ة شـــ والقوم
الواحدة ، والدولة هي األداة الكبر التي تحق لألمة أهدافها وتبرز شــخصــيتها.. 

ثيرا ما تنشأ القو  عد ذلك، تعبيرا عنها وتجسيدا إلرادتها و ة أوال ثم تنشأ الدولة  م
ثيرة نجــد فيهــا  تور عوض يجهــل حــاالت  تهــا.. وال أظن أن الــد وانطالقــا لحر
ات المتعددة والتي  ـــعوب ذات القوم ــ ل الشـــــ ات وال دولة لها.. ومن ذلك أن  قوم

انت موجودة، ولم تكن لها دولة و  ـــتعمار،  ــــ ــــ ــ ــــة االسـ ــ ــــ ــ ــ ضـ ومة انت في ق ال ح
ــة، ولهــا وطن، ولكن لم تكن لهــا دولــة.. ولم  ــانــت لهــا قوم ــالمعنى المحــدد.. 



  

-153-  

ام  ة واألمة والوطن لتحقي االســــتقالل وق عد أن نهضــــت القوم توجد الدولة إلى 
ات هو تارخ  ــــر القوم ــر وهو عصـــــ ــ ـــع عشـــــ ــ ان تارخ القرن التاســــ الدولة.. ولقد 

الدولة، أخيرا، واكتملت شــعوب لم تكن لها دولة فناضــلت وناضــلت حت ى ظفرت 
ة، ثم جاءت الدولة تاجا على رأس  عد ذلك فرأينا الوطن واألمة والقوم ـــــورة  الصــــ

له..   ذلك 
أعلى صـــــوته   ــائحة  تور عوض صـــ : وماذا اإن وقائع التارخ لتســـــأل الد

ـــتقاللهــا.. ألم تكن  ــــ ــ ــ ــا واليونــان قبــل الــدولــة وقبــل اســـ ـــــ ــ ــ ــــ سـ قول عن الهنــد وٕانــدون
ن لها وطن.. ألم تكن فيها أمة..موجودة.. أل   م 

ــأم عينـــــه: العمالق    ــ تور عوض  ــد ــ ــــارزا.. حتى يراه ال ـــذ مثال  ولنـــــأخـ
ة.. لقد  ام الدولة األمر ا وقبل ق ان قبل االستقالل عن برطان ي، ماذا  األمر
ة..  ة األمر ي والقوم ــعب األمر ــ ـــ ــ ــ ــ ي والشـ ان على تلك القارة الوطن األمر

ر  ة.فلماذا ين له على األمة العر تور عوض وجود ذلك    الد
ة التي    نحن مسـتعدون أن نسـجد على األرض تحت قدمي الدولة الوحدو

تور عوض في حديثة، ولكن لماذا ينهانا عن الكالم عن األمة  ــار إليها الد ــ ــ ـــ ــ ــ أشـ
ة؟ اس عد أن تزول الحدود الس ة إال    والوطن والقوم

و من هذه   ــ ــ ــــ ــ شــ تور عوض  ان الد واه،  إذا  ـــــ ــ ــ الحدود، فنحن نحيي شـــ
وت عليها، وٕان الكالم عنها هو أول مراحل  ـــــ ــ ــ ــــ السـ ولكن هذه الحدود ال تزول 

ـــال إلزالتها  ل يوم  –النضـ طالبنا أن نتكلم ونناضــــل اليوم و وٕان الواجب القومي 
حل محلها "من المح إلى الخليج".. حتى  ة و ـــــ ــ ــ اســ ــ ــ ـــــ ع الحدود الســ لتزول جم

ح الوطن العري ساح   ة واحدة لكل مواطن عري. ص
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ا على    م ، غاضــــ ـــاعر النيل حاف إبراه ــاح شـ تور عوض، صــ وقبل الد
  اإلنجليز حين قال: 

  ا قوم ال تتكلموا... إن الكالم محرم..  
   .. ـــر ــ ــــعب المصــ ــ ـــير بذلك إلى ما يرده اإلنجليز من الشـ ــ شــ ان  ولكنه 

وت على اإلنجليز!!   الصمت والس
تور أن   طالبنا الد يف  ال نتكلم عن األمة قبل أن تزول الحدود وتقوم  ف
  الدولة!!
ـــــ   ـــــ تور اولو أن "أبو الهول" الصــ الم الد ــتمع إلى  ــ ـــــ مت أبد الدهر قد اســـ

الصـــمت إلى جوار "أبو الهول" لســـق  ــم  ت ونعتصـ أن نســـ طالبنا  عوض وهو 
ارا.. ارا واستن   استك

  
ة  ز   الدولة المر

سوقنا إلى خطأ أك  تور عوض  ا ثم إن الد بر، ال أحسب أنه يجد مرجعا علم
ام  شتر ق ه، رغما عن تناقض المؤلفات العامة في هذا الشأن..  فهو  د ف يؤ
ة  مها دستور واحد، وقوانين واحدة تكون صاح ح زة الواحدة التي  "الدولة المر
ة  ل مواطنيها قبل أن نتكلم عن األمة العر ل أراضيها و ادة ال تتجزأ على  س

ألفاظها. والوطن ارته    العري" وهذه ع

  
أهل الكهف ح    هل نص
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رن العرب أن  فرض على القادة والمف الغ الخطورة، فإنه  م  وهذا تصم
زة  هف أصحاب الكهف وال يخرجوا منه إال حين تقوم هذه الدولة المر يذهبوا إلى 

ادة الواحدة على الوطن أجمع وعلى المواطنين أجمعين.. وغفوة أهل  ذات الس
ام الدولة الواحدة مقام االثنتين والعشرن  ادة وال دولة. فإن ق الكهف لن تحق س
لمة أدق  م.. و ة وتثقيف وتنظ حتاج إلى توع ة،  سطة على األرض العر المن

رن واألحرار والبواسل..   إلى نضال رشيد، ومن لهذه المهمة الجليلة غير المف
  

تور عوض ثم مــا معنى هــذا التعبير "الــدولــ   طلقــه الــد زــة" الــذ  ة المر
ا من صاحب هذه المقوالت نفسه.. ومن  مرسال؟.. سؤال نحب أن نسمع له جوا

  يردد مقوالته..
قصد دولة واحدة موحدة اندماج   ان  ة ال تدعو ةإذا  ة العر ، فإن القوم

إال ذلك، وســنعالج هذا الموضــوع في فصــل خاص.. ومثل هذه الدولة ال تصــلح 
زة.. واالتجاه لألم ة المر ـــر الدولة االندماج س عصــ ة.. وهذا العصـــــر ل ة العر

زة.. ة والالمر سير نحو نظام السلطات المحل ام    الدولي في هذه األ
ــة، التي    ومــة الفــدرال ــة التي نــدعو إليهــا هي الح ز ومــة المر ولكن الح

  معين..تمارس سلطات محددة معينة على الوطن أجمع وعلى المواطنين أج
ــد بهــا    لمــة ح وهو ير قول  عــد ذلــك ل تور عوض  ــي الــد ــــ ــ ــ ـــ مضـ ثم 

يزة  ـــطينيين ليتخذ منه ر ـــوع الفلسـ قفز إلى موضـ ـــاعيف حديثة  اطل.. ففي تضـ ال
لماته: قول ولنتدبر  ة.. فهو  ة العر  إلطالق النار على القوم

  
اطل   لمة ح يراد بها 
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ه من الفلسطين   عامل من ف ل بلد عري  يين معاملة الضيوف "إن 
ة حقا فلم هذا  ة عر انت هناك قوم عا عرا حقا ولو  نا جم األجانب.. ولو 
ه  شون ف ع ل بلد  اإلصرار على حجب صفة المواطنة عن الفلسطينيين في 

ه". شون ف ع ل وطن عري  ة مستقلة في  ة قوم أنهم أقل   ضيوفا و

تور عوض ح في وجه الد صـــــ م ل معلنا: أن المقدمة  وٕان المنط الســـــل
ة  القوم تور عوض يرد أن يندد  ــــح أن الد اطلة وواضــ حة ولكن النتيجة  ــح صــــ
اتهم في الوطن العري..  ـــطينيين.. وظروف ح ــــ ـــاة الفلســ ـــــ ة عن طر مأسـ العر
ة  ـــــرائيل التي ما فتئت تدعو الدول العر ــ ــ منط إسـ ون  ه ما  ــ ــ ــــ وهذا الكالم أشــ

ـــوتها.. على الدوام، إلى توطين الالجئين  ــ أعلى صــــ في الوطن العري.. وتناد 
ة؟ م في القوم ـــوا إخوان ســ ة عن "أل قة المعروفة أن حجب المواطنة العر !" والحق

ة.. من أجل الحفا  ــطين ــ ة الفلسـ ـــتراتيج ــــطينيين هو جزء من االســ الالجئين الفلسـ
ـــال في وجه  ينها من الصــــمود في ميدان النضـ ة وتم ـــطين ة الفلسـ ــخصــــ على الشــ

ة..إسرا ة الصهيون   ئيل والحر
تور عوض أن    ان من األكرم واألشــجع للد ة، و لة األســاســ ولكن المشــ

ة للمواطنين العرب  ولنترك موضوع  –يثيرها في هذا الصدد، هي المواطنة العر
ساته ومضاعفاته. ا فذلك موضوع له مال   الالجئين الفلسطينيين جان

  
ة   المواطنة العر

ال ان األجدر  ادر إلى نجدة المواطنين العرب ولقد  تور عوض أن ي د
ة وحقائقها.. ة العر   في وطنهم استنادا إلى مقومات القوم
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ــالمواطنــة  لـــة التي تنتظر الحـــل هي االعتراف لكـــل عري  ــ ــ ــــ ــ ـــ إن المشـ
لــة منح هــذه المواطنــة لالجئين  ـــــ ــ ـــ ــ ـــت المشــ ــ ــ ــ ــــ ســـ ــة في الوطن العري.. ول العر

  الفلسطينيين.
لة الكبر تتصـــل  ــ اة المائة والعشـــرن مليون عري المحرومين المشـ ح

لة الثالثة ماليين فلسطيني. ست مش ة العامة ول   من المواطنة العر
ة.. والعري مواطن في قطره  م المواطنة اإلقل ة تتمتع  إن األمة العر
غضب له  فى.. ولكنه ال شيء في الوطن العري الكبير.. وهذا ما يجب أن  و

تور عوض.. ون تور عوض الد أتي دور الد حن معه في هذا الغضب.. وهنا 
املة غير منقوصة. ة  حقوقه العر ظفروا للعري  رن العرب ل   وغيره من المف

نـا عرـا.. ولو    قول "لو  تور عوض أنـه  الم الـد ـاطـل المحزن في  وال
ــــطينيين" وهو في الواقع  ــ ــ ــــ الفلســ ة حقا لما فعلنا ما نفعل  ة عر انت هناك قوم
ما  ح "و س المعادلة فتصـــــ ع ة ألنه يرد أن  العرو فر القار العري  يرد أن 

ة"!! ة عر الفلسطينيين فلسنا عرا وال توجد قوم   أننا نفعل ذلك 
ــر    ــ م العري المعاصــ ســــــلوك الح م عليها  ن أن نح م ة ال  ولكن العرو

س من ا ــائدة في الوطن العري ول ـــ القوانين واألنظمة الســ ــــاف أن نظلم وال  إلنصـــ
ة مظاهر التجزئة وأوضــاع االنفصــال التي تســود  ة ونحملها مســؤول ة العر القوم

ة من التارخ الحديث..   الوطن العري في هذه الحق
حتاج    ابها والموضوع  ة القائمة لها تارخها وأس ة االنفصال إن هذه الحق

ست مسؤولة  ة ل ة العر تاب شامل لدراستها والقوم ة فهي لم إلى  عن هذه الحق
قوة  ــــت عليها وهي قائمة  ــــ ــ ــ ة.. لقد فرضــ ــنعها األمة العر ــــ ــ ــ ـــنعها. ولم تصــــ ــــ ــ ــ تصـــ
ل ذلك إلى زوال..  ـــر.. و ــــ ــــ م العري المعاصـ ــتمرار وفي ظروف نوع الح ــــ ــــ االســ
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ة أن تعبر عن طموحات  ة العر ه القوم ع ف ــتط ــ أتي حتما الزمن الذ تســـــ ـــــ ــ وســ
  وطموحات أبنائها.

ل حال فإن مظا   ـــت من وعلى  ــ سـ ة ول هر التجزئة هذه هي مرحلة انتقال
ــــر  ــ ــ ل.. وأرد أن أقتصـــ ة وال جزءا من تارخها الوحدو الطو اة العر عة الح طب
ــير إلى معالم الوحدة ال إلى معالم التجزئة في  ــ ــ ــــرعة تشــ ـــواهد ســــ ــ على نماذج وشـــ
ش في الوطن  ع ان على الدوام  د أن المواطن العري  الوطن العري.. بل وتؤ

ة من حدود.. والتراث العري ا س لمواطنه العر ـــــار ول ــــ ــ ــ لعري في أقطار وأمصــ
األمثلة على ذلك.. وسأقتصر منها ع ان يجر فيها يجر لغني  ى مصر فما 

ة وسائر حواضر العرب.. غداد وم  في دمش و

  
ة رائعة   نماذج قوم

ســـطين واإلمام الشـــافعي هو مثلنا األول.. إنه من أبناء غزة من أعمال فل  
ا للعلم حيث وجد العلماء  ,هاجر منها صــغيرا وطاف في أرجاء العالم العري طل

ا ــــيوخ فتلقى عنهم علوم الدين والدن ــ ــ ة العظمى في  ,والشـــ وعاش في مواطن العر
فقه الناس في  لها فيها  اته  ه النو في القاهرة وعاش ح ـــتقر  ــ ــــ ــ ــ الحجاز ثم اسـ

ــرحه من  أمور دينهم في جامع عمرو بن العاص ومات ــ ــــ ــــ فيها وفيها دفن وضــ
ة في  اته تنبئ عن المواطنة العر ــيرته وح ـــــ ــــ ــــيل ســ ــ ــ ــــ معالم القاهرة الكبر وتفاصـ
الذات وفي تراثها  ــــر  اته جزءا من تارخ مصــ حت ح ــ ــ الوطن العري أجمع وأصــ

  وثقافتها.. وهو فلسطيني المولد.
ـــيخ مرعي الكرمي من طولكرم من    ـــطيني آخر هو الشــ المثل الثاني: فلســ

ــــيخا لكثير من العلماء أ  ان شــ ــيخة األزهر في القاهرة و عمال فلســــــطين تولى مشــــ
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قل أحد في مصــر  ن الشــيخ الكرمي هو غرب إالمرموقين في العالم العري ولم 
  عن مصر..

اء والفقهاء يجد    ـــعراء واألد ــ ــ قات الشــ ـــة ط ــ ومراجع التراث العري وخاصــــ
المئات ة تعد  ـــطين ــ ـــماء فلسـ ــــر وتولوا  القار العري فيها أســـ ممن أقاموا في مصــ

بر في الدولة.   مناصب 
ــب وزارة    ــ ـــي تولى مناصـــ والمثل الثالث: هو ابن خلدون الالجئ األندلســــ

ة  ــــاة المالك ــي قضــــ ــــ ح قاضــ ــ ــ بر في المغرب العري ثم رحل إلى القاهرة وأصــــ
ون  ار ل ه االخت ودخل في مجادالت ومشــادات مع عدد من علمائها ثم وقع عل

د التتار حين احتلوا دمش ولعلها أضخم سفارة في التارخ سرد ابن في سفارة ل
ابن خلدون  ه التعرف  تا ــيلها في  وابن خلدون مارس المواطنة  –خلدون تفاصــــ

ــره  ـــ ــــ ــــ أسـ ة في الوطن العري  عد من أعظم علماء االجتماع  –العر ما  ون ف ل
ا فا في مصـــر أو أجنب ان ضـــ قل أحد أنه  عنها وال أن مصـــر  في العالم.. ولم 

ام!!   هي وطنه الثاني وهو التعبير الشائع في هذه األ
ــك ومنهــا    عل .. لبنــاني من حي المقــارزة في  ع: هو المقرز المثــل الرا

ة  اته وترك لألمة العر ل ح ــهير وهو شــــيخ مؤرخي مصــــر أقام فيها  ــمه الشــ اســ
تب الذي,مؤلفات رائعة في التارخ  ه أو في  ت ان ولم نجد في  ن ترجموا له أنه 

سواء.. أ مصر آخر سواء  اته  ا في مصر فقد عاش ح   غر
نــدرــة    ـــــ ــ ــ والمثــل الخــامس: وهو مجموعــة نمــاذج يجــدهــا المرء في اإلســـــ

اب  ــ ــ ــــ عرفون أسـ مرون بها والقليلون  ــهر معالمها والكثيرون  ـــ ــ ــواطئها في أشــ ــــ ــ وشـ
ر العري.. أســمائها.. إنها أســماء معالم ولكنها في األصــل أســماء أعالم ف ي الف

شــر وذلك شــاطئ ســيد جابر وتعدهما شــاطئ الشــاطبي..  فهذا شــاطئ ســيد 
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شـــر، وســـيد جابر والشـــاطبي هؤالء من أكبر علماء األندلس نزلوا في  (ســـيد 
عمائة عام  ــ ا قبل ســ أســــمائهم تبر ــهال وأهال وســــميت هذه المواقع  ندرة ســ ــ اإلســ

قل أحد أنهم أغراب أو أجان زد.. ولم  ــر و ــ ـــمير مصــ شــــــون في ضـــ ع ب ولكنهم 
  ووجدانها إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها..).

ــاحب    ــ ـــي صــ اس المرســـ ا الع ــيف أ ـــيين يجب أن نضــــ ومع هؤالء األندلســـ
ة العظام  ذلك من مواليد األندلس ومن فقهاء المالك اســمه فهو  المســجد الشــهير 

.   وله منزلة مرموقة عند الشعب المصر
  

ـــــى ونحن    ــــ ــنا ننسـ ــــ ــوف ولســــ ـــــ طل المجاهد المتصـــ ر هؤالء األعالم ال نذ
ه  ا إال وأقام ف ـــيد أحمد البدو من أهل المغرب، لم يترك قطرا عر ــــ ــــ والمري السـ
ة عمره يدعو إلى الفضــيلة  ق ه المطاف في مدينة طنطا حيث قضــى  ثم انتهى 
ــعيد ومن  ـــــ ــــي الصــ ــــرحه في طنطا تزوره الجماهير من أقاصـــــ وجهاد النفس وضـــــ

  ة..البالد العر 
ة معها هو تارخ آالف    ل حاضرة عر ولسنا نطيل فإن تارخ مصر و

اء اتخذوا الوطن العري الكبير دارا لهم ينتقلون في  اء والقراء واألط العلماء واألد
تولون القضاء واإلفتاء والتدرس والوزارة ال فرق بين حجاز وال عراقي  أرجائه و

لهم مواطنون  لهم سواء    في الوطن العري الواحد.. وال مغري 

ا إذا دل على شــيء فإنما يدل    إن وراء هذا اإليجاز تارخا ضــخما مســه
ــورها وأكرم معانيها عبر قرون  ــ ـــ ــ أكمل صــ ــــدت  ــــ ة قد تجســـ ة العر على أن القوم

ة و  ة العامة هي أعراض أمتعاق ن التجزئة القائمة اآلن واحتجاب المواطنة العر
  ائلة ال محالة.طارئة ال بد أن تزول وهي ز 
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أمثال هذه الشـــواهد    ة  تور عوض وهو ابن القاهرة وهي غن ان الد وٕاذا 
ندرة.. ة فليذهب يوما إلى اإلس ة العر ر وجود القوم   ال يزال ين

ــــر    ــ ــ ل حواضــ ـــة و ــ ــ ــ ضـ ة نا ندرة ح ــ ــ ــــ ة في اإلســ ة العر لقد رأيت القوم
ندرة.  العرب حالها حال اإلس

 
 

 
 


