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 �  � خا�  �هللا  ظفر  �مد  جهو� 
تسوية �لنـز�� 
بني مصر !بريطانيا

سيطر� بريطانيا على قنا� �لسويس، 
فنشب نز�� بينها �بني مصر، فبذ� 
ظفر  )مد  باكستا(  خا.جية  �0ير 
حلل  �سعه   5 ما  كل  خا(  �هللا 
�لو7�.0  برئيس  فالتقى  �لقضية.  هذ> 
�ل@يطا? مستر <يد( 5 لند( 5 يناير 
�أل0مة،  هذ>  معه  �ناقش   ١٩٥٢
 �Gحد حيث  )ا�الته،   5 فنجح 
بريطانيا فتر� قص�R لالنسحاO من 
بسحب  مصَر  �Tخ@�  �لسويس، 

قو�ִדا من هناV بعد تلك �لفتر�.

)مد ظفر �هللا خا( 5 حديث مع �لرئيس �ملصرY Zا� عبد �لناصر

بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

�4 4خالB �أل@دية !!ال<ها للعا= �إلسالمي !�لعر7 منذ تأسيسها 34 يومنا هذ� غ0ّ عن �لبيا�.
 !لقد كانت قضايا �لعرH !�ملسلمني � صلب �هتماماִדا �!ما.
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 5 �كتبت  خا(،  �هللا  ظفر  )مد  �لسيد   Gهوa  bألهر�� جريد�  �عترفت  �قد 
عدGها �لصاG. 5 ٢١ ف@�ير ١٩٥٢ T( لو0ير خا.جية باكستا( )مد ظفر �هللا 

�.� كب�R 5 �ستصد�. هذ� �لقر�..G )خا
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جريد� �ألهر�b تنشر خ@ �ساطة )مد ظفر �هللا خا( 5 
حل �لنـز�� بني مصر �بريطانيا

 "Zملصر�" جريد�  �نشر� 
 ٢٥ بتا.يخ  �لقاهر�   5  �.Gلصا�
�فتتاحيتها مقاال  ف@�ير ١٩٥٢ 5 
�إلسالمية  باخلدما�  فيه   �GشاT
خا(،  �هللا  ظفر  )مد  ֲדا   bقا  kل�
قد  �إلسالمية   Gلبال�  )T ��عترفت 
�لفذ�  قد.�ته  من   �Rكث �نتفعت 
 GشاT كما  �ملشكو.�.  �مساعيه 
ممثل �جلريد� نفسها aهوG حضرته 
�قا�: <( �لتغR �حلاصل 5 �جهة 
 bبية جتا> �إلسال�.�نظر �لقوs �أل
 u> فضله   Gيعو �Tهد�فه  �تعاليمه 
جد�.� )مد ظفر �هللا خا( �فهمه 
عن  (نقال   .Rلن� �فكر>  �لعميق 
جريد� �لفضل ٢٧ ف@�ير ١٩٥٢ 

(٨ y

 Nجهو� ظفر �هللا خا� � �ستقال
Hتونس !�ملغر

 Oملغر��كا( �ملسلمو( 5 تونس 
يكافحو( منذ فتر� طويلة �الحتال� 
�لفرنسي ساعني من Tجل حريتهم 
��ستقال{م. كانت Tمريكا �بعض 
تعا.� بشدٍ� طر~  �لغربية   Gلبال�
طا�لة  على  �تونس   Oملغر� قضية 
��لبت  للنقا�  �ملتحد�  �ألمم 
خا(  �هللا  ظفر  )مد  فألقى  فيها. 
مؤثر�  كلمة  �ملوضو�  هذ�  حو� 

�ألسبق  �لتونسي  �لو7�.0  لرئيس  تا.�ية  �كريا� 
�لسيد �لباهي �ألGغم مع )مد ظفر �هللا خا(

Tمريكا  مبوقف  فيها   Gند جد� 
��لبالG �ألخرs �ملعاِ.ضة حلل 
هذ> �لقضية �قا�: <�� .فضتم 
�لقضايا 5 �ألمم  مناقشة هذ> 
 ZGستؤ��ملتحد� فإ�ا ستتفاقم 
<u قتل �Gما.، �سيكو( �ملمثل 

�ألمريكي مسؤ�ال عنها. 
 �Rلته �ألخY فلما قا� حضرته
 5 Tمريكا  ممثل  لو(  �متقع 
تلك �جللسة. (جريد� "ملت" 
يناير   ٢٢  Gعد �لباكستانية 

(٧ y ١٩٥٤
قد �عتر� 0عما7 تونس ֲדذ> 
�ألياZG ملحمد ظفر �هللا خا(، 
�أل�غم  �لباهي  �لسيد  فقا� 
.ئيس �لو7�.0 �لتونسي �ألسبق 
 s5 �كرياته �ملنشو.� 5 <حد

�جلر�ئد �ملحلية:
خا(  �هللا  ظفر  نَصحنا  "لقد 
شهر   5 �لقضية  بعر� 
تكو(  عندما   ١٩٥٢ Tفريل 
 ،�.��لد .ئاسة   5 �لباكستا( 
�هو �لذT Zشعرنا �طأ عر� 
�لقضية 5 شهر جانفي (يناير) 
١٩٥٢ عندما كانت فرنسا 5 
�لرئاسة. �قدb لنا نصائحه هذ> 
صحبة  به  Yَع�  �جتما�   5
�البن.  بو.قيبة  �حلبيب  �لسيد 
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<عانة  لنا   bقد �الجتما�  هذ�   5
عر�  حالة  متويل   5 متثلت  مالية 
�ملتحد�،  �ألمم   5 �لتونسية  �لقضية 
�عر� علينا خدماِ� �ألستا� �Tد 
مساعد�  ساعدنا   Zلذ�  Z.لبخا�
�التصاال�  <جر�7  من حيث  مثالية 
��لدفا� عن �لقضية خال� �للقا��7 
�جلماعية ��لثنائية... �� يكتف ظفر 

�هللا خا( ֲדذ> �ألشكا� من �ملساند� 
على  �لقضية  عرضت  عندما  بل 
 5 بنفسه  حضر  �لعمومية  �جلمعية 
�لعامة  �شا.V 5 �جللسا�  �.��لد
�لسياسية... ��Gفع عن  �للجنة   5�

�لقضية �لتونسية بقو� �<ميا(."
�كتبت جريد� "�لصبا~" 5 عدGها 
�لصاG. 5 ١٤ مايو ١٩٨١ مبناسبة 

0يا.� )مد ظفر �هللا خا( لتونس ما 
يلي:

 5 تابعت  �لتونسية  �لصحف   )>"
�خلمسينا� تدخالته �مو�قفه �لتا.�ية 
 5� ....Oملغر�� تونس   kقضي من 
تونس  "قضيتا  بعنو�(  مطو�  مقا� 
�لعامة"،  �جلمعية   bماT �مر�كش 
 ٥  bيو "�لزهر�"  جريد�   �G.�T
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ل  تدخُّ عن  صو.�   ١٩٥٣ نوفم@ 
�لسيد )مد ظفر �هللا خا( للدفا� عن 
�لقضيتني ببسطة صاGقة �للهجة حا.� 
�ملنطقية  باحلجج  مدعمة  �ألنفا� 
حق  فيها  �ضح T �لد�لية  ��لقو�نني 
على  �حلصو�   5 �مر�كش  تونس 

�ستقال{ما."
حلد   )�يذكر �لتونسيو(  يز��  �ما 
�آل( �لتأثR �لذZ كا( خلطاO �لسيد 
�ملناقشا�  �فتتا~   5 خا(  �هللا  ظفر 
حو� قضية تونس باجلمعية �لعامة سنة 
 �0�جتا خطابا  Tلقى  فقد   ،١٩٥٢

 �0��جتا ساعا�  ثال�  مدته 
Tصد��> مب� �ألمم �ملتحد� لتساهم 
5 �طال� �لكثR من شعوO �لعا� 

على عد�لة �لقضية �لتونسية."
 .�G حضرته  لكلمة  كا(  �هكذ� 
با.0 �Tساسي 5 �ضع هذ> �لقضية 

5 قائمة قضايا �ألمم �ملتحد�.
 )T �إلسالمي  �لعا�  مؤمتر  قر.  �ملا 
YTع  �لعا�   5 �ملسلمو(  �تفل 
نوفم@  من  ��لعشرين   ZGباحلا
تونس   bيو باعتبا.>   ١٩٥٢
�ملسلمني  لكفا~  Gعًما   Oملغر��

Tمر  �الستقال�،  Tجل  من  فيهما 
سيدنا �خلليفة �لثا? � TبناY 7اعته 
بعقد �جتماعا� Gعًما ملوقف هؤال7 
{م  Gعا  كما  �ملضطهدين،  �ملسلمني 
-٢١ Gبالنجا~. (جريد� �لفضل عد

٢٢ نوفم@ ١٩٥٢)
Gعو��   uتعا �هللا   Oستجا� لقد 
 Gجهو �T¡ر�  �Yاعته،  �خلليفة 
تكللت  كما  خا(،  �هللا  ظفر  )مد 
بالنجا~   Oملغر��جهوT Gهل تونس 
 bلعظيم، حيث �ستقل �لَبلد�( 5 عا�

.١٩٥٦

 )مد ظفر �هللا خا( .ئيسا للد�.� �لسابعة عشر� {يئة �ألمم �ملتحد�
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�عم ظفر �هللا خا� الستقالN ليبيا 
حتيك  �الستعما.ية   sلقو� كانت 
�ملؤ�مر�� ضد مستقبل ليبيا، ��تفقت 
بريطانيا �<يطاليا 5 ١٠ ما.� ١٩٤٩ 
 y(بيفن سيفو.�0) �خلا ��على مشر
�لوصاية  بفر�  يقضي   Zلذ� بليبيا، 
��لوصاية  "طر�بلس"  على  �إليطالية 
��لوصاية  "برقة"  على  �ل@يطانية 
�لفرنسية على "فز�("، على T( متنح 
ليبيا �الستقال� بعد عشر سنو�� من 
تا.يخ �ملو�فقة على مشر�� �لوصاية. 
�قد ��فقت عليه �للجنة �ملختصة 5 
 ١٩٤٩ مايو   ١٣  5 �ملتحد�  �ألمم 
�ُقّدu> b �جلمعية �لعامة لألمم �ملتحد� 
لالقتر�� عليه، �لكن مشر�� �لوصاية 
با7 بالفشل <� � �صل على �ألصو�� 
للمفا�ضا�  �لكافية. �نتيجة  �ملؤيد� 
ليبيا  الستقال�  �لدعم  حلشد  �ملضنية 
�لk قاb ֲדا �فد من Tحر�. �مناضلي 
ليبيا للمطالبة بوحد� ��ستقال� ليبيا، 
Tصد.� �جلمعية �لعامة لألمم �ملتحد� 
5 ١٩٤٩/١١/٢١ �لقر�. .قم ٢٨٩ 
 5 �ستقال{ا  ليبيا  مبنح  يقضي   Zلذ�
 ،١٩٥٢/١/١  0�يتجا ال  موعد 
تنفيذ  على  للعمل  جلنة  �تشكلت 
هذ� �لقر�. �بْذِ� قصا.s جهدها من 
Tجل حتقيق �حد� ليبيا �نقل �لسلطة 

<u حكومة ليبّية مستقلة. 

من   Rمنشو.� 5 كث ما جتد�نه  هذ� 
�لكننا سنذكر �آل(  ،bسائل �إلعال�
 Zجلانب �ملجهو� من تا.يخ ليبيا �لذ�
 )T شك  ال  �ملؤ.خو(.  يذكر>  قلما 
�جلمل �لسابقة تشu> R بعض �حلقائق 
 Rلكن بطريقة غ��لنا�  �لk »هلها 

��ضحة.
�الستعما.ية  �لد��ئر  كانت  لقد   
بريطانيا  �كانت  �ملؤ�مر��،  حتيك 
تقسيم  على  متفقة  �فرنسا  �<يطاليا 
بلد�( منفصلة، ¬ مع  ليبيا <u ثالثة 
كل هذ� �التفا ��لتو�طؤ � تستطع 
هذ> �لد�� T( تأخذ �ألصو�� �ملؤيد� 
فكيف   !���ملشر لنجا~  �لكافية 
حصل �لك؟ �لو جنحو� لكانت ليبيا 
�� متفرقة تعيش حتت هيمنة G ثال�

�بية..�T
نلخص فيما يلي تفاصيل هذ> �لقضية 
 ZT نعمت)  (حتديث   Oكتا من 
�لتحديث بالنعمة، �هو �لس�R �لذ�تية 

ملحمد ظفر �هللا خا(، حيث يقو�:
كا( عدG �ألعضا7 5 �ألمم �ملتحد� 
�لة، �كا( ال G قّل من ستنيT V²نذ�
بد لنجا~ ZT مشر�� من T( �ظى 
من  فعرفنا  �ملقترعة.  �ألصو��  بثلثي 
خال� �لنقا� فيما بيننا T( لدينا ١٥ 
³اجة  كنا  حني   5 فحسب  صوتا 
 ���ملشر هذ�  ليفشل  صوتا   ١٩  u>

�ملطر�~ (مشر�� �لوصاية). صحيح 
T( �لبالG �لعربية كانت معا.ضة {ذ� 
�لكن ستة منها فقط كانت  ،���ملشر
Tعضا7 5 �ألمم �ملتحد�، �كا( �0ير 
خا.جية مصر سعا�T �Gد خشبة باشا 
�ألصو��  جلمع  جاهد�  يسعى  Tيضا 
من  �نتالقى   .�نتشا فكنا  �ملطلوبة، 

Tجل حل هذ> �ملشكلة.

Nلدعا< بتضر� !�بتها�
 5 ��لقد حا( موعد مناقشة �ملشر
 ١٥ من  Tكثر  Yع  نستطع   � حني 
جد�،  قلقا  كنت  فحسب.  صوتا 
�حلالة  �لظهر 5 هذ>  �صليت صال� 
�Gعو�   ،Oالضطر��� للقلق   �Rملث�
يهدينا   )T ��بتها�  بتضر�   uتعا �هللا 
 <Gجل حترير عباT طريق نتبعه من u>
�ملظلومني. فلما كنت 5 �لسجد� <� 

T{م� �هللا تعاu بفضله خطة.
فلما فرغت من �لصال� تلقيت مكاملة 
 O��ملند  - Z0فو Gهاتفية من )مو
يقو�   - �ملتحد�  �ألمم   5  Zملصر�
 )T يريد  مصر  خا.جية  �0ير   )>  µ
 bلعا� �ملجلس  جلسة  بد7  قبل  Tقابله 
عن  �نبحث   sخرT مر�  نفكر  ح¶ 
<ليه  �هبت  فلما  �ملشكلة.  {ذ>  حل 
�قابلته سأل�: هل �جد� ZT حل؟ 
� باألحرs هو ما Tلقى T ،قلت: نعم
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من  بدًال  �هو:  �عي، .ُ  5  uتعا �هللا 
 ��Yع �ألصو�� �ملعا.ضة {ذ� �ملشر
 Gلبال� بعض  عن  نبحث   )T »ب 
�لوصاية  حتت  "برقة"  لوضع  �ملؤيد� 
�لوصاية  حتت  �"فز�("  �ل@يطانية 
�لفرنسية، �نطلب من هؤال7 �ملؤيدين 
�ضع   ��مشر فقط  يعا.ضو�   )T

"طر�بلس" حتت �لوصاية �إليطالية.
ما��  باشا:  خشبة  �Tد   �Gسعا فقا� 

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

.���جلز7 �لثالث من �ملشر
سعا�T �Gد خشبة باشا: مع كل �لك 
سو� يتم تقسيم �لبلد. �كنَت مصرًّ� 
�لتقسيم،  هذ�  يتم  Tال  على  هذ�  قبل 
فكيف طرT �لتغR على .Tيك بني ليلة 

�ضحاها؟
)مد ظفر �هللا خا(: � TغT. Rيي، بل 
 Rال يتم تقسيم ليبيا، غT يد.T ��0T ال
Tننا <�� �ستطعنا <لغا7 �جلز7 �لثالث من 
�ملشر�� نكو( قد ضمّنا عدb تقسيم 

ليبيا.
�كيف  باشا:  خشبة  �Tد   �Gسعا

�لك؟
 ��)مد ظفر �هللا خا(: <�� فشل مشر
�ضع طر�بلس حتت �لوصاية �إليطالية 
�� Tمريكا �لالتينية G ترفض )T فال بد
�بالتاµ لن  ،��قبو� بقية Tجز�7 �ملشر

تصو� لصا¸ �ملشر�� عند �لتصويت 
�لشامل حو� Tجز�ئه �لثال�.

من  باشا  خشبة  �Tد   �Gسعا قفز 
شد� �لفر~ �قا�: .�ئع جد�. ملا�� � 
Tية حا�،  Tنا؟ على   Zيُدْ. هذ� �لد
 � ألنه  �آل(،  فعُله  علينا  »ب  ما�� 
سيكو(   �> كثR؛  �قت  لدينا  يبق 

�لتصويت مسا7.
)مد ظفر �هللا خا(: قد نفو0 بصو� 
Tمريكا  من  �لة G هي   �>  "kهاي"
مع  عالقا�  {ا  �ليست  �لالتينية، 
<يطاليا، فيجب T( حتا�لو� �لك. Tما 
 O��ملند <قنا�   ��Tحا فسو�  Tنا 

.Zند}�
�ستطا� )مد ظفر �هللا خا( �خشبة 
 O��مند  kهاي  O�مند <قنا�  باشا 
من  �لثالث  �جلز7  ملعا.ضة  �{ند 
كانت   �> �خلطة  �جنحت   .���ملشر
�لثالث  للجز7  �ملؤيد�  �ألصو�� 
 ،١٧ ��ملعا.ضة   ٣٣  ���ملشر من 
كا(  �لعامة  �جلمعية  قانو(  �³سب 
هو   ���ملشر لنجا~   Oملطلو�  Gلعد�
 �ِ��ملشر  Zيكن عند مؤيد �� ٣٤

هذ� �لصو� �لو�حد.
يقو� حضرته:

عندما Tعلن .ئيس �جللسة فشل هذ� 
 OضرT  �ُTبد  ���ملشر من  �جلز7 
ح¶  بشد�  �ألمامية  �لطا�لة  على 

.Zتوّ.مْت يد
كا( �جلز7 �لر�بع من �ملشر�� T( تبقى 
هذ> �لد�يال� �لثالثة - �ملزعومة - 
�بية .�من ليبيا حتت �صاية �لبالG �أل
فلما  قاGمة.  سنو��  لعشر  �لثالثة 
ناsG �لرئيس للتصويت على تقسيم 
�لبلد <u بلد�( ثالثة، �قفُت �قلت: 
�لثالث  �لبلد  هو  ما  �لتوضيح  T.جو 
بالفشل  با7  �لتصويت   )>  �> منها؟ 
 bيتقد سو�  �لرئيس:  فقا�  حوله. 
 ���آل( Tحد باقتر�~ �لتغيR 5 �ملشر
"ثالثة".  من  بدًال  "بلدين"  فنكتب 
ألقو�  Tقف   )T T.يد  كنت  �بينما 
�أل.جنتني   O�مند �ستأ�(   �> شيئا 
�لتصويت  من   s�جد ال  �قا�: 
 5 ألنه   ���ملشر Tجز�7  بقية  على 
حالة عدb تسليم طر�بلس <u <يطاليا 
�� Tمريكا �لالتينية G �.سو� تعا
حصل  ما  �هذ�  كله.   ���ملشر
�با7  �لو�قع،  صعيد  على  بالضبط 
 yخلا� سيفو.�0)  (بيفن   ��مشر

بليبيا بالفشل �لذ.يع.
.جعُت <u كر�تشي بعد هذ> �جللسة 
 kملقـابل فأتى  �لعامة،  �جلمعية   5
�لسفـR �إليطاµ 5 باكستا(، �معه 
<يطـاليا  خا.جية  �0ير  من  .سالة 
فشل  على  Tتأسف   � فيها:  قا� 
 Gنصـا  )T نريد  بل   ،���ملشر
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�لد�� �لعربية �نكسب ثقتهم، لذلك 
فإننا جاهـز�( لتأييد �ستقال� ليبيا 

5 �جللسـة �لقـاGمة. 
�الستقال�  منح   ��مشر فُعر� 
�Tصد.�   ،١٩٤٩  bعا  5 لليبيا 
 5 �ملتحد�  لألمم  �لعامة  �جلمعية 
.قم ٢٨٩  �لقر�.   ١٩٤٩/١١/٢١
ليبيا �ستقال{ا 5  �لذZ يقضي مبنح 
يناير  من   ���أل  0�يتجا ال  موعد 
هذ�  لتنفيذ  جلنة  �ُشّكلت   ،١٩٥٢
�لقر�.، �كانت باكستا( �مصر من 
نعمت  (حتديث  �لبا.0ين.  Tعضائها 

(٥٧٣ u> ٥٦٩ y
 O��ملند خشبة  �Tد   �Gسعا لعل 

كا(  �ملتحد�  �ألمم   5  Zملصر�
خا(  �هللا  ظفر  )مد   Gجهو يتذكر 
مبشاعر  يفيض  بتصريح   uGT لذلك 
��المتنا( جتا> حضرته <ثر  yإلخال�
صد�. فتوs �لتكفR ضد> من قبل 

مفk مصر، فقا�:
�لرجل  خا�  �هللا  ظفر  �لسيد   �4"
Yخذْته  �ل]ّثة  �للحية   �] �لوقو^ 
بانتصا^  توصف  ال  فر`   cُنشو
�لد!N �لعربية !مؤيديها فe قضـية 
لألمم  �لعمومية  �جلمعية   iماY ليبيا 
 jبصو N١٩٥٢ فقا iعا cملتحد�
ال   l^!�4 سر للجميع  مسمـو� 
يقّد^ بانتصا^ قضية ليـبيا �لعربية. 

عن  oيد�  �فاعه  pا�  !pذلك 
 ٢٨  bألهر�� (جريد�  طر�بلـس." 

يونيو ١٩٥٢)
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 �مللك فيصل يتحد� <u )مد ظفر �هللا خا( 

حضرته 5 حديث مع �مللك �حلسني

تكرمي �مد ظفر �هللا خا�
�لبيضا7   ZGأليا� هذ>  على  �شكًر� 
�جلريئة  �ملو�قف  ֲדذ>   �ًGشا>�
�لصاGقة لصا¸ �لعرO منحْت عد� 
�ºتها T T.قى  لسياGته  عربية   ��G
 )G.أل� ملك  ��«ذ>  �نياشينها. 
فيصل  �لسعوGية  �ملك  �حلسني 
�ملك �ملغرO �حلسن �لثا? صديقا 
بعض  يلي  فيما  نذكر  {م.  �يما 
�تكرمي   bحتر��� تقدير  Tحد�� 
0عما7  كبا.  قبل  من  حضرته 

.Oلعر�

تكرميه � �ململكة �لعربية �لسعو�ية
كا( )مد ظفر �هللا خا( على عالقة 
�لسعوGية  �خلا.جية  �0ير  مع  طيبة 
²نذ�V "�ألمR فيصل بن عبد �لعزيز 
�² سعوG"، فأخ@> مر� عن .غبته 
له:  فقا�  �حلج،  فريضة   7�GT  5
ستنـز� ضيفا علينا �حتج. �لكن 
 ١٩٥٥  bعا  5 سنو��  عد�  بعد 
سافر حضرته للعمر� غT Rنه � �@ 
Tبلغ  �<منا  قد�مه  عن  فيصل   Rألم�
�لعربية  �ململكة   5 باكستا(   Rَسف
حضرته  �صل  فلما  �لسعوGية. 
 Rلسف� �ملطا.   5 �ستقبله  جد�   5
Tخ@  Tنه  Tخ@>   Zلذ� �لباكستا? 
�مللك سعوT G( )مد ظفر �هللا خا( 

قاbG أل7�G �لعمر�، فقا� �مللك: <نه سيحل ضيفا علينا. ¬ Tمر بتجهيز كل 
(٦٤٤-٦٤٥ y حتديث نعمت) .bللضيف �ملكر b0شي7 ال
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 jدماu ��^أل� vعتر��
�مد ظفر �هللا خا�

كا( )مد ظفر �هللا خا( 5 0يا.� 
فقابله   ،١٩٥٣  bعا  5 إلير�( 
 b5 طهر�(، فقد ?G.أل� Rلسف�
له Gعو� .ºية من قبل حكومة 
بالG> لزيا.� �أل.G( خال� هذ> 
�جلولة، فاعتذ. حضرته �قا� ال 
بد T )Tصل سريعا <u كر�تشي. 
�لكن 5 �ليوb �لتاµ تلقى .سالة 
منه  يطلب   ?G.أل� �لعاهل  من 
حضرته  فسافر  عما(.  0يا.� 
<u �أل.G( حيث �ستقبله �مللك 

�حلسني 5 قصر> �قا� له:
ما  على  �لشكر  جزيل   Vنشكر
قمت به Gفاًعا عن �حلق �لعر¿ 
�لفلسطينية.  �لقضية  بد�ية   منذ 
�عندما �.تكبت <سر�ئيل مذ³ة 
�Gخل  قبية  قرية   5 مر�عة 
�ملناطق �لعربية ُقمَت 5 �جلمعية 
مكائد  عن  �كشفَت  �لعامة 

�إلسر�ئيليني �مؤ�مر�ִדم.
��عتر�فا �دما� ظفر �هللا خا( 
منحه  قد  كله،  �لعر¿  للعا� 
تلك  خال�   ?G.أل� �لعاهل 
 .)G.أل�  5 bسا�Tعلى  �لزيا.� 

(٦۱۲ u> ٦۱۰y ،حتديث نعمت)

ºو �مللك �حلسني عاهل �أل.G( مينح )مد ظفر �هللا خا( ºTى �ساb مملكته

bلوسا� bحضرته مع �مللك �حلسني بعد �ستال
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تعزية �مللك �حلسني
!4شا�ته  خا�  �هللا  ظفر   cبوفا  

مبو�قفه 
 5 خا(  �هللا  ظفر  )مد  �فا�  �عند 
عاهل  بعث   ١٩٨٥  bعا سبتم@ 
 5 عائلته   u> عز�7  .سالة   )G.أل�
باكستا(، �قد نشر� بعض �جلر�ئد 

:Ãهذ� �خل@ كاآل
عما(، بتر�: بعث جاللة �مللك �حلسني 
برقية تعزية <T uسر� �ملرحوb �لسR ظفر 
 uة �هللا تعا�. u> نتقل� Zهللا خا( �لذ�
�حلسني  جاللة   GشاT�  ،���أل Tمِس 
�جلّلى  �خدماته   Rلكب� �لفقيد  مبناقب 
��لقضايا  عموما  �إلنسانية  للقضايا 

�لعربية ��إلسالمية خصوصا.
�لفقيد   sكر�  )> جاللته:  �قا� 
قّدb من  ِلما  ستظل حية 5 �أل�ها( 
�لقضايا  لإلنسانية  �خلدما�  جليل 
�ألخص  �على  مكا(  �لعد� 5 كل 

�لقضية �لفلسطينية.
 Rَنص ³قٍّ   bملرحو� كا(  لقد  �قا�: 
 <Gجهو �ستبقى  �لعربية،  �لقضية 
 �T ملستمر� سو�7 5 �لعا� �إلسالمي�
)كمة   5  �T �الÆيا0   bعد  ��G  5
لرجل  مشرفا  مثاال  �لد�لية  �لعد� 
عظيم كر| حياته للمبا�z �لسامية 

لديننا !حضا^تنا.
هو  خا(  �هللا  ظفر  �لفقيد   )T �يذكر 

باكستا(  لد�لة  خا.جية  �0ير   ��T
�كا(   ١٩٤٧  bعا قيامها  عند 
Tشد  من  �كا(   ،"Rس" لقب  �مل 
�ملد�فعني عن �لقضايا �لعربية �قضايا 
.ئاسته  Tثنا7  �الÆيا0   bعد� �لتحر. 
�ملتحد�.  �ألمم   5 �لعامة  للجمعية 
لسا( حق  �هللا -  كما كا( -.�ه 
نشأִדا  منذ  �لفلسطينية  �لقضية   5
��Gفع ³ما� �<ميا( عن حق �لشعب 
قضايا  ناصَر  كما  �لفلسطي�.... 
تسعى  كانت   kل� �لعربية   Oلشعو�
سيطر�  من  ��لتحر.  �ستقال{ا  لنيل 

 Oقضايا شعو عن  ��Gفع  �ملستعمر، 
�لعا� �لثالث �عدb �الÆيا0 سو�7 5 
�لعد�  )كمة   5  �T �ملتحد�  �ألمم 
 5  �T {ا  .ئيسا  كا(   kل� �لد�لية 

�ملحافل ��ملؤمتر�� �لد�لية كافة.
كما كا� �ملرحوi ظفر �هللا خا� ��عية 
نشر  على  عمل  متميز�،  4سالميا 
!عرضها  �لسمحة   iإلسال� تعاليم 
(جريد�  !علمي.  عصر�   iمبفهو
 ٥٥٤٧  Gلعد� �أل.Gنية،  "�لدستو." 

�لصا5 .G ٣ Tيلو� ١٩٨٥)
Tحد شو�.�  Tُطلق حينها على  �قد 
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�لعاصمة �أل.Gنية عما( �سم ظفر �هللا 
خا( تقدير� جلهوG> �لk بذ{ا Gفاعا 

عن �حلقو �لعربية.

تكرميه � �ململكة �ملغربية
5 عاGُ ۱۹٦۲ bعي )مد ظفر �هللا 
�لقصر   5�  ،Oملغر� لزيا.�  خا( 
Tعلى  �ملغر¿  �لعاهل  منحه  �مللكي 
�ساb �لد�لة �قا� له مشيد� مبو�قفه 

�ملشرفة:
على  بشي7  جنا0يك   )T نقد.  ال 
 Oللمغر Tسديتها   kل� �خلدمة 
قبلَت   ��> �لكن  �مللكية،  �عائلتها 
لسعاGتنا  تذكاً.�   bلوسا� هذ�  منا 
بك �صد�قتنا معك فسيكو( �لك 

.Z.��سر ÃGمدعا� لسعا
�لعاهل   .�0 نفسها  �لسنة   5  ¬
�ألمريكية  �ملتحد�  �لواليا�  �ملغر¿ 
�ملند�بني  �جتما�   5 Gُعي  حيث 
�كا(  ��آلسيويني،  �ألفريقيني 
هذ>   �TRس �لباكستا?   O��ملند
ظفر  )مد   V²نذ� �هو  �جللسة، 
�هللا خا(، فعّر� جاللَة �مللك على 
�ملند�بني، ¬ حني قاb �مللك إللقا7 

كلمته بدTها بقوله:
�جللسة  هذ>   )>  �Gلسا� Tيها   
 �>  µ yخا .�مصد. فرحة �سر

ºو �مللك �ملغر¿ �حلسن �لثا? يرحب ³ضرته 5 �لقصر �مللكي

باºي  ألنقل  �لفرصة   µ سنحت 
�باسم �لشعب �ملغر¿ ²يا� �لشكر 
 kل� �لكرمية  للشخصية  ��المتنا( 
تر�T �آل( جلسة �ملجموعة �آلسيوية 
��ألفريقية، ��لك على خدمتها لنا 
�قت عصيب جد�. لقد Tبديت  5
�لرباT Èيضا،  له مبشاعرZ هذ> 5 
له  Tقو{ا   )T T.يد  كنت  Tن�   Rغ
Tنتم Tيضا. كا( Tصدقا�نا  Tمامكم 
�ليد  Tصابع  على   )�ُيَعّد  )�Gيكا

على   Oملغر� قضية  ُطرحْت  عندما 
طا�لة �ألمم �ملتحد�، غT Rننا عندما 
كنا نسمع )توs خطابا� ظفر �هللا 
 �T بالر�Gيو  �ملتحد�  �ألمم   5 خا( 
نقرTها 5 �لصحف كانت قـلوبنا 
�ألمل  متتلئ طمـأنينة، ��ـد�نا 
T( يكو( �لنجـا~ حليـفنا يوما 
ما أل( قضـيتنا بيد )ـاb )نـك 
 y نعمـت  (حتديث  �قـدير. 

(٦۹٥


