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وليد اخلالدي

 خم�س مقاالت عن فل�سطني

ع�سية انتهاء االنتداب الربيطاين

 
ُ
''بيروت'' كتبت �صحيفَتي  في  بيروت  في  التوالي  على  الخم�س  المقاالت  هذه 

و''الديار'' اليوميتين، وكان �صاحب االأولى ورئي�س تحريرها االأ�صتاذ محيي 

الدين الن�صولي، بينما كان االأ�صتاذ حنا غ�صن �صاحب ''الديار'' ورئي�س تحريرها، وكانت 

تربط �صداقة بين كليهما وبيني على الرغم من فارق ال�صن بيننا.

يالحظ اأن المقالة في ''الديار'' بتاريخ 6 /1948/2 هي ب�صكل كتاب مفتوح اإلى الملك 

اإلى  اإلى كتاب مفتوح اآخر كنت قد وجهته  اآل �صعود، واأنها ت�صير في مطلعها  عبد العزيز 

جاللته ''منذ مدة''. واالإ�صارة هذه اإلى كتاب مفتوح �صابق اأول ن�صره لي االأ�صتاذ الن�صولي 

في �صحيفته ''بيروت'' في المو�صوع اإياه )اأي الرابط بين م�صالح اأميركا البترولية والق�صية 

ه اإلى جاللته اأي�صًا.
ّ

الفل�صطينية(، وموج

وحيث اإني ا�صتقلت من المفو�صية االأميركية بتاريخ 30 ت�صرين الثاني/نوفمبر 1947، 

المقالة  اأن  بتاريخ 20 /1947/12، فاالأرجح  ''بيروت'' كانت  االأخيرة في  واإن مقالتي 

ت 
ّ
ُن�صرت في ''بيروت'' خالل كانون الثاني/يناير 1948، غير اأن الحكومة ال�صعودية احتج

اللبنانية  الحكومة  ''بيروت'' من قبل  اإغالق جريدة  اإلى  ى 
ّ
اأد المقالة، مما  في حينه على 

لمدة اأ�صبوعين.

والغريب اأن جميع الم�صاعي للح�صول على ن�س هذا الكتاب المفتوح االأول ذهبت �صدى، 

واأن عدد جريدة ''بيروت'' الذي ن�صره اختفى من جميع مجموعات الجريدة المتوفرة، بما 

في ذلك مجموعات كل من المكتبة الوطنية ومكتبة الجامعة االأميركية ومكتبة موؤ�ص�صة 

الدرا�صات الفل�صطينية.

الجمعية  عن  ال�صادر  التق�صيم  قرار  تلت  التي  االأ�صابيع  خالل  المقاالت  هذه  �صدرت 

الهائلة  ال�صغوط  بتاأثير   ،1947 الثاني/نوفمبر  ت�صرين   29 في  المتحدة  لالأمم  العامة 

التي مار�صتها اإدارة الرئي�س هاري ترومان على الدول االأع�صاء، وكان ترومان قد خلف 

الرئي�س روزفلت، اإذ كان نائبه لدى وفاة االأخير في �صنة 1945.
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وقعت االأ�صابيع التي �صدرت فيها المقاالت الخم�س خالل االأ�صهر االأخيرة من االنتداب 

التق�صيم،  تنفيذ  في  ت�صترك  لن  اأنها  تدلي�صًا  اأعلنت  قد  كانت  لندن  باأن  ذلك  البريطاني، 

و�صتن�صحب من فل�صطين كليًا وتنهي انتدابها عليه في 15 اأيار/مايو 1948.

�صهدت الفترة ما بين 29 ت�صرين الثاني/نوفمبر 1947 و15 اأيار/مايو 1948 الثورة 

م�صروع  �صد  االأولى  �صبقتها  قد  كانت  حيث  التق�صيم،  �صد  الثانية  الكبرى  الفل�صطينية 

التق�صيم البريطاني الذي اأو�صت به لجنة التحقيق الملكية البريطانية برئا�صة اللورد بيل 

)Peel( في �صنة 1937، وهي الثورة التي دامت حتى اأواخر �صنة 1939، واأدت اإلى �صدور 
الكتاب االأبي�س البريطاني الذي تخّلى عن مبداأ التق�صيم في ال�صنة ذاتها.

 على �صهادة بكالوريو�س في التاريخ االإغرقي والروماني 
ُ
 في �صنة 1945 قد ح�صلت

ُ
كنت

عيد ذلك بالمكتب العربي في القد�س، 
ُ
القديم واللغة الالتينية من جامعة لندن، والتحقت ب

الفل�صطيني  المحامي  وكلفت  للتو،  اأ�ص�صته  قد  حديثًا  �صة 
َّ
الموؤ�ص العربية''  ''الجامعة  وكانت 

مو�صى العلمي باإدارته. وكان للمكتب العربي فروع في كل من لندن ونيويورك ووا�صنطن، 

وكانت مهمته الت�صدي للدعاية ال�صهيونية والدفاع عن الحقوق العربية في فل�صطين.

وتوّلى المكتب العربي في القد�س في �صنة 1946 اإعداد الملف عن الق�صية لتقديمه اإلى 

اللجنة االأنجلو ــ اأميركية للتحقيق في الق�صية التي ا�صطرت بريطانيا اإلى تاأليفها ب�صبب 

تبّني الرئي�س ترومان المواقف ال�صهيونية بال حدود اأو �صروط اأو خجل. و�صملت مهامي 

في المكتب العربي االت�صال بال�صحافيين االأجانب وم�صاعدة الم�صرف على اإعداد الملف 

عن الق�صية للجنة االأ�صتاذ األبرت حوراني، و�صاركني في م�صاعدة حوراني الزميل الراحل 

برهان الدجاني.

 االنتقال 
ُ

وفي اإثر �صدور تقرير اللجنة االأنجلو ــ اأميركية في اأيار/مايو 1946، قررت

من القد�س اإلى بيروت حيث كنت قد تزوجت في �صنة 1945 ب�صيدة لبنانية هي ر�صا �صليم 

�صالم )اأم اأحمد(، رحمات اللـه عليها، و�صدف اأن اأعلنت ''المفو�صية'' االأميركية في بيروت 

عيد قدومي اإليها عن من�صب خاٍل لملحق �صحافي فيها، فقدمت طلبي لملء المن�صب، ولم 
ُ
ب

ينت في المن�صب.
ُ
يكن للواليات المتحدة �صفارة في البلد بعد، وُقبل طلبي وع

ومن بين الق�صايا قيد التداول حينذاك في ال�صحافة وفي الراأي العام العربي، احتلت 

ال�صدارة ق�صية البترول العربي ودوره في ال�صراع مع ال�صهيونية والخالف مع الواليات 

المتحدة ب�صبب انحيازها اإليها ودور الرئي�س ترومان بالذات وكيفية اال�صتفادة من احتياج 

اتفاقًا  اأرامكو  ال�صعودية قد وّقعت مع �صركة  المملكة  العربي، وكانت  البترول  اإلى  الغرب 

باالأنابيب  لنقله  االأميركية  التابالين  �صركة  مع  اتفاقًا  وّقعت  كما  البترول،  عن  للتنقيب 

ولبنان،  و�صورية  االأردن  �صرق  البينية:  الدول  عبر  المتو�صط  االأبي�س  البحر  �صواطىء  اإلى 

ت مرور اأنابيب التابالين عبرها، وكان من اأهم 
ّ
ولم تكن برلمانات هذه الدول بعد قد اأقر

دوافعي اإلى االلتحاق بمن�صب الملحق ال�صحافي في المفو�صية نقل م�صاعر الراأي العام 

ر عنها ال�صحافة اللبنانية.
ّ
العربي اإلى وا�صنطن عن كل هذا وذاك كما تعب

وقدمت  �صنة 1947،  اأوائل  في  بها  التحقت  اإذ  المفو�صية طوياًل،  في  عملي  يدم  ولم 

ا�صتقالتي منها في 30 ت�صرين الثاني/نوفمبر خالل 24 �صاعة بعد قرار التق�صيم.
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تلقينا من الوطني الغيور وال�صديق الكريم 

االأ�صتاذ وليد اأحمد �صامح الخالدي الذي 

ا�صتقال من من�صبه في المفو�صية االأميركية 

فور �صدور قرار التق�صيم وموقف اأميركا منه 

المقال التالي نن�صره مثنين كل الثناء على 

اإخال�صه ووطنيته:

على اإثر ت�صريح الم�صتر هال المدير العام 

ل�صركة التابالين االأميركية عن موقف �صورية 

تجاه اتفاقية الزيت تتجه اأنظار وقلوب العالم 

العربي باأ�صره، نحو فخامة رئي�س الجمهورية 

ال�صورية وتنتظر من فخامته الرد الوحيد 

 
ّ

المنطقي على الم�صتر هال، اأال وهو الرف�س البات

القطعي بال�صماح لهذه ال�صركة بالعمل في 

االأرا�صي ال�صورية، اإاّل اإذا تراجعت اأميركا عن 

�صيا�صتها الغا�صمة نحو فل�صطين واحترمت م�صيئة 

الماليين من العرب وملوكهم وروؤ�صاء دولهم في 

العي�س كرماء وم�صتقلين في بالد اآبائهم 

واأجدادهم.

واإنه لمن العجب اأن تقوم اأميركا باإعالن 

حرب فعلية على العرب ــ واإن لم تتخذ فيها 

I
اخلطوة احلا�سمة االأوىل هي رف�س التابالين..

اإن رف�س �سورية مل�رشوع التابالين يعادل عمل األف مكتب

للدعاية يف األف مدينة اأمريكية...

جريدة ''بيروت''، العدد رقم 2931، 1947/12/20، �س 3

ا�صتدعاني ''الوزير المفو�س'' االأميركي الم�صتر مكلينتوك )McLintock( واأمامه ر�صالة 

�صوى  �صيء  ''ال  اأجبت:  ر�صالتك؟''  اأن تحدثه  تتوقع  ''ماذا  و�صاأل:  ال�صطرين  ذات  ا�صتقالتي 

التعبير عن عمق ا�صتنكاري ل�صيا�صة بلدك''؛ �صمت مكلينتوك لحظة ثم وقف من وراء مكتبه 

 عليها وخرجت.
ُ

 م�صافحًا �صامتًا، ف�صددت
ّ
 يده اإلي

ّ
ومد

وليد الخالدي

الخطوات االإجرائية العادية ــ واأن ت�صمح 

للجمعيات االإرهابية ال�صهيونية في اأميركا 

بجمع االأموال ب�صورة علنية الإلقاء القنابل على 

ن�صاء واأطفال العرب االآمنين في فل�صطين.

على اأمريكا اأن تختار

هذا من ناحية، ومن ناحية اأُخرى، اأن تطلب 

اأميركا من العرب امتيازات خا�صة حيوية، كاأن 

بيننا وبينها ع�صقًا وغرامًا، اإذ ما من �صك اأبداً ــ 

وذلك حتى ب�صهادة كبار ال�صحفيين االأميركيين، 

اأمثال درو بير�صون ومحرر مجلة ''التايم'' 

ال�صهيرة ــ اأنه لوال ال�صغط الدبلوما�صي االأميركي 

ق على 
ّ
د

ُ
على اأغلبية الدول ال�صغيرة لما �ص

م�صروع ''تمزيق'' فل�صطين، فيجب على االأميركيين 

وعلى الم�صتر هال نف�صه اأن يختاروا نهائيًا بين 

�صداقة العرب وزيوتهم وبين �صداقة اليهود 

واأ�صواتهم.

ويجب اأاّل يخطر ببال اأحدهم وبال الم�صتر 

هال خا�صة اأنه باالإمكان الجمع بين هذا وذاك. 

واأنا اأحب اأن اأوجه اإلى الم�صتر هال هذا ال�صوؤال 
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كال، اإن دولة �صغيرة كلبنان، ال يمكنها اأن 

تتحمل �صركة عظيمة عالمية كهذه، ت�صكل دولة 

�صمن دولة، بما يتبعها من نفوذ ومتنفذين لهم 

كلمتهم في كل ناحية من نواحي ن�صاط البلد. 

هذا، واأي �صخ�س ال يدرك الحقيقة التاريخية 

ب 
ّ
الب�صيطة اأن االقت�صادي ال محالة جالب للت�صر

ال�صيا�صي والع�صكري و''للمراكز الممتازة''، واأي 

بلد كابد اأكثر من لبنان و�صورية ويالت هذه 

المراكز الممتازة.

دعايات ومبالغات...

ا االدعاء باأن التابالين �صتحل جميع 
ّ
اأم

الم�صاكل االقت�صادية في هذا البلد و�صت�صع حداً 

للبطالة، وتوؤذن بابتداء ع�صر رفاهية و�صعادة، 

ففيه الكثير من المبالغة، واالأكثر من الدعاية 

والتمويه. اإذ اإنه من الممكن ا�صتخدام العدد نف�صه 

اأو اأكثر من العمال الذين ت�صتخدمهم اأو �صوف 

ت�صتخدمهم التابالين في اأي م�صروع وطني 

اإن�صائي كم�صروع الري في الجنوب، مثاًل، يعود 

على البالد بالخير دون ذيول ونتائج م�صروع 

التابالين الخطيرة.

ومن الناحية العالمية، ال حاجة للبنان 

و�صورية باأن يلقيا باأنف�صهما في اأحد المع�صكرين 

العالميين فيكونا عر�صة الأول هجوم �صاحق في 

حالة وقوع حرب عالمية ثالثة خ�صو�صًا واأنهما 

ال يجنيان ثمرات ال�صداقة المتينة والمودة 

المتبادلة كالتي بين اأميركا واليهود، مثاًل. قبول 

التابالين اإذن، حتى في الحاالت الطبيعية اأقل ما 

يقال عنه اأنه مجازفة �صيا�صية.

ر حق التقدير اأهمية 
ّ
ال�صخ�صي: ''اإذا كنت تقد

�صداقة العرب وتريد اأن تح�صل على زيتهم فلماذا 

ر 
ّ
لم تحاول ب�صفتك المدير العام للتابالين اأن تنو

الراأي العام االأميركي عن حقيقة ال�صعور 

العربي؟''

اإن رف�س اتفاقية التابالين من قبل �صورية 

في هذه الظروف �صيكون اأقوى �صالح �صلبي ــ اإذا 

كان المجال ال يزال مفتوحًا ال�صتعمال االأ�صلحة 

ال�صلبية ــ للتاأثير على ال�صعب االأميركي واإيقاظه 

من ذلك ال�صبات العميق الذي جعله يظن اأنه 

ال�صعب الوحيد الذي يتع�صق الحرية ويفهم 

معانيها بينما باإمكانه �صراء وتخدير جميع 

ال�صعوب االأُخرى ب�صحر دوالره. اإن الدعاية لم 

ر'' ذهن ال�صعب االأميركي و�صيوازي 
ّ
ولن ''تنو

رف�س �صورية للتابالين عمل األف مكتب دعاية 

في األف مدينة اأميركية.

كالم فارغ

ا قول الم�صتر هال باأن التابالين ال عالقة 
ّ
اأم

لها بال�صيا�صة فهو كالم فارغ. واأبلغ جواب عليه 

موافقة الكونغر�س االأميركي على ت�صدير اأنابيب 

البترول اإلى ال�صرق العربي ''على اأ�صا�س خدمة 

الم�صالح االأميركية اال�صتراتيجية'' )كذا(.

اإن وجود التابالين، حتى في حاالت طبيعية 

في �صورية ولبنان، ي�صكل خطراً حقيقيًا على 

كيان الدولتين.

فنحن االآن، والتابالين ال يزال جنينًا، ال 

ن�صمع اإاّل بالتابالين، وال نقراأ اإاّل عن التابالين، 

وال نتحادث اإاّل عن �صوؤون التابالين، وال نرى اإاّل 

�صيارات التابالين، وموظفي التابالين.
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اآخران هما: ال�صناتور كوبالند، وال�صناتور 

ها�صتنجز، وقد و�صع كل من الثالثة تقريراً عن 

م�صاهداته في فل�صطين تناف�صوا فيه في اإر�صاء 

اأ�صيادهم، فكان الن�صر حليف اأو�صتن.

وفي �صهر ]ت�صرين االأول[ اأكتوبر عام 1945، 

اأي بعد م�صي حوالي ع�صر �صنوات على رحلته اإلى 

فل�صطين، وقف اأو�صتن في الكونغر�س بمعر�س 

الدفاع عن م�صروع القرار رقم 247 الذي طالب 

بهجرة يهودية غير مقيدة واإن�صاء )كومنولث( 

ه الكونغر�س فيما 
ّ
يهودي في فل�صطين، والذي اأقر

بعد، وقف وطالب باإدخال الن�س الكامل للتقرير 

الذي كان قد كتبه لع�صر �صنوات خلت في مح�صر 

الكونغر�س كاأ�صا�س وم�صدر لتنوير اأذهان زمالئه 

ال�صيوخ. وكان اأن وافق المجل�س باالإجماع على 

طلب اأو�صتن، فاّتخذ التقرير الذي نورده اأدناه 

�صفة �صبه ر�صمية تدلنا لي�س على نوايا الم�صتر 

اأو�صتن نف�صه فح�صب، بل وعلى نوايا زمالئه 

ال�صيوخ اأي�صًا.

الف�سل االأول

يحاول فيه تبرير تدّخل اأميركا بق�صية 

فل�صطين فيقول:

''بما اأن االألوف من الرعايا االأميركيين قد 

اتخذوا من اأميركا قاعدة الإعادة فل�صطين اإلى 

ال�صعب اليهودي باذلين في هذا ال�صبيل الفكر 

والمال والجهود، وبما اأن اأميركا قد وافقت على 

االنتداب البريطاني �صنة 1924، فلالأميركيين 

ملء الحق في التحقيق في اأعمال العنف 

والع�صيان واالإجرام التي يقوم بها العرب )كذا( 

في فل�صطين.''

على الرغم من ال�صائعات التي اأخذت تتداولها 

االأل�صن في المدة االأخيرة، والتي كادت تقنع 

الكثيرين من �صا�صة الغرب و�صحفهم باأن اأميركا 

قد ابتداأت تتراجع عن �صيا�صتها ال�صهيونية، 

وذلك ا�صتناداً اإلى ''اأ�صاطير'' �صغط �صركات 

البترول على الحكومة االأميركية، واختالف الراأي 

في النظارة الخارجية، فالحقيقة الثابتة هي اأن 

اأميركا ما زالت متم�صكة تمام التم�صك ب�صيا�صة 

ح بذلك الم�صتر مار�صال في 
ّ
التق�صيم، كما �صر

التا�صع والع�صرين من كانون الثاني ]يناير[، 

والم�صتر ترومان في الثاني والع�صرين من كانون 

الثاني ]يناير[، والم�صتر ترومان في الثاني ع�صر 

من �صباط ]فبراير[ هذا العام، واأنها لن تدخر 

و�صعًا لتحقيق �صيا�صتها الغا�صمة هذه.

ولي�س من عجب في ذلك، اإذ اإن الحكومات 

العربية لم تتخذ حتى االآن اأية خطوة جدية 

لل�صغط على م�صالح اأميركا في الوقت الذي يقوم 

ال�صهيونيون فيه باأ�صد حمالتهم على ترومان 

كما ظهر وا�صحًا وجليًا من انت�صارات الم�صتر 

واال�س االأخيرة في والية نيويورك. ولعل من اأهم 

الدالئل التي تثبت �صوء نية اأميركا هو تعيين 

ال�صناتور وارن اأو�صتن لتمثيلها في مجل�س االأمن 

عند بحثه م�صاألة فل�صطين، والم�صتر اأو�صتن هذا، 

كما يعلم القليلون، هو من األد خ�صوم العرب، 

وفحل من فحول ال�صهاينة، وذو ما�ٍس حافل 

بالجهاد واالجتهاد في �صبيل اإن�صاء وطن يهودي 

في فل�صطين.

جاء اأو�صتن اإلى فل�صطين عام 1936 اإبان 

الثورة العربية الكبرى، موفداً من قبل الجمعية 

ال�صهيونية االأميركية، يرافقه �صيخان اأميركيان 

II
اأمريكا ال ت�سمر اإالّ ال�سوء للعرب فاحذروا:

اإن اأو�سنت ممثلها يف جمل�س االأمن هو فحل من فحول ال�سهاينة

جريدة ''بيروت''، العدد رقم 2973، 1948/2/27، �س 6
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االقت�صادية في�صت�صهد بقول الم�صتر مو�صى 

ح له 
ّ
�صرتوك ممثل الوكالة اليهودية، الذي �صر

''باأنه اإذا كان اليهود حقيقة هم الذين ي�صتغلون 

العرب فلماذا ال يرحل العرب اإذن عن فل�صطين؟ 

ولماذا نرى العرب في الدول المجاورة يهاجرون 

اإلى فل�صطين بحيث ت�صاعف عدد �صكان فل�صطين 

العرب منذ تطبيق االنتداب؟''

ا ب�صاأن الهجرة فيقول م�صت�صهداً بالم�صتر 
ّ
اأم

�صرتوك اأي�صًا: ''اإن م�ساألة الهجرة يمكن حلها 

اإذا ما ُفتحت اأبواب �سرقي االأردن لل�سعب 

اليهودي، فاإن اليهود ي�سعرون باأن وطنهم قد 

�ُسّوه بف�سل �سرقي االأردن عنهم، وال داعي 

لخوف العرب من الهجرة اإلى فل�صطين و�صرقي 

االأردن اإذ اإنه حتى ولو جاء خم�سة ماليين 

يهودي اإلى هذه البالد فاإنهم �صيبقون اأقلية 

بالن�صبة اإلى الجامعة والمملكة العربية الكبرى 

المزمع اإن�صاوؤها.''

الف�سل ال�ساد�س

يجيب فيه على حق العرب التاريخي في 

فل�صطين كما يلي:

''اأما ب�صاأن الحجة العربية القائلة اإن العرب 

ما برحوا ي�صكنون فل�صطين منذ 13 قرنًا، فيمكن 

اال�صت�صهاد بت�صريح الموؤرخ واالقت�صادي 

الم�صهور الدكتور روبين )وهو ممثل للوكالة 

اليهودية( الذي قال:

''لم يكن في فل�صطين منذ مئة عام اأكثر من 

مئة األف من ال�صكان، وكانت حينذاك بالداً تركية 

ولي�صت عربية. وبينما حارب اليهود �صد االأتراك 

في الحرب العالمية االأولى حارب عرب فل�صطين 

مع االأتراك.''

الف�سل ال�سابع

يذكر فيه اأن معار�صة العرب لليهود في 

فل�صطين لي�صت حقيقية، بل هي من قبل اأ�صخا�س 

قالئل يريدون اإرواء مطامعهم ال�صخ�صية.

الف�سل الثاين

يبحث فيه عن مركز العرب في فل�صطين 

فيقول: ''اإن ثمانية في المئة من �صكان فل�صطين 

هم من الكنعانيين، اأما الباقون ــ با�صتثناء 

اليهود ــ فهم خليط من االإغريق والبيزنطيين 

والرومان والعرب. والق�صم العربي هذا هو بنف�صه 

خليط من العجم واالأ�صوريين وال�صليبيين. 

والحقيقة هي اأنه يوجد في فل�سطين �ستون 

اأمة وعن�سراً مختلفًا!''

الف�سل الثالث

يتكلم فيه عن الدولة اليهودية فيقول: ''حقًا لقد 

اأتت الروح اليهودية بمعجزات كبرى في فل�صطين. 

فلقد اأ�صبحت ال�صحاري اأحراجًا والم�صتنقعات 

كرومًا للعنب. ف�صدق القول باأن اأنهاراً من الحليب 

والع�صل اأخذت تجري في فل�صطين نتيجة اأعمال 

اليهود االإن�صائية، فكان من الطبيعي اإذن اأن تزهر 

فكرة الدولة اليهودية، وقد �صجع اليهود على هذا 

اإ�صارة ناظر الخارجية االأميركية الم�ستر هيوز 

اإلى 'الوطن القومي' بعبارة 'الدولة اليهودية' 

في الخطاب الذي اأر�سله اإلى الم�ستر بلفور في 

ال�سابع والع�سرين من كانون الثاني ]يناير[ 

�سنة 1922!''

الف�سل الرابع

''يفند'' فيه حجج العرب عن اأخطار 

ال�صهيونية االقت�صادية فيقول: ''من البديهي اأن 

العرب ولي�س اليهود هم الذين ي�صيطرون على 

اقت�صاديات البالد بدليل اأن زراعة الموز في 

اأريحا هي كلها في اأيدي العرب، واأن للعرب 

الق�صم االأكبر في زراعة الخ�صروات، واأن ن�صف 

زراعة البرتقال هي في اأيديهم اأي�صًا.''

الف�سل اخلام�س

يعود فيه اإلى ''تفنيد'' اأخطار ال�صهيونية 
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الف�سل العا�رش

يطالب فيه اأو�صتن بما ياأتي:

1 ــ اإدخال �صرق االأردن �صمن �صيا�صة وعد 

بلفور.

2 ــ الهجرة غير المقيدة.

3 ــ اإباحة بيع االأرا�صي لليهود في فل�صطين 

و�صرق االأردن واإعطاوؤهم جميع االأرا�صي 

االأميرية.

4 ــ ت�صجيع وحماية ال�صناعة اليهودية.

الف�سل احلادي ع�رش

ينتقد فيه ب�صدة �صيا�صة ''اللين'' التي تّتبعها 

حكومة جاللته اإزاء اأعمال العرب ''االإجرامية''، 

ويطالب بفر�س الحكم الع�صكري على جميع 

المناطق العربية.

عرب عنها ممثل 
ُ
هذه هي االآراء الفذة التي ي

اأميركا في مجل�س االأمن في تقريره االأ�صود الذي 

وافق مجل�س ال�صيوخ االأميركي باالإجماع على 

اإدخاله في مح�صر جل�صات الكونغر�س في 17 

كانون الثاني ]يناير[ �صنة 1945 ليكون مرجعًا 

الأبحاثهم، وم�صدراً الإلهامهم عند تقريرهم 

�صيا�صة حكومتهم نحو فل�صطين، فاحذروا اأيها 

العرب.

الف�سل الثامن

يقول فيه اإن ال�صعب الفل�صطيني نف�صه 

يعار�س �صيا�صة محاربة اليهود التي ينادي بها 

الزعماء العرب، ويروي ق�صة رواها له الميجور 

تولوخ، مدير �صركة البوتا�س اليهودية، وهي كما 

يلي:

''جاء يومًا اأحد زعماء العرب )االأفندية( اإلى 

مدينة اأريحا العربية وقال مخاطبًا الجمهور: 

اأخرجوا بنادقكم والحقوا بي لكي نقاتل اليهود 

 عليه الجمهور 
ّ
الأنهم يردون غزو بالدنا. فرد

قائاًل: ِاذهب من حيث اأتيت فاإننا ال نبالي اإذا ما 

اأخذ اليهود اأرا�صينا فهم يعاملوننا اأح�صن من 

)االأفندية(''!!

الف�سل التا�سع

يرف�س فيه حجج العرب القائلة اإن 

البريطانيين وعدوا جاللة الملك ح�صين باإدخال 

فل�صطين �صمن الدولة العربية الم�صتقلة ويقول: 

فهموا العرب بكل 
ُ
''يجب على البريطانيين اأن ي

و�صوح وحزم اأنهم لم يفكروا قط باإعطاء 

فل�صطين اإليهم. ولو فعل البريطانيون هذا 

ل�صاعدوا على خلق جو ملوؤه الهدوء وال�صالم في 

فل�صطين.''

III
�سل املقاومة العربية هو هدف اأمريكا الرئي�سي

اإن خوف رئي�س الواليات املتحدة على االأبرياء يف فل�سطني كخوفه على 

االأبرياء يف هريو�سيما

جريدة ''بيروت''، العدد رقم 3015، 1948/4/16، �س 6

اعتقد الكثيرون اأن موقف اأميركا االأخير 

تجاه فل�صطين ينطوي على تغيير في �صيا�صتها 

ل�صالح العرب، اأو، على االأقل، على خطوة، اأو 

بادرة، من �صاأنها اأن تفيدنا اأكثر من اأن ت�صرنا، 

والحقيقة هي على العك�س تمامًا، فال هناك 

تغيير، وال هناك بادرة من �صاأنها اأن تنفعنا، بل 

هناك �صرك �صيا�صي بارع )لم نتعود اأمثاله من 

اأميركا( يهدد ببلبلة االأذهان وتخدير االأع�صاب/
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م�رشوع الهدنة!..

ومن اأخطر ظواهر الو�صاية هذه، م�صروع 

�صر عليها الم�صتر ترومان، بحجة 
ُ
الهدنة التي ي

المحافظة على اأرواح االأبرياء في فل�صطين، ولعل 

خوف رئي�س الواليات المتحدة على االأبرياء في 

فل�صطين كخوفه على االأبرياء في هيرو�صيما. ولو 

كان ترومان حقًا يبالي اأقل مباالة باأرواح 

االأبرياء في فل�صطين لما اأطلق تلك الت�صاريح 

العنترية التي كانت ال�صبب الرئي�صي المبا�صر في 

ا�صتئ�صاد االإرهابيين اليهود وتفاقم الحالة في 

فل�صطين، على اأنه ال يزال المجال مفتوحًا اأمام 

فخامته، فما عليه اإاّل اأن يمنع االإرغون 

والهاغاناه من جمع االإعانات في الواليات 

المتحدة، اأو، على االأقل، اأن يفر�س �صريبة الدخل 

على هذه االإعانات التي يعفيها اليوم بحجة 

االإن�صانية!

اإن م�صروع الهدنة ي�صكل خطراً عظيمًا يفوق 

الت�صور، وقد يتوقف على قبوله اأو رف�صه قيام 

الدولة اليهودية اأو انهيارها. فالحقيقة هي اأن 

الهاغاناه، التي عقدت الوكالة اليهودية اآمااًل 

كباراً عليها، قد خيبت اآمال اأ�صيادها، واأظهرت 

خالل االأ�صهر الثالثة الما�صية عجزها في الدفاع 

عن الكيان اليهودي، والوكالة اليهودية، مهما 

بلغ الغرور، تدرك مغزى معارك نهاريا، وكفار 

عت�صيون، وم�صمار َهعيمك، وهي تدرك اأي�صًا اأن 

ال�صهر الذي �صيعقب ان�صحاب بريطانيا �صيكون 

�صهراً فا�صاًل في تاريخ ال�صعب اليهودي، واأنه اإذا 

كانت الهاغاناه عاجزة عن حماية الموا�صالت 

اليهودية، فكيف يكون بها الحال عند ان�صحاب 

بريطانيا وبلوغ المقاومة العربية الذروة؟

اإن الوكالة اليهودية، اإذن، بحاجة ما�صة اإلى 

مختلف االأ�صلحة االآلية الثقيلة، من المدافع، 

والدبابات، والطائرات، ولكن جلب هذه االأ�صلحة 

يحتاج اإلى اأ�صابيع وربما اأ�صهر عديدة، فماذا 

يمنع حدوث هجوم عربي عام خالل هذه االأ�صهر 

يكون ال�صربة القا�صية على الحكم ال�صهيوني؟؟

من هنا ن�صاأت فكرة �صرورة وجود تدبير، 

ويهدف في الدرجة االأولى اإلى �صل المقاومة 

العربية.

ولكن لماذا اعتقد الكثيرون اأن موقف اأميركا 

جنى منه النفع؟ اإن �صبب ذلك هو اأن 
ُ
االأخير ي

بع�س المتفائلين اعتقدوا اأن اأميركا قد اقترحت 

م�صروع الو�صاية بمثابة حل �صيا�صي جديد يلغي 

الم�صروع االأول ويحل محله، وراأوا في االقتراح 

هذا اعترافًا بخطاأ مبداأ اإقامة دولتين في 

فل�صطين، وت�صليمًا �صمنيًا من قبل اأميركا بمبداأ 

الدولة الواحدة، واعتقد هوؤالء اأي�صًا، اأنه بالرغم 

من كون الو�صاية تمديداً لالنتداب، لي�س اإاّل، فاإن 

مجرد اإلغاء التق�صيم، وبالتالي ابتعاد االعتراف 

الدولي بالدولة ال�صهيونية، الذي كان يهددنا 

مبا�صرة، اإن مجرد هذا، يدعو اإلى التفاوؤل 

واالن�صراح.

ولكن اأ�صحاب هذه االآراء كانوا مخطئين فيما 

اعتقدوا. فم�صروع الو�صاية االأميركي )مع 

مقاومتنا القطعية الأي م�صروع و�صاية( لم يكن 

تراجعًا عن �صيا�صة التق�صيم، وال اعترافًا �صمنيًا 

اأو علنيًا بف�صل هذه ال�صيا�صة اأو تلك، ولم يكن، في 

اأي حال من االأحوال، حتى حاًل �صيا�صيًا، بل كان 

تدبيراً اإداريًا مح�صًا، ال يراد منه اإاّل تحقيق 

ال�صيا�صة االأ�صلية. فالتق�سيم كان، ولم يزل، 

هدف ال�سيا�سة االأميركية، وما الو�ساية اإالّ 

الو�سيلة والوا�سطة للو�سول اإلى هذا الهدف. 

ويكفينا دليل على ذلك الت�صريح الذي اأدلى به 

ترومان في اجتماع �صحفي عقده عقب اجتماع 

مجل�س االأمن عندما قال: ''اإن الو�صاية لم ُتقترح 

 
ّ
كبديل لم�صروع التق�صيم، ولكن كمحاولة ل�صد

الفراغ الذي �صيعقب جالء بريطانيا في الخام�س 

ع�صر من اأيار ]مايو[.''

ا كون م�صروع الو�صاية من �صاأنه اأن يوؤجل 
ّ
اأم

تنفيذ التق�صيم اأو يبعد موقتًا خطر االعتراف 

بالدولة ال�صهيونية فهذا ال يوؤثر وال يمكن اأن 

يكون لمنفعة العرب، فنحن نقاوم مبداأ الدولة 

اليهودية �صواء اعُترف بها بعد الخام�س ع�صر من 

اأيار ]مايو[، اأو في الخام�س والع�صرين من اأي 

�صهر اآخر.
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وخارجها، فما هي اإاّل التق�صيم ''على جرعتين''، 

كما قال محمود فوزي بك في مجل�س االأمن. 

وبالواقع فاإن الو�صاية كانت نتيجة الأحداث 

وقعت بعيدة عن الم�صرح العربي، اإذ اإنها كانت 

في االأ�صا�س ''تكتيكًا'' اأميركيًا الإخراج الق�صية 

الفل�صطينية من منطقة النفوذ الرو�صي في مجل�س 

االأمن، واإحالتها اإلى مجل�س الو�صاية حيث ال 

ج الحالة 
ّ
نفوذ لرو�صيا، وكان هذا على اإثر تحر

في فنلندا وت�صيكو�صلوفاكيا واإيطاليا.

ن�صتخل�س من كل هذا اأن اأميركا ما زالت 

مقتنعة في اإمكانية التق�صيم، واأن ال �صبيل اأمام 

العرب �صوى م�صاعفة الجهود الع�صكرية 

وال�صيا�صية واالقت�صادية، وباالأخ�س وقبل كل 

�صيء ا�صتهداف الم�صالح االأميركية بهجوم فعلي 

ومبا�صر.

''ل�صد الفراغ''، على حد تعبير الم�صتر ترومان، وما 

الفراغ هذا اإاّل في مواطن ال�صعف اليهودي، ومن 

هنا ن�صاأ اإ�صرار ترومان عليها، اإذ في حالة 

ج الموقف اليهودي الع�صكري في فل�صطين، 
ّ
تحر

�صي�صتد ال�صغط ال�صيا�صي على رئي�س الحزب 

الديمقراطي االأميركي. فالهدنة، اإذن، تدبير 

للمحافظة على الو�صع الع�صكري اليهودي الراهن 

ريثما تاأتي االإمدادات من الخارج لتمّكن اليهود 

فقط لي�س فقط من حماية كيانهم، بل ومن 

الهجوم اأي�صًا على كيان غيرهم.

التق�سيم على جرعتني..

واأخيراً ال يمكن التبجح باأن الو�صاية قد اأتت 

كثمار للجهود التي بذلها العرب في فل�صطين 

IV
البرتول هو قنبلتنا الذرية

جريدة ''الديار''، 1948/1/13

على اإثر الحوادث االإجرامية الدامية التي قام 

بها االإرهابيون اليهود في فل�صطين منذ اإعالن 

قرار التق�صيم، اعتقد الكثيرون من العرب ومن 

بينهم كبار رجال ال�صيا�صة باأن اأميركا قد ابتداأت 

ت�صعر بخطئها، واأنها اأخذت تفكر جديًا في تعديل 

ت 
ّ
�صيا�صتها. والحقيقة هي اأن اأميركا عندما اأقر

التق�صيم فعلت ذلك وهي عالمة كل العلم اأن 

فل�صطين �صتغدو بحراً من دماء، واأن الدول 

ها ''بالمال والرجال 
ّ
العربية المجاورة �صتمد

وال�صالح''، كما اأنها كانت تعلم اأن ال�صهيونيين 

بفل�صطين �صيقترفون جرائم بربرية �صد االأبرياء 

من الن�صاء واالأطفال.

ت اأميركا اإذن 
ّ
ولربما يت�صاءل المرء كيف اأقر

التق�صيم وتزعمت حركة فر�صه على هيئة االأمم، 

ولها ما لها من م�صالح حيوية في ال�صرق 

العربي. اإن الجواب على هذا في غاية الب�صاطة. 

فنحن مع�صر العرب �صاذجون ما زلنا نعتقد اأن 

في اإمكان العاطفة اأن توؤثر على مجرى ال�صيا�صة 

اأو تغيرها. ولكن الذي نن�صاه هو اأن الدول الغربية 

المتمدنة قد اعتادت �صفك الدماء، ولم تعد تعتبر 

اأن مقتل االأبرياء من ن�صاء اأو اأطفال ي�صطرها 

اإلى تغيير �صيا�صتها حتى ولو اأدت اأعمال 

االإرهابيين اليهود اإلى مقتل، بل اإلى اإبادة ن�صاء 

واأطفال فل�صطين العرب عن بكرة اأبيهم. 

فالمقيا�س عندهم اأواًل واأخيراً هو مقيا�س 

الم�صلحة الخا�صة، وما دامت م�صلحتهم بخير 

ف�صيا�صتهم لن تتغير. ومن ال�صخف اأن نعتقد اأن 

مقتل المئات من العرب �صيوؤثر على اأميركا اأكثر 

من مقتل المئات من الهنود مثاًل، اأو 

االأندوني�صيين اأو ال�صينيين.

لقد بنت الواليات المتحدة �صيا�صتها على 

�س اأية 
ّ
افترا�س اأن الحرب في فل�صطين لن تعر
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ا م�صاألة الخطوط الجوية، فاإنه ال يوجد 
ّ
واأم

اليوم اأي مطار عربي كبير يكفي لهبوط الطائرات 

االأميركية التجارية الكبرى، ولكن العمل قائم 

على قدم و�صاق الإن�صاء هذه المطارات ال�صتقبال 

الطائرات االأميركية.

على اأنه حتى ولو اأقفلت الحكومات العربية 

مطاراتها في وجه اأميركا، فاإن با�صتطاعة 

الطائرات الكبيرة اأن تمر فوق البلدان العربية 

اء ذلك اأية 
ّ
دون اأن تتوقف، ودون اأن تتكبد من جر

خ�صارة مادية مح�صو�صة.

فالم�صاألة االأ�صا�صية اإذن هي البترول. اإن هذه 

الم�صاألة قد اأ�صبحت حيوية من الدرجة االأولى 

الأميركا، فاإن االآبار العربية تحتوي على 75 

بالمئة من بترول العالم با�صتثناء االآبار 

ال�صوفياتية. هذا وقد قرر الخبراء عقد االتفاقية، 

ل ر�صميًا ب�صبب 
ّ

ولم ن�صمع لالآن باأن اإبرامها قد اأُج

فل�صطين )هذا مع االعتراف والتقدير للدور 

التاريخي الذي تقوم به �صورية االآن(.

ا يدعو اإلى االأ�صف اأي�صًا اأنه في اأثناء 
ّ
ومم

قيام هذه الدول باإبرام اتفاقيات البترول كانت 

ت�صتقبل لجان التحقيق االإنجليزية واالأميركية 

والدولية، وتمطرها واباًل من الت�صاريح النارية 

والمتفجرات الخطابية، وكاأن هذه اللجان عاجزة 

عن التمييز بين االأقوال واالأفعال.

ا وهذه هي الحالة، فمن الم�صتغرب اأن 
ّ
اأم

ينتظر العرب من اأميركا اأن يكون موقفها غير ما 

كان عليه. وعلى اأي اأ�صا�س انتظر �صا�صة العرب 

غير هذا؟ هل انتظروا من اأميركا اأن تنا�صر 

الحق؟

اإن ترومان كان وال يزال يريد تجديد رئا�صته، 

وكان وال يزال م�صتعداً الأن يقوم باأي عمل في 

�صبيل تحقيق ماآربه ال�صخ�صية. فكيف بنا اإذا 

كانت هذه الماآرب ال تتعار�س، بل على العك�س 

تتما�صى مع �صيا�صة الدولة؟ فالم�صتر ترومان اإذن 

قد اأ�صاب ع�صفورين بحجر واحد اإذ جمع بين 

متناق�صين كل التناق�س: ح�صول اأميركا على 

البترول من بالد العرب من جهة، وطعنهم في 

ال�صميم من جهة اأُخرى بم�صاعدة اليهود على 

م�صلحة لها للخطر اإذ اعتقدت اأن م�صالحها 

الحيوية في ال�صرق االأو�صط تقع خارج الحدود 

الفل�صطينية.

فالم�صكلة التي واجهت ترومان لم تكن 

م�صكلة الحيلولة دون �صفك الدماء في فل�صطين، 

بل كانت م�صكلة الجمع بين موؤازرة ال�صهيونيين 

له في االنتخابات وحماية الدول العربية 

لم�صالحه في ال�صرق العربي. ونحن ال ي�صعنا اإاّل 

اأن نعترف اأن ترومان قد حاز على نجاح 

ديبلوما�صي باهر في هذا الم�صمار.

اإن �صيا�صة اأميركا الخارجية في ال�صرق 

العربي مرتكزة على ثالثة اأ�ص�س ال غير:

1 ــ اإبعاد ال�صيوعية عن ال�صرق االأو�صط.

2 ــ تاأمين البترول من االآبار العربي.

3 ــ تاأمين خطوطها الجوية.

ا فيما يتعلق باإبعاد ال�صيوعية فقد كان 
ّ
اأم

العرب في الما�صي يتغّنون ب�صداقة مو�صكو 

ويتوعدون باالنحياز اإلى ال�صيوعية في حالة 

 عن 
ّ
معار�صة اأميركا للعرب في فل�صطين. وغني

الذكر اأن اأميركا لم تاأخذ بعين االعتبار هذا 

التغّني وهذا التهديد الأنه ــ حتى في الوقت الذي 

كنا نتوعد فيه اأميركا ــ كانت الحكومات العربية 

تطارد ال�صيوعيين وتقفل مكاتبهم وتعطل 

جرائدهم وتمنع اجتماعاتهم وت�صجن زعماءهم. 

وحدث �صيء من هذا اأو كله في جميع الدول 

العربية.

ولم يكن هذا هو ال�صبب الوحيد في عدم 

اعتبار اأميركا لتهديدنا اإياها بال�صيوعية، فاإنه 

من الوا�صح اأن القوى الثالث التي تتاألف منها 

الدول العربية ــ الملكية واالإقطاعية والدين ــ ال 

يمكن اأن تجتمع على �صعيد واحد مع ال�صيوعية. 

فكان تهديدنا مثيراً للـهزء وال�صخرية ال غير من 

قبل االأميركيين.

اأما وقد اأيدت رو�صيا التق�صيم وطالبت بفر�صه 

بالقوة، فلقد اأ�صبحت اأميركا اآمنة مطمئنة على 

اأولى م�صالحها؛ اإذ ال يمكن للدول العربية االآن 

اأن ت�صاعد ال�صيوعية في التغلغل اإلى ال�صرق 

االأو�صط.
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ولن تتعر�س الأي اعتداء. واأنا اأفهم اأن يقف 

ال�صا�صة العرب ويظهروا �صعورهم نحو اإخوانهم 

في فل�صطين، ولكنني اأعلم جيداً اأن هذا ال يتجاوز 

المجاملة، وال يتناق�س مع التاأكيدات الر�صمية 

المقطوعة لنا.''

فانعم يا ترومان بهذا النوم الهنيء، وانعموا 

اأيها ال�صا�صة المحترمون.

اإقامة دولة لهم في فل�صطين توؤمن الرئا�صة 

ل�صخ�صه الكريم.

ولو �صئل ترومان عن راأيه في م�صكلة 

فل�صطين اليوم الأجاب ول�صان حاله يقول: ''اإنني 

اأ�صعر بارتياح عظيم لما قمت به نحو فل�صطين. 

نت اأ�صواتهم من جهة، 
ّ
فقد اأر�صيت اليهود واأم

نت م�صالح اأميركا الحيوية 
ّ
ومن جهة اأُخرى اأم

في ال�صرق بدليل اأن م�صالح البترول االأميركية لم 

V
كتاب مفتوح اإىل جاللة عبد العزيز

''الديار''، 1948/2/6

موالي: كنت منذ مدة قد رفعت اإلى جاللتكم 

نته ما يخالج �صدر كل عربي 
ّ
كتابًا مفتوحًا �صم

مخل�س فيما يخت�س بم�صالح اأميركا البترولية. 

فراأت الحكومة اللبنانية حينذاك اأن فيه ما يعكر 

�صفو العالقات الطيبة التي بين لبنان والمملكة 

ال�صعودية، ولكني لعلمي اأن ما راأته الحكومة 

اللبنانية كان خطاأً، وليقيني اأن ال�صداقة 

والجهار بما في القلوب في اأوقات المحن هما 

من اأف�صل الو�صائل للو�صول اإلى الهدف المن�صود، 

اأرفع اليوم كتابًا مفتوحًا ثانيًا اإلى جاللتكم 

متم�صيًا بذلك على �صيرة االأقدمين الذين كانوا 

يخاطبون بال تردد اأو وجل خلفاء ر�صول اللـه 

�صلى اللـه عليه و�صّلم، فيلقون منهم االأذن 

ال�صاغية وال�صدر الرحب.

موالي

لقد اأ�صبح اأب�صط عربي واأكثرهم �صذاجة يعرف 

اليوم اأن ال�صهيونية ت�صكل اأكبر خطر واجهه 

العالم العربي منذ اأن دحر الملك الظاهر بيبر�س 

ح�صود التتر الجرارة، فال داعي اإذن اإلى االإ�صهاب 

في ب�صط االأخطار التي تنجم عن الوح�س 

ال�صهيوني، بل نكتفي باأن نذكر اأن حدود الدولة 

اليهودية كما ر�صمتها االأمم المتحدة تمتد اإلى 

العقبة وخليجها جنوبًا؛ واأن هذه المنطقة تفوق 

اأهمية قلعة الكرك التي ا�صتطاع ذلك االإفرن�صي 

رينو دو �صاتيون اأن ي�صن هجماته الفا�صلة على 

مكة المكرمة منها، ولقي من اأجلها حتفه على 

اأيدي �صالح الدين االأيوبي. اإننا على يقين يا 

موالي باأنك لن تقبل بوجود ال�صيدة ماير�صون 

ال�صهيونية في هذه المنطقة.

لقد اأ�صبح من البديهي اأن الوح�س ال�صهيوني 

ي�صتمد كل قواه المادية والمعنوية من الواليات 

االأميركية المتحدة، واأننا لن نوؤثر على 

ال�صهيونية اإاّل اإذا ا�صتطعنا اأن نوؤثر على �صيا�صة 

الحكومة االأميركية، واأننا لن نوؤثر على �صيا�صة 

الحكومة االأميركية ما لم نهدد م�صالحها 

الحيوية تهديداً مبا�صراً، واأن البترول العربي 

ال�صعودي هو اأهم م�صالح اأميركا واأكثرها حيوية 

في هذه االآونة. فموالي يعلم اأن اأميركا �صتعاني 

قريبًا وقريبًا جداً، نق�صًا عظيمًا بين اإنتاجها 

وا�صتهالكها البترولي المحلي، واأن الحقيقة 

العلمية الثابتة هي اأن اأميركا لن ت�صتطيع اأن 

تدخل في الم�صتقبل حربًا طويلة االأمد ما لم 

ن الح�صول على البترول ال�صعودي.
ّ
توؤم

ال مفر اإذن من النتيجة المنطقية باأن التهديد 

الواقعي المبا�صر لم�صالح اأميركا البترولية هو 

الو�صيلة الوحيدة الإقناعها بوجوب تغيير 
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ي حكومة 
ّ
عبد العزيز اآل �صعود مثاًل، واأال ت�صح

العراق.

اإن جميع هذه الحجج هامة وجوهرية، ولكن 

لي�صمح لي جاللتكم اأن اأجيب عليها واحدة واحدة 

ن اأنها مع اأهميتها، فاإن باالإمكان التغلب 
ّ
الأبي

عليها اإذا اأريد الو�صول اإلى الغاية المن�صودة.

1 ــ نعم �صيعقب تهديدكم للبترول االأميركي 

حالة توتر �صديد بين حكومة جاللتكم والواليات 

المتحدة، ولكن هذه الحالة لن يطول اأمدها، وال 

يمكن اأن تنتهي اإاّل بال�صورة التي تلقى قبواًل عند 

جاللتكم، فاإن اأميركا عندما ت�صعر تمام ال�صعور 

اأن جاللتكم يريد جديًا اأن يجعلها تختار بين 

ال�صهيونية والبترول، لن تتردد لحظة واحدة في 

اختيار البترول.

ه �صد 
ّ

ولن يف�صر عملكم هذا كعمل عدائي موج

اأميركا راأ�صًا، فاإنه ال يوجد اإجمااًل بين العرب 

واأميركا اأي �صعور عدائي اإاّل ما ينتج عن �صيا�صة 

اأميركا ال�صهيونية، فاإن جاللتكم ال يقول 

الأميركا اخرجي على كل حال، ولكن �صححي 

�صيا�صتك لكي تك�صبي �صداقتي، اأي اأن عمل 

جاللتكم لن ي�صع اأميركا تجاه اأمرين ال ثالث 

ا االن�صحاب من الجزيرة اأو الحرب، اإذ اإن 
ّ
لهما، اإم

كل ما يطلب جاللتكم من اأميركا هو اأن تغير 

ناحية واحدة فقط من النواحي العديدة ل�صيا�صتها 

الخارجية، وهي ناحية ال تم�س م�صالح اأميركا، 

ن موقفها الخارجي اإذا ما 
ّ
بل بالعك�س تح�ص

تغيرت.

2 ــ اإن اأميركا ال يمكنها اال�صتغناء عن 

ق 
ّ
بترولكم، اإذ اإنها بدونه لن ت�صتطيع اأن تطب

م�صروع مار�صال، كما اأنها بدونه لن ت�صتطيع اأن 

ت�صترك في حرب في الم�صتقبل. واإن االتفاقية 

بينكم يا موالي تمتد اإلى �صنة 2005، فاأميركا 

اإذن تنظر اإلى عهد طويل من العالقات المتبادلة 

بينكم. اإن كل ما يمكن اأن يحدث هو اأن يتوقف 

عمل ال�صركة لب�صعة �صهور اأو ب�صعة اأ�صابيع. 

والخ�صائر المادية التي �صتلحق بحكومتكم نتيجة 

هذا التوقف لن ت�صتحق الذكر بالن�صبة اإلى 

االنت�صارات المعنوية التي �صتحرزها حكومتكم 

�صيا�صتها نحو فل�صطين، اإذ اإن الدولة التي �صمحت 

لها قيمها الروحية اأال تتردد لحظة واحدة في 

�صبيل م�صالحها الخا�صة، باإلقاء اأفظع �صالح 

عرفه التاريخ الب�صري على مئات االألوف من 

االأبرياء، ال يمكن اأن يكون لها معرفة بال�صفقة 

والرحمة، اأو مقيا�س للحق والعدالة، وهي بالتالي 

دولة ال تتاأثر اإاّل بموؤثرات الم�صلحة المادية 

الخا�صة.

نحن ال نق�صد من وراء كل هذا اإحراجًا اأو 

ر كل التقدير اأن 
ّ
م�صاغبة اأو تهجمًا، فنحن نقد

تهديد الم�صالح البترولية االأميركية من قبل 

جاللتكم بطرق مبا�صرة اأو غير مبا�صرة هو عمل 

تحّف به ال�صعوبات الجمة، وتنجم عنه 

الم�صوؤوليات العظمى، اإنما نقول اإن هذه 

ال�صعوبات والم�صوؤوليات مع خطورتها فاإنه 

باالإمكان التغلب عليها، واإنه بتهديدكم للبترول 

االأميركي تكونون قد اأنقذتم فل�صطين العربية، 

وجعلتم ا�صمكم العظيم خالداً على الدهر، وذلك 

�صوا م�صالح بالدكم الخا�صة اإلى 
ّ
بدون اأن تعر

اأي خطر فعلي مح�صو�س.

يتراءى لي اأن اأهم الحجج �صد اأي عمل عدائي 

نحو الم�صالح البترولية االأميركية هي:

1 ــ احتمال حدوث توتر �صيا�صي �صديد بين 

حكومة جاللتكم والواليات المتحدة.

2 ــ احتمال قطع مورد عظيم للجزيرة 

العربية، وهي بالد فقيرة بحكم الطبيعة ال تملك 

موارد زراعية اأو �صناعية كبيرة، وهي في اأ�صد 

الحاجة لمثل هذا المورد الذي �صيمّكنها من تنفيذ 

م�صاريع الري والموا�صالت والعمران، والذي 

بدونه لن ت�صتطيع الجزيرة النهو�س اإلى م�صتوى 

اقت�صادي و�صحي راٍق.

3 ــ اإن جاللتكم قد قام بتعهدات �صخ�صية 

ملكية اإلى الحكومة االأميركية، ومن ال�صعب اأن 

يرجع جاللتكم عن تعهدات قطعها بنف�صه.

4 ــ اإن هنالك فئة تقول اإنه اإذا اأ�صبح من 

ال�صروري اأن ي�صتعمل العرب �صالح التهديد 

بالبترول، فعليهم جميعًا وبال ا�صتثناء اأن 

ي حكومة 
ّ
يتحملوا الم�صوؤولية، وال يجوز اأن ت�صح
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اأن اأميركا هي التي تحاول ب�صتى الو�صائل فر�س 

التق�صيم حتى ولو بتهريب المتفجرات خل�صة اإلى 

اليهود. فالظروف تق�صي باأن يكون ال�صغط 

عليها وعليها اأواًل. وال اأق�صد من هذا الدفاع عن 

بريطانيا، فاإنني اأعتبر بريطانيا المجرمة 

الرئي�صية بخ�صو�س فل�صطين، ولكن اأقل ما يقال 

عنها االآن اأنها ال ت�صجع �صيا�صة التق�صيم، واأنه 

بقدر ما ي�صرنا ال�صغط على م�صالحها البترولية 

ينفعنا ال�صغط على م�صالح اأميركا نف�صها.

اإن هذا كله ال يعني اأن م�صوؤولية حكومة 

جاللتكم هي م�صوؤولية �صهلة، بل اإن حكومتكم 

�صوف تتخذ بذلك اأجراأ خطوة اتخذتها حكومة 

عربية اإلى االآن، ولكن جاللتكم �صاحب 

ال�صخ�صية الفذة واالإرادة الفوالذية والقلب العامر 

باالإيمان والتقى وروح الجهاد واالإخال�س هو 

ل هذه التبعات 
ّ
اأقوى رجل عربي اليوم على تحم

الج�صام، وهو األيق �صخ�صية عربية حاليًا للقيام 

بمثل هذا العمل التاريخي الحا�صم.

اإن جاللتكم ال �صك لن ي�صتمع اإاّل ل�صوت العقل 

 الإجابة اأ�صوات اال�صتغاثة 
ّ
والمنطق، و�صوف يهب

المنبعثة من ال�صحايا االأبرياء في فل�صطين، ولن 

ينتظر حتى ي�صل اإلى اآذانه دوي �صقوط حبات 

الف�صيف�صاء من قبة ال�صخرة وقبر �صيدنا عي�صى 

اء انفجار القنابل 
ّ
وقد اندثر عقدها من جر

االأميركية.  

من موقف م�صرف كهذا. واإنني على يقين اأن 

�صعب الجزيرة الذي اأعرب عن �صعور عظيم نحو 

فل�صطين م�صتعد للت�صحية بمورد ب�صعة اأ�صابيع 

لقاء اإنقاذها.

3 ــ اإن جاللتكم قد تعهدتم �صخ�صيًا بحماية 

البترول االأميركي في الجزيرة عندما التقيتم 

بروزفلت بين 14 - 17 �صباط ]فبراير[ �صنة 

1945، ولكن جاللتكم اأعطى هذه التعهدات على 

اإثر الوعد الذي قطعه روزفلت لكم باأن اأميركا لن 

تقوم بعمل عدائي نحو عرب ''فل�صطين''، ولكن 

ح في 15 اآذار ]مار�س[ 
ّ
روزفلت نف�صه عاد ف�صر

�صنة 1945، اأي بعد م�صي �صهر فقط على وعده 

لجاللتكم، باأن اأميركا ترف�س الكتاب االأبي�س، 

ذ اإن�صاء دولة 
ّ
ب بالهجرة غير المقيدة، وتحب

ّ
وترح

يهودية في فل�صطين. فكان اأن نكثت اأميركا 

بعهدها لجاللتكم اأواًل، ثم جاء خليفة روزفلت 

ناكثًا بالعهد ثانيًا وثالثًا وعا�صراً كما هو معلوم 

لدى الجميع.

ل 
ّ
4 ــ اإن القول باأن على الجميع تحم

الم�صوؤولية هو محاولة للتمل�س من الم�صوؤولية 

لي�س اإاّل، فالم�صوؤولية والواجب لي�صا م�صائل 

ن�صبية. اإن على كل فئة اأن توؤدي واجبها كاماًل 

ا اإذا كان غيرها 
ّ
غير ناق�س، وب�صرف النظر عم

ا 
ّ
يوؤديه اأو ال يوؤديه. هذا من الناحية النظرية، اأم

من الناحية الواقعية فاإن جميع الدالئل تدل على 
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