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للعا�  ��ال	ها  �أل�دية  �خال�   ��
�إلسالمي ��لعر# منذ تأسيسها �� يومنا 
قضايا  �لقد كانت  �لبيا�.  عن  غ2ّ  هذ� 
�هتماماִדا  صلب   9 ��ملسلمني  �لعر> 

=�ما.
لقد @حب �ملسيح �ملوعو= � �لعر> حبا 
Iا حلبه �لصا=F لسيدE �سيدنا �ملصطفى 
 Jل� K�Lقيق �لعباL من �Nكتب كث� ،�
 ��� �لعر>   ��  Fلشو�� باملحبة  تفيض 
�للقا	 ֲדم �XياWL =ياLهم �سككهم، منها 

قوله �:
�ألصفيا	  �ألتقيا	  @يها  عليكم،  "�لسال] 
من �لعر> �لَعْربا	. @نتم خNُ ُ@مم �إلسال] 
 `L@ �َحز> �هللا �ألعلى... يا سكا Nُخ�
@�طأته قدُ] �ملصطفى، �Lكم �هللا �Lضي 
عنكم �@Lَضى، �� ظ2 فيكم جليل، �9 
 i�� ،حي للقائكم غليل. يا عباَ= �ِهللا�L
َ@ِحنُّ �� ِعياِ� بال=كم، �بركاKِ سو�ِ=كم، 
�لوmL، �@جعَل   Nِقد�ِ] خ@ َموِطَئ   Lَ�Xأل
ُكْحَل عي2 تلك �لثرm، �َألX�Lَ صالَحها 
�َتَقرَّ  �ُعلماَ	ها،  �َمعاِلَمها  �ُصلحاَ	ها، 
 .mqَمشاهِدها �لك�لياِئها، �يِة @rعي2 بر
فَأْسَأt �َهللا تعا� @� يرXَُقrL 2يَة ثر�كم، 

�َيُسرiَّ َمبرvكم، بعنايِته �لعظمى.
يا �خو��.. �i ُ@ِحبُّكم، �ُ@ِحبُّ بالَ=كم، 
�ُ@حبُّ Lَْمَل ُطُرِقكم �َ@حجاLَ ِسَكِككم، 
 Wvمر) �لدنيا."  ما 9  �ُ@�ِثُركم على كلِّ 
كماالK �إلسال]، �خلز�ئن �لر��حانية، } 
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موقف خليفته �لثا� �
�ملسيح  غرسه  �لذ�  �حلب  �ذ�  نتيجة 
�ملوعو= � للعر> 9 نفو� @تباعه.. 
له، ��هتمو�  مثيل  مبا ال   Erحّبهم خلفا@

بالقضايا �لعربية �هتماما كب�Nً، �ساعد�� 
مضاجع  @قّضْت   Wمساعد �لعر> 
�الستعماL، �قّدمو� �م عند كل حد� 
فيما  نقد]  �ألمني.  �لناصح  ُنْصَح  ها] 
من  بشي	  �ألحد��   Eهذ بعض  يلي 

�لتفصيل.

�لقضية �لفلسطينية
ملا كا� �الستعماL �طط لتمزيق فلسطني 
ֲדم،   Fملحد� باخلطر  �لعر>  @حس 
 Eهذ ملناقشة  �لعربية  �لوفو=  ��جتمعت 
�لقضية �حلساسة مع �ملستعمر 9 لند� سنة 
�جلماعة  �ما]   Wيد حضر@ �قد   ..١٩٣٩
�خلليفة �لثاi � �لوفوَ= �لعربية كل تأييد، 
�=عا �م من �ألعماF بالتوفيق. �قد بعث 
�إلسالمي  �لد�عية   �� برقية   � حضرته 
�لدين   tجال موالنا  لند�   9 �أل�د� 
�س.. ليقر@ها على مسامع �لوفو= �لعربية 
9 مأ=بة كبWN @قامتها �جلماعة 9 مسجد 
�قد  �م..  �تكرميا  ֲדم  ترحيبا  "�لفضل" 
شخصية   Jمائ على  ينو�  ما  حضرها 
عربية �غربية كبWN، منهم مند�> �ململكة 
�لسعو=ية �بر�هيم سليما�، �سعا=W �لشيخ 
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بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي
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�لعربية  �ململكة  �Xير  �هبة  حافظ  �حلا} 
بك  �فؤ�=  لند�،   9 �ملفو`  �لسعو=ية 
�خلاLجية   Lلألمو  Nلسكرت� نائب   Wز�
 ��  L=شا  ��rL ��لسيد  �لسعو=ية، 
بك  توفيق  �لسيد  �معا�   ،Fلعر��  Nسف
سابقا،   Fلعر�� خاLجية  �Xير  �لسويد� 
خاLجية  �Xير   Nسكرت بك  �هللا  �عبد 
�لعر�F، ��ملند�بو� من فلسطني عو� بك 
��لقاضي  عمر�  علي  ��لقاضي  ��ا=�، 

�مد @�عي �غNهم.
ها: �هذ� نصُّ

 Nألم� �مللكي  �لسمو  بصاحب  ْب  "Lَحِّ
فيصل نيابة ع2، �كذلك ببقية �ملند�بني 
للمؤمتر �لفلسطي2، �@خqْهم @� �جلماعة 
مع�  بكل  معهم  �أل�دية  �إلسالمية 
�لكلمة، �هي تدعو �هللا @� يكلل مساعيهم 
�لعا�   W=يوفقهم لقيا�لفال�، ��بالنجا� 
�إلسالمية  �لقر��   9 كما  �إلسالمي 

�أل��".

"�لكفر ملة %�حد#"
� عندما مزF �الستعماL فلسطني �@قّر 
تقسيمها 9 �ألمم �ملتحدW عا] ١٩٤٧ 

كتب �خلليفة �لثاi � نشرتني: "هيئة 
فلسطني"  تقسيم   Lقر��  Wملتحد� �ألمم 
�"�لكفر ملة ��حدW".. بّين فيهما موقف 
�جلماعة من هذE �لقضية �حلساسة، �=عا 
 Kخلالفا� لنبذ  �إلسالمي  �لعا�  فيهما 
�سر�ئيل.  ملحاLبة  �لصفو�  �توحيد 
�لعر#  �لعا�   9 �لنشرتني  بتوXيع  �قا] 
من  نقتبس  جد�.  ��سع   Fنطا على 

كتيب: "�لكفر ملة ��حدW" ما يلي: 
لكم  عد�  �ليو]  �لغر>   �@ تظنو�  "ال 
حتسبو�  �ال  صديقكم،   Fلشر��
@نبهكم  �ن2  صحيحا.  @يضا  �لعكس 
كما  لكم،  صديقة  ليست  @مريكا   �@
لكم.  صديقة  ليست  @يضا  L�سيا   �@
ضد  �لتآمر  على  متفقتا�  قوتا�  �¥ما 
 WNمن �لغ 	إلسال]. @� يبق فيكم شي�
@يضا  @نتم  تنبذ��  ح¦  �إلسال]  �ُحبِّ 
@جل  من  �تتحد��  �لد�خلية  عد���تكم 
ִדّم  فلسطني  قضية   �� �إلسال]؟..... 
�لعا� �إلسالمي كله. �� فلسطني على 
فيها   Jل� �ملقدسة   `Lأل� من  مقربٍة 
�ملصطفى  �مد  �موالنا  سيدنا  مرقد 
�، �لذ� كانت �ليهو= ©الفه 9 حياته 

@يضا، �تعاLضه 9 @عماله بكل �قاحة، 
 Nخل��  qل� �ال  منه  ير��   � @¥م  مع 
بينه  نشبت   Jل� �حلر�>   �� ��لكر]. 
بإغر�	  �لعر> @كثرها كانت  � �بني 
 ��Lهم �لذين �ستثا�حتريضهم، �ليهو= �
كسرm �ير�� على قتله �. هذ� �لعد� 
 WLسه بصو@L = يريد �آل� @� يرفع�للد�
 WLلة قوية على مقربة من �ملدينة �ملنو�=
 �@ بعد  �مهاIتها  ¬وها  �لتقد]  بنية 
يرسخ @قد�مه 9 فلسطني. �� كا� هنا 
ليس  @نه  �يظن  هذ�   Nغ  mير مسلم 
هنا @ية @سبا> قوية ملثل هذ� �خلطر، 
فهم  �لعر>  @ما  ®طئ.  @نه  شك  فال 
�يعلمو�  جيد�،  �حلقيقة   Eهذ يفهمو� 
@� �لصهيونية مزمعة على �جالئهم من 
�طنهم، �لذلك فقد قامو� ضد �لصهاينة 
ليست  �لقضّية   )* ��حد....  كرجل 
قضّية فلسطني، %*منا هي قضية �ملدينة 
بيت  مسألة  ليست  �ملسألة  �ملنو#4. 
�ملقد5، %*منا هي مسألة مكة �ملكرمة 
 %6 7يد  قضّية  ليست  �لقضّية  �9ִדا. 
�مد  ِعر;  قضّية  هي  بل  عمر%، 
4سوC �هللا �. لقد �ّتحد �لعد% ضد 
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 #Eلكث� Fمتناسًيا 6%جه �خلال Kإلسال�
بينه، 6ََ%َال يّتحد �ملسلمو( ֲדذN �ملناسبة 
 Sالحتا� 6%ُجه  من   FالW  Sجو% 4غم 
 Wشد مع  �ألعد�	   �@ تر��  @ال  بينهم؟ 
بينهم  فيما   Kخلالفا�  Wكثر�  W�لعد��
�إلسال]،  ضد  صفوفهم  �حد��  قد 
�آل�نة   Eهذ  9 �ملسلمو�  يّتحد  فهال 
�لعصيبة، �=��عي �الحتاِ= بينهم كثWN؟ 
 �@ بنا  يليق  هل   Lنقر� نفكر   �@ حا� 
 �@ Iاعة،  بعد  Iاعة  متفرقني   Kمنو
�نبذt كل جهدنا   ،Wحد�� يد�  نكو� 

لالنتصاL ±تمعني.
 Kلوقت ينا=� �ملسلمني بصو� �@ mL@
عاt @� يبّتو� L@يهم �يعقد�� عزمهم على 
 tحلصو� سبيل   9 مناضلني  ميوتو�   �@
على حقوقهم، @� يستأصلو� �لدسائس 

ضد �إلسال] كلية....
كي  �@نّبههم  �ملسلمني  @²ّكر   i� ها، 
يعرفو� خطوWL �ملوقف �شدW �خلطب، 
�لن³   tقو Fنه قد حتقق صد@ �يعلمو� 
قا]  لقد   ."Wحد�� ملة  "�لكفر   :�
�لصهاينة قومَة Lجل ��حد ملحو عظمة 
سو�	  للمسلمني،  يأ�   �@ �إلسال].... 
@فغانستا�،   �@ باكستا�،  من  @كانو� 

@� �ير��، @� ماليزيا، @� �ند�نيسيا، @� 
@فريقيا، @� تركيا، @� غNها من �لبال= 
كلمتهم؟  يوّحد��   �@ �إلسالمية.. 
@�  يأ� �م @� يتحد�� �هم ير�� @� 
�لفأ� قد ُ�ضعت على جذ�L �إلسال]، 
لألخطاL؟  �ملقدسة  �ألماكن  �تعرضت 
@� يأ� �م @� يقومو� كلهم مع �لعر> 
 Jل� �لنكر�	   Kجما��  Eهذ �يدفعو� 
�ملسلمني  شوكة  كسر  �لعد�  ֲדا  يريد 
ملة  ("�لكفر  ُمهانني."  @²ال	  �جعلهم 
"�لفضل"   Wجريد عن  نقًال   "Wحد��

(٥/٢١/ ١٩٤٨
على  �لعربية  �لصحف  علقت  �قد   
نشرW "�لكفر ملة ��حدW"، فمثال كتبت 

صحيفة "�لنهضة" �حللبية:
كر�سة  �مو=   �Xمر �لسيد  "@هد�نا 
�لذ�  �خلطا>  على  حتتو�   WNصغ
@لقاE 9 الهوL، باكستا�.. يدعو فيها 
�حلاسم  ��لعمل  �الحتا=   �� �ملسلمني 
إلنقا² فلسطني من �لصهاينة �ملجرمني. 
 WLqل� �لباكستا�  بأبنا	  يهيب  @نه  كما 
@� يبا=L�� �� مساعدW عر> فلسطني 
باملاt، �يذّكرهم بالرسوt �لكرمي �، 
فيها  �ّض  شريفة   Kبآيا مستشهد� 

��حد�  صفا  يقفو�   �@ على  �ملسلمني 
@ما] سيل �لصهيونية �ملجرمة.... �هي 
لفلسطني  حسنة  �=عاية   Wجيد خطبة 
vمالنا  �قق   �@ �هللا  ندعو  ��ملسلمني. 
�@مانيه �لعذبة 9 سبيل =يننا �لقومي، ��هللا 
"�لنهضة"   Wجريد) �لقصد".   	�L� من 

�حللبية، عد= ١٢ يوليو ١٩٤٨)
:"Lألحر�� Kصو" Wكتبت جريد�

"�لكفر ملة ��حدW"، ֲדذ� �لعنو�� @لقى 
�لسيد مر�X �مو= @�د �ما] �جلماعة 
فيها  �ل  مطولة  خطبة  �أل�دية... 
�آل¶ة  �لصهيونية  على  �عنف   Wبشد
�لعميق  �ملجرمة. �� ُيخِف �ستغر�به 
من �جتما· �ملتناقضاK ��حتا= �ألعد�	 
فلسطني  عر�بة   Lنكا� سبيل   9
�ملوهو].  �ليهو=  بكيا�  ��العتر�� 
�لسياسة  ضد   Wلشديد� �لته  �يتابع 
�@بد�  =�ما  تنشد   Jل� �الستعماLية 
يقا�L موقف  ��لظلم، �   tَالستغال�
فلسطني  قضية  من  �ملعتدين  هؤال	 
��ُلص   ،Nقضية كشم من  مبوقفهم 
 tال سبيل �� �الستقال �ْ@ tلقو� ��
 Nبغ @جن³   Nن كل  ِمن  ��خلال� 

�الحتا= ��لتآلف." 
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جر�ئد عربية تث� على جهو� �ملصلح �ملوعو� � 
لنصر� �لفلسطينيني

جريد� "�لقبس" عد� ١٩٤٨/٠٦/٢٩

 "�لنضا+" �لب*(تية عد� ١٩٤٨/٠٩/١٠
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ها، :9 86ّكر �ملسلمني (6نّبههم كي يعرفو� 
� �ملوقف (شد� �خلطب، (يعلمو� 6نه Cخطو
�لنH �: "�لكفر ملة  قد حتقق صدI قو+ 
(�حد�". لقد قاP �لصهاينة قومَة Cجل (�حد 
ملحو عظمة �إلسالT6 ....P يأR للمسلمني، 
 )6 ،R6( 6فغانستا ،Rسو�[ 6كانو� من باكستا
:ير�R، 6( ماليزيا، 6( :ند(نيسيا، 6( 6فريقيا، 

6( تركيا، 6( غ*ها من �لبال� �إلسالمية..

جريد� "�ألخباC" عد� ١٩٤٨/٠٨/٠٢

جريد� "�لب*I" �لب*(تية عد� ١٩٤٨/١٠/١١
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عال�W على �ملساعي �لنبيلة �لJ بذ�ا سيدنا 
�لعر>  قضايا  لدعم   � �ملوعو=  �ملصلح 
قا] �بن �أل�دية �لباL سيا=W �مد ظفر �هللا 
 Kدماº خا� � بتوجيه من �ما] �جلماعة
�للقضية  عامة  �لعر>  لقضايا   W=مشهو
 9 مسجلة   tتز� ال  خاصة..  �لفلسطينية 

�جلر�ئد �لعربية ��لعاملية.
 =Lبرئاسة �للو K�=Lففي �جتما· ±لس �للو
ملنجتو� 9 لند� @ثاL �مد ظفر �هللا خا� 9 
خطابه قضية فلسطني �حلساسة. �قد سجل 
خطابه هذ� 9 جريدW �ألهر�] بقلم مر�سلها 
بتاLيخ ٢٧-١٠-١٩٣٧، �نقتبس منه ما 

يلي:
فلسطني  مسألة   �@ خا�  �هللا  ظفر   mتأL�"
 N�² � تسوَّ تسوية ُمرضية فال بد @� تص�
مسألة �سالمية. �نّوE بأ� �إلسال] ��ألماكن 
 �� ©ضع   �@  Xو¼ ال  �ملقدسة  �إلسالمية 

سلطا� غN سلطا� �ملسلمني".
�ملا L�X سيا=W �مد ظفر �هللا خا� فلسطني 
عن  �ملنطقة  ظر��  تفقد   ١٩٤٥  9
 tقا �ملوقف..   WLبعينه خطو  m@L� كثب، 

:WNلسياسية �لعربية �لكب� Kللشخصيا
"�� مسلمي ��ند ال يعرفو� تفاصيل �ملشكلة 
Lغب  فإ�²  �لر�هن،  �ضعها   9 �لفلسطينية 
�خو�¥م  يساعدهم   �@  9 فلسطني  عر> 
مسلمو ��ند فعليهم @� يتبعو� �لطرF �لو�جبة 
حقيقة  على  ��يقافهم  �ملشكلة   Eهذ جلال	 
@ثريا	   ·qيت  �@  mسو يبق   � �ملوقف.. 
مسلمي ��ند ما=يا إلنقا�L@ ²ضي فلسطني". 
(جريدW "فلسطني" عد= ٧-١٠-١٩٤٥)

 9 �لدمشقية  (�أليا])،   Wجريد  Kنشر�

هذ�   ٣٠-١-١٩٤٦  9  L=لصا� عد=ها 
:qخل�

ظفر  �لسيد  �لقاضي  �لزعيم  @لقى   ،Lالهو"
 tقا فلسطني  قضية   tحو خطابا  خا�  �هللا 
تستطيعا  لن  �@مريكا  بريطانيا   �� فيه: 
�لتخلص من �لنفو² �لصهيوi �ملسيطر على 
هذE �لقضية �ملهمة ما =�] هنالك ٢٥ نائبا 
صهيونيا 9 ±لس �لعمو] �لqيطا i��Xير�� 
للد�لة. كما   iصهيو Nسكرت�صهيونيا� 
على  يسيطر��  @مريكا   9 �لصهيونيني   �@
�لبال= �على شؤ�¥ا  تلك  �ملالية 9   Lألمو�
بعد  بريطانيا  تستطع   � �لذلك  �لسياسية، 
مر�L ٣١ عاما على �جو=ها 9 فلسطني 

@� جتد حال �ذE �لقضية �لعويصة".
�قاt �مد ظفر �هللا خا� 9 خطا> طويل 
�ليهو=  خطر   ��  �Nًمش  Lالهو  9  Eلقا@

�ملهاجرين �� �أل�Lضي �ملقدسة:
قد  �ليهو=  �ملهاجرين  من  @لفا   ٦٥٠  ��"
=خلو� فلسطني فعال. �هذ� �لرقم ال يشمل 
خفية  فلسطني  =خلو�  �لذين  �ملهاجرين 
بطرF غN شرعية. فأصبحت حالة �لعر> 
�لسياسية ��القتصا=ية مهد=º Wطر جسيم". 

(جريدW =� سن �Lيز، ٢-٢-٤٦)
�كتبت �كالة (�سوسييِتد بريس) �ألمريكية 

تصر�ا له قاt فيه:
 Eهذ  9  Wملتحد�  Kلواليا� مسلك   ��"
�ملسألة "يستعصي على �لفهم �� حد ما." 

�@ضا�:
"��² كانت �ملسألة مسألة عاطفة �نسانية ففي 
�سع �لوالياK �ملتحدW نفسها @� حتّلها بفتح 
@بو�> بال=ها للمهاجرين �ليهو=، @ما فلسطني 

فإ¥ا ال تزيد كلها على مساحة مقاطعتني من 
�لوالياK �ملتحدW. ���² كانت �ملسألة مسألة 
 mقو@ فلسطني   9 �لعر>  قضية  فإ�  =ين 
بكثN من =عوm �ليهو=. يضا� �� ²لك @� 

�لعر> ميلكو� �لبال= فعال".

\ �ألمم �ملتحد#
ملا �نقسمت ��ند، ُعيِّن حضرW �مد ظفر �هللا 
خا� �Xير خاLجية لباكستا� �ممثال �ا 9 
هيئة �ألمم �ملتحدW، فاشتر مع �خو�نه ممثلي 
جامعة �لد�t �لعربية 9 �لدفا· عن �لقضية 
مشر�·   `Lعا� =��Lִדا،   9 �لفلسطينية 
تقسيم فلسطني بكل ما ُ@عطَي من شجاعة 
�قوW بياٍ�، مد�فًعا عن موقف �لعر> =فاًعا 
 9 Lملنشو� qليكم نص �خل��يًد� مشهوً=�. ±
 ٨ 9 L=فلسطني" 9 عد=ها �لصا" Wجريد

:١٩٤٧ t�كتوبر/تشرين �أل@
"�لباكستا( تنتصر لعر[ فلسطني"

ليك ساكس 9 ٧، L�يتر �يونيتد بريس: 
ملا �جتمعت �للجنة �خلاصة بقضية فلسطني 
�يفاL Kئيسها �ألستر��،  �ملستر  �ليو] =عا 

�مد ظفر �هللا خا� �

‡]|;!\;Ö�Ω;Å⁄,;ÎÅË§;ÀÕ\ÊŸ
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 �� �لباكستا�  ممثل  خا�  �هللا  ظفر  �لسيَد 
:tقا�ظفر �هللا خا�  Nلكال]، فوقف �لس�

"�� مشر�· تقسيم فلسطني هو من �لناحية 
�لطبيعية ��جلغر�فية شر �بال	، �ينطو� على 
فلسطني  تصبح  �قد  حقًّا.  شائن  �جحا� 
�حلر�>  من  @عظم  حربا  ُتشعل   WLشر�

�لعاملية �لJ شاهدها �لعا� ح¦ �آل�..." 
 Fي هذ� �لذ� �ستغر�L9 خطابه �لتا tقا�
١١٥ =قيقة، �ُيَعّد @طوtَ خطا> 9 سبيل 
�لدفا· عن �لقضية �لفلسطينية، �هو يناقش 
 Wجر�� �لر�غبني 9  �ليهو=  �ملشر=ين  مسألة 

�� فلسطني:
 Wجر� @�Lضيها  =�لة  كل  تبيح  ال  "ملا�² 
كل من يرغب 9 ��جرW �ليها، ��² كانت 
�يوجد 9  ��جرW؟  �لرغبة 9  �ملسألة ±ر= 
�لبنجا> �آل� ٥ ماليني مشر=، �لو فرضنا 
@� هؤال	 Lغبو� 9 ��جرW �� @مريكا فهل 
±ر= Lغبتهم هذE تLq @� تفر` هيئة �ألمم 
@�Lضيها؟   9 قبو�م  �جوَ>  @مريكا  على 

مغلوطا 9  مبد@   qُيعت �ملبد@  هذ�  كا�  فإ�² 
@مريكا �9 غNها، فلما�² تعتq�نه صحيحا 

9 فلسطني فقط؟
�� مشر�· �لتقسيم يع2 @� يصبح �لعر> 
@قلية،  �لبال=  @�Lضي  نصف  من  @كثر   9
�م  يقيمو�   �@ �ليهو=  �مكا�   9 �يصبح 
هنالك مملكة سياسية متلك �لسيطرW �لتامة. 
�هذ� حل فاسد، متاما كما لو ُجعل �لعر> 

@قلية 9 كل فلسطني".
�@ضا� قائال: "هذ� �لذ� ²كرُته عن �لد�لة 
�ليهو=  يعيش  حيث  فلسطني   9 �ملستقلة 
ُيرضي  ال  قد   Fحلقو� مضمونة  @قلية  فيها 
�لصهيونيني، �ال @� عد] Lضا هؤال	 �لنا� ال 
يع2 بالضر�WL @� ترمي هيئُة �ألمم �لعرَ> 9 
ينا9  ما  �ترتكب ضدهم  بالظلم،  فلسطني 

متاما ميثاF �ألمم �ملتحدW. (�ملرجع �لسابق)
موقف  (�لدفا·)   Wجريد مند�>  �سّجل 
 Wظفر �هللا خا� 9 قاعة �ألمم �ملتحد Nلس�
فلسطني  تقسيم   Lقر� على  �لتصويت  قبل 

:Áكاآل
 Wمر خا�  �هللا  ظفر  �مد   Nلس� "�¥ض 
شعو�	..  �لًة  �لتقسيم  على  �مل   mخر@
 m=نا فقد  باLعة..  �ا�لة  بيانه  �كا� 
�جلمعية   �� قائال:  �لعقل  حتكيم   �� �لقو] 
يو]   9 ُشوهَد  ضغٍط  ألعنِف  �سُتهدفت 
للعد�لة  منافيا  مشر�عا   tَ�تنا� �أليا]،  من 
 Wحد�� نقطة  تسَلم   �� ��لقانو�.  ��ملنطق 
فيه عن منطقه �ألّخا² �لسانه �لذL> �نقد�ته 
�لال²عة، ح¦ Âعُت @حَد �ملند�بني �لعر> 
�جب  �لتقسيم  مشر�·  @خفق   �²�  :tيقو
على �لعر> @� يقيمو� متثاال للسN ظفر �هللا، 
قائال:  �حكمته  منطقه   Wقو� �مته  تقديًر� 
�لعر>  على  �لتقسيُم)   �@) ُفر`   �²� �نه 
فرضا سيكو� @هل �أل�Lضي �ملقدسة منهم 
 9 جرحا   ELقر�� يتر  �سو�   ،Eضحايا
 Nسو� يث�ال يندمل،  ��هذ� �ملجلس �لد
�لريب ��لشكو 9 نياK �لد�t �لغربية 9 
نفو� @هل �لبال= �ملتر�مية من �اt @فريقيا 
�� سهوv tسيا. فإ� �حلق @قوt لكم: �� 
قضا	  �لسال]  على  سيقضي  �لتقسيم  هذ� 

صحيفتا� تشيد�� بد�L �مد ظفر �هللا خا� 9 هيئة 
�ألمم �ملتحدW لدعم �لقضية �لفلسطينية
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مqما." (جريدW "�لدفا·" عد= ١٧-١٠-
(١٩٤٧

�أل�ضا·   Lالعتبا� بعني  �ألخذ  من  بد  ال 
�لسائدv Wنذ�، حيث � تكن قد مضت �ال 
�لعاملية  �نتها	 �حلر>  فترW يسWN جد� على 
�لثانية، �كانت معظم بلد�� �لعا� قد �قعت 
حتت نفو² مباشر ألمريكا @� L�سيا؛ مبع� 
على   Äلضغو� مماLسة  بوسعهما  كا�  @نه 
هذE �لبلد�� لتغيL N@يها. � تكن تلك هي 
 t�لد� معظم  بل  فقط   WNلفق�  t�لد� حالة 
من  �لنو·  هذ�  كانت حتت  @يضا  �أل�Lبية 

.Äلضغو�
�ملا ُقّدمت قضية تقسيم فلسطني للمناقشة 
�لعربية   t�لد� عاLضت   Wملتحد� �ألمم   9
مشر�· �لتقسيم بشدW �قدمت @=لة مقنعة 
�هللا خا�  @� �مد ظفر  �ال  �لتقسيم،  لعد] 
 mر± متاما  غّير  �لذ�  �لبطل  ²لك  كا� 
�ملناقشة عندما قاt 9 خطابه �� هذE �لقضية 
مبنية على �لظلم منافية للعدt ��إلنصا�، 
 �@ Wألمم �ملتحد� Kنه ليس من صالحيا@�
 W=�Lتقسيم بلد من بال= �لعا� خالفا إل Lتقر
@�ًال   Wملتحد� �ألمم  لذلك ¼ب على  @هله، 
@� تعر` �لقضية 9 �كمة �لعدt �لد�لية 
 Wلتبّت فيها ح¦ نعر� هل �ّق لألمم �ملتحد

مناقشة مثل هذE �ألموL @] ال.
مند�#  نفو�   9 قويا  خطابه   Nتأث �كا� 
بعضهم 9 كلماִדم  ناشد   ²�  t�لد� بعض 
�كمة   �� @�ًال  ترجع   �@  Wملتحد� �ألمم 

�لعدt �لد�لية. 
�بعد �ملناقشاK 9 �للجا� �خلاصة، ملا حا� 
موعد �القتر�· على تقسيم فلسطني، سعى 
جد�   �Lمشكو سعيا  خا�  �هللا  ظفر  �مد 
جلمع �ألصو�K �لالXمة ضد قر�L �لتقسيم، 
=�لة  منها   t�=  Wعد مند�#  مع  فتكلم 

"هايJ" �=�لة "ليبNيا"، ح¦ �نه ²هب للقا	 
 Fمستر =ينس" 9 �لفند" �N> �لليب�ملند�
 �N> �لليب�لذ� كا� يقيم فيه، فأكد �ملند�
 tقا� �لتقسيم،   Lقر�  Åلصا  Kلن يصو @نه 
 ،Wيضا: �� حكومتنا تو�جه ضغوطا شديد@
 Kصو@  �@ بلد�  من  توجيها  @تلقى  فقد 
 �@ حتا�لو�   �@ لذلك ¼ب  �لتقسيم   Åلصا
يكو� �لتصويت �ليو]. �قاt لسكرتNته: ��² 
بلغك �ليو] من بلد� @� شي	 فال ترفعيه 
�ّ� 9 جلسة �ليو]. � قاt ملحمد ظفر �هللا 
 �@ يصل2  فعلت ²لك ح¦ ال  لقد  خا�: 
L@يي  �@عطي  �لتصويت  ºصو�  توجيه 

�لذ� قلته لك. 
�لكن عندما K@L @مريكا ��لد�t �ملتحالفة 
بعد  تتمكن   � @¥ا  �لقضية   Eهذ  9 معها 
بطريق   Kجلأ �ملطلوبة   Kألصو�� Iع  من 
عليها  �لتصويت  تأجيل   �� بآخر   �@
 mألخر�  t�لد� بعض  على  تضغط  ح¦ 
�لنتيجة @� تأخر  لكسب @صو�ִדا. �كانت 
 Wلشديد�  Äلضغو� فموLست  �لتصويت، 
 Lقر� ©الف  كانت   Jل�  t�لد� بعض  على 
�لتقسيم من قبل، فصاKL مؤيدW له. �قبل 
صد�L �لقر�L جا	 مند�> "هايJ" �� �مد 
 :Eقت عيناL�قد �غر�له  tقا�ظفر �هللا خا� 
لقد عرفَت L@يي �ملعاL` للتقسيم، �لكن2 
 Kمر من بال=� @� @صو��آل� �ستلمت @�
 Kْيا @يضا غّيرN9 حق �لتقسيم. كما @� ليب
فصوتت  �ألمريكية،   Äللضغو نتيجة  L@يها 
لصاÅ تقسيم فلسطني بعد @� كا� مند�ֲדا 
قد @كد @نه سيصّوK ضدE. (بتصر� من 
"حتديث نعمت" � ٥٣٥-٥٣٦، �سلسلة 

@�دية � ٣١٢-٣١٣)
بتمزيق  �لغاشم   Lلقر�� هذ�   Lصد �عندما 
 ١٩٤٧ iتشرين �لثا/qفلسطني 9 ٢٩ نوفم

ند= به سيا=W ظفر �هللا خا� ®اطًبا �لغر> 9 
بيانه �لتا� �لذ� قر@E عنه نائبه:

جاهْدنا  �لقد  �لنهائي،   Lلقر�� �©ذ  "لقد 
�عمْلنا 9 جانب �حلق لتبصNكم، �حا�لنا 
�لكن   .Eينا@L كما  �حلق  طريق  نريكم   �@
ملصNكم  متأ�  �لساعة   Eهذ  9 ضمNنا 
 mqلك�  t�لد� �²كر��  مبا=ئكم.   Nمص�
��²كر��  صولتها  �²كر��  سبقتكم..   Jل�
 ٣٠ عد=  �لدفا·،   Wجريد) مصNها". 

(١٩٤٧ iتشرين �لثا/qنوفم

مؤ�مر# �الستعما4
للجماعة  يكّن  �لعر#  �لعا�  كا�  بينما 
�إلسالمية �أل�دية كل �لتقدير ��الحتر�]، 
بكل  �قضاياهم  �لعر>  �دمو�  �@بناrها 
كذبة   qك@ �أل²ُ�  Âعت  ��بة،  �خال� 
�لعيو� @كq خيانة   K@قر� ،Wلفتر� 9 تلك 
�Lتكبت 9 حق �ألبريا	، �² @صدL �لشيخ 
 WLبإشا  ،mفتو مصر   Jمف ®لو�  حسنني 
�هللا  ظفر  �لسيد   Nبتكف  ،F�Lفا �مللك  من 
 WL�X� Lئاسة  من  بعزله  �طالب  خا�، 

�خلاLجية �لباكستانية.. 
 Kكانت ²كريا mلفتو� Eهذ Kعندما ُنشر�
�هللا خاْ�  �لسيد ظفر  قا] ֲדا   Jل�  Kخلدما�
�لزعما	   ��� �لعر>،  @²ها�   9 حديثًة 
�لعر> من مصر �غNها من �لد�t �لعربية 
�لذين شاهد�� مو�قف �مد ظفر �هللا خا�.. 
كانو� @كثر �فا	 من �ملفJ �ملذكوL، �@كثر 
تقدير� منه ملن =�فع عن بلدهم �خدمهم 9 
 K=ند�  ،Wبشد  EضوLفعا �لد�لية؛  �ملحافل 
بفتو�E �لصحُف �ملصرية، ��عترفت بإسال] 
 t�خدماته �جلليلة للد�لسيد ظفر �هللا خا� �
 Eهذ من  بضعة  يلي  فيما  نقد]  �لعربية. 

 .WNلكث� tألقو��
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 Jل� �لعربية  �لصحف  بعض   Kقصاصا  
تشيد ºدماK �مد ظفر �هللا خا� 
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�لعربّية  للجامعة  �لعا]  �ألمني  كتب  @�ًال: 
 Wباشا �� جريد  Kن عز�cلر� سعاS# عبد 

:tفقا WLملذكو� mلفتو� Kنشر
نشهد   e مسلٌم  4جٌل  خا(  �هللا  "ظفر 
حسًنا.  %عمًال  حسًنا  قوال  *ال  عليه 
عن   hلدفا�  \  �Eًكب حًظا   jَ%6ُ %قد 
�إلسالK \ مشاl4 �أل4; %مغا4ֲדا. 
Sفاًعا  مشهو#4  S%لية  مو�قف  %له 
 Nشكر% �لنا5ُ  4ها  قدَّ  Kإلسال� عن 
 ،"Lألخبا�" Wعليها �ملسلمو(." (جريد

�لقاهرW، عد= ١٩٥٢/٦/٢٣) 
�نشرK جريدW "�ملصر�" مقاًال شامًال 
لألستاc6 9د 6بو �لفتح بعنو��: "6َْنِعْم 
مو�قف  عن  فيه  حتد�  كافر"،  ِمن  به 
ظفر �هللا خاْ� �إلسالمية �ملجيدW حيث 

جا	 فيه: 
"....%*�9 كا( فضيلة �ملفq قد �ִדمه 
كافر�،  خاْ(  �هللا  بظفر  فَأْنِعْم  بالكفر، 
6مثاله  من   rعشر�  s* 6حَوَجنا  %ما 
من �لكفا4 �لكبا4." (جريدW "�ملصر�" 
 "m١٩٥٢/٦/٢٥] نقال عن ±لة "�لبشر

سبتمq ١٩٥٢ ±لد ١٨ �١١٩)
باشا  خشبة  c6د   #Sسعا  �=@ كذلك 
�ملصرية  "�لزما�"   Wجريد  �� بتصر�ه 
حيث   ١٩٥٢ يونيو   ٢٥ عد=ها   9
قاt �نه يشعر بأ� شديد مما ُنسب �� 
قائال:  �@ضا�  خاْ�.  �هللا  ظفر   W=سعا
ظفر  �لسيد  �S6ها   qل�  rخلدما�  )*"
عامة   tلعر�  eلعا�%  Kلإلسال خاْ(  �هللا 
%مصر خاصة خدماrٌ جليلة يدين له 

ֲדا �لعاَلُم �إلسالمي %مصُر." 
x قاC: "*نw 6شعر بأ( \ عنقي Sَيًنا 
 yS6  zلذ� �لعظيم  �لرجل  هذ�  }و 
خدماr جليلة لبالzS، %*نw \ شد# 

6ُُفتيت   qل�  yلفتو�  Nذ| �المتعا; 
بصدS هذ� �لرجل �لكبE." (نقال عن 
±لة "�لبشرm" سبتمq ١٩٥٢ ±لد ١٨ 

(١٢٥�
�صّر� فضيلة �ألستا9 خالد �مد خالد 
9 جريدW "@خباL �ليو]" ١٩٥٢/٦/٢٦ 

بعنو��: "6صبح �ألبر�4 كافرين":
4جل  *لينا  بالنسبة  خا(  �هللا  "%ظفر 
كا(   �9*%  .Kإلسال� كامل  مسلم 
 \ �الستعما4َ  يو�جه   zلذ� �لرجل 
%صدقه..  بالغته  من  شامخ   r%~ج
على  �حلَق  �ُهللا  جعل   zلذ� %�لرجل 
�لرجل  هذ�  كا(   �9* %قلبه..  لسانه 
 )6 )%Sّمن �ألبر�4 يو �Eًكافًر� فإ( كث
�لنحو.."  هذ�  على  كافرين  يصبحو� 
�لبشرm ±لد ١٨ عد=  (نقًال عن ±لة 

(١٩٥٢ �١٣٢ qسبتم
�كتبت جريدW "بN�K �ملسا	": 

 Fعظيم بني �لشيخ �لو lهنا� فر"
%ظفر �هللا خاْ(: فاأل%C مسلم %لكنه ال 
يعمل، %*�9 عمل فإنه يعمل للتفرقة.. 
%ظفر �هللا خاْ( مسلم عامٌل للخE، %�هللا 
�Sئما %\  �لكرمي  كتابه  تعاs �ع \ 
كل Wية بني �إلميا( %�لعمل �لصا�.. 
�إلميا(  عن  �ملسلمني   Eَتكف 6بعَد  ما 
%عن �لعمل �لصا�؟" (بN�K �ملسا	، 

عد= ٢٢٤ بتاLيخ ١٩٥٢/٦/٢٩)
 9 �ملصرية  ساعة"  "vخر  ±لة  كتبت 
 :XL١٩٥٢ حتت عنو�� با Äير/شبا�qف
�ألمم  هيئة   \ يصلي   zلذ� �لرجل 

�ملتحد#:
"�هذ� �لرجل ِمن @قدL �ملسلمني �لذين 
يوثق ֲדم 9 خدمة �لبال= �إلسالمية. هو 
@�قاִדا،   9  Wلصال� يؤ=�  متدين  Lجل 

@صبح  �قد   ..Wلطائر�  9 كا�  لو  ح¦ 
 Wملتحد� �ألمم  @ֲדا	   9  Wللصال  Er�=@
@مًر� مألوًفا لدm سائر �لوفو=. �هو ال 
يذ�F �خلمر مطلًقا، ��ذ� غالبية @عضا	 
�لوفو= �لغربية ��لشرقية متتنع عن شرֲדا 

9 حضرته".
�قالت @يضا: "�� �لسيد ظفر �هللا خا� 

."WNكث Kفع عن قضية مصر مر��=
�مد  �لشيخ  �لفضيلة  صاحب   tقا

�بر�هيم سا� بك:
 W=سعا ُيتهم   �@ �ملؤ�  �ألمر   �@  mنر"
بالكفر،   Kبالذ� خاْ�  �هللا  ظفر  �لسيد 
�لرجل �ملتخلق ºُلق  َتعِر�..  �هو َمن 
�إلسال]، �حلريص على تقاليدE �سننه 9 
كل ما يصدL عنه. �لقد L�X �لسيد ظفر 
 Eينا@L�  ،Wمر من  @كثر  مصر  خاْ�  �هللا 
 LXيؤ�� ��ملسلمني  �إلسال]  عن  يد�فع 
شأنه  من  ما  لكل  متحمسا  قضاياهم 
 Æلبال�) �@هِله."  �إلسالِ]  كلمة  �عال	 

٢٤ يونيو ١٩٥٢)
�لقاهرية  "�ألهر�]"   Wجريد �كتبت 
عنو��:  حتت   ١٩٥٢/٦/٢٧ بتاLيخ 

:"lمو�قف يفخر ֲדا �لشر"
�جلمعية   \ مصر  ممثلي  6حد  "حتّد� 
�لعمومية |يئة �ألمم �ملتحد# عن موقف 
يفخر به �لشرl كله %َقفه �لسيد �مد 
ظفر �هللا خا( %7ير خا4جية �لباكستا(. 
�ملتحد#  لألمم  �لعمومية  �جلمعية  ففي 
خطبة  �لشهيد#  فلسطني  عن  6لقى 
 C%يتنا e كاملة rستغرقت ثال� ساعا�
%6ثبت  %�حد#..  ما�  جرعة  خال|ا 
%بالوطن  �إلسالمي  بالدين  *ميانه  قو# 
�لعرt. %لقد بكى %�ستبكى.. %شهد 
مسلم  عظيم،  بأنه 4جل  �جلميع  لـه 
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 Sبعض �لصحف �لعربية تقد4 جهو
�مد ظفر �هللا خا( %تندS بفتوy مفq مصر
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حكيم،  سياسي  صميم،   wط% كرمي، 
كأحد  �إلجنليزية  �للغة  من  %متمكن 

6بنائها من �لعلما� �ألفذ�9".
 �� �ستنا=�  قو�ا   Wجلريد� �@ضافت 
�ملعلوماK �لJ تلقتها من مصا=L موثوقة 

ֲדا:
ظفر  �مد  �لسيد  صاحبنا  "%لعل   
من  �لوحيد  �لشخص  هو  خا(  �هللا 
 eلسياسية �لبا74# \ �لعا� rلشخصيا�
 )Wال يفا4قه �لقر zبالوقت �حلاضر �لذ
 rصلو� �س  %يصلي  6بد� ،  �ملجيد 
مستقبال �لقبلة �لشريفة حتت كل �ا� 
%فوl كل 46; %\ جو �لسما� حيث 
حتمله �لطائر�r من �لشرs* l �لغر[ 
%من �لشماs* C �جلنو[، %ال يتأخر 

�اسنه %  Kإلسال� فضائل  بيا(  عن 
بالقلم %�للسا(، %�لعمل بأحكامه ح� 

\ قاعاr �ألمم �ملتحد#".
كذلك قاt �لسيد عبد �حلميد �لكاتب 
9 مقاt له ُنشر 9 ±لة "�لعر#" بعنو��: 

"ظفر �هللا خا( بطل قضية فلسطني":
"..... كا� صوK ظفر �هللا خا�، �Xير 
خاLجية باكستا� حينذ�، ��لذ� كا� 
 mعلى مد W9 �ألمم �ملتحد �XًLَعَلًما با
كل   9 �لعظيمة  مبو�قفه  سنة،  عشرين 
قضية عربية ��سالمية.. قضية فلسطني، 
�قضية كشمN، �قضية �LيتNيا، �قضية 
قضايا  من   Lثا� قا]  ما  �جلز�ئر.. �كل 

 .WLلشعو> �ملقهو�
ثال�  خا�  �هللا  ظفر   9  Kتو�فر �قد 

 9 Kلشخصيا� Xجعلته من @بر Kصفا
�ألمم �ملتحدW.. فكا� ��L	E تاLيخ حافل 
9 سياسة بال=E، كما كا� خطيبا قدير� 
�لقانو�   9 حجة  �كا�  فذ�،  ��اميا 
فأما  ��إلسالمي.  �لد��  جانبيه  من 
=�EL 9 سياسة بال=E فلعله كا� ثالث 
�لثالثة �لذين تزعمو� حركة �نشا	 =�لة 
 t�أل� �Lئيسها  Xعيمها  مع  باكستا�، 
علي  لياقت  �مع  جنا�،  علي  �مد 
خا� @�L tئيس ��LX	 �ا. �@ما مقدLته 
ليكو�  بعد  فيما  @ّهلْته  فقد  �لقانونية 
قاضيا 9 �كمة �لعدt �لد�لية، � Lئيسا 
حياته  بعدها  ختم   Wعديد  Kلسنو� �ا 
�لسياسية، � @�m �� بيته 9 باكستا� 
بعيد� عما جرm فيها من @حد�� حزينة 
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@مضى  لعله   �@  ..WNألخ�  Kلسنو��  9
�قته 9 كتابة تفسN للقر�v �لكرمي. فقد 
 Wكا� يؤ=� �لصال�كا� مسلما متدينا 
مدخل  عند   WNصغ قاعة   9 �قتها   9

 ..Wمب� �ألمم �ملتحد
@نه  @عتقد  �لكن2  �ملذهب   iقديا �هو 
كا� يدين باإلسال] على �جه صحيح 
فكانت  �خلطابة   9 قدLته  @ما  سليم.. 
يرجتل  ��لعقوt �هو  �ألÂا·  �ليه  تشّد 
�ستغرقت   ،Kساعا ست   mمد على 
�ألمن،  ±لس   9 كاملتني  جلستني 
@هلها  �حقِّ   Nكشم قضية  عن  خطابا 
9 تقرير مصNهم!.....@ما بطل �لدفا· 
فكا�   Wملوحد� فلسطني  مشر�·  عن 
 9 حشد  �لذ�  خاْ�،  �هللا  ظفر  �مد 
=فاعه عن �حلق �لعر# 9 فلسطني كلَّ 
��لقانونية  �خلطابية  �مقدLته  مو�هبه 
��لسياسية. كما كانت خطبـه تنبض 
قو�  �بإميا�  صا=قة،  �سالمية  بر�� 
 WLجد� جدير  �لفلسطي2  �لشعب  بأ� 
شعو>  من   ENغ�  iلباكستا� �لشعب 
 ،iيطاqل� �لعا� بأ� يتحرL من �حلكم 
�من �لزحف �لصهيوi على �لسو�	...

�كانت من �حلجج �لقانونية �لJ ساقها 
ظفر �هللا خا� @� �ألمم �ملتحدW ال متلك 
بتاتا �حلق 9 تقسيم @�Lضي @ية =�لة من 

�لد�لة   Eهذ كانت  لو  �لد�t.... ح¦ 
متر�  هذ�  ��منا  �مية.   �@  Wمستعمر
�ليس  �حدهم....  �سكا¥ا  لشعبها 
قو�عد   9 �ال   Wملتحد� �ألمم   Fميثا  9
 Wملتحد� لألمم  يبيح  ما  �لد��  �لقانو� 
�لشعو>  من  شعب  على  تفر`   �@
قطعة  @Lضه   ·Xيو� نفسه  يقسم   �@
ُتسَتْفَتى   �@ هنا.. �طلب  هنا �قطعة 

�كمُة �لعدt �لد�لية 9 هذ� �ألمر، �@� 
 :tيوجه �ليها هذ� �لسؤ�

"هل متلك �ألمم �ملتحدW - @� ميلك @� 
 �Lًقر� تفر`   �@ @عضائها-  من  عضو 
خطة  بأ�  تتعلق  توصية   Lتصد  �@  �@
�طن   �@ تقسيم   �@ فلسطني،  لتقسيم 
�بد��  سكانه  Lغبـة  ضد  �لعا�،   9

مو�فقتهم عليه؟"
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نشطت  يومني   �@ يو]   tخال  9�"
مـكا�،  كل   9 �لصهيونية   Wألجهز�
�=�خل  �ألبيض  �لبيت  =�خل 
�خلاLجية   WL�X� �=�خل  �لكـوجنر�، 
 9 �خلاLجية   WL�X� �=�خل  �ألمريكية، 
 �@ �لفيلبني  �لتقسيم مثل  بال= عاLضت 
�متنعت عن �لتصويت مثل ليبNيا.. �ح¦ 
 Wِخَل مكتب �ألمني �لعا] لألمم �ملتحد�=
لتقسيم  �اًسا  �لنا�  @كثر  كا�  �لذ� 
فلما  �ليهو=ية..  �لد�لة  ��قامة  فلسطني 
 Kنقلبت @صو�� �لعامة  صوتت �جلمعية 
�لنهائي   Lلقر��  Lصد� ،t�عد= من �لد
بأغلبية ثالثة �ثالثني صوتا مع �لتقسيم 
 Wعشر�ثالثة عشر صوتا ضد �لتقسيم، �
 �@  �@ �لتصويت..  ممتنعة عن   Kصو�@
باألغلبية  ظفر  فلسطني  تقسيم   Lقر�

 !mخر@ Kعليها سبعة @صو��مة Xلال�
"...... �قف ظفر �هللا خا� على منصة 
�جلمعية �لعامة لألمم �ملتحدW يلقي خطابا 
فيه  ينظر  @يضا  �لكنه   ..WLباملر� يفيض 
�� بعيد.. �يتنبأ مبا سو� يترتب على 
هذ� �لقر�L من نتائج �عو�قب، لن تنجو 
منها تلك �لد�t �لJ حتمست ��ندفعت 
لتقيم �لد�لة �ليهو=ية فوF @نقا` �لوطن 
�لفلسطي2.. قاt ظفر �هللا خا� 9 خطابه 

�ملدّ�� 9 ²لك �ليو] �حلزين: 
"تقولو� �ننا � نفعل @كثر من @� نأخذ 
جز	� من فلسطني ليقيم فيه �ليهو= أل� 
هذ� @مر تقتضيه "�إلنسانية" جتاE هؤال	 
"�ملضطهدين". لو كا� ما تقولونه صدقا 
=�لة  كل  تفتح  بأ�  مقترحاتنا  لقبلتم 
@بو�ֲדا لتأ�� عد=� من �ليهو= �لذين ال 
Iيعا  �لكنكم   ..m�مأ �ال  �م  �طن 

Lفضتم. 

"@ستر�ليا.. قاWL بأكملها.. تقوt ال، فأنا 
بلد "صغN �ملساحة" �مز=حم �لسكا�! 
 Jمساح @يضا  فأنا  ال،   tتقو �كند� 

صغ WN��L@ضي مكتظة بالسكا�. 
�إلنسانية  مبُثلها   ،Wملتحد�  Kلواليا��"
�لعظيمة، �مبساحاִדا �لشاسعة �مو�L=ها 
هو  هذ�  ليس  ال،   :tتقو ��ائلة، 

�حلل....
�ليهو=  =عو�  تقولو�:  Iيعا  "�لكنكم 
يذهبو� �� فلسطني.. فهنا �أل�Lضي 
�ملز=هر..  �القتصا=  �هنا  �لفسيحة، 
تكو�  �لن  عنا..  بعيد�  �ليها  فليذهبو� 

هنا متاعب �ال مشاكل..!!
يتحد�  �هو  �لساحر  صوته  �ينقلب 
تّدعيها   Jل� "�إلنسانية"  �ملو�قف  عن 
�لتحذير  من   Kصو  ��  t�لد�  Eهذ
@مريكا   �� كالمه  يوجه  �هو  ��لنذير 

�@شياعها قائال: 
"@نصحكم @� تتذكر�� �آل� @نكم سو� 
@نصحكم  @صدقا	.   �� غد�  حتتاجو� 
@صدقا	   �� @نكم 9 حاجة  تعرفو�   �@
جتعلو�  فلما�²  �أل�سط..   Fلشر�  9
لكم؟  @عد�	  �لبال=  تلك  شعو>  من 
ال حتّطمو� بأيديكم مصاحلكم 9 تلك 
 ،٢٩٥ �لعد=  "�لعر#"  (±لة  �لبال=." 

حزير�� عا] ١٩٨٣)

 Nهذ  ��4% تلعب  �الستعما4  6صابع 
 rملؤ�مر��

قد يتسا	t �لقاËL، ما �لسبب لتكفN من 
ميدحه �لقاصي ��لد�i، ��لذ� � يّدخر 
�لعربية؟  �ملو�قف  عن  �لدفا·   9 جهد� 
خا�   Lالستعما�  �@ ببساطة  �جلو�> 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعِة   Wعو= من 

�ملسلمني لتوحيد صفوفهم، كما @�جس 
خيفة من مو�قف �أل�دية لصاÅ �لعر> 
 t@بنائها �ألفذ�² كأمثا�ِمن ِقبل �مامها 
�لسN �مد ظفر �هللا خا�، �خا� من 
صمو= �لد�t �إلسالمية 9 �جهه صفا 
�حلقائق  تز�ير   �� عمد  لذلك  ��حد�، 
�جلماعة  ضد  �إلسالمية   Fلفر�  WLثا��
بعض  طريق  عن  �أل�دية  �إلسالمية 

�ملأجوLين.
فيما   =Lنو ²لك  على  �متثيال  �تدليال 
 W9 جريد Lمنشو t9 مقا =L� يلي ما
(�ألنبا	) �لعر�قية بقلم @حد كباL كتاֲדا 
�ها  �ألفند�،   Äخليا� علي  �ألستا² 

نصه:

 ��4% تلعب   qل� �الستعما4  "6صابع 
�لقاSيانية \ كل مكا(.....

�هو  ��حد  سبب   mسو هنا  ليس   
�صبع �الستعماL �لذ� يلعب =��L هاما 
��لتفرقة   Fلشقا� لبّث  �لقضية   Eهذ  9
 Lبانتظا �Xلو�  ال  �لذين  �ملسلمني  بني 
�ليو] �ملوعو= �لذ� يقومو� فيه Ìولتهم 
�لثانية لتطهN �لبال= �ملقدسة من @Lجا� 
�لصهيونية ��عا=W فلسطني �� @صحاֲדا 
 �@ �شى   Lالستعما�  �� �لشرعيني. 
=�لة   t�تز� �لعر> هذ�،  يتحقق حلم 
 9 Fمن �ملشا Nحتمل �لكث Jسر�ئيل �ل�
 Fلشقا� WLسبيل تكوينها.. فيعمد �� �ثا
 ،Kلنعر��  WLبإثا �ملسلمني  طو�ئف  بني 
لتقو] بعض �لعناصر بتكفN فئة �أل�دية 
 �� ²لك  يؤ=�  ح¦  ֲדم،   Nلتشه��
 t�بني بعض �لد�بني باكستا�  Fلشقا�
�لعربية �لJ تقو] صحفها بتكفN "ظفر 
�هللا خا�" �Xير خاLجية باكستا� �لذ� 
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يتبع �لطريقة �أل�دية.
�ا�لة  يذكر��  �لقر�	  من   �Nكث �لعل 
بعض �لعناصر 9 باكستا� قبل تأسيس 
 t�لد� جامعة   �@ (�إلسالمستا�) 
 t�لد� كافة  Ìمع  �²لك  �إلسالمية، 
 Nلتسي  Wحد�� منظمة   9 �إلسالمية 
على  ��ملحافظِة  �خلاLجية  سياستها 

 �@ �ال  ��ستقال�ا،  كيا¥ا 
هذE �ملحا�لة با	K بالفشل 
بعد @� �قف بعض �لعناصر 
منها موقفا معاLضا. �كا� 
 K=@ Jلة �ألسبا> �لI من
�ملشر�·  هذ�  فشل   ��
 mلذ�  Nلتكف� سال�  هو 
بعض  ليد   Lالستعما� نا�له 
 9  E�ليشهر �ملتطرفني 
تبّنو� �ملشر�·  �لذين   Eجو�
"قا=يانيو�  أل¥م   ،Lملذكو�

�ماLقو� عن �إلسال]".
%قد يظن بعض �لقر�� 6( ما 
ل �الستعما4  96كرN من تدخُّ
*ال  ليس  �لقضية   Nهذ  \
*ال  %�لظن،  �حلد5  %ليد 
�6 �6كد للقر�� بأ� مّطلع 
ل  تدخُّ على   hالطال� كل 
�الستعما4 \ هذN �لقضية، 

*9 6نه حا%C 6( يستغّلw فيها 
حر[  6ثنا�   ١٩٤٨  Kعا  rبالذ�

فلسطني.
�لصحف   yحد* 6حر4  حينئذ  كنت 
�لصحف  من  %كانت  �لفكاهية 
%قد  عهدها.   \ �ملعر%فة  �النتقاSية 
 yحد*  \ C%موظف مسؤ َّ¢* 46سل 
 \ �ألجنبية  �لدبلوماسية   rيئا|�

تقدمي  %بعد  ملقابلته.  يدعو�   ،Sبغد�
�ملديح على �ألسلو[  �ملجاملة %كْيل 
6نتقد   )6 4جا�  �لنقد   \ �ّتبعه   zلذ�
 rصفحا على  �لقاSيانية  �جلماعة 
�جلريد# �ملذكو4# بألذh طريقة ممكنة، 
فأجبته  �لدين.  عن  ما4قة  �اعة  أل£ا 
\ باS¤ �ألمر بأ� ال 6علم شيئا عن 

 Cֲדا �ملسئو �S%7 qمطالعة �لكتب �ل
 C6جد فيها شيئا يد e qملذكو4، %�ل�
على تكفEهم حسب �عتقاzS. %بعد 
عد# مقابالr طلبُت منه 6( يعذ�4 عن 
تلك �ملهمة نظًر� العتقاzS بأ( 9لك 
يسّبب �لشقاl بني �لطو�ئف �إلسالمية 
\ مثل 9لك �لوقت بالذ�r. فأجا[ 
قائال: 6ال *( هؤال� ليسو� 
كّفرهم  %قد  مبسلمني، 
�لطو�ئف  �يع  علما� 
�إلسالمية \ �|ند. فقلت 
له: *( 6قو�C علما� �|ند 
من  حجة   y6قو ليست 
�آلية �لقرWنية �لq تصر§ 
6لقى  ملن  تقولو�  ال  بأ( 
*ليكم �لسالK لسَت مؤمنا. 
 Cقا  )6 *ال  منه  كا(  فما 
فيك   rْ6ّثر هل  غاضبا: 
فخرجَت   ،Kلقو� Sعاية 
%6صبحت   ،Kإلسال� عن 
تد�فع   r6خذ% قاSيانيا، 
متهكًما:  فقلُت  عنهم. 
هذ�،  يا  يقني  على  كْن 
�Sّعى   )6 6ستطيع  ال  بأ� 
 Nبأ� مسلم بكل ما \ هذ
بالرغم  مع©،  من  �لكلمة 
�لسنني   rعشر� قضائي  من 
بني �ملسلمني، فهل تكفى مطالعة بضعة 

كتب للقاSيانية 6( جتعلw قاSيانيا؟
%قد �طلعُت خالC ترzSS على هذN �|يئة 
بأ� لسُت �لوحيَد �ملكلَّف ֲדذN �ملهمة، بل 
هنا� 6ناW 5خر%( يشا4كونw �لتكليف. 
 zلذ� �لوحيد  �لشخص  كما e �6 6كن 

4فض، بل 4فضه غzE 6يضا.

١٩٥٠ Xعد= ٧ متو WLحلضا� Wجريد

%لذلك  معتقد�ִדا  %عن  �جلماعة   Nهذ
ببعض   �Sَّ%فز 6نتقدها.   )6  wميكن ال 
 rمعتقد�  \ تبحث   qل� �لكتب 
ببعض   �S%7 6نه  كما  �لقاSيانية، 
�ملقاالr عسى 6( تنفعw بعض عبا�4ִדا 
\ كتابة مقاالj �ملوعوS#. %�ستطعت 
6( 6ّطلع على بعض عقائد �جلماعة من 
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 mكا� ²لك عا] ١٩٤٨ 9 �لوقت �لذ
�ملقدسة  �أل�Lضي  من  جز	  فيه  �قُتطع 
�ُقّد] لقمًة سائغة للصهيونيني. ��i @ظن 
هذ�  مثل  على   WLملذكو� ��يئة  �قد�]   �@
�للتني  للكر�ستني  فعل   َّ=Lَ كا�  �لعمل 
²لك   9 �أل�دية  �جلماعة  نشرִדما 
�كانت  فلسطني،  تقسيم  مبناسبة  �لعا] 
 Lقر�� Wا بعنو�� "هيئة �ألمم �ملتحدÍحد��
تبحث  كانت   Jل� فلسطني"،  تقسيم 
بني  �خلفا	   9  Kبر=ُ  Jل�  Kملؤ�مر��  9
�ملستعمرين ��لصهيونيني، �كانت �لثانية 
�كانت   ،"Wحد�� ملة  "�لكفر  بعنو�� 
�لصفو�  توحيد  على  �ملسلمني  حتث 
 Nتطه� �لصهيونيني  ملحاLبة   tملا� �Iع 

�لبال= �ملقدسة من @Lجاسهم.
²لك   9 بنفسي  عليه  �طلعت  ما  هذ� 
بأ�   Fلوثو� كل  ��ثق   i�� �حلني، 
�أل�ديني ما =�مو� يبذلو� �جلهو= جلمع 
صفوفهم،  �توحيد  �ملسلمني  كلمة 
للمسلمني  تتيح  @سبا>  عن  �يبحثو� 
�لقضا	 على =�لة �سر�ئيل �للقيطة صنيعة 
 Îيتو� لن   Lالستعما� فإ�  �ملستعمرين، 
ֲדم   Nللتشه  Kجلها� بعض  حتريك  عن 
بقصد تشتيت �لكلمة." (جريدW (�ألنبا	) 

�لعر�قية بتاLيخ ٢١-٩-١٩٥٤)
 Nلتكف�  m�فتا عن  �لنظر  �بغض 
�جلماعة  ظّلت  �ا  �ملسيئة   Kلتصر�ا��
��جبا  �خلدمة   Eهذ  Wqمعت �لعر>  ©د] 
=ينيا �@خالقيا، �ظلت صامدW 9 �لصف 
 Kما �=خر�للدفا· عن حقوقهم،  t�أل�
�سعا 9 تقدمي خدماִדا كلما �حتاجت 
�ليها �لد�t �لعربية. نذكر فيما يلي بعض 
�جلماعة  @سدִדا   Jل�  mألخر�  Kخلدما�

�� �لبال= �لعربية ��لشعب �لعر#.
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صحف عربية تشيد Ìهو= �مد ظفر �هللا خا�
 حلل قضايا �لعر> 
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�مد ظفر �هللا خا( � \ تسوية  Sجهو
�لنـز�h بني مصر %بريطانيا

سيطرK بريطانيا على قناW �لسويس، 
 tبني مصر، فبذ�فنشب نز�· بينها 
باكستا� �مد ظفر  �Xير خاLجية 
 Eسعه حلل هذ�هللا خا� كل ما 9 �
 	�LXلو� برئيس  فالتقى  �لقضية. 
�لqيطاi مستر �يد� 9 لند� 9 يناير 
�ألXمة،   Eهذ معه  �ناقش   ١٩٥٢
 K=حد حيث  �ا�الته،   9 فنجح 
بريطانيا فترW قصWN لالنسحا> من 
بسحب  مصَر   Kqخ@� �لسويس، 

.Wقو�ִדا من هنا بعد تلك �لفتر
�قد �عترفت جريدW �ألهر�] Ìهو= 
�لسيد �مد ظفر �هللا خا�، �كتبت 
ف�qير   ٢١  9  L=لصا� عد=ها   9
١٩٥٢ @� لوXير خاLجية باكستا� 
 9 �Nكب �L�= مد ظفر �هللا خا��

.Lهذ� �لقر� Lستصد��
 WL=ملصر�" �لصا�" Wجريد Kنشر�
ف�qير   ٢٥ بتاLيخ   Wلقاهر�  9
 K=١٩٥٢ 9 �فتتاحيتها مقاال @شا
قا]   Jل� �إلسالمية   Kباخلدما فيه 
��عترفت  خا�،  �هللا  ظفر  ֲדا �مد 
�نتفعت  قد  �إلسالمية  �لبال=   �@
�مساعيه   Wلفذ� قد�Lته  من   �Nكث
 Wجلريد� @شا= ممثل  �ملشكوWL. كما 
 ��  :tقا� حضرته  Ìهو=  نفسها 
 mجهة نظر �لقو�حلاصل 9 � Nلتغ�
�تعاليمه  �إلسال]   Eجتا �أل�L�بية 
�@هد�فه يعو= فضله �� جد�WL �مد 
 Eفكر�فهمه �لعميق �ظفر �هللا خا� 
�لنN. (نقال عن جريدW �لفضل ٢٧ 

جريدW �ألهر�] تنشر خq �ساطة �مد ظفر �هللا خا� 9 حل �لنـز�· بني مصر �بريطانياف�qير ١٩٥٢ � ٨)

�مد ظفر �هللا خا� 9 حديث مع �لرئيس �ملصر� Iاt عبد �لناصر
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 Cظفر �هللا خا( \ �ستقال Sجهو
تونس %�ملغر[

كا� �ملسلمو� 9 تونس ��ملغر> يكافحو� 
منذ فترW طويلة �الحتالt �لفرنسي ساعني 
كانت  ��ستقال�م.  حريتهم  @جل  من 
 Wٍبشد `Lبعض �لبال= �لغربية تعا�مريكا @
طا�لة  على  �تونس  �ملغر>  قضية  طر� 
فألقى  فيها.  ��لبت   Ïللنقا  Wملتحد� �ألمم 
�ملوضو·  هذ�   tحو خا�  �هللا  ظفر  �مد 
@مريكا  فيها مبوقف  كلمة مؤثرW جد� ند= 
��لبال= �ألخرm �ملعاLِضة حلل هذE �لقضية 
�لقضايا 9   Eفضتم مناقشة هذL �²�  :tقا�
 �� �ستؤ=�  ستتفاقم  فإ¥ا   Wملتحد� �ألمم 
�ألمريكي  �ملمثل  �سيكو�   ،Lما=� قتل 

مسؤ�ال عنها. 
�متقع   WNألخ� Iلته  حضرته   tقا فلما 
 Wلو� ممثل @مريكا 9 تلك �جللسة. (جريد
"ملت" �لباكستانية عد= ٢٢ يناير ١٩٥٤ 

(٧ �
قد �عتر� Xعما	 تونس ֲדذE �أليا=� ملحمد 
ظفر �هللا خا�، فقاt �لسيد �لباهي �ألSغم 
Lئيس �لو�LX	 �لتونسي �ألسبق 9 ²كرياته 

�ملنشوWL 9 �حدm �جلر�ئد �ملحلية:
"لقد نَصحنا ظفر �هللا خا� بعر` �لقضية 9 
شهر @فريل ١٩٥٢ عندما تكو� �لباكستا� 
L 9ئاسة �لد�WL، �هو �لذ� @شعرنا ºطأ 
(يناير)  جانفي  شهر   9 �لقضية  عر` 
�لرئاسة.   9 فرنسا  كانت  عندما   ١٩٥٢
Iَع2  �جتما·   9  Eهذ نصائحه  لنا  �قد] 
به صحبة �لسيد �حلبيب بوLقيبة �البن. 9 
هذ� �الجتما· قد] لنا �عانة مالية متثلت 9 
متويل حالة عر` �لقضية �لتونسية 9 �ألمم 
�ألستا²   Kِخدما علينا  �عر`   ،Wملتحد�
²كرياK تا�Lية لرئيس �لو�LX	 �لتونسي �ألسبق �لسيد �لباهي �أل=غم مع �مد ظفر �هللا خا�@�د �لبخا�L �لذ� ساعدنا مساعدW مثالية 

عن  ��لدفا·   Kالتصاال� �جر�	  من حيث 
�لقضية خالt �للقا	�K �جلماعية ��لثنائية... 
�� يكتف ظفر �هللا خا� ֲדذE �ألشكاt من 
على  �لقضية  عرضت  عندما  بل   Wملساند�
 WL�لد�  9 بنفسه  حضر  �لعمومية  �جلمعية 
�للجنة   9� �لعامة   Kجللسا�  9  Lشا�

�لتونسية  �لقضية  عن  �=�فع  �لسياسية... 
بقوW ��ميا�."

 L=لصبا�" 9 عد=ها �لصا�" Wكتبت جريد�
�مد   WLياX مبناسبة   ١٩٨١ مايو   ١٤  9

ظفر �هللا خا� لتونس ما يلي:
 9 تابعت  �لتونسية  �لصحف   ��"
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�لتا�Lية من  �خلمسيناK تدخالته �مو�قفه 
 tمطو t9 مقا�ملغر>.... ��تونس  Jقضي
بعنو�� "قضيتا تونس �مر�كش @ما] �جلمعية 
 ٥ يو]   "Wلزهر�"  Wجريد  K=L�@ �لعامة"، 
�لسيد  ل  تدخُّ عن   WLصو  ١٩٥٣  qنوفم
�لقضيتني  عن  للدفا·  �هللا خا�  ظفر  �مد 
ببسطة صا=قة �للهجة حاWL �ألنفا� مدعمة 
@�ضح  �لد�لية  ��لقو�نني  �ملنطقية  باحلجج 
فيها حق تونس �مر�كش 9 �حلصوt على 

�ستقال�ما."
�آل�  حلد  يذكر��  �لتونسيو�   tيز� �ما 
�هللا  ظفر  �لسيد  خلطا>  كا�  �لذ�   Nلتأث�

قضية   tحو  Kملناقشا� �فتتا�   9 خا� 
فقد   ،١٩٥٢ سنة  �لعامة  باجلمعية  تونس 
 Kمدته ثال� ساعا  KX�لقى خطابا جتا@
 Wملتحد� �ألمم  مب�   Erصد�@  KX�جتا�
لتساهم 9 �طال· �لكثN من شعو> �لعا� 

على عد�لة �لقضية �لتونسية."
 XLبا  L�= حضرته  لكلمة  كا�  �هكذ� 
قائمة   9 �لقضية   Eهذ �ضع   9 �@ساسي 

.Wقضايا �ألمم �ملتحد
�تفل   �@ �إلسالمي  �لعا�  مؤمتر   Lقر �ملا 
�ملسلمو� 9 �لعا� @Iع باحلا=� ��لعشرين 
تونس  يو]   ELباعتبا  ١٩٥٢  qنوفم من 

��ملغر> =عًما لكفا� �ملسلمني فيهما من 
 iلثا� �خلليفة  سيدنا  @مر   ،tالستقال� @جل 
=عًما   Kجتماعا� بعقد  Iاعته  @بنا	   �
كما  �ملضطهدين،  �ملسلمني  هؤال	  ملوقف 

=عا �م بالنجا�. 
 qنوفم  ٢١-٢٢ عد=  �لفضل   Wجريد)

(١٩٥٢
�خلليفة   Kعو�= تعا�  �هللا  �ستجا>  لقد 
�هللا  ظفر  �مد  جهو=   Kر¶@� �Iاعته، 
تونس  @هل  جهو=  تكللت  كما  خا�، 
�ستقل  حيث  �لعظيم،  بالنجا�  ��ملغر> 

�لَبلد�� 9 عا] ١٩٥٦.
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Sعم ظفر �هللا خا( الستقالC ليبيا 
حتيك  �الستعماLية   mلقو� كانت 
ليبيا،  مستقبل  ضد   Kملؤ�مر��
 ١٠  9 ��يطاليا  بريطانيا  ��تفقت 
(بيفن  مشر�·  على   ١٩٤٩  �Lما
�لذ�  بليبيا،  �خلا�   (�XLسيفو
�إليطالية  �لوصاية  بفر`  يقضي 
�لqيطانية  ��لوصاية  "طر�بلس"  على 
على "برقة" ��لوصاية �لفرنسية على 
 tفز��"، على @� متنح ليبيا �الستقال"
بعد عشر سنو�K من تاLيخ �ملو�فقة 
�لوصاية. �قد ��فقت  على مشر�· 
 Wعليه �للجنة �ملختصة 9 �ألمم �ملتحد
9 ١٣ مايو ١٩٤٩ �ُقّد] �� �جلمعية 
�لعامة لألمم �ملتحدW لالقتر�· عليه، 
بالفشل  با	  �لوصاية  �لكن مشر�· 
 Wملؤيد�  Kألصو�� على  � �صل   ²�

�لكافية. �نتيجة للمفا�ضاK �ملضنية 
حلشد �لدعم الستقالt ليبيا �لJ قا] 
ليبيا  �مناضلي   Lحر�@ من  �فد  ֲדا 
ليبيا،   tستقال��  Wبوحد للمطالبة 
 Wجلمعية �لعامة لألمم �ملتحد� KLصد@
9 ١٩٤٩/١١/٢١ �لقر�L Lقم ٢٨٩ 
�ستقال�ا 9  ليبيا  مبنح  يقضي  �لذ� 
 ،١٩٥٢/١/١  X�يتجا ال  موعد 
�تشكلت جلنة للعمل على تنفيذ هذ� 
من  جهدها   mLقصا  tِبْذ�  Lلقر��
@جل حتقيق �حدW ليبيا �نقل �لسلطة 

�� حكومة ليبّية مستقلة. 
هذ� ما جتد�نه منشو�L 9 كثN من 
�سائل �إلعال]، �لكننا سنذكر �آل� 
�جلانب �ملجهوt من تاLيخ ليبيا �لذ� 
 �@ �ملؤLخو�. ال شك   Eيذكر قلما 
�جلمل �لسابقة تشN �� بعض �حلقائق 

 Nلكن بطريقة غ�هلها �لنا� ¼ Jل�
��ضحة.

�الستعماLية  �لد��ئر  كانت  لقد   
بريطانيا  �كانت   ،Kملؤ�مر�� حتيك 
تقسيم  على  متفقة  �فرنسا  ��يطاليا 
ليبيا �� ثالثة بلد�� منفصلة، � مع 
كل هذ� �التفاF ��لتو�طؤ � تستطع 
 Wملؤيد� Kتأخذ �ألصو� �@ t�لد� Eهذ
فكيف  �ملشر�·!  لنجا�  �لكافية 
حصل ²لك؟ �لو جنحو� لكانت ليبيا 
ثال� =�t متفرقة تعيش حتت هيمنة 

@�L�بية.
 Eهذ تفاصيل  يلي  فيما  نلخص 
نعمت)  (حتديث  كتا>  من  �لقضية 
 WNلس� �هو  بالنعمة،  �لتحديث   �@
�لذ�تية ملحمد ظفر �هللا خا�، حيث 

:tيقو

Wيئة �ألمم �ملتحد� Wلسابعة عشر� WL�ئيسا للدL مد ظفر �هللا خا�� 
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 W9 �ألمم �ملتحد 	كا� عد= �ألعضا
vنذ� @قّل من ستني =�لة، �كا� ال 
بد لنجا� @� مشر�· من @� �ظى 
بثلثي �ألصو�K �ملقترعة. فعرفنا من 
خالt �لنقاÏ فيما بيننا @� لدينا ١٥ 
Ðاجة  كنا  حني   9 فحسب  صوتا 
�ملشر�·  ليفشل هذ�  �� ١٩ صوتا 
�ملطر�� (مشر�· �لوصاية). صحيح 
@� �لبال= �لعربية كانت معاLضة �ذ� 
فقط  منها  ستة  �لكن  �ملشر�·، 
 ،Wملتحد� �ألمم   9 @عضا	  كانت 
 W=سعا مصر  خاLجية  �Xير  �كا� 
@�د خشبة باشا @يضا يسعى جاهد� 
فكنا  �ملطلوبة،   Kألصو�� جلمع 
 Eجل حل هذ@ �نتالقى من   L�نتشا

�ملشكلة.

Cبتها�% hلدعا� بتضر�
 9 �ملشر�·  مناقشة  موعد  حا�  لقد 
 ١٥ من  @كثر  Iع  نستطع   � حني 
جد�،  قلقا  كنت  فحسب.  صوتا 
�حلالة   Eهذ  9 �لظهر   Wصال �صليت 
 Kعو=� ��الضطر�>،  للقلق   WNملث�
يهدينا   �@  tبتها�� بتضر·  تعا�  �هللا 
 E=عبا @جل حترير  من  نتبعه  �� طريق 
 ²�  Wلسجد� فلما كنت 9  �ملظلومني. 

@�م2 �هللا تعا� بفضله خطة.
فلما فرغت من �لصالW تلقيت مكاملة 
�ملند�>   -  �Xفو �مو=  من  هاتفية 
 � tيقو - Wملصر� 9 �ألمم �ملتحد�
�� �Xير خاLجية مصر يريد @� @قابله 
ح¦  �لعا]  �ملجلس  جلسة  بد	  قبل 
حل  عن  �نبحث   mخر@  Wمر نفكر 
�ذE �ملشكلة. فلما ²هبت �ليه �قابلته 

قلت:  حل؟   �@  Kجد� هل  سأل2: 
�هللا  @لقى  ما  هو   mباألحر  �@ نعم، 
تعا� Lُ 9�عي، �هو: بدًال من Iع 
�ألصو�K �ملعاLضة �ذ� �ملشر�· ¼ب 
 Wملؤيد� �لبال=  بعض  عن  نبحث   �@
لوضع "برقة" حتت �لوصاية �لqيطانية 
�لفرنسية،  �لوصاية  حتت  �"فز��" 
�نطلب من هؤال	 �ملؤيدين @� يعاLضو� 
حتت  "طر�بلس"  �ضع  مشر�·  فقط 

�لوصاية �إليطالية.
ما�²  باشا:  خشبة  @�د   W=سعا  tفقا

سنستفيد من ²لك؟
�مد ظفر �هللا خا�: ֲדذ� سو� يفشل 

�جلز	 �لثالث من �ملشر�·.
سعا=W @�د خشبة باشا: مع كل ²لك 
سو� يتم تقسيم �لبلد. �كنَت مصرًّ� 
�لتقسيم،  هذ�  يتم  @ال  على  هذ�  قبل 
فكيف طر@ �لتغN على L@يك بني ليلة 

�ضحاها؟
�مد ظفر �هللا خا�: � @غL N@يي، بل 
 Nيد @ال يتم تقسيم ليبيا، غL@ t�X@ ال
@ننا ��² �ستطعنا �لغا	 �جلز	 �لثالث من 
�ملشر�· نكو� قد ضمّنا عد] تقسيم 

ليبيا.
�كيف  باشا:  خشبة  @�د   W=سعا

²لك؟
�مد ظفر �هللا خا�: ��² فشل مشر�· 
�ضع طر�بلس حتت �لوصاية �إليطالية 
فال بد @� ترفض =�t @مريكا �لالتينية 
قبوt بقية @جز�	 �ملشر�·، �بالتا� لن 
تصوK لصاÅ �ملشر�· عند �لتصويت 

�لشامل حوt @جز�ئه �لثال�.
 Wد خشبة باشا من شد�@ W=قفز سعا
 Lْيُد  � ملا�²  جد�.  �Lئع   :tقا� �لفر� 

ما�²   ،tحا @ية  على  @نا؟  ºلد�  هذ� 
¼ب علينا فعُله �آل�، ألنه � يبق لدينا 
�لتصويت  سيكو�   ²� كثN؛  �قت 

مسا	.
 Kبصو Xمد ظفر �هللا خا�: قد نفو�
"هايJ" �² هي =�لة من @مريكا �لالتينية، 
�ليست �ا عالقاK مع �يطاليا، فيجب 
 t�لو� ²لك. @ما @نا فسو� @حا�حتا �@

�قنا· �ملند�> ��ند�.
�خشبة  خا�  �هللا  ظفر  �مد  �ستطا· 
باشا �قنا· مند�> هايJ �مند�> ��ند 
�ملشر�·.  من  �لثالث  �جلز	  ملعاLضة 
 Kألصو�� كانت   ²� �خلطة  �جنحت 
�ملؤيدW للجز	 �لثالث من �ملشر�· ٣٣ 
��ملعاLضة ١٧، �Ðسب قانو� �جلمعية 
لنجا�  �ملطلو>  �لعد=  كا�  �لعامة 
�ملشر�· هو ٣٤ �� يكن عند مؤيد� 

�ملشر�ِ· هذ� �لصوK �لو�حد.
يقوt حضرته:

هذ�  فشل  �جللسة  Lئيس  @علن  عندما 
�جلز	 من �ملشر�· بد@Kُ @ضر> على 
توLّمْت  ح¦   Wبشد �ألمامية  �لطا�لة 

يد�.
كا� �جلز	 �لر�بع من �ملشر�· @� تبقى 
 - �ملزعومة   - �لثالثة   Kيال�لد�  Eهذ
�أل�L�بية  �لبال=  �صاية  ليبيا حتت  من 
 m=قا=مة. فلما نا Kلثالثة لعشر سنو��
�لبلد  تقسيم  على  للتصويت  �لرئيس 
�� بلد�� ثالثة، �قفُت �قلت: @Lجو 
منها؟  �لثالث  �لبلد  هو  ما  �لتوضيح 
حوله.  بالفشل  با	  �لتصويت   ��  ²�
�لرئيس: سو� يتقد] �آل� @حد   tفقا
فنكتب  �ملشر�·   9  Nلتغي� باقتر�� 
"بلدين" بدًال من "ثالثة". �بينما كنت 
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�ستأ�²   ²� شيئا   tألقو @قف   �@ @Lيد 
 m�جد ال   :tقا� �ألLجنتني  مند�> 
من �لتصويت على بقية @جز�	 �ملشر�· 
ألنه 9 حالة عد] تسليم طر�بلس �� 
@مريكا   t�=  `Lتعا سو�  �يطاليا 
�لالتينية �ملشر�· كله. �هذ� ما حصل 
�با	  �لو�قع،  صعيد  على  بالضبط 
مشر�· (بيفن سيفو�XL) �خلا� بليبيا 

بالفشل �لذLيع.
Lجعُت �� كر�تشي بعد هذE �جللسة 
 Jملقـابل فأتى  �لعامة،  �جلمعية   9
�لسفـN �إليطا� 9 باكستا�، �معه 
�يطـاليا  خاLجية  �Xير  من  Lسالة 
فشل  على  @تأسف   � فيها:   tقا
 F=نصـا  �@ نريد  بل  �ملشر�·، 
�لد�t �لعربية �نكسب ثقتهم، لذلك 
ليبيا   tستقال� لتأييد  فإننا جاهـز�� 

9 �جللسـة �لقـا=مة. 
فُعر` مشر�· منح �الستقالt لليبيا 

�جلمعية   KLصد@�  ،١٩٤٩ عا]   9
/١١/٢١  9  Wملتحد� لألمم  �لعامة 

�لذ�   ٢٨٩ Lقم   Lلقر��  ١٩٤٩
موعد   9 �ستقال�ا  ليبيا  مبنح  يقضي 
 ،١٩٥٢ يناير  من   t�أل�  X�يتجا ال 
 ،Lلقر�� هذ�  لتنفيذ  جلنة  �ُشّكلت 
�كانت باكستا� �مصر من @عضائها 
نعمت � ٥٦٩  (حتديث  �لباXLين. 

(٥٧٣ ��
�ملند�>  خشبة  @�د   W=سعا لعل 
�ملصر� 9 �ألمم �ملتحدW كا� يتذكر 
جهو= �مد ظفر �هللا خا� لذلك @=� 
�إلخال�  مبشاعر  يفيض  بتصريح 
 L�صد �ثر  حضرته   Eجتا ��المتنا� 
 Jمف قبل  من   Eضد  Nلتكف�  mفتو

:tمصر، فقا
�لرجل  خا(  �هللا  ظفر  �لسيد   )*"
�لوقو4 �9 �للحية �ل»ّثة 6خذْته نشوُ# 
 C%لد� بانتصا4  توصف  ال  فر§ 

قضـية  ف¬  %مؤيديها  �لعربية 
لألمم  �لعمومية  �جلمعية   K6ما ليبيا 
 rبصو Cفقا  ١٩٥٢ Kملتحد# عا�
ال   N4%سر  )* للجميع   hمسمـو
يقّد4 بانتصا4 قضية ليـبيا �لعربية. 
عن  ¯يد�  Sفاعه  °ا(  %°ذلك 
 ٢٨ �ألهر�]   Wجريد) طر�بلـس." 

يونيو ١٩٥٢)

١٩٤٩ L٢٧ �يا 	لف با@ Wجريد
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تكرمي �مد ظفر �هللا خا(
 Wً=شا�� 	أليا=� �لبيضا� Eشكًر� على هذ�
 Åلصا �لصا=قة  �جلريئة  �ملو�قف   Eֲדذ
لسيا=ته  عربية   t�=  Wعد منحْت  �لعر> 
ملك   Eذ©�� �نياشينها.  @�Âتها  @Lقى 
فيصل  �لسعو=ية  �ملك  �حلسني   �=Lأل�
�ملك �ملغر> �حلسن �لثاi صديقا �يما 
�م. نذكر فيما يلي بعض @حد�� تقدير 
 Lكبا قبل  من  حضرته  �تكرمي  ��حتر�] 

Xعما	 �لعر>.

تكرميه \ �ململكة �لعربية �لسعوSية
عالقة  على  خا�  �هللا  ظفر  �مد  كا� 
�لسعو=ية  �خلاLجية  �Xير  مع  طيبة 
 tv �لعزيز  عبد  بن  فيصل   Nألم�" vنذ� 
 	�=@  9 Lغبته  عن   Wمر  Eqفأخ سعو="، 
ضيفا   tستنـز له:   tفقا �حلج،  فريضة 
 9 Kسنو� Wلكن بعد عد�حتج. �علينا 
 Nغ  Wللعمر حضرته  سافر   ١٩٥٥ عا] 
@نه � �q �ألمN فيصل عن قد�مه ��منا 
�لعربية  �ململكة   9 باكستا�   Nَسف @بلغ 
 Wجد فلما �صل حضرته 9  �لسعو=ية. 
�ستقبله 9 �ملطاL �لسفN �لباكستاi �لذ� 
@خEq @نه @خq �مللك سعو= @� �مد ظفر 
�هللا خا� قا=] أل=�	 �لعمرW، فقاt �مللك: 
بتجهيز  @مر   � علينا.  ضيفا  سيحل  �نه 
كل شي	 الX] للضيف �ملكر]. (حتديث 

نعمت � ٦٤٤-٦٤٥)
 

 rدما± )S4أل� Fعتر��
�مد ظفر �هللا خا(

 WLياX  9 خا�  �هللا  ظفر  �مد  كا� 
 Nإلير�� 9 عا] ١٩٥٣، فقابله �لسف
 Wعو= له  فقد]  طهر��،   9  i=Lأل�

 WLلزيا  E=بال قبل حكومة  من  ÂLية 
 Lفاعتذ �جلولة،   Eهذ  tخال  �=Lأل�
حضرته �قاt ال بد @� @صل سريعا 
�لتا�  �ليو]   9 �لكن  كر�تشي.   ��
تلقى Lسالة من �لعاهل �ألi=L يطلب 

منه XياWL عما�. فسافر حضرته �� 
�مللك �حلسني  �ستقبله  �ألL=� حيث 

9 قصرE �قاt له:
نشكر جزيل �لشكر على ما قمت 
بد�ية   منذ  �لعر#  �حلق  عن  =فاًعا  به 

 �مللك فيصل يتحد� �� �مد ظفر �هللا خا� 

حضرته 9 حديث مع �مللك �حلسني
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�لقضية �لفلسطينية. �عندما �Lتكبت 
قرية   9 مر�عة  مذÐة  �سر�ئيل 
 9 ُقمَت  �لعربية  �ملناطق  =�خل  قبية 
مكائد  �لعامة �كشفَت عن  �جلمعية 

�إلسر�ئيليني �مؤ�مر�ִדم.

��عتر�فا ºدماK ظفر �هللا خا� للعا� 
 i=Lلعر# كله، قد منحه �لعاهل �أل�
 9 �سا]  @على   WLلزيا� تلك   tخال
 ٦۱۰� نعمت،  (حتديث   .�=Lأل�

(٦۱۲ ��

تعزية �مللك �حلسني
 بوفا# ظفر �هللا خا( %*شاSته مبو�قفه 
 9 خا�  �هللا  ظفر  �مد   Wفا� �عند 
 �=Lعا] ١٩٨٥ بعث عاهل �أل qسبتم
Lسالة عز�	 �� عائلته 9 باكستا�، �قد 
:Áكاآل qبعض �جلر�ئد هذ� �خل Kنشر

عما�، بتر�: بعث جاللة �مللك �حلسني 
 Nلس� �ملرحو]   Wسر@  �� تعزية  برقية 
ظفر �هللا خا� �لذ� �نتقل �� �Lة �هللا 
تعا� @مِس �أل�t، �@شا= جاللة �حلسني 
�جلّلى  �خدماته   Nلكب� �لفقيد  مبناقب 
��لقضايا  عموما  �إلنسانية  للقضايا 

�لعربية ��إلسالمية خصوصا.
�قاt جاللته: �� ²كرm �لفقيد ستظل 
جليل  من  قّد]  ِلما  �أل²ها�   9 حية 
 tلعد� �لقضايا  لإلنسانية   Kخلدما�
�لقضية  �ألخص  �على  مكا�  كل   9

�لفلسطينية.
 Nَنص Ðقٍّ  �ملرحو]  كا�  لقد   :tقا�
 Wملستمر� E=ستبقى جهو�لقضية �لعربية، �
 t�=  9  �@ �إلسالمي  �لعا�   9 سو�	 
عد] �ال¬ياX @� 9 �كمة �لعدt �لد�لية 
مثاال مشرفا لرجل عظيم كر5 حياته 

للمباS¤ �لسامية لديننا %حضا4تنا.
 t�@ يذكر @� �لفقيد ظفر �هللا خا� هو�
�Xير خاLجية لد�لة باكستا� عند قيامها 
 ،"Nس" لقب  �مل  �كا�   ١٩٤٧ عا] 
�لقضايا  عن  �ملد�فعني  @شد  من  �كا� 
 Xال¬يا� �عد]   Lلتحر� �قضايا  �لعربية 
�ألمم   9 �لعامة  للجمعية  Lئاسته  @ثنا	 
�ملتحدW. كما كا� -�Lه �هللا - لسا� 
نشأִדا  منذ  �لفلسطينية  �لقضية   9 حق 
�لشعب  حق  عن  ��ميا�  Ðما�  �=�فع 
�لفلسطي2.... كما ناصَر قضايا �لشعو> 

Âو �مللك �حلسني عاهل �ألL=� مينح �مد ظفر �هللا خا� @Âى �سا] مملكته

حضرته مع �مللك �حلسني بعد �ستال] �لوسا]
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لنيل �ستقال�ا  �لJ كانت تسعى  �لعربية 
�=�فع  �ملستعمر،   Wسيطر من   Lلتحر��
�عد]  �لثالث  �لعا�  شعو>  قضايا  عن 
 9  �@  Wملتحد� �ألمم   9 سو�	   Xال¬يا�
�كمة �لعدt �لد�لية �لJ كا� Lئيسا �ا 

@� 9 �ملحافل ��ملؤمتر�K �لد�لية كافة.
كما كا( �ملرحوK ظفر �هللا خا( �Sعية 
*سالميا متميز�، عمل على نشر تعاليم 
 Kمبفهو %عرضها  �لسمحة   Kإلسال�
 "Lلدستو�"  Wجريد) %علمي.   zعصر
 ٣  9  L=لصا�  ٥٥٤٧ �لعد=  �ألL=نية، 

(١٩٨٥ tيلو@
 ·Lشو� @حد  على  حينها  ُ@طلق  �قد 
�هللا  ظفر  �سم  عما�  �ألL=نية  �لعاصمة 
خا� تقدير� جلهو=E �لJ بذ�ا =فاعا عن 

�حلقوF �لعربية.

تكرميه \ �ململكة �ملغربية
خا�  �هللا  ظفر  ُ=عي �مد  عا] ۱۹٦۲   9
منحه  �مللكي  �لقصر   9� �ملغر>،   WLلزيا
له   tقا� �لد�لة  �سا]  @على  �ملغر#  �لعاهل 

مشيد� مبو�قفه �ملشرفة:
 Jعلى �خلدمة �ل 	يك بشيXجنا �@ Lال نقد
�لكن  �مللكية،  �عائلتها  للمغر>  @سديتها 
تذكا�Lً لسعا=تنا  �لوسا]  منا هذ�  قبلَت   �²�
 Wصد�قتنا معك فسيكو� ²لك مدعا�بك 

.�L�سر� Á=لسعا
�ملغر#  �لعاهل   L�X نفسها  �لسنة   9  �
�لوالياK �ملتحدW �ألمريكية حيث ُ=عي 9 
��آلسيويني،  �ألفريقيني  �ملند�بني  �جتما· 
 Eهذ  �@Nس  iلباكستا� �ملند�>  �كا� 
خا�،  �هللا  ظفر  �مد  vنذ�  �هو  �جللسة، 
فعّر� جاللَة �مللك على �ملند�بني، � حني 

قا] �مللك إللقا	 كلمته بد@ها بقوله:

حضرته Lئيسا ملحكمة �لعدt �لد��
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@يها �لسا=W �� هذE �جللسة مصدL فرحة   
�سر�L خا� � �² سنحت � �لفرصة ألنقل 
�ملغر# vياK �لشكر  باÂي �باسم �لشعب 
��المتنا� للشخصية �لكرمية �لJ تر@� �آل� 
جلسة �ملجموعة �آلسيوية ��ألفريقية، �²لك 
على خدمتها لنا 9 �قت عصيب جد�. لقد 
@يضا،   Äلربا�  9 Eله مبشاعر� هذ @بديت 
غN @ن2 كنت @Lيد @� @قو�ا له @مامكم @نتم 
@يضا. كا� @صدقاrنا يكا=�� ُيَعّد�� على 
�ملغر>  قضية  ُطرحْت  عندما  �ليد  @صابع 
عندما  @ننا   Nغ  ،Wملتحد� �ألمم  طا�لة  على 
كنا نسمع �توm خطاباK ظفر �هللا خا� 9 
�ألمم �ملتحدW بالر�=يو @� نقر@ها 9 �لصحف 
كانت قلوبنا متتلئ طمأنينة، ��د�نا �ألمل 
@� يكو� �لنجا� حليفنا يوما ما أل� قضيتنا 
بيد �ا] �نك �قدير. (حتديث نعمت � 
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مو�قف سيدنا مر�7 طاهر c6د (c4ه �هللا)
تو�  بعد  Lسالة   9 حضرته   tقا

منصب �خلالفة 9 ١٩٨٢:
ال  جلرًحا  �ملكلومة  قلوبنا   9  ��"
�أليا]  مر  مع   �Lًغو� @ملًا  يشتد   �qي
@ع2  �لنـزيف..  عن  يكّف  �ال 
�لوحشية  �لqبرية   K�	العتد� تلك 
�خو�ننا  على  �سر�ئيل  تصّبها   Jل�
�لفلسطينيني بكل قسوW �بد�� �Lة. 
�أل�ديني  �ملسلمني  كل  @حث  �ن2 
Lجاال �نسا	، صغا�L �كبا�L على @� 
�لسما	   9 �يثN�� ضجة  �م  يدعو� 
Lبنا  يرحم  كي   ..tالبتها�� بالبكا	 
�موالنا  سيدنا   �� ينتسب  من  كلَّ 
@عد�ئهم،  من  ينتقم   �@�  ،� �مد 
تلك  على  �لعذ�>  @شد  �يذيقهم 

�ملذ�بح �لوحشية".

خطابه �لشهE: "ُحبُّ �لعر[ من �إلميا("
9 خطا> مستفيض =عا حضرته - �Lه 
@جل  من  �لدعا	   �� �جلماعة  @بنا	   - �هللا 

�ألمة �لعربية ��إلسالمية، �مما �L= فيه: 
"�خو�i �لكر�]!

@حدثكم   �@ @حب  �لذ�  �ألهم  �ألمر   ��
 Wبفتر مير  �إلسالمي  �لعا�   �@ هو  بشأنه 
�بتال	 Lهيب، �@خص بالذكر �لد�t �لعربية 
متو�لية  ملظا�  �ملستهد�  �لعر#  ��لعا� 
�كأ�  جانب،  كل  من  شديد  �تعذيب 
من  �لعر>   W=با�  Eباجتا �لتقت  �ألهد�� 
على �جه �ألL`. �� �سر�ئيل ��ملعسكَرين 
�لشرقي ��لغر# على حد سو�	 مشتركو� 
9 �لظلم �لد�ئر ضد �لعر>، حيث يتالعبو� 
�لسال�،  حقل   9 �لعربية  �ألمة   K�Lمبقد
@خيه   [=  Eبيد �لعر#  ليسفك  �يدفعو¥م 
�لعر#. �حيث كا� �ألمر متعلقا بإسر�ئيل 
فال توجد 9 �ألL` قوW هي على �ستعد�= 
 m	ما يتر� ���دية. Ì <ملد يد �لعو� للعر
9 �ألفق هو @� هؤال	 قد �تفقو� على �ضع 
�لعر> 9 حالة ينهبو� فيها نفطهم مقابل 
@سلحة �XئدW لديهم، �يسعو� لنهب خ�Nִדم 

�حتريض بعضهم ضد �لبعض �آلخر. 
�� �لعر> �ليو] 9 حالة يرثى �ا، مما ال يسمح 
أل� مسلم �لسكوK عليها ��حتما�ا. لذ� 
بالدعا�   Kاللتز�� على  �اعتنا  6حض  فإ� 
*حلا§  %بكل   Kأليا�  Nهذ  \ �ملستمر 
مر#  ليس  �لعربية،  �ألمة  لصا�   hتضر%
6% مرتني، بل ثابر%� على �لدعا� |م S%منا 
�نقطاh، \ ִדجدكم %\ كل صلو�تكم. 
�Sعو� 4بكم ليتفضل على �لعر[ %يرcهم 
%يغفر  %Wالمهم،  مصائبهم  من  %ينقذهم 
�لنو4  *ليهم   Sيعو ح�  عنهم،  %يعفو  |م 
 ،Cمن بينهم بكل قو# %جال l6شر zلذ� Âو �مللك �ملغر# �حلسن �لثاi يرحب Ðضرته 9 �لقصر �مللكي
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�لنو4  هذ�  َحَمَلَة   � �هللا  فيجعلهم 
�ملحمدs* z �لعاe قاطبة، %ليكونو� 
 \ �ملضحني  من   C%أل� �لصف   \
قبل  من  كانو�  كما   Kإلسال� سبيل 

%ال يكونو� من �ملتخلفني.
�� بعثة Lسوt �هللا � 9 �ألمة �لعربية 
يشكل �حسانا عظيما �� �لعا� @Iع، 
إل�L=ִדم،  ²لك  مر=ُّ  يكن   �  ���
فللعر> فضلهم �لعظيم @� كا� �مد 

�ملصطفى � من بينهم.
 9 Kلتضحيا� من  �لعر>  قد]  �لقد 
 �Nنظ له  جند  ال  ما  �إلسال]  سبيل 
 ��� @نه  Lيب  �ال   .`Lأل� @مم  بني 
كا� ظهوL �مد � من �لعر> =�� 
فيهم  بد @� كانت  لكنه ال  ��L=ִדم، 
خصاt �يدW ما ُ�جدK 9 سو�هم، 

فأّهلْتهم 9 نظر �هللا � لتكو� فيهم بعثة 
 K�Xلذ� يتفحص �جنا� ���. � 	سيد �ألنبيا
�لعر> �لعملية، يوقن بصحة �الصطفا	 �إل�ي 
�لينا  �لعر>  �حسا�  يصبح  �هكذ�  �ياهم، 
�حسانا مباشر� ���L=يا، حني نر�هم تقدمو� 
فنصر�� Lسوt �هللا � �@يد�E �تسابقو� �� 
�لشها=W 9 سبيل �هللا �ما نكصو�،  ميا=ين 
�هكذ� نّوL�� �لعا� بنوL �إلسال] 9 سنني 

 .K�=�معد
لقد نصحـنا Lسوt �هللا � بقولـه: حب 
للحاكم،   Lملستد�) �إلميا(.  من  �لعر[ 

كتا> معرفة �لصحابة Lضي �هللا عنهم)
 ،tعر أل�  لثال�،  �لعر[  "6ِحبُّو�   
 ."t6هل �جلنة عر Kكال% ،tعر )Wلقر�%
كتا>  ��يثمي،  للحافظ  �لز��ئد  (±مع 
�لعر>،  فضل   9 جا	  ما  با>  �ملناقب، 

�كنـز �لعماL tقم �حلديث ٣٣٩٢٢)
%بقا�هم،  �لعر[  6حّبو�  @يضا:   �  tقا�

فإ( بقا�هم نو4 \ �إلسالK، %*( فنا�هم 
ظلمة \ �إلسالK." (كنـز �لعماt، للمتقي 

��ند�، } ١٢ Lقم �حلديث ٣٣٩١٧)
�لدنيا  فاقت   Jل� �لعربية  �ألمة  هي   Eهذ
�حسانا، فقد @حسن �لعر> �لينا @� @�صلو� 
�إلسال] لنا، �قد بعث �هللا نبيه �ألمي �مد� 
هنالك  يكن   � �لو  منهم.   � �ملصطفى 
من سبب ملحبة �لعر> �ال هذ� لكا� كافيا 
ملحبتهم ��لدعا	 �م بنفس �لر�� ��الندفا· 
�لذ� =عا �م به �ملسيح �ملوعو= �. فكما 
�@=عيته  حتياته   � �ملوعو=  �ملسيُح  @Lسل 
منقاL �امة  على  �لعر# �مولة  �لوطن   ��
�لشوF، كذلك ينبغي �ليو] على كل @�د� 
�لعر>  بال=  على  �لسما	  �Lة   Lستمطا�
ليحفظهم �هللا تعا� من كل �بتال	 �ينوLهم 
�ينظر  vالمهم،  عنهم  �يرفع  هد�يته،   Lبنو
�ليهم بعني �لعفو ��لغفر��، �@� ميطرهم بو�بل 

�Lته ÌاE �ملصطفى �، �للهم vمني". 

موقفه لدy كا4ثة �خلليج
عا]  �خلليجية  �ألXمة   K@بد عندما 
١٩٩٠، با=L حضرته -�Lه �هللا- 
�لنصح  �تقدمي  �حلد�  هذ�  مبتابعة 
ما   tحو ��إلسالمية  �لعربية  لألمة 
ينبغي @� يفعلوE لتد�L هذE �ألXمة 
 9 حضرته،  بني  �قد   .WNخلط�
سلسلة طويلة من �خلطب �ملتتالية، 
@� �لقر�v �لكرمي قد قّد] حالًّ ملثل 
هذE �ألXماK، �على �ملسلمني @� 
يتبعو� �ْصفَة �لقر�v �لكرمي فيسو�� 
هذ� �خلال� فيما بينهم �@ال يقحمو� 
بني  �قد  �لقضية.  �لغربية 9  �ألمم 
حضرته @� هذE �خلطوW �لغربية �منا 
�لنظا]  إلنشا	  �أل��   Wخلطو� هي 
�لعاملي �جلديد �لذ� تسعى @مريكا 
�لعا�، �ما ©في صد�Lهم  لفرضه على 

 .qك@
�خلطب  من  �لسلسلة   Eهذ ُقدِّمت  �قد 
للقاËL �لعر# 9 صوWL كتا> حتت �سم 
�جلديد"،  �لعاملي  ��لنظا]  �خلليج  "كاLثة 

نقد] فيما يلي بعض ما �L= فيه.
قاt حضرته:

�Lتكبها   Jل� �لفظائع  يتذكر  �لغر>   tيز� ال 
@يضا.  طبيعتهم  يعر�  كما  �ليهو=  ضد 
 9  (Shelok) شيلو  شخصية  �تكشف 
@=بية   WًLصو  Nلشكسب �لتائه  �ليهو=�  L��ية 
�ملوقف..  هذ�  مثل   9� باالنتقا].  لَوَلعهم 
�Lمبا � يُدLْ ²لك ºلدهم @�t �ألمر، �لكنهم 
بالتدLيج فكر��: ملا�² ال نصر� خطر �ليهو= 
بعيد� عنا �نوجهه ¬و عا� �إلسال]؟ فإ� هذ� 
عصفوLين  نقتل  مز=�جة:   Wميز لنا  سيحقق 
Ðجر ��حد، @� نتخلص من عد�ين 9 �قت 

��حد. (خطبة Iعة ١٥ ف�qير ١٩٩١)
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  @ين هي �لعد�لة؟ �� �لسياسة �لغربية �مماLساִדا 
�لدبلوماسية تسمى 9 قامو� �إلسال] =جًال. 
�قد �صلت بال= �لغر> �ليو] �� @قصى حد�= 
يغّلفو�  ��لسياسة.  �لدبلوماسية  باسم  �لدجل 
 ،Kجر�ئمهم =�ئما 9 @غلفة كرقة 9 �لكلما
�=عاياK قوية تقدِّ] كالمهم 9 صوWL منطقية. 

(خطبة Iعة ٧ @غسطس ١٩٩٠)
    � نسمع من @� خبN غر# يبني لنا: ��² 
كا� هؤال	 �لقا=W (قا=W �لعر> ��ملسلمني) 
@�جد  �لذ�  �ملر`  هو  فما  حقا،  مرضى 
@نه ح¦  يفكر��  �ملريضة؟ ��   tلعقو�  Eهذ
فسيبقى  �ملريضة   ��rلر� تلك  قطعت  لو 
 Jل�  ��rلر� من  مزيد  منه  ليتولد  �ملر`، 
�تأث�Nته.  �ملر`  من  خالية  @بد�  تكو�  لن 
ما هو هذ� �ملر`؟ �نه �نشا	 =�لة �سر�ئيل 
9 هذE �ملنطقة، � �ستمر�L �لتمييز 9 تعامل 
�لغر> مع �سر�ئيل. فما كا� هنا موقف 
يثN مسألة Lعاية مصلحة �سر�ئيل 9 مقابل 
�لغر>  �كا�  �ال  �ملسلمني  �لعر>  مصلحة 
=�ئما �@بد�، �=�منا �ستثنا	 ��حد، يهَر· �� 
 Åمبصا ��لتضحيِة  �سر�ئيل  مصلحة  تفضيل 
�لعا� �لعر# �ملسلم.... هكذ� كانت =�ئما 
ليتخلصو�  مناسبة  كل   9 �لغر>  �ستجابة 
من �لعا� �لعر# �جلاهل 9 نظرهم، ��مو� 
�لعا� من @E�²، �سبيلهم �لوحيد لذلك هو 
 ،WNصغ قطع   �� �تفتيتهم  �لعر>  تفكيك 
�تدمN كل �مكانياK ¥ضتهم 9 �ملستقبل. 

(خطبة �جلمعة ٢٤ @غسطس١٩٩٠)
نصيحJ �� �لقوm �ملتحالفة ��� قا=W �حللفا	: 
 Nخ�لعا] �  Åلصا� ��² كنتم ترغبو� حقا 9 
كيف  L@يتم  �قد  �لد�ئم..  ��لسال]  �لبشرية 
 Kْعجز�  ،�Lمر� �لسياسية  مبا=ئكم  فشلْت 
عليكم  فباهللا  �لعا�..   9 �لسال]  توطيد  عن 
�إلسال]   Ë=مبا ��ّتبعو�  =Lسا،  �ليو]  َتعّلمو� 

�جذ�Lها   mبالتقو تتسم   Jل� �لسياسية 
�تز=هر   ،mلتقو� ما	   9 �تنمو   ،mلتقو�  9
 Ë=فلو �تبعتم تلك �ملبا .mلتقو� 	تنتعش مبا�
 Wألكيد� Wإلسالمية..... فهي �لوسيلة �لوحيد�
ليكو� 9 �لعا� سال] =�ئم... @rكد لكم ��² 
بقيت مقاصدها (@� مقاصد �لقوm �لغربية).. 
كما كانت مقاصد �لساسة 9 كل �ألXمنة.. 
 ،Fألخال�  [Lبدال من مكا  Wإلثر� قائمًة على 
فلن يكو� بوسعها @بد� حتقيق �لسال] للعا�. 
�لذئا>  تقتل   �@ @�ًال  �لعظمى   t�للد بد  ال 

�لكامنة 9 غاباK نيَّاִדا هي. 
�لعا�  كا�   �²�  :tسؤ� @هم   Xqي �هنا   
�إلسالمي نفسه ال يقبل �لعد�لة كما يقدمها 
�لقر�v �ال يطبق نظا] �لعد�لة �إلسالمية 9 
�لعد�لة..  على  مفاهيمه  ُيقيم  �ال   ..E=بال
فكيف َيْدعو �لعاَ� �� عد�لة �إلسال]؟ هذ� 
�اt. فما =�] �لعا� �إلسالمي ال يقو] بنفسه 
على �لعد�لة.. @� ال يقو] على مفهو] �لعد�لة 
�لقرiv.. فلن يستطيع منح �لسال] للعا� �لن 

يستطيع @� يتوقع �لسال] من �لعا�.
�ملشايخ  على  يقع  هذ�   9 �للو]  @عظم   ���
�لفئتني  �ملتعصبني ��لساسة، ²لك أل� مكائد 
ال  �إلسالمي.....   tلعد� نظا]  على  تقضي 

بسبب  �ملسلمني   Nغ نشكو   �@  �²� يكفي 
¼ب  بل  علينا،  ماLسوها   Jل�  K�	العتد��
@� ننظر 9 =�خلنا @يضا �نرm ملا�² ُترتكب 
�العتد�	�K ضدنا، �ملا�² يستخد] �لعد� �ملاكر 
ضدنا @سلحة صنعها �ملسلمو� بأيديهم؟ �حلق 
مصانع - �ملسلمني  بال=   9 @نشئت  قد  @نه 

يديرها   - باإلسال]  فتكا  �ألسلحة  ألشد 
 Kبكميا �ألسلحة   Eهذ  L �ُتصدَّ �ملشايخ، 
كبWN �� �لبال= �ملعاLضة، � تستعمل نفس 

�ألسلحة ضد عا� �إلسال]. 
 �Nكب قسطا  يستحقو�  �ملسلمني  ساسة   ��
بأ�  يقومو�   � أل¥م  هذ�..  على  �للو]  من 
�ا�لة لفهم �إلسال]، �تركو� هذE �ملسؤ�لية 
يرÂها   WLصو  �@  �@ ��عتقد��  للمشايخ، 
Lفضت  �لقد  صحيحة.  لإلسال]  �ملشايخ 
 ،Lلصو�  Eهذ  WLملتنو� �عقو�م  ضمائرهم 
 Eهذ ملعاLضة  �لشجاعة  تنقصهم  �لكن 
�ملفاهيم.. Lغم �عتباLهم �ياها غN �سالمية. 
�لسياسة  من  �لسيكولوجي جعل  �خللط  هذ� 

�إلسالمية مريضا منافقا �² �جهني.
�إلسال]  عا�   9 �لنفس  يعذ>  ما  �@شد    
�ليو] @¥م يعلنو� �جلها= باسم �هللا تعا� �باسم 
=ين سيدنا �مد �، �يتبنو� شر�Ä �لسياسة 
�لال=ينية �ذ� �لغر` �ينبذ�� ��L	 ظهوLهم 
سياسة �إلسال] �لعالية �لJ قدمها �لقر�v �ملجيد. 
�لذلك جند @نه، باستثنا	 حاالK نا=WL، كلما 
بأعد�ئهم  �لعصر  هذ�   9 �ملسلمو�  �صطد] 
�@عد�	 �هللا تعا�.. لقو� هزمية ®زية، 9 حني 
ثابت:  صريح   �vلقر�  9 تعا�  �هللا  �ْعد   �@
�َهللا   َّ��ِ�َ ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ�  لِلَِّذيَن   �َ²ِ@ُ﴿
َلَقِديٌر﴾(سوWL �حلج:٤٠). فهو  َعَلى َنْصِرِهْم 
تعا� �ّذL �ألعد�	 من @�لئك �لذين خرجو� 
جها=� 9 سبيله �باÂه، �يقوt ��² كا� هؤال	 
ضعفا	 فاهللا � ليس ضعيفا..سو� يعينهم، 

﴿﴾
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�لسو� ينصرهم على @عد�ئهم.....
على  يكونو�   �@ �إلسالمية  للبال=  فنصحي 
عالقاK �بة فيما بينهم، �يؤ=�� مسئولياִדم 
9 جو من �ألخّوW �إلسالمية �خلاصة، �لكن 
 ·Lتتصا �إلسالمية  ��وية  يَدُعو�  @ال  عليهم 
مع ��وية غN �إلسالمية. لو �ستمر �ستقطا> 
�ملسلمني 9 جانب �غN �ملسلمني 9 جانب 
 Nغ �حدها  �لغر>   mقو  Lعتبا�� vخر، 
 mلعا� �ألخر�  t�= �@ فاعلمو� �سالمية.. 
 �@ تنسو�  ال  خيفًة.  منكم  تتوجس  @يضا 
�ليابا� غN مسلمة، �كذلك كوLيا �فيتنا] 
���ند. فكل هذE �لقوm �لعظيمة 9 �لعا� 
@يضا.  �صلتهم  قد  Lسالتكم   �@  mتر
 tلذلك لو جعلتم ��وية �إلسالمية 9 قتا�
لوقعتم 9 سياسة  �لبال= غN �إلسالمية  مع 
�نتحاLية غاية 9 �حلماقة، �لن جتنو� شيئا، 

بل ستفقد�� ما 9 @يديكم �آل�.
  ��² فال يستطيع �لعا� �لثالث @� يتحد ما 
�لقائل:  �لكرمي   �vلقر� لتعليم  �فقا  يعمل   �
تعليم  �هو   ،﴾mلتقو��  qل� على  ﴿�تعا�نو� 
بل ميكن Ðسبه  �لدينية   FLلفو��  ��  Nيش ال 
 �@ iلنصر�� �ليهو=� @� �لتحالف مع �لوث2 @�
 qح¦ مع �مللحد. ينبغي @� تتعاملو� فقط بال

��لتقوm، �تتعا�نو� على ما هو خN فقط.
 �@ ينبغي  �لتعا��  من  �ملبد@  هذ�  على    
تبسطو� يد �لتحالف �� هذE �ألمم. �لذلك 
�ألمم  "±لس  �نشا	  جد�   �L�لضر� فمن 

.WNلألمم �لفق "Wملتحد�
�ملنظمة   Eهذ  Lستو= يتضمن   �@ �¼ب    
تستطيع   Jل�  K�Lلقر��  Lبإصد� يلزمها  ما 
كل  يتعهد   �@ ¼ب  كما  حقًّا.  تنفيذها 
 tلعد� حكومة   tبقبو بالتز�مه  فيها  عضو 
هنا  يكو�   �@ �ينبغي   .tحا كل   9
 ..L�لتشا��  L�للتحا  ،t=عا�  tفعا نظا] 

�لقضايا  حلل  �ملنظمة،   Eهذ �شر��  حتت 
��ملشاكل �ملتعلقة بد�t �لعا� �لثالث. كما 
�لضعيفة  �ألمم   E9 هذ mيتقو  �@� بد  ال 
�الجتاE �لذ� ينأm ֲדم عن �للجو	 �� �ألمم 
�لقوية حلل قضاياهم ��لتدخل 9 شؤ�¥م.

 Kحلالية تناقضا� W9 هيئة �ألمم �ملتحد �� 
ال  ح¦  منها  نتعلم   �@ �ينبغي  متأصلة، 
�كما   .Kتناقضا على  مؤسساتنا  تنطو� 
@ية   �@ ظاملة..  قهرية   Wقاعد �¥ا  قلت.. 
=�لة من �لد�t �لقوية =�ئمة �لعضوية، مثل 
 �@ فرنسا   �@  Jلسوفيي� �الحتا=   �@ @مريكا 
تعتد�   �@  K=�L@ لو  �لصني،   �@ بريطانيا 
@� عن طريق  بنفسها  =�لة �ִדاIها  على 
تابعة �ا، فال ميلك @حد حق  =�لة عميلة 
 Wحد�� =�مت  ما  �ملعتد�..  من  �النتقا] 
 Wألمن مصر� �لد�ئمة 9 ±لس   t�لد� من 
على �ايتها من �لعقا>، �عتما=� على حق 
�لفيتو @� �العتر�` على قر�K�L �ملجلس. 

(١٩٩١ �Lعة ٨ ماI خطبة)
   �فيما يتعلق بنا.. فقد @خqنا Lبنا من قبل 
@ننا ضعفا	. لقد @خqنا سيدنا �نبينا �مد 
� قبل ١٤ قرنا @� �هللا تعا� سو� �لق 
ال  قوية  عظيمة  @مما  �ملستقبل   9 يقيم   �@
ِقَبَل ألحد بقتا�ا، فينبغي @ال يد�º Lلدكم 
 9  Lمسطو ²لك  �لدنيا.  بأسلحة  قتا�م 
 � �لن³  @خqنا  لقد  �حلديث....  كتب 
شي	   �@  Xحر�� على  قا=Lين   Nغ @ننا 
�لذ�  هو  تعا�  �هللا   Lقد  �� بالدعا	.  �ال 
سو� يدمر �لقوm �لعظمى ��² ما عزمت 
جعل  �قد  @ما  �لعا�.   9 �لشر  فعل  على 
من  حيلة  �ال  سال�  بال  �لعا�  سائر  �هللا 
ناحية، �@عطى �لقوm �لعظمى فرصة لعمل 
�لشر من ناحية @خرm، فإ� مسئولية �اية 

�لضعفا	 تكو� 9 يد �هللا يقينا.

  هنا �²َْ� �سيلة �حيدW للحصوt على 
 K.. ²لك @� تقيمو� عالقا��لتأييد �لسما�
 Lنفسه قد 	@� يصلح �ملر�مع �هللا تعا�، 
�سعه. ¼ب @� ال ترتكبو� @� شر باسم 
�إلLها>  كلمة  متحو�   �@ ¼ب  �إلسال]. 
��لشر  �لفوضى   �� �ملسلمني.  قامو�  من 
هي  �آلخرين  إليذ�	  �ملشاكل  �©زين 
باإلسال]  �ا  عالقة  �ال  �حلمقى   tفعا@
�لسلم   9 تدخلو�   �@ عليكم  ينبغي  بتاتا. 
�تصلحو� @عمالكم �معامالتكم فيما بينكم 
�تنتظر��   ،mألخر� �ألمم  مع  �عالقاتكم 
بصq.. �ستر�� كيف يتغلب قدL �هللا على 
خد�· �ملاكرين �ألشر�L. (خطبة �جلمعة ٨ 

(١٩٩١ �Lما
�¥ا  "=L�يش".   Wعو=  Eهذ  Áعو=  ��
نصيحة �نسا� متو�ضع.. �لو َ�عاها قلب 
 �vلقر� تعاليم  أل¥ا  ֲדا،  �نتفع  �ا  ��نصا· 
 qفضتم نصيحتنا بد�فع �لِكL �²� لكرمي. @ما�
��لرعونة.. فإi @حذLكم �ليو].. بأ� عا� 
�إلسال] سو� يو�جه @خطا�Lً فظيعة ال قبل 
له ֲדا.. �سيبقى بسببها باكًيا يند> حظه، 
�لن  بعيد،  �لصخر ألمد  بر@سه 9  ضاLًبا 
يكو� له ®ر} منها، �لن يكو� له سبيل 
 Jكر�مته �ل�شرفه �قوته �لضائعة  W=الستعا

�كتسبها.. �ميكن @� يكتسبها.
�لو�قع @� بال= �ملسلمني قد �صلت �� مرحلة 
Ðيث ��² �ستمر�� 9 �لتقد] ֲדد�	 �حكمة، 
بعيًد� عن �لعنف، فإ¥م 9 �لعشر @� �خلمس 
عشر سنة �لقا=مة سيتمكنو� من @� يكونو� 
 Wنظر �آلخر��  �ليها  ينظر  ال  عظمى،   Wقو
سو	 ح¦ ��� @�L=�� ²لك. @ما ��² تعثر�� 
 9 يقعو�  فسو�  �خلطأ..  ��Lتكبو�  �آل� 
(خطبة   ".Wلنجا� منها   Lيتعذ هال   Wهد�

�جلمعة بتاLيخ ١٧ @غسطس ١٩٩٠)
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�إلسالمية  �جلماعة  �هتمت  كما 
 9 تقّصر   �� بالعر>  �أل�دية 
�ليهم  �لنصح  ��سد�	  �م  �خالصها 
@يضا  فإ¥ا  قضاياهم،  عن  ��لدفا· 
تو�  ملن  خاصا  �حتر�ما   Kبد@ قد 
Xما] �حلكم 9 �حلجاX، �²لك أل� 
خدمة  شر�  منحهم  قد  تعا�  �هللا 
�حتر�مها  كا�  �لشريفني.  �حلرمني 
�م  نابعا من حبها �لعميق للن³ � 
��ملقاماK �ملقدسة 9 تلك �أل�Lضي 

�ملباLكة.
�فيما يلي نقد] بعض �ألحد�� ��امة 
�لJ تفصح عن �لعالقة �لطيبة للجماعة 
 W=لقا� �إلسالمية �أل�دية مع هؤال	 

�لقد�مى.

طلُب �جلماعة *s قاS# �لعر[ الفتتا§ 
مسجد "�لفضل"

 t�@ �نشا	  شر�  للجماعة  كا� 
حجر  �ضع  لقد  لند�.   9 مسجد 
@ساسه �خلليفة �لثاi � عا] ١٩٢٤. 
كتب   ١٩٢٦  9  Erبنا �كتمل  �ملا 
�لد�عية   -  =L= �لرحيم  عبد  �ملولو� 
�خلليفة  من  بأمر   - هنا  �إلسالمي 
فيصل  �مللك   �� Lسالة   �  iلثا�
عاهل �لعر�F �لتمس منه فيها جاللة 
�مللك تكليف �بنه "Xيد" مبهمة �فتتا� 
هذ� �ملسجد �لتا�Lي. �� متر �ال @يا] 
قليلة ح¦ L�X �لعاهل �لعر�قي @�L�با، 
�لفرصة   Eهذ �جلماعة  فاغتنمت 
�تقدمت �ليه  بطلب vخر بأ� يتفضل 

بنفسه بافتتا� �ملسجد ما =�] موجو=� 
هنا، �لكنه � يرّ= بشي	.

�لعاهل   �� �جلماعة  توجهت   �

Ï¡]⁄q÷’;ÓÖ|¯\;Ï÷Ë÷°\;ÀÕ\Ê∏\;ó¬d
gÖ¬’\;ÎÄ]Œ’\;√Ÿ;

�لد�عية �إلسالمي �أل�د� عبد �لرحيم =L= يستقبل �ألمN فيصل ��لوفد �ملر�فق له على �طة �لقطاL "بيدنغنت" 9 لند� عا] ١٩٢٤

جريدW �نكليزية تنشر خq �صوt �ألمN فيصل الفتتا� 
مسجد فضل بلند�
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سعو=،  بن  �لعزيز  عبد  �لسعو=� 
فأLسلت له برقية طالبة منه �يفا= @حد 
�ملسجد.  �فتتا�  مر�سم  ليتو�  @بنائه 
فقبل هذ� �لطلب �@Lسل �ألمN فيصل 
ليقو] ֲדذE �ملهمة. فلما �صل �� لند� 
�سُتقبل Ðفا�W بالغة من ِقبل �ملولو� 
عبد �لرحيم =L=. ��نتشر خq �صوله 
�لصحف  �تناقلته  لند�  @Lجا	   9
الفتتا�  هنا  �صل  بأنه  �للندنية 
مسجد �لفضل. �ال @� �لتغيN �ملفاجئ 
طر@ على موقفه فبد@ يتر�جع عما جا	 
ألجله =�� @� يصر� برفض �لطلب 
يتشجع   �  tلقو� خالصة   .Lملذكو�
�ألمN فيصل على �فتتا� �ملسجد Lغم 
�ذ�  خصيصا   E=بال من  جا	  قد  @نه 

�لغر`.
تلكؤ  �لرحيم  عبد  �ملولو�   m@L فلما 
�ألمL@ Nسل �� �خلليفة �لثاi � برقية 
بأنه ��² � يصل �ألمN فيصل لالفتتا� 
 L=عبد �لقا Nفيأ�² له @� يطلب من �لس
كا�  �لذ�  ��نو=  �لساسة   Lكبا (@حد 
يقو]   �@ لند�)   9 عندها  متو�جًد� 
 L=عبد �لقا Nهكذ� قا] �لس�باالفتتا�. 
 � @�دية  (سلسلة  �ملسجد.  بافتتا� 

(٣٨٤-٣٨٦

�ألمE فيصل \ مسجد "�لفضل"
لقد سبق @� ²كرنا @� �الستعماL حني 
�@حس  فلسطني  لتمزيق  �طط  كا� 
�لوفو=  ��جتمعت  باخلطر،  �لعر> 
�لعربية ملناقشة هذE �لقضية �حلساسة مع 
�ملستعمرين 9 لند� سنة ١٩٣٩، قا] 
 � iما] �جلماعة �خلليفة �لثا� Wحضر
بتأييد �لوفو= �لعربية كل تأييد، �=عا �م 

بالتوفيق من �ألعماF، �²لك 9 برقية 
بعثها حضرته � �� �لد�عية �إلسالمي 
�س،  �لدين   tجال  Wحضر �أل�د� 
 9 �لعربية  �لوفو=  مسامع  على  فقر@ها 
مأ=بة فخمة @قامتها �جلماعة 9 مسجد 

�لفضل بلند� ترحيبا �تكرميا �م. 

�مللك  مع   � �لعرفا�  مقابلة حضر# 
Sسعو CW عبد �لعزيز

 iلعرفا� علي  يعقو>  �لشيخ  قا]  لقد 
� (@حد كباL صحابة �ملسيح �ملوعو= 
لند�  من  عو=ته  @ثنا	  باحلج   (�
9 عا] ١٩٢٧. �قد حّل ضيفا على 

جريدW "�لطائف �ملصوWL" تنشر خq �فتتا� مسجد �لفضل بيد �لشيخ عبد �لقا=L @حد ��LX	 ��ند

�ألمN فيصل يز�L مسجد �لفضل بلند� 9 ١٩٣٩ ��� يساEL �لد�عية �إلسالمي جالt �لدين �س
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@حد @صدقائه �لقد�مى �لشيخ �Âاعيل 
�لغزنو� �لذ� كا� @حد مقر# �مللك 
عبد �لعزيز �بن سعو=. �كا� 9 مكة 
شيخ هند� حاقد على �لشيخ �لغزنو�، 
فأبلغ  �مللك،  عند  به  �لوشاية   =�Lفأ
 Kمعتقد�  iلعرفا� للشيخ   �@ �مللَك 
هنا  ها   Nيث  �@ �ملحتمل  �من  سخيفة 

�لفتنة ��لفسا=.
 Kكا� �مللك عبد �لعزيز يعر� معتقد�
 iلعرفا� �لشيُخ  طلب  فلما  �جلماعة، 
شيَخ  �مللُك  �ستفسر  مقابلته   �
قائال: هل  بلهيد  بن  �هللا  �إلسال] عبد 
يقابله،   �@ عليه   Lفأشا ال؟   [@ @قابله 
�لشيخ  فقابله   .tيقو ما  منه  �يسمع 
توفيق   Eحضر لقا	   9  �  iلعرفا�
�لسعو=ية   9  �Lملعا� �Xير  شريف 
مع   �  iلعرفا� �لشيخ  فتكلم  @يضا. 
 Kضو� عن معتقد���مللك بصر�حة �
له  �قد]  �أل�دية،  �إلسالمية  �جلماعة 

بعض كتب �جلماعة @يضا. 
�بعد هذ� �للقا	 عندما @خq شيخ هند� 
جاللَة   -  ÁLلسو� �Âاعيل  �Âه   -
�مللك @� �لشيخ �لغزنو� هو َمن @حضر 
عليه   =L هنا،   iلعرفا� علي  يعقوَ> 
�مللك قائال: ال عالقة للشيخ �لغزنو� 
مع  للقائي  جا	  قد  ألنه  �لرجل  ֲדذ� 
 WLالستشا� بعد  �قابلته  شريف  توفيق 
من �لشيخ عبد �هللا بن بلهيد، �بالتا� 

قبلُت منه ما @هد�i من كتب.
عن   ÁLلسو� �لشيَخ  �مللُك   tسأ  �
سبب ±ي	 �لشيخ �لعرفاi، فر= عليه: 
لقد جا	 للحج. فقاt �مللك: ¬ن @هل 
�لبا=ية جنN من يأÁ �� بيتنا �لو كا� 
عد�� لنا، @ما هو فقد جا	 لزياWL بيت 

�هللا تعا�، فمن @نا @� @نت ح¦ Üرجه 
 Nسيث �نه  قلَت  ما  @ما  �هللا.  بيت  من 
�لفتنة، فلو صدL منه ما �الف �لقانو� 

.Eفإ� �حلكومة تتو� @مر
 � iلشيخ يعقو> علي �لعرفا� tيقو
ملا علمُت ֲדذ� �حلديث كله طلبُت من 
 Kُثانية، فلما حضر 	جاللة �مللك �للقا
 Lبيننا �حلو� mتكلمت معه جر� Eعند

�لتا�:
�مللك  جاللة  يعر�  هل   :iلعرفا�
�حلرمني  خدمة  بشر�  حِظي  ملا�² 

�لشريفني؟
جاللة �مللك: ²لك فضل �هللا يؤتيه من 

يشا	.
�لعرفاi: ال شك @نه فضل �هللا تعا�، 
هذ�   	�L� سبب  من  بد  ال  �لكن 

�لفضل.
�مللك: ال @عر� ²لك. ما هو  جاللة 

هذ� �لسبب Ðسب L@يك؟
جا	  قد  جاللتك  جدُّ  كا�   :iلعرفا�
�لكنه  �لشريف عو�،  للحج 9 عهد 

 9 �الختال�  بسبب  �حلج  من  منعه 
�ملعتقد�K. فلم ير` �هللا تعا� بتصرفه 
هذ�، فنـز· منهم هذ� �لشر� ��هبه 

آلt سعو=. 
جاللة �مللك: يا مرحبا.

مركز  �ملكرمة  مكة   ��  :iلعرفا�
ملسلمي �لعا� @Iع، فسيقصدها �لنا� 
�مذ�هبهم،  معتقد�ִדم  �ختال�  على 
ح¦  �لو�قعة   Eֲדذ جاللتك   Kُ²ّكر�
ال تنسو� @نكم ��² تعرضتم ألحٍد بنا	 
فسو�   ،Kملعتقد�� �ختال�  على 
�خلدمة   Eهذ منكم  تعا�  �هللا  ينـز· 
�سيعطيها ملن ال يتعر` ألحد بسبب 

هذ� �الختال�.
�هللا  يستغفر  �هو  �مللك  جاللة  فوقف 
 :tلن @فعل ²لك @بد�. � قا :tقا�تعا� 
�� �جو= هنا =ليل على @ننا ال نتعر` 
لك، Lغم @� @حد� قد �شى بك عند� 

�ال @ننا � ُنِعْرÎ=@ E �هتما].
�لعرفاi: لقد علمُت ֲדذE �لوشاية �هو 
ما =فع2 �� @� @بّلغكم هذ� �حلق. �لقد 

@ّ=يت ��جÐ ³مد �هللا تعا�. 
علي  يعقو>  �لشيخ  @¥ى  ²لك  �بعد 
�ملباLكة   WLلزيا�  Eهذ  �  iلعرفا�
 9  Wجد ��صل  �ملكرمة  مكة   L=غا�
طريقه �� قا=يا�، �هنا �ستلم برقية 
بأ�  فيها  يأمر   �  iلثا� �خلليفة  من 
�يقابله  �لعزيز  عبد  �مللك   �� يذهب 
بأمر  ��ئتمر   Eفألغى سفر  .mخر@  Wمر
�مللك  جاللة  �قابل   �  iلثا� �خلليفة 

.mخر@ Wمر
للشيخ  �حلج  كتا>  من  (تلخيص 
 ،٢٥٠�  �  iلعرفا� على  يعقو> 

(٢٧٥ ��٢٧٧

�  iلشيخ يعقو> علي �لعرفا� Wحضر
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�كتشاF �لنفط \ 46; �حلجا7 
@بنا	  @حد  حسني  غال]  �ألستا²  كا� 
 tا±  9  Fتفو �لذ�  �لباLين  �جلماعة 
نائب  Lتبة   �� ��ند ��صل  �لد�Lسة 9 
 Kملحافظا�  mحد�  9  �Lللمد� مدير 
عبد  �مد   Lلدكتو� عم  �هو  با�ند. 
 9 نوبل   Wجائز على  (�حلائز  �لسال] 
تقاعد  @يضا.   Eا� كا�  كما  �لفيزيا	)، 
 Kمن �لوظيفة �حلكومية 9 بد�ية �لثالثينيا
 Wعد @هله  على  �تأخر  للحج  ²هب   �
Lجع  فلما  جًد�.  عليه  فقلقو�   ،Lشهو
سألوE عن سبب تأخرE فأخq @� @حد� 
@خq �مللَك عبد �لعزيز بن سعو= @نه عا� 
�مللُك  منه  فطلب   ،Kلغا  Wعد يتقن  فّذ 
@� يترجم له بعض �لكتب �� �إلجنليزية، 
 Xهله �ال بعد �جنا@ �� W=فلم يستطع �لعو

هذ� �لعمل. 
 mألستا² غال] حسني: 9 �حد� tقا
بن  �لعزيز  عبد  للملك  قلت   Kملر��
من  �لنفط  �ر}   �@ بد  ال  سعو=: 
كيف  �مللك   tفقا  .Xحلجا�  `L@
�لن³  �نتباهه �� حديث  فلفتُّ  هذ�؟ 
َحتَّى  اَعُة  �لسَّ َتُقوُ]  "ال  �لتا�:   �
ِ̀ �ْلِحَجاXِ ُتِضيُ	  Lْ@َ َناLٌ ِمْن  َتْخُرَ} 
 ،�Lلبخا�)  ".mِبُبْصَر �ِإلِبِل   Fَْعَنا@َ

كتا> �لفنت)
�لعزيز  عبد  �مللك  قلب   9 قوله  فوقر 
شركة  مع  �تفاقية  فعقد  سعو=،  بن 
@�Lضي   9 �لنفط  عن  للبحث  @جنبية 
�لسعو=ية، �� @� �كتشف �لنفط هنا. 
 Lجة �لدكتو�X مع Lبتصر� من حو�)
 tحا لسا�   "Lلنو�" ±لة  �لسال]،  عبد 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية 9 @مريكا، 

ف�qير ٢٠٠٩ � ٣٥- ٣٦)

%موقف  �لسعوSية  ضد  مؤ�مر# 
�ألcدية

بن  �لعزيز  عبد  �مللك  عقد  �عندما 
�لشركة الستخر�}  سعو= �التفاقية مع 
 KNضيها عا] ١٩٣٥، @ث�L@ لنفط من�
ضجة 9 جر�ئد ��ند �غNها من �لبال= 
 Kُنشر� Kجتماعا� Kُعقد�إلسالمية، �
�لسعو=�،  �لعاهل  ضد   WNمث  Kكلما
=ينية  �لقضية   Eهذ �ملتظاهر��   qعت��

Ðتة �فتحو� جبهة كبWN للمعاLضة.
موقفا   �  iلثا� �خلليفة  موقف  فكا� 
�جيها. كا� ينظر �� �أل�ضا· 9 تلك 
مؤمن  نظر  �جهة  من  �ملباLكة  �لبقعة 
يغاL على حرمة تلك �ملقاماK �ملقدسة. 

فقاt حضرته:
مع  كنا  �لعر>.  بشؤ��  =�ئما  "¥تم 
@�Lضي  �كمو�  كانو�  ملا  �ألتر� 
حسني  �لشريف  تو�  �ملا  عربية، 
�م  قلنا  �لكننا  �لنا�،  عاLضه  �حلكَم 
 ��Nتث�لفسا= � ��ال يليق بكم @� تنشر
�لقالقل 9 �أل�Lضي �ملقدسة، بل ¼ب 
@� تعترفو� Ðُكِم َمن جعله �هللا حاكما 
على تلك �لبال=، لتنتهي �لفنت ��لقالقل 
¥ائيا من �لبال= �لعربية. � ملا تو� @هل 
جند Xما] �حلكم @ّيدنا �مللك �بن سعو= 
�لوهابيني �@هل �حلديث هم   �@ - مع 
@كq معاLضينا - �² ليس من �لالئق @� 
تتعر` مكة �ملكرمة للحر�> �ليومية. 
�تعرضو�  Iاعتنا  @فر�=   �²�@ لقد 
للضر> عندما ²هبو� للحج، �مع ²لك 
� نرفع صوK �الحتجا} ح¦ من @جل 
حقوقنا @يضا ألننا ال نريد @� ُتثاL �لفنت 

9 تلك �لبقا·.....
ليس عند �مللك �بن سعو= معرفة كافية 

حوt �ملصطلحاK �أل�L�بية �ليس لديه 
�لعاملية،  �لشؤ��  على  شامل  �طال· 
�ستخد�]   9  ELحذ يأخذ   � �لذلك 
�تبع  �ملناسبة 9 �التفاقية، بل   Kلكلما�
من   �� �ملسلمني.  عامة  @سلو>  فيها 
 ،W=عا باآلخرين  يثق   �@ �ملسلم  شيمة 
@ال  ¼ب   Kالتفاقيا� عقد   mلد لكن 
 Nبغ �آلخرين  على  �إلنسا�  يعتمد 
 Kلكلما�  Lتا�  �@ عليه  ��منا   ،Lٍحذ
�لعميق.   Nلتفك��  iلتأ� بعد  �ملناسبة 
 -  Kُعقد قد  �التفاقية   Eهذ  �@ �مع 
على ما يبد� - مع �لشركاK �إلجنليزية 
�من  �إلجنليزية،  �حلكومة  مع  �ليست 
�ملمكن @ال يكو� �لغدL ��خلد�· 9 نية 
�لشركة �ال @� هنا �مكانية @¥ا سُتوقع 
 Kمللَك �بن سعو= 9 مشاكل ��² فسد�
من  نر   � ²لك  كل  مع  �لكن  نيتها، 
�ألمر،  هذ�  على  ضجة   WLثا� �ملناسب 
ألننا L@ينا @ْ� ال فائدW من تشويه Âعة 
�ضعا�   �� سيؤ=�  ²لك  �مللك، أل� 
ضعفت  �مللك   Wقو ضعفت   �²�� قوته، 
قوW �لعر>. ��آل� من ��جبنا @� نساعد 
�مللك بأ=عيتنا �نوحد كلمتنا �إلسالمية 
ح¦ ال ¼رr @حد على �ستغالt ضعف 
 �  ١٦  { �مو=   Kخطبا) �مللك." 
٥٤٩ �� ٥٥١، خطبة �جلمعة بتاLيخ 

٣٠ @غسطس ١٩٣٥)
ثالثة   Lمو@  9 �ملقتبس  هذ�  يتلخص 
كا� �خلليفة �لثاi � يسعى لتحقيقها  
نتيجًة حلبه للن³ � ��حتر�مه لألماكن 

�ملقدسة:
 Eفتنة عند هذ�١. @ال �د� @� فسا= 

�ألماكن �ملقدسة، 
٢. @� قوW ملك �حلجاX متثل قوW �لعر> 
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فإ� ضعف فستضعف قوW �لعر> كلهم، 
فال بد من تقوية �مللك ح¦ يظهر �لعر> 

@قويا	 9 �لعا�، 
 Wمبناصر �إلسالمية  �لكلمة  توحيد   .٣
¼د  ال  ح¦  بعضا  بعضهم  �ملسلمني 
�لعد� ثغرW يستهد� من خال�ا مهاIة 

�إلسال].

Kمد عبد �لسال�خدماr �لدكتو4 
�تنويها باخلدماK �ملشكوWL �لJ قا] 
ֲדا �البن �لباL �أل�د� �لدكتوL عبد 
 Wمسلم حصل على جائز t�@) [لسال�
 t�بالد للنهو`  �لفيزيا	)   9 نوبل 
�لعربية 9 ±اt �لبحث �لعلمي، منحته 
�ململكة �ملغربية عضوية �ملجمع �لعلمي 

�ستضافته  متت  فقد  كذلك  �ملغر#. 
 Kملحاضر�� �@لقى   ،�=Lأل�  9
�لعلمية 9 �جلامعاK �ألL=نية، �ُمنح 
�لNمو  جامعة  من  تقدير   W=شها
�كذلك  �لعلمية.   E=جلهو تقدير� 
ُ=عي إللقا	 �ملحاضر�K 9 �لكويت 

عا] ١٩٨١.

�ملغر#  �مللك  Âو 
 iلثـا� �حلسـن 
 Lبالدكتو يرحب 
�لسال]  �مد عبد 
9 �لقصر �مللكي

�لعاهـل �ملـغر# 
�حلسن �لثاi يكر] 
�مد   Lلدكـتو�
 9 �لسال]  عبـد 

�لقصر �مللكي




