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من تاريخ النكبة

وليد اخلالدي
خم�س مقاالت عن فل�سطني
ع�شية انتهاء االنتداب الربيطاين

كتبت
ُ

هذه المقاالت الخم�س على التوالي في بيروت في �صحيف َتي ''بيروت''
و''الديار'' اليوميتين ،وكان �صاحب الأولى ورئي�س تحريرها الأ�ستاذ محيي
الدين الن�صولي ،بينما كان الأ�ستاذ حنا غ�صن �صاحب ''الديار'' ورئي�س تحريرها ،وكانت
تربط �صداقة بين كليهما وبيني على الرغم من فارق ال�سن بيننا.
يالحظ �أن المقالة في ''الديار'' بتاريخ  1948/2/ 6هي ب�شكل كتاب مفتوح �إلى الملك
عبد العزيز �آل �سعود ،و�أنها ت�شير في مطلعها �إلى كتاب مفتوح �آخر كنت قد وجهته �إلى
جاللته ''منذ مدة'' .والإ�شارة هذه �إلى كتاب مفتوح �سابق �أول ن�شره لي الأ�ستاذ الن�صولي
في �صحيفته ''بيروت'' في المو�ضوع �إياه (�أي الرابط بين م�صالح �أميركا البترولية والق�ضية
وموجه �إلى جاللته �أي�ض ًا.
الفل�سطينية)،
ّ
وحيث �إني ا�ستقلت من المفو�ضية الأميركية بتاريخ  30ت�شرين الثاني/نوفمبر ،1947
و�إن مقالتي الأخيرة في ''بيروت'' كانت بتاريخ  ،1947/12/ 20فالأرجح �أن المقالة
احتجت
ُن�شرت في ''بيروت'' خالل كانون الثاني/يناير  ،1948غير �أن الحكومة ال�سعودية
ّ
في حينه على المقالة ،مما � ّأدى �إلى �إغالق جريدة ''بيروت'' من قبل الحكومة اللبنانية
لمدة �أ�سبوعين.
والغريب �أن جميع الم�ساعي للح�صول على ن�ص هذا الكتاب المفتوح الأول ذهبت �سدى،
و�أن عدد جريدة ''بيروت'' الذي ن�شره اختفى من جميع مجموعات الجريدة المتوفرة ،بما
في ذلك مجموعات كل من المكتبة الوطنية ومكتبة الجامعة الأميركية ومكتبة م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية.
�صدرت هذه المقاالت خالل الأ�سابيع التي تلت قرار التق�سيم ال�صادر عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة في  29ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،1947بت�أثير ال�ضغوط الهائلة
التي مار�ستها �إدارة الرئي�س هاري ترومان على الدول الأع�ضاء ،وكان ترومان قد خلف
الرئي�س روزفلت� ،إذ كان نائبه لدى وفاة الأخير في �سنة .1945

033

وقعت الأ�سابيع التي �صدرت فيها المقاالت الخم�س خالل الأ�شهر الأخيرة من االنتداب
البريطاني ،ذلك ب�أن لندن كانت قد �أعلنت تدلي�س ًا �أنها لن ت�شترك في تنفيذ التق�سيم،
و�ستن�سحب من فل�سطين كلي ًا وتنهي انتدابها عليه في � 15أيار/مايو .1948
�شهدت الفترة ما بين  29ت�شرين الثاني/نوفمبر  1947و� 15أيار/مايو  1948الثورة
الفل�سطينية الكبرى الثانية �ضد التق�سيم ،حيث كانت قد �سبقتها الأولى �ضد م�شروع
التق�سيم البريطاني الذي �أو�صت به لجنة التحقيق الملكية البريطانية برئا�سة اللورد بيل
( )Peelفي �سنة  ،1937وهي الثورة التي دامت حتى �أواخر �سنة  ،1939و�أدت �إلى �صدور
الكتاب الأبي�ض البريطاني الذي تخ ّلى عن مبد�أ التق�سيم في ال�سنة ذاتها.
ح�صلت على �شهادة بكالوريو�س في التاريخ الإغرقي والروماني
كنت في �سنة  1945قد
ُ
ُ
القديم واللغة الالتينية من جامعة لندن ،والتحقت ُبعيد ذلك بالمكتب العربي في القد�س،
وكانت ''الجامعة العربية'' الم� َّؤ�س�سة حديث ًا قد �أ�س�سته للتو ،وكلفت المحامي الفل�سطيني
مو�سى العلمي ب�إدارته .وكان للمكتب العربي فروع في كل من لندن ونيويورك ووا�شنطن،
وكانت مهمته الت�صدي للدعاية ال�صهيونية والدفاع عن الحقوق العربية في فل�سطين.
وتو ّلى المكتب العربي في القد�س في �سنة � 1946إعداد الملف عن الق�ضية لتقديمه �إلى
اللجنة الأنجلو ــ �أميركية للتحقيق في الق�ضية التي ا�ضطرت بريطانيا �إلى ت�أليفها ب�سبب
تب ّني الرئي�س ترومان المواقف ال�صهيونية بال حدود �أو �شروط �أو خجل .و�شملت مهامي
في المكتب العربي االت�صال بال�صحافيين الأجانب وم�ساعدة الم�شرف على �إعداد الملف
عن الق�ضية للجنة الأ�ستاذ �ألبرت حوراني ،و�شاركني في م�ساعدة حوراني الزميل الراحل
برهان الدجاني.
قررت االنتقال
وفي �إثر �صدور تقرير اللجنة الأنجلو ــ �أميركية في �أيار/مايو ،1946
ُ
من القد�س �إلى بيروت حيث كنت قد تزوجت في �سنة  1945ب�سيدة لبنانية هي ر�شا �سليم
�سالم (�أم �أحمد) ،رحمات اللـه عليها ،و�صدف �أن �أعلنت ''المفو�ضية'' الأميركية في بيروت
ُبعيد قدومي �إليها عن من�صب خالٍ لملحق �صحافي فيها ،فقدمت طلبي لملء المن�صب ،ولم
وعينت في المن�صب.
يكن للواليات المتحدة �سفارة في البلد بعد ،و ُقبل طلبي ُ
ومن بين الق�ضايا قيد التداول حينذاك في ال�صحافة وفي الر�أي العام العربي ،احتلت
ال�صدارة ق�ضية البترول العربي ودوره في ال�صراع مع ال�صهيونية والخالف مع الواليات
المتحدة ب�سبب انحيازها �إليها ودور الرئي�س ترومان بالذات وكيفية اال�ستفادة من احتياج
الغرب �إلى البترول العربي ،وكانت المملكة ال�سعودية قد و ّقعت مع �شركة �أرامكو اتفاق ًا
للتنقيب عن البترول ،كما و ّقعت اتفاق ًا مع �شركة التابالين الأميركية لنقله بالأنابيب
�إلى �شواطىء البحر الأبي�ض المتو�سط عبر الدول البينية� :شرق الأردن و�سورية ولبنان،
أقرت مرور �أنابيب التابالين عبرها ،وكان من �أهم
ولم تكن برلمانات هذه الدول بعد قد � ّ
دوافعي �إلى االلتحاق بمن�صب الملحق ال�صحافي في المفو�ضية نقل م�شاعر الر�أي العام
تعبر عنها ال�صحافة اللبنانية.
العربي �إلى وا�شنطن عن كل هذا وذاك كما ّ
ولم يدم عملي في المفو�ضية طوي ًال� ،إذ التحقت بها في �أوائل �سنة  ،1947وقدمت
ا�ستقالتي منها في  30ت�شرين الثاني/نوفمبر خالل � 24ساعة بعد قرار التق�سيم.
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ا�ستدعاني ''الوزير المفو�ض'' الأميركي الم�ستر مكلينتوك ( )McLintockو�أمامه ر�سالة
ا�ستقالتي ذات ال�سطرين و�س�أل'' :ماذا تتوقع �أن تحدثه ر�سالتك؟'' �أجبت'' :ال �شيء �سوى
التعبير عن عمق ا�ستنكاري ل�سيا�سة بلدك''؛ �صمت مكلينتوك لحظة ثم وقف من وراء مكتبه
ف�شددت عليها وخرجت.
إلي م�صافح ًا �صامت ًا،
ُ
ّ
ومد يده � ّ
وليد الخالدي

I

اخلطوة احلا�سمة الأوىل هي رف�ض التابالين..
�إن رف�ض �سورية مل�رشوع التابالين يعادل عمل �ألف مكتب
للدعاية يف �ألف مدينة �أمريكية...
جريدة ''بيروت'' ،العدد رقم � ،1947/12/20 ،2931ص 3

تلقينا من الوطني الغيور وال�صديق الكريم
الأ�ستاذ وليد �أحمد �سامح الخالدي الذي
ا�ستقال من من�صبه في المفو�ضية الأميركية
فور �صدور قرار التق�سيم وموقف �أميركا منه
المقال التالي نن�شره مثنين كل الثناء على
�إخال�صه ووطنيته:
على �إثر ت�صريح الم�ستر هال المدير العام
ل�شركة التابالين الأميركية عن موقف �سورية
تجاه اتفاقية الزيت تتجه �أنظار وقلوب العالم
العربي ب�أ�سره ،نحو فخامة رئي�س الجمهورية
ال�سورية وتنتظر من فخامته الرد الوحيد
البات
المنطقي على الم�ستر هال� ،أال وهو الرف�ض
ّ
القطعي بال�سماح لهذه ال�شركة بالعمل في
الأرا�ضي ال�سورية� ،إ ّال �إذا تراجعت �أميركا عن
�سيا�ستها الغا�شمة نحو فل�سطين واحترمت م�شيئة
الماليين من العرب وملوكهم ور�ؤ�ساء دولهم في
العي�ش كرماء وم�ستقلين في بالد �آبائهم
و�أجدادهم.
و�إنه لمن العجب �أن تقوم �أميركا ب�إعالن
حرب فعلية على العرب ــ و�إن لم تتخذ فيها

الخطوات ا إلجرائية العادية ــ و�أن ت�سمح
للجمعيات الإرهابية ال�صهيونية في �أميركا
بجمع الأموال ب�صورة علنية لإلقاء القنابل على
ن�ساء و�أطفال العرب الآمنين في فل�سطين.

على �أمريكا �أن تختار
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أُخرى� ،أن تطلب
�أميركا من العرب امتيازات خا�صة حيوية ،ك�أن
بيننا وبينها ع�شق ًا وغرام ًا� ،إذ ما من �شك �أبداً ــ
وذلك حتى ب�شهادة كبار ال�صحفيين الأميركيين،
�أمثال درو بير�سون ومحرر مجلة ''التايم''
ال�شهيرة ــ �أنه لوال ال�ضغط الدبلوما�سي الأميركي
على �أغلبية الدول ال�صغيرة لما ُ�ص ّدق على
م�شروع ''تمزيق'' فل�سطين ،فيجب على الأميركيين
وعلى الم�ستر هال نف�سه �أن يختاروا نهائي ًا بين
�صداقة العرب وزيوتهم وبين �صداقة اليهود
و�أ�صواتهم.
ويجب �أ ّال يخطر ببال �أحدهم وبال الم�ستر
هال خا�صة �أنه بالإمكان الجمع بين هذا وذاك.
و�أنا �أحب �أن �أوجه �إلى الم�ستر هال هذا ال�س�ؤال

خمس مقاالت عن فلسطين عشية انتهاء االنتداب البريطاين من تاريخ النكبة 035

تقدر حق التقدير �أهمية
ال�شخ�صي�'' :إذا كنت ّ
�صداقة العرب وتريد �أن تح�صل على زيتهم فلماذا
تنور
لم تحاول ب�صفتك المدير العام للتابالين �أن ّ
الر�أي العام الأميركي عن حقيقة ال�شعور
العربي؟''
�إن رف�ض اتفاقية التابالين من قبل �سورية
في هذه الظروف �سيكون �أقوى �سالح �سلبي ــ �إذا
كان المجال ال يزال مفتوح ًا ال�ستعمال الأ�سلحة
ال�سلبية ــ للت�أثير على ال�شعب الأميركي و�إيقاظه
من ذلك ال�سبات العميق الذي جعله يظن �أنه
ال�شعب الوحيد الذي يتع�شق الحرية ويفهم
معانيها بينما ب�إمكانه �شراء وتخدير جميع
ال�شعوب الأُخرى ب�سحر دوالره� .إن الدعاية لم
''تنور'' ذهن ال�شعب الأميركي و�سيوازي
ولن ّ
رف�ض �سورية للتابالين عمل �ألف مكتب دعاية
في �ألف مدينة �أميركية.

كالم فارغ
� ّأما قول الم�ستر هال ب�أن التابالين ال عالقة
لها بال�سيا�سة فهو كالم فارغ .و�أبلغ جواب عليه
موافقة الكونغر�س الأميركي على ت�صدير �أنابيب
البترول �إلى ال�شرق العربي ''على �أ�سا�س خدمة
الم�صالح الأميركية اال�ستراتيجية'' (كذا).
�إن وجود التابالين ،حتى في حاالت طبيعية
في �سورية ولبنان ،ي�شكل خطراً حقيقي ًا على
كيان الدولتين.
فنحن الآن ،والتابالين ال يزال جنين ًا ،ال
ن�سمع �إ ّال بالتابالين ،وال نقر�أ �إ ّال عن التابالين،
وال نتحادث �إ ّال عن �ش�ؤون التابالين ،وال نرى �إ ّال
�سيارات التابالين ،وموظفي التابالين.

كال� ،إن دولة �صغيرة كلبنان ،ال يمكنها �أن
تتحمل �شركة عظيمة عالمية كهذه ،ت�شكل دولة
�ضمن دولة ،بما يتبعها من نفوذ ومتنفذين لهم
كلمتهم في كل ناحية من نواحي ن�شاط البلد.
هذا ،و�أي �شخ�ص ال يدرك الحقيقة التاريخية
للت�سرب
الب�سيطة �أن االقت�صادي ال محالة جالب
ّ
ال�سيا�سي والع�سكري و''للمراكز الممتازة'' ،و�أي
بلد كابد �أكثر من لبنان و�سورية ويالت هذه
المراكز الممتازة.

دعايات ومبالغات...
� ّأما االدعاء ب�أن التابالين �ستحل جميع
الم�شاكل االقت�صادية في هذا البلد و�ست�ضع حداً
للبطالة ،وت�ؤذن بابتداء ع�صر رفاهية و�سعادة،
ففيه الكثير من المبالغة ،والأكثر من الدعاية
والتمويه� .إذ �إنه من الممكن ا�ستخدام العدد نف�سه
�أو �أكثر من العمال الذين ت�ستخدمهم �أو �سوف
ت�ستخدمهم التابالين في �أي م�شروع وطني
ال ،يعود
�إن�شائي كم�شروع الري في الجنوب ،مث ً
على البالد بالخير دون ذيول ونتائج م�شروع
التابالين الخطيرة.
ومن الناحية العالمية ،ال حاجة للبنان
و�سورية ب�أن يلقيا ب�أنف�سهما في �أحد المع�سكرين
العالميين فيكونا عر�ضة لأول هجوم �ساحق في
حالة وقوع حرب عالمية ثالثة خ�صو�ص ًا و�أنهما
ال يجنيان ثمرات ال�صداقة المتينة والمودة
ال .قبول
المتبادلة كالتي بين �أميركا واليهود ،مث ً
التابالين �إذن ،حتى في الحاالت الطبيعية �أقل ما
يقال عنه �أنه مجازفة �سيا�سية.
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II

�أمريكا ال ت�ضمر �إالّ ال�سوء للعرب فاحذروا:
�إن �أو�سنت ممثلها يف جمل�س الأمن هو فحل من فحول ال�صهاينة
جريدة ''بيروت'' ،العدد رقم � ،1948/2/27 ،2973ص 6
على الرغم من ال�شائعات التي �أخذت تتداولها
الأل�سن في المدة الأخيرة ،والتي كادت تقنع
الكثيرين من �سا�سة الغرب و�صحفهم ب�أن �أميركا
قد ابتد�أت تتراجع عن �سيا�ستها ال�صهيونية،
وذلك ا�ستناداً �إلى ''�أ�ساطير'' �ضغط �شركات
البترول على الحكومة الأميركية ،واختالف الر�أي
في النظارة الخارجية ،فالحقيقة الثابتة هي �أن
�أميركا ما زالت متم�سكة تمام التم�سك ب�سيا�سة
�صرح بذلك الم�ستر مار�شال في
التق�سيم ،كما ّ
التا�سع والع�شرين من كانون الثاني [يناير]،
والم�ستر ترومان في الثاني والع�شرين من كانون
الثاني [يناير] ،والم�ستر ترومان في الثاني ع�شر
من �شباط [فبراير] هذا العام ،و�أنها لن تدخر
و�سع ًا لتحقيق �سيا�ستها الغا�شمة هذه.
ولي�س من عجب في ذلك� ،إذ �إن الحكومات
العربية لم تتخذ حتى الآن �أية خطوة جدية
لل�ضغط على م�صالح �أميركا في الوقت الذي يقوم
ال�صهيونيون فيه ب�أ�شد حمالتهم على ترومان
كما ظهر وا�ضح ًا وجلي ًا من انت�صارات الم�ستر
واال�س الأخيرة في والية نيويورك .ولعل من �أهم
الدالئل التي تثبت �سوء نية �أميركا هو تعيين
ال�سناتور وارن �أو�ستن لتمثيلها في مجل�س الأمن
عند بحثه م�س�ألة فل�سطين ،والم�ستر �أو�ستن هذا،
كما يعلم القليلون ،هو من �ألد خ�صوم العرب،
وفحل من فحول ال�صهاينة ،وذو ٍ
ما�ض حافل
بالجهاد واالجتهاد في �سبيل �إن�شاء وطن يهودي
في فل�سطين.
جاء �أو�ستن �إلى فل�سطين عام � 1936إبان
الثورة العربية الكبرى ،موفداً من قبل الجمعية
ال�صهيونية الأميركية ،يرافقه �شيخان �أميركيان

�آخران هما :ال�سناتور كوبالند ،وال�سناتور
ها�ستنجز ،وقد و�ضع كل من الثالثة تقريراً عن
م�شاهداته في فل�سطين تناف�سوا فيه في �إر�ضاء
�أ�سيادهم ،فكان الن�صر حليف �أو�ستن.
وفي �شهر [ت�شرين الأول] �أكتوبر عام ،1945
�أي بعد م�ضي حوالي ع�شر �سنوات على رحلته �إلى
فل�سطين ،وقف �أو�ستن في الكونغر�س بمعر�ض
الدفاع عن م�شروع القرار رقم  247الذي طالب
بهجرة يهودية غير مقيدة و�إن�شاء (كومنولث)
أقره الكونغر�س فيما
يهودي في فل�سطين ،والذي � ّ
بعد ،وقف وطالب ب�إدخال الن�ص الكامل للتقرير
الذي كان قد كتبه لع�شر �سنوات خلت في مح�ضر
الكونغر�س ك�أ�سا�س وم�صدر لتنوير �أذهان زمالئه
ال�شيوخ .وكان �أن وافق المجل�س بالإجماع على
طلب �أو�ستن ،فا ّتخذ التقرير الذي نورده �أدناه
�صفة �شبه ر�سمية تدلنا لي�س على نوايا الم�ستر
�أو�ستن نف�سه فح�سب ،بل وعلى نوايا زمالئه
ال�شيوخ �أي�ض ًا.

الف�صل الأول
تدخل �أميركا بق�ضية
يحاول فيه تبرير ّ
فل�سطين فيقول:
''بما �أن الألوف من الرعايا الأميركيين قد
اتخذوا من �أميركا قاعدة إلعادة فل�سطين �إلى
ال�شعب اليهودي باذلين في هذا ال�سبيل الفكر
والمال والجهود ،وبما �أن �أميركا قد وافقت على
االنتداب البريطاني �سنة  ،1924فللأميركيين
ملء الحق في التحقيق في �أعمال العنف
والع�صيان والإجرام التي يقوم بها العرب (كذا)
في فل�سطين''.
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الف�صل الثاين
يبحث فيه عن مركز العرب في فل�سطين
فيقول�'' :إن ثمانية في المئة من �سكان فل�سطين
هم من الكنعانيين� ،أما الباقون ــ با�ستثناء
اليهود ــ فهم خليط من الإغريق والبيزنطيين
والرومان والعرب .والق�سم العربي هذا هو بنف�سه
خليط من العجم والأ�شوريين وال�صليبيين.

والحقيقة هي �أنه يوجد في فل�سطين �ستون
�أمة وعن�صراً مختلفاً!''

الف�صل الثالث
يتكلم فيه عن الدولة اليهودية فيقول'' :حق ًا لقد
�أتت الروح اليهودية بمعجزات كبرى في فل�سطين.
فلقد �أ�صبحت ال�صحاري �أحراج ًا والم�ستنقعات
كروم ًا للعنب .ف�صدق القول ب�أن �أنهاراً من الحليب
والع�سل �أخذت تجري في فل�سطين نتيجة �أعمال
اليهود ا إلن�شائية ،فكان من الطبيعي �إذن �أن تزهر
فكرة الدولة اليهودية ،وقد �شجع اليهود على هذا
�إ�شارة ناظر الخارجية الأميركية الم�ستر هيوز

�إلى 'الوطن القومي' بعبارة 'الدولة اليهودية'
في الخطاب الذي �أر�سله �إلى الم�ستر بلفور في
ال�سابع والع�شرين من كانون الثاني [يناير]
�سنة ''!1922

الف�صل الرابع
''يفند'' فيه حجج العرب عن �أخطار
ال�صهيونية االقت�صادية فيقول'' :من البديهي �أن
العرب ولي�س اليهود هم الذين ي�سيطرون على
اقت�صاديات البالد بدليل �أن زراعة الموز في
�أريحا هي كلها في �أيدي العرب ،و�أن للعرب
الق�سم الأكبر في زراعة الخ�ضروات ،و�أن ن�صف
زراعة البرتقال هي في �أيديهم �أي�ض ًا''.

الف�صل اخلام�س
يعود فيه �إلى ''تفنيد'' �أخطار ال�صهيونية

االقت�صادية في�ست�شهد بقول الم�ستر مو�سى
�صرح له
�شرتوك ممثل الوكالة اليهودية ،الذي ّ
''ب�أنه �إذا كان اليهود حقيقة هم الذين ي�ستغلون
العرب فلماذا ال يرحل العرب �إذن عن فل�سطين؟
ولماذا نرى العرب في الدول المجاورة يهاجرون
�إلى فل�سطين بحيث ت�ضاعف عدد �سكان فل�سطين
العرب منذ تطبيق االنتداب؟''
� ّأما ب�ش�أن الهجرة فيقول م�ست�شهداً بالم�ستر
�شرتوك �أي�ض ًا�'' :إن م�س�ألة الهجرة يمكن حلها

�إذا ما ُفتحت �أبواب �شرقي الأردن لل�شعب
اليهودي ،ف�إن اليهود ي�شعرون ب�أن وطنهم قد
ُ�ش ّوه بف�صل �شرقي الأردن عنهم ،وال داعي
لخوف العرب من الهجرة �إلى فل�سطين و�شرقي
الأردن �إذ �إنه حتى ولو جاء خم�سة ماليين
يهودي �إلى هذه البالد ف�إنهم �سيبقون �أقلية
بالن�سبة �إلى الجامعة والمملكة العربية الكبرى
المزمع �إن�شا�ؤها''.

الف�صل ال�ساد�س
يجيب فيه على حق العرب التاريخي في
فل�سطين كما يلي:
''�أما ب�ش�أن الحجة العربية القائلة �إن العرب
ما برحوا ي�سكنون فل�سطين منذ  13قرن ًا ،فيمكن
اال�ست�شهاد بت�صريح الم�ؤرخ واالقت�صادي
الم�شهور الدكتور روبين (وهو ممثل للوكالة
اليهودية) الذي قال:
''لم يكن في فل�سطين منذ مئة عام �أكثر من
مئة �ألف من ال�سكان ،وكانت حينذاك بالداً تركية
ولي�ست عربية .وبينما حارب اليهود �ضد الأتراك
في الحرب العالمية الأولى حارب عرب فل�سطين
مع الأتراك''.

الف�صل ال�سابع
يذكر فيه �أن معار�ضة العرب لليهود في
فل�سطين لي�ست حقيقية ،بل هي من قبل �أ�شخا�ص
قالئل يريدون �إرواء مطامعهم ال�شخ�صية.
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الف�صل الثامن

الف�صل العا�رش

يقول فيه �إن ال�شعب الفل�سطيني نف�سه
يعار�ض �سيا�سة محاربة اليهود التي ينادي بها
الزعماء العرب ،ويروي ق�صة رواها له الميجور
تولوخ ،مدير �شركة البوتا�س اليهودية ،وهي كما
يلي:
''جاء يوم ًا �أحد زعماء العرب (الأفندية) �إلى
مدينة �أريحا العربية وقال مخاطب ًا الجمهور:
�أخرجوا بنادقكم والحقوا بي لكي نقاتل اليهود
فرد عليه الجمهور
لأنهم يردون غزو بالدناّ .
الِ :اذهب من حيث �أتيت ف�إننا ال نبالي �إذا ما
قائ ً
�أخذ اليهود �أرا�ضينا فهم يعاملوننا �أح�سن من
(الأفندية)''!!

يطالب فيه �أو�ستن بما ي�أتي:
 1ــ �إدخال �شرق الأردن �ضمن �سيا�سة وعد
بلفور.
 2ــ الهجرة غير المقيدة.
 3ــ �إباحة بيع الأرا�ضي لليهود في فل�سطين
و�شرق الأردن و�إعطا�ؤهم جميع الأرا�ضي
الأميرية.
 4ــ ت�شجيع وحماية ال�صناعة اليهودية.

الف�صل احلادي ع�رش
ينتقد فيه ب�شدة �سيا�سة ''اللين'' التي ت ّتبعها
حكومة جاللته �إزاء �أعمال العرب ''الإجرامية''،
ويطالب بفر�ض الحكم الع�سكري على جميع
المناطق العربية.
هذه هي الآراء الفذة التي ُيعرب عنها ممثل
�أميركا في مجل�س الأمن في تقريره الأ�سود الذي
وافق مجل�س ال�شيوخ الأميركي بالإجماع على
�إدخاله في مح�ضر جل�سات الكونغر�س في 17
كانون الثاني [يناير] �سنة  1945ليكون مرجع ًا
لأبحاثهم ،وم�صدراً إللهامهم عند تقريرهم
�سيا�سة حكومتهم نحو فل�سطين ،فاحذروا �أيها
العرب.

الف�صل التا�سع
يرف�ض فيه حجج العرب القائلة �إن
البريطانيين وعدوا جاللة الملك ح�سين ب�إدخال
فل�سطين �ضمن الدولة العربية الم�ستقلة ويقول:
''يجب على البريطانيين �أن ُيفهموا العرب بكل
و�ضوح وحزم �أنهم لم يفكروا قط ب�إعطاء
فل�سطين �إليهم .ولو فعل البريطانيون هذا
ل�ساعدوا على خلق جو مل�ؤه الهدوء وال�سالم في
فل�سطين''.

III

�شل املقاومة العربية هو هدف �أمريكا الرئي�سي
�إن خوف رئي�س الواليات املتحدة على الأبرياء يف فل�سطني كخوفه على
الأبرياء يف هريو�شيما
جريدة ''بيروت'' ،العدد رقم � ،1948/4/16 ،3015ص 6
اعتقد الكثيرون �أن موقف �أميركا الأخير
تجاه فل�سطين ينطوي على تغيير في �سيا�ستها
ل�صالح العرب� ،أو ،على الأقل ،على خطوة� ،أو
بادرة ،من �ش�أنها �أن تفيدنا �أكثر من �أن ت�ضرنا،

والحقيقة هي على العك�س تمام ًا ،فال هناك
تغيير ،وال هناك بادرة من �ش�أنها �أن تنفعنا ،بل
هناك �شرك �سيا�سي بارع (لم نتعود �أمثاله من
�أميركا) يهدد ببلبلة الأذهان وتخدير الأع�صاب/
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ويهدف في الدرجة الأولى �إلى �شل المقاومة
العربية.
ولكن لماذا اعتقد الكثيرون �أن موقف �أميركا
الأخير ُيجنى منه النفع؟ �إن �سبب ذلك هو �أن
بع�ض المتفائلين اعتقدوا �أن �أميركا قد اقترحت
م�شروع الو�صاية بمثابة حل �سيا�سي جديد يلغي
الم�شروع الأول ويحل محله ،ور�أوا في االقتراح
هذا اعتراف ًا بخط�أ مبد�أ �إقامة دولتين في
فل�سطين ،وت�سليم ًا �ضمني ًا من قبل �أميركا بمبد�أ
الدولة الواحدة ،واعتقد ه�ؤالء �أي�ض ًا� ،أنه بالرغم
من كون الو�صاية تمديداً لالنتداب ،لي�س �إ ّال ،ف�إن
مجرد �إلغاء التق�سيم ،وبالتالي ابتعاد االعتراف
الدولي بالدولة ال�صهيونية ،الذي كان يهددنا
مبا�شرة� ،إن مجرد هذا ،يدعو �إلى التفا�ؤل
واالن�شراح.
ولكن �أ�صحاب هذه الآراء كانوا مخطئين فيما
اعتقدوا .فم�شروع الو�صاية الأميركي (مع
مقاومتنا القطعية لأي م�شروع و�صاية) لم يكن
تراجع ًا عن �سيا�سة التق�سيم ،وال اعتراف ًا �ضمني ًا
�أو علني ًا بف�شل هذه ال�سيا�سة �أو تلك ،ولم يكن ،في
ال �سيا�سي ًا ،بل كان
�أي حال من الأحوال ،حتى ح ً
تدبيراً �إداري ًا مح�ض ًا ،ال يراد منه �إ ّال تحقيق
ال�سيا�سة الأ�صلية .فالتق�سيم كان ،ولم يزل،

هدف ال�سيا�سة الأميركية ،وما الو�صاية �إالّ
الو�سيلة والوا�سطة للو�صول �إلى هذا الهدف.

ويكفينا دليل على ذلك الت�صريح الذي �أدلى به
ترومان في اجتماع �صحفي عقده عقب اجتماع
مجل�س الأمن عندما قال�'' :إن الو�صاية لم ُتقترح
ل�سد
كبديل لم�شروع التق�سيم ،ولكن كمحاولة ّ
الفراغ الذي �سيعقب جالء بريطانيا في الخام�س
ع�شر من �أيار [مايو]''.
� ّأما كون م�شروع الو�صاية من �ش�أنه �أن ي�ؤجل
تنفيذ التق�سيم �أو يبعد موقت ًا خطر االعتراف
بالدولة ال�صهيونية فهذا ال ي�ؤثر وال يمكن �أن
يكون لمنفعة العرب ،فنحن نقاوم مبد�أ الدولة
اليهودية �سواء اع ُترف بها بعد الخام�س ع�شر من
�أيار [مايو]� ،أو في الخام�س والع�شرين من �أي
�شهر �آخر.

م�رشوع الهدنة!..
ومن �أخطر ظواهر الو�صاية هذه ،م�شروع
الهدنة التي ُي�صر عليها الم�ستر ترومان ،بحجة
المحافظة على �أرواح الأبرياء في فل�سطين ،ولعل
خوف رئي�س الواليات المتحدة على الأبرياء في
فل�سطين كخوفه على الأبرياء في هيرو�شيما .ولو
كان ترومان حق ًا يبالي �أقل مباالة ب�أرواح
الأبرياء في فل�سطين لما �أطلق تلك الت�صاريح
العنترية التي كانت ال�سبب الرئي�سي المبا�شر في
ا�ستئ�ساد الإرهابيين اليهود وتفاقم الحالة في
فل�سطين ،على �أنه ال يزال المجال مفتوح ًا �أمام
فخامته ،فما عليه �إ ّال �أن يمنع الإرغون
والهاغاناه من جمع الإعانات في الواليات
المتحدة� ،أو ،على الأقل� ،أن يفر�ض �ضريبة الدخل
على هذه ا إلعانات التي يعفيها اليوم بحجة
الإن�سانية!
�إن م�شروع الهدنة ي�شكل خطراً عظيم ًا يفوق
الت�صور ،وقد يتوقف على قبوله �أو رف�ضه قيام
الدولة اليهودية �أو انهيارها .فالحقيقة هي �أن
الهاغاناه ،التي عقدت الوكالة اليهودية �آما ًال
كباراً عليها ،قد خيبت �آمال �أ�سيادها ،و�أظهرت
خالل الأ�شهر الثالثة الما�ضية عجزها في الدفاع
عن الكيان اليهودي ،والوكالة اليهودية ،مهما
بلغ الغرور ،تدرك مغزى معارك نهاريا ،وكفار
عت�سيون ،وم�شمار َهعيمك ،وهي تدرك �أي�ض ًا �أن
ال�شهر الذي �سيعقب ان�سحاب بريطانيا �سيكون
ال في تاريخ ال�شعب اليهودي ،و�أنه �إذا
�شهراً فا�ص ً
كانت الهاغاناه عاجزة عن حماية الموا�صالت
اليهودية ،فكيف يكون بها الحال عند ان�سحاب
بريطانيا وبلوغ المقاومة العربية الذروة؟
�إن الوكالة اليهودية� ،إذن ،بحاجة ما�سة �إلى
مختلف الأ�سلحة الآلية الثقيلة ،من المدافع،
والدبابات ،والطائرات ،ولكن جلب هذه الأ�سلحة
يحتاج �إلى �أ�سابيع وربما �أ�شهر عديدة ،فماذا
يمنع حدوث هجوم عربي عام خالل هذه الأ�شهر
يكون ال�ضربة القا�ضية على الحكم ال�صهيوني؟؟
من هنا ن�ش�أت فكرة �ضرورة وجود تدبير،
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وخارجها ،فما هي �إ ّال التق�سيم ''على جرعتين''،
كما قال محمود فوزي بك في مجل�س الأمن.
وبالواقع ف�إن الو�صاية كانت نتيجة لأحداث
وقعت بعيدة عن الم�سرح العربي� ،إذ �إنها كانت
في الأ�سا�س ''تكتيك ًا'' �أميركي ًا لإخراج الق�ضية
الفل�سطينية من منطقة النفوذ الرو�سي في مجل�س
الأمن ،و�إحالتها �إلى مجل�س الو�صاية حيث ال
تحرج الحالة
نفوذ لرو�سيا ،وكان هذا على �إثر ّ
في فنلندا وت�شيكو�سلوفاكيا و�إيطاليا.
ن�ستخل�ص من كل هذا �أن �أميركا ما زالت
مقتنعة في �إمكانية التق�سيم ،و�أن ال �سبيل �أمام
العرب �سوى م�ضاعفة الجهود الع�سكرية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وبالأخ�ص وقبل كل
�شيء ا�ستهداف الم�صالح الأميركية بهجوم فعلي
ومبا�شر.

''ل�سد الفراغ'' ،على حد تعبير الم�ستر ترومان ،وما
الفراغ هذا �إ ّال في مواطن ال�ضعف اليهودي ،ومن
هنا ن�ش�أ �إ�صرار ترومان عليها� ،إذ في حالة
تحرج الموقف اليهودي الع�سكري في فل�سطين،
ّ
�سي�شتد ال�ضغط ال�سيا�سي على رئي�س الحزب
الديمقراطي الأميركي .فالهدنة� ،إذن ،تدبير
للمحافظة على الو�ضع الع�سكري اليهودي الراهن
ريثما ت�أتي الإمدادات من الخارج لتم ّكن اليهود
فقط لي�س فقط من حماية كيانهم ،بل ومن
الهجوم �أي�ض ًا على كيان غيرهم.

التق�سيم على جرعتني..
و�أخيراً ال يمكن التبجح ب�أن الو�صاية قد �أتت
كثمار للجهود التي بذلها العرب في فل�سطين

IV

البرتول هو قنبلتنا الذرية
جريدة ''الديار''1948/1/13 ،
على �إثر الحوادث ا إلجرامية الدامية التي قام
بها الإرهابيون اليهود في فل�سطين منذ �إعالن
قرار التق�سيم ،اعتقد الكثيرون من العرب ومن
بينهم كبار رجال ال�سيا�سة ب�أن �أميركا قد ابتد�أت
ت�شعر بخطئها ،و�أنها �أخذت تفكر جدي ًا في تعديل
أقرت
�سيا�ستها .والحقيقة هي �أن �أميركا عندما � ّ
التق�سيم فعلت ذلك وهي عالمة كل العلم �أن
فل�سطين �ستغدو بحراً من دماء ،و�أن الدول
�ستمدها ''بالمال والرجال
العربية المجاورة
ّ
وال�سالح'' ،كما �أنها كانت تعلم �أن ال�صهيونيين
بفل�سطين �سيقترفون جرائم بربرية �ضد الأبرياء
من الن�ساء والأطفال.
أقرت �أميركا �إذن
ولربما يت�ساءل المرء كيف � ّ
التق�سيم وتزعمت حركة فر�ضه على هيئة الأمم،
ولها ما لها من م�صالح حيوية في ال�شرق
العربي� .إن الجواب على هذا في غاية الب�ساطة.

فنحن مع�شر العرب �ساذجون ما زلنا نعتقد �أن
في �إمكان العاطفة �أن ت�ؤثر على مجرى ال�سيا�سة
�أو تغيرها .ولكن الذي نن�ساه هو �أن الدول الغربية
المتمدنة قد اعتادت �سفك الدماء ،ولم تعد تعتبر
�أن مقتل الأبرياء من ن�ساء �أو �أطفال ي�ضطرها
�إلى تغيير �سيا�ستها حتى ولو �أدت �أعمال
الإرهابيين اليهود �إلى مقتل ،بل �إلى �إبادة ن�ساء
و�أطفال فل�سطين العرب عن بكرة �أبيهم.
فالمقيا�س عندهم �أو ًال و�أخيراً هو مقيا�س
الم�صلحة الخا�صة ،وما دامت م�صلحتهم بخير
ف�سيا�ستهم لن تتغير .ومن ال�سخف �أن نعتقد �أن
مقتل المئات من العرب �سي�ؤثر على �أميركا �أكثر
ال� ،أو
من مقتل المئات من الهنود مث ً
الأندوني�سيين �أو ال�صينيين.
لقد بنت الواليات المتحدة �سيا�ستها على
تعر�ض �أية
افترا�ض �أن الحرب في فل�سطين لن ّ
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م�صلحة لها للخطر �إذ اعتقدت �أن م�صالحها
الحيوية في ال�شرق الأو�سط تقع خارج الحدود
الفل�سطينية.
فالم�شكلة التي واجهت ترومان لم تكن
م�شكلة الحيلولة دون �سفك الدماء في فل�سطين،
بل كانت م�شكلة الجمع بين م�ؤازرة ال�صهيونيين
له في االنتخابات وحماية الدول العربية
لم�صالحه في ال�شرق العربي .ونحن ال ي�سعنا �إ ّال
�أن نعترف �أن ترومان قد حاز على نجاح
ديبلوما�سي باهر في هذا الم�ضمار.
�إن �سيا�سة �أميركا الخارجية في ال�شرق
العربي مرتكزة على ثالثة �أ�س�س ال غير:
 1ــ �إبعاد ال�شيوعية عن ال�شرق الأو�سط.
 2ــ ت�أمين البترول من الآبار العربي.
 3ــ ت�أمين خطوطها الجوية.
� ّأما فيما يتعلق ب�إبعاد ال�شيوعية فقد كان
العرب في الما�ضي يتغ ّنون ب�صداقة مو�سكو
ويتوعدون باالنحياز �إلى ال�شيوعية في حالة
وغني عن
معار�ضة �أميركا للعرب في فل�سطين.
ّ
الذكر �أن �أميركا لم ت�أخذ بعين االعتبار هذا
التغ ّني وهذا التهديد لأنه ــ حتى في الوقت الذي
كنا نتوعد فيه �أميركا ــ كانت الحكومات العربية
تطارد ال�شيوعيين وتقفل مكاتبهم وتعطل
جرائدهم وتمنع اجتماعاتهم وت�سجن زعماءهم.
وحدث �شيء من هذا �أو كله في جميع الدول
العربية.
ولم يكن هذا هو ال�سبب الوحيد في عدم
اعتبار �أميركا لتهديدنا �إياها بال�شيوعية ،ف�إنه
من الوا�ضح �أن القوى الثالث التي تت�ألف منها
الدول العربية ــ الملكية وا إلقطاعية والدين ــ ال
يمكن �أن تجتمع على �صعيد واحد مع ال�شيوعية.
فكان تهديدنا مثيراً للـهزء وال�سخرية ال غير من
قبل الأميركيين.
�أما وقد �أيدت رو�سيا التق�سيم وطالبت بفر�ضه
بالقوة ،فلقد �أ�صبحت �أميركا �آمنة مطمئنة على
�أولى م�صالحها؛ �إذ ال يمكن للدول العربية الآن
�أن ت�ساعد ال�شيوعية في التغلغل �إلى ال�شرق
الأو�سط.

و� ّأما م�س�ألة الخطوط الجوية ،ف�إنه ال يوجد
اليوم �أي مطار عربي كبير يكفي لهبوط الطائرات
الأميركية التجارية الكبرى ،ولكن العمل قائم
على قدم و�ساق لإن�شاء هذه المطارات ال�ستقبال
الطائرات الأميركية.
على �أنه حتى ولو �أقفلت الحكومات العربية
مطاراتها في وجه �أميركا ،ف�إن با�ستطاعة
الطائرات الكبيرة �أن تمر فوق البلدان العربية
جراء ذلك �أية
دون �أن تتوقف ،ودون �أن تتكبد من ّ
خ�سارة مادية مح�سو�سة.
فالم�س�ألة الأ�سا�سية �إذن هي البترول� .إن هذه
الم�س�ألة قد �أ�صبحت حيوية من الدرجة الأولى
لأميركا ،ف�إن الآبار العربية تحتوي على 75
بالمئة من بترول العالم با�ستثناء الآبار
ال�سوفياتية .هذا وقد قرر الخبراء عقد االتفاقية،
ولم ن�سمع للآن ب�أن �إبرامها قد �أُ ّجل ر�سمي ًا ب�سبب
فل�سطين (هذا مع االعتراف والتقدير للدور
التاريخي الذي تقوم به �سورية الآن).
ومما يدعو �إلى الأ�سف �أي�ض ًا �أنه في �أثناء
ّ
قيام هذه الدول ب�إبرام اتفاقيات البترول كانت
ت�ستقبل لجان التحقيق ا إلنجليزية والأميركية
ال من الت�صاريح النارية
والدولية ،وتمطرها واب ً
والمتفجرات الخطابية ،وك�أن هذه اللجان عاجزة
عن التمييز بين الأقوال والأفعال.
� ّأما وهذه هي الحالة ،فمن الم�ستغرب �أن
ينتظر العرب من �أميركا �أن يكون موقفها غير ما
كان عليه .وعلى �أي �أ�سا�س انتظر �سا�سة العرب
غير هذا؟ هل انتظروا من �أميركا �أن تنا�صر
الحق؟
�إن ترومان كان وال يزال يريد تجديد رئا�سته،
وكان وال يزال م�ستعداً لأن يقوم ب�أي عمل في
�سبيل تحقيق م�آربه ال�شخ�صية .فكيف بنا �إذا
كانت هذه الم�آرب ال تتعار�ض ،بل على العك�س
تتما�شى مع �سيا�سة الدولة؟ فالم�ستر ترومان �إذن
قد �أ�صاب ع�صفورين بحجر واحد �إذ جمع بين
متناق�ضين كل التناق�ض :ح�صول �أميركا على
البترول من بالد العرب من جهة ،وطعنهم في
ال�صميم من جهة �أُخرى بم�ساعدة اليهود على
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ولن تتعر�ض لأي اعتداء .و�أنا �أفهم �أن يقف
ال�سا�سة العرب ويظهروا �شعورهم نحو �إخوانهم
في فل�سطين ،ولكنني �أعلم جيداً �أن هذا ال يتجاوز
المجاملة ،وال يتناق�ض مع الت�أكيدات الر�سمية
المقطوعة لنا''.
فانعم يا ترومان بهذا النوم الهنيء ،وانعموا
�أيها ال�سا�سة المحترمون.

�إقامة دولة لهم في فل�سطين ت�ؤمن الرئا�سة
ل�شخ�صه الكريم.
ولو �سئل ترومان عن ر�أيه في م�شكلة
فل�سطين اليوم لأجاب ول�سان حاله يقول�'' :إنني
�أ�شعر بارتياح عظيم لما قمت به نحو فل�سطين.
فقد �أر�ضيت اليهود و� ّأمنت �أ�صواتهم من جهة،
ومن جهة �أُخرى � ّأمنت م�صالح �أميركا الحيوية
في ال�شرق بدليل �أن م�صالح البترول الأميركية لم

V

كتاب مفتوح �إىل جاللة عبد العزيز
''الديار''1948/2/6 ،
موالي :كنت منذ مدة قد رفعت �إلى جاللتكم
�ضمنته ما يخالج �صدر كل عربي
كتاب ًا مفتوح ًا ّ
مخل�ص فيما يخت�ص بم�صالح �أميركا البترولية.
فر�أت الحكومة اللبنانية حينذاك �أن فيه ما يعكر
�صفو العالقات الطيبة التي بين لبنان والمملكة
ال�سعودية ،ولكني لعلمي �أن ما ر�أته الحكومة
اللبنانية كان خط�أً ،وليقيني �أن ال�صداقة
والجهار بما في القلوب في �أوقات المحن هما
من �أف�ضل الو�سائل للو�صول �إلى الهدف المن�شود،
�أرفع اليوم كتاب ًا مفتوح ًا ثاني ًا �إلى جاللتكم
متم�شي ًا بذلك على �سيرة الأقدمين الذين كانوا
يخاطبون بال تردد �أو وجل خلفاء ر�سول اللـه
�صلى اللـه عليه و�س ّلم ،فيلقون منهم الأذن
ال�صاغية وال�صدر الرحب.
موالي
لقد �أ�صبح �أب�سط عربي و�أكثرهم �سذاجة يعرف
اليوم �أن ال�صهيونية ت�شكل �أكبر خطر واجهه
العالم العربي منذ �أن دحر الملك الظاهر بيبر�س
ح�شود التتر الجرارة ،فال داعي �إذن �إلى الإ�سهاب
في ب�سط الأخطار التي تنجم عن الوح�ش
ال�صهيوني ،بل نكتفي ب�أن نذكر �أن حدود الدولة
اليهودية كما ر�سمتها الأمم المتحدة تمتد �إلى
العقبة وخليجها جنوب ًا؛ و�أن هذه المنطقة تفوق

�أهمية قلعة الكرك التي ا�ستطاع ذلك الإفرن�سي
رينو دو �شاتيون �أن ي�شن هجماته الفا�شلة على
مكة المكرمة منها ،ولقي من �أجلها حتفه على
�أيدي �صالح الدين الأيوبي� .إننا على يقين يا
موالي ب�أنك لن تقبل بوجود ال�سيدة ماير�سون
ال�صهيونية في هذه المنطقة.
لقد �أ�صبح من البديهي �أن الوح�ش ال�صهيوني
ي�ستمد كل قواه المادية والمعنوية من الواليات
الأميركية المتحدة ،و�أننا لن ن�ؤثر على
ال�صهيونية �إ ّال �إذا ا�ستطعنا �أن ن�ؤثر على �سيا�سة
الحكومة الأميركية ،و�أننا لن ن�ؤثر على �سيا�سة
الحكومة الأميركية ما لم نهدد م�صالحها
الحيوية تهديداً مبا�شراً ،و�أن البترول العربي
ال�سعودي هو �أهم م�صالح �أميركا و�أكثرها حيوية
في هذه الآونة .فموالي يعلم �أن �أميركا �ستعاني
قريب ًا وقريب ًا جداً ،نق�ص ًا عظيم ًا بين �إنتاجها
وا�ستهالكها البترولي المحلي ،و�أن الحقيقة
العلمية الثابتة هي �أن �أميركا لن ت�ستطيع �أن
تدخل في الم�ستقبل حرب ًا طويلة الأمد ما لم
ت� ّؤمن الح�صول على البترول ال�سعودي.
ال مفر �إذن من النتيجة المنطقية ب�أن التهديد
الواقعي المبا�شر لم�صالح �أميركا البترولية هو
الو�سيلة الوحيدة لإقناعها بوجوب تغيير
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�سيا�ستها نحو فل�سطين� ،إذ �إن الدولة التي �سمحت
لها قيمها الروحية �أال تتردد لحظة واحدة في
�سبيل م�صالحها الخا�صة ،ب�إلقاء �أفظع �سالح
عرفه التاريخ الب�شري على مئات الألوف من
الأبرياء ،ال يمكن �أن يكون لها معرفة بال�شفقة
والرحمة� ،أو مقيا�س للحق والعدالة ،وهي بالتالي
دولة ال تت�أثر �إ ّال بم�ؤثرات الم�صلحة المادية
الخا�صة.
نحن ال نق�صد من وراء كل هذا �إحراج ًا �أو
نقدر كل التقدير �أن
م�شاغبة �أو تهجم ًا ،فنحن ّ
تهديد الم�صالح البترولية الأميركية من قبل
جاللتكم بطرق مبا�شرة �أو غير مبا�شرة هو عمل
تحف به ال�صعوبات الجمة ،وتنجم عنه
ّ
الم�س�ؤوليات العظمى� ،إنما نقول �إن هذه
ال�صعوبات والم�س�ؤوليات مع خطورتها ف�إنه
با إلمكان التغلب عليها ،و�إنه بتهديدكم للبترول
الأميركي تكونون قد �أنقذتم فل�سطين العربية،
وجعلتم ا�سمكم العظيم خالداً على الدهر ،وذلك
تعر�ضوا م�صالح بالدكم الخا�صة �إلى
بدون �أن ّ
�أي خطر فعلي مح�سو�س.
يتراءى لي �أن �أهم الحجج �ضد �أي عمل عدائي
نحو الم�صالح البترولية الأميركية هي:
 1ــ احتمال حدوث توتر �سيا�سي �شديد بين
حكومة جاللتكم والواليات المتحدة.
 2ــ احتمال قطع مورد عظيم للجزيرة
العربية ،وهي بالد فقيرة بحكم الطبيعة ال تملك
موارد زراعية �أو �صناعية كبيرة ،وهي في �أ�شد
الحاجة لمثل هذا المورد الذي �سيم ّكنها من تنفيذ
م�شاريع الري والموا�صالت والعمران ،والذي
بدونه لن ت�ستطيع الجزيرة النهو�ض �إلى م�ستوى
اقت�صادي و�صحي ٍ
راق.
 3ــ �إن جاللتكم قد قام بتعهدات �شخ�صية
ملكية �إلى الحكومة الأميركية ،ومن ال�صعب �أن
يرجع جاللتكم عن تعهدات قطعها بنف�سه.
 4ــ �إن هنالك فئة تقول �إنه �إذا �أ�صبح من
ال�ضروري �أن ي�ستعمل العرب �سالح التهديد
بالبترول ،فعليهم جميع ًا وبال ا�ستثناء �أن
ت�ضحي حكومة
يتحملوا الم�س�ؤولية ،وال يجوز �أن
ّ

ت�ضحي حكومة
ال ،و�أال
عبد العزيز �آل �سعود مث ً
ّ
العراق.
�إن جميع هذه الحجج هامة وجوهرية ،ولكن
لي�سمح لي جاللتكم �أن �أجيب عليها واحدة واحدة
أبين �أنها مع �أهميتها ،ف�إن بالإمكان التغلب
ل ّ
عليها �إذا �أريد الو�صول �إلى الغاية المن�شودة.
 1ــ نعم �سيعقب تهديدكم للبترول الأميركي
حالة توتر �شديد بين حكومة جاللتكم والواليات
المتحدة ،ولكن هذه الحالة لن يطول �أمدها ،وال
يمكن �أن تنتهي �إ ّال بال�صورة التي تلقى قبو ًال عند
جاللتكم ،ف�إن �أميركا عندما ت�شعر تمام ال�شعور
�أن جاللتكم يريد جدي ًا �أن يجعلها تختار بين
ال�صهيونية والبترول ،لن تتردد لحظة واحدة في
اختيار البترول.
موجه �ضد
ولن يف�سر عملكم هذا كعمل عدائي ّ
�أميركا ر�أ�س ًا ،ف�إنه ال يوجد �إجما ًال بين العرب
و�أميركا �أي �شعور عدائي �إ ّال ما ينتج عن �سيا�سة
�أميركا ال�صهيونية ،ف�إن جاللتكم ال يقول
لأميركا اخرجي على كل حال ،ولكن �صححي
�سيا�ستك لكي تك�سبي �صداقتي� ،أي �أن عمل
جاللتكم لن ي�ضع �أميركا تجاه �أمرين ال ثالث
لهماّ � ،إما االن�سحاب من الجزيرة �أو الحرب� ،إذ �إن
كل ما يطلب جاللتكم من �أميركا هو �أن تغير
ناحية واحدة فقط من النواحي العديدة ل�سيا�ستها
الخارجية ،وهي ناحية ال تم�س م�صالح �أميركا،
تح�سن موقفها الخارجي �إذا ما
بل بالعك�س ّ
تغيرت.
 2ــ �إن �أميركا ال يمكنها اال�ستغناء عن
تطبق
بترولكم� ،إذ �إنها بدونه لن ت�ستطيع �أن ّ
م�شروع مار�شال ،كما �أنها بدونه لن ت�ستطيع �أن
ت�شترك في حرب في الم�ستقبل .و�إن االتفاقية
بينكم يا موالي تمتد �إلى �سنة  ،2005ف�أميركا
�إذن تنظر �إلى عهد طويل من العالقات المتبادلة
بينكم� .إن كل ما يمكن �أن يحدث هو �أن يتوقف
عمل ال�شركة لب�ضعة �شهور �أو ب�ضعة �أ�سابيع.
والخ�سائر المادية التي �ستلحق بحكومتكم نتيجة
هذا التوقف لن ت�ستحق الذكر بالن�سبة �إلى
االنت�صارات المعنوية التي �ستحرزها حكومتكم
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من موقف م�شرف كهذا .و�إنني على يقين �أن
�شعب الجزيرة الذي �أعرب عن �شعور عظيم نحو
فل�سطين م�ستعد للت�ضحية بمورد ب�ضعة �أ�سابيع
لقاء �إنقاذها.
 3ــ �إن جاللتكم قد تعهدتم �شخ�صي ًا بحماية
البترول الأميركي في الجزيرة عندما التقيتم
بروزفلت بين � 17 - 14شباط [فبراير] �سنة
 ،1945ولكن جاللتكم �أعطى هذه التعهدات على
�إثر الوعد الذي قطعه روزفلت لكم ب�أن �أميركا لن
تقوم بعمل عدائي نحو عرب ''فل�سطين'' ،ولكن
ف�صرح في � 15آذار [مار�س]
روزفلت نف�سه عاد
ّ
�سنة � ،1945أي بعد م�ضي �شهر فقط على وعده
لجاللتكم ،ب�أن �أميركا ترف�ض الكتاب الأبي�ض،
وتحبذ �إن�شاء دولة
وترحب بالهجرة غير المقيدة،
ّ
ّ
يهودية في فل�سطين .فكان �أن نكثت �أميركا
بعهدها لجاللتكم �أو ًال ،ثم جاء خليفة روزفلت
ناكث ًا بالعهد ثاني ًا وثالث ًا وعا�شراً كما هو معلوم
لدى الجميع.
تحمل
 4ــ �إن القول ب�أن على الجميع ّ
الم�س�ؤولية هو محاولة للتمل�ص من الم�س�ؤولية
لي�س �إ ّال ،فالم�س�ؤولية والواجب لي�سا م�سائل
ال
ن�سبية� .إن على كل فئة �أن ت�ؤدي واجبها كام ً
عما �إذا كان غيرها
غير ناق�ص ،وب�صرف النظر ّ
ي�ؤديه �أو ال ي�ؤديه .هذا من الناحية النظريةّ � ،أما
من الناحية الواقعية ف�إن جميع الدالئل تدل على

�أن �أميركا هي التي تحاول ب�شتى الو�سائل فر�ض
التق�سيم حتى ولو بتهريب المتفجرات خل�سة �إلى
اليهود .فالظروف تق�ضي ب�أن يكون ال�ضغط
عليها وعليها �أو ًال .وال �أق�صد من هذا الدفاع عن
بريطانيا ،ف�إنني �أعتبر بريطانيا المجرمة
الرئي�سية بخ�صو�ص فل�سطين ،ولكن �أقل ما يقال
عنها الآن �أنها ال ت�شجع �سيا�سة التق�سيم ،و�أنه
بقدر ما ي�ضرنا ال�ضغط على م�صالحها البترولية
ينفعنا ال�ضغط على م�صالح �أميركا نف�سها.
�إن هذا كله ال يعني �أن م�س�ؤولية حكومة
جاللتكم هي م�س�ؤولية �سهلة ،بل �إن حكومتكم
�سوف تتخذ بذلك �أجر�أ خطوة اتخذتها حكومة
عربية �إلى الآن ،ولكن جاللتكم �صاحب
ال�شخ�صية الفذة والإرادة الفوالذية والقلب العامر
با إليمان والتقى وروح الجهاد وا إلخال�ص هو
تحمل هذه التبعات
�أقوى رجل عربي اليوم على ّ
الج�سام ،وهو �أليق �شخ�صية عربية حالي ًا للقيام
بمثل هذا العمل التاريخي الحا�سم.
�إن جاللتكم ال �شك لن ي�ستمع �إ ّال ل�صوت العقل
يهب لإجابة �أ�صوات اال�ستغاثة
والمنطق ،و�سوف ّ
المنبعثة من ال�ضحايا الأبرياء في فل�سطين ،ولن
ينتظر حتى ي�صل �إلى �آذانه دوي �سقوط حبات
الف�سيف�ساء من قبة ال�صخرة وقبر �سيدنا عي�سى
جراء انفجار القنابل
وقد اندثر عقدها من ّ
الأميركية.
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