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�لنبيلة  �ملساعي  على  عـال�� 
�ملوعو�  �ملصلح  سيدنا  بذ�ا  �ل� 
�بن  قا�   ��لعر قضايا  لدعم   �
�أل*دية �لبا( سيا�) 'مد ظفر �هللا 
�جلماعة  .ما�  من  بتوجيه   � خا2 
 ��لعر لقضايا  مشهو�)  8دما7 
خاصة..  �لفلسطينية  >للقضية  عامة 
�لعربية  �جلر�ئد   > مسجلة  تز�@  ال 

>�لعاملية.
�للو(��7  Eلس   Fجتما� ففي 

'مد ظفر �هللا خا2 �

‡]|;!\;Ö�Ω;Å⁄,;ÎÅË§;ÀÕ\ÊŸ‡]|;!\;Ö�Ω;Å⁄,;ÎÅË§;ÀÕ\ÊŸ

بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

%� %خال5 �أل3دية ��ال1ها للعا0 �إلسالمي ��لعر+ منذ تأسيسها %$ يومنا هذ� غّ� عن �لبيا�.
 �لقد كانت قضايا �لعر@ ��ملسلمني = صلب �هتماماִדا �7ما.

ÏÁÅ∂¯\ ;k]ŸÅ|;ÜÖd^
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لند2   > ملنجتو2  �للو(�  برئاسة 
Lثا( 'مد ظفر �هللا خا2 < خطابه 
قضية فلسطني �حلساسة. >قد سجل 
خطابه هذ� < جريد) �ألهر�� بقلم 
مر�سلها بتا(يخ ٢٧-١٠-١٩٣٧، 

>نقتبس منه ما يلي:
مسألة   2L خا2  �هللا  ظفر  "�(تأ] 
ُمرضية  تسوية  تسوَّ   `  �a. فلسطني 
.سالمية.  مسألة   cتص  2L بد  فال 
>�ألماكن  �إلسال�  بأ2   fنّو<

�إلسالمية �ملقدسة ال kوi 2L jضع 
.m سلطا2 غc سلطا2 �ملسلمني".
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خا2  �هللا  ظفر  سيا�) 'مد   )�j >ملا 
 n<ظر تفقد   ١٩٤٥  > فلسطني 
بعينه   [L)< كثب،  عن  �ملنطقة 
للشخصيا7  قا@  �ملوقف..  خطو() 

:(cلسياسية �لعربية �لكب�
".2 مسلمي ��ند ال يعرفو2 تفاصيل 
>ضعها   > �لفلسطينية  �ملشكلة 
فلسطني   �عر (غب   �aفإ �لر�هن، 
مسلمو  .خو�wم  يساعدهم   2L  >
��ند فعليهم 2L يتبعو� �لطرx �لو�جبة 
على  >.يقافهم  �ملشكلة   fهذ  yجلال
 2L سو]  يبق   ` �ملوقف..  حقيقة 
ما�يا  ��ند  مسلمي   yثرياL  F|يت
(جريد)  فلسطني".  L(�ضي   aإلنقا

"فلسطني" عد� ٧-١٠-١٩٤٥)
�لدمشقية  (�أليا�)،  جريد)  >نشر7 
-٣٠-١  > �لصا�(  عد�ها   >

١٩٤٦ هذ� �خل|:
�لقاضي  �لزعيم  Lلقى  "الهو(، 
حو@  خطابا  خا2  �هللا  ظفر  �لسيد 
بريطانيا  فيه: .2  قا@  قضية فلسطني 
من  �لتخلص  تستطيعا  لن  >Lمريكا 
 fهذ على  �ملسيطر  �لصهيو�   aلنفو�
�لقضية �ملهمة ما ��� هنالك ٢٥ نائبا 
�ل|يطا�  �لعمو�  Eلس   > صهيونيا 
 cسكرت< صهيونيا2  >>jير�2 
صهيو� للد>لة. كما 2L �لصهيونيني 
�ألمو(  على  يسيطر>2  Lمريكا   >

شؤ>wا  >على  �لبال�  تلك   > �ملالية 
�لسياسية، >لذلك ` تستطع بريطانيا 
>جو�ها  على  عاما   ٣١ مر>(  بعد 
< فلسطني 2L جتد حال �ذf �لقضية 

�لعويصة".
 �>قا@ 'مد ظفر �هللا خا2 < خطا
 m.  �cًمش الهو(   >  fلقاL طويل 
خطر �ليهو� �ملهاجرين .m �أل(�ضي 

�ملقدسة:
".2 ٦٥٠ Lلفا من �ملهاجرين �ليهو� 
قد �خلو� فلسطني فعال. >هذ� �لرقم 
�خلو�  �لذين  �ملهاجرين  يشمل  ال 
شرعية.   cغ  xبطر خفية  فلسطني 
�لسياسية   ��لعر حالة  فأصبحت 
جسيم".  8طر  مهد�)  >�القتصا�ية 
(جريد) �� سن (�يز، ٢-٢-٤٦)

صحيفتا2 تشيد�2 بد>( 'مد ظفر �هللا خا2 < 
هيئة �ألمم �ملتحد) لدعم �لقضية �لفلسطينية
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بريس)  (�سوسييِتد  >كالة  >كتبت 
�ألمريكية تصر�ا له قا@ فيه:

 > �ملتحد)  �لواليا7  مسلك   2."
�لفهم  على  "يستعصي  �ملسألة   fهذ

:nضاL< ".حد ما m.
عاطفة  مسألة  �ملسألة  كانت   �a."
.نسانية ففي >سع �لواليا7 �ملتحد) 
نفسها 2L حتّلها بفتح Lبو�� بال�ها 
للمهاجرين �ليهو�، Lما فلسطني فإwا 
ال تزيد كلها على مساحة مقاطعتني 
كانت   �a.< �ملتحد).  �لواليا7  من 
 ��ملسألة مسألة �ين فإ2 قضية �لعر
< فلسطني Lقو] بكثc من �عو] 
 ��ليهو�. يضاa m. nلك 2L �لعر

ميلكو2 �لبال� فعال".

= �ألمم �ملتحد�
حضر)  ُعيِّن  ��ند،  �نقسمت  ملا 
>jير خا(جية  �هللا خا2  'مد ظفر 
�ألمم  هيئة   > �ا  >ممثال  لباكستا2 
ممثلي  .خو�نه  مع  فاشتر�  �ملتحد)، 
 Fلدفا�  > �لعربية  �لد>@  جامعة 
�لفلسطينية < �>(�ִדا،  �لقضية  عن 
فلسطني  تقسيم   F<مشر >عا(� 
>قو)  شجاعة  من  Lُعطَي  ما  بكل 
 ��لعر موقف  عن  مد�فًعا  بيا2ٍ، 
نص  >.ليكم  مشهوً��.  Eيًد�  �فاًعا 
�ملنشو( < جريد) "فلسطني"  �خل| 

Lكتوبر/  ٨  > �لصا�(  عد�ها   >
تشرين �أل>@ ١٩٤٧:

لعر@  تنتصر  "�لباكستا� 
فلسطني"

ليك ساكس < ٧، (>يتر >يونيتد 
�خلاصة  �للجنة  �جتمعت  ملا  بريس: 
�ملستر  �عا  �ليو�  فلسطني  بقضية 
�لسيَد  �ألستر��،  (ئيسها  .يفا7 
 m. �لباكستا2  ممثل  خا2  �هللا  ظفر 
�لكال�، فوقف �لسc ظفر �هللا خا2 

>قا@:
".2 مشر>F تقسيم فلسطني هو من 
 ،yلناحية �لطبيعية >�جلغر�فية شر >بال�
>ينطو� على .جحاn شائن حقًّا. 
ُتشعل  شر�()  فلسطني  تصبح  >قد 
حربا Lعظم من �حلر>� �لعاملية �ل� 

شاهدها �لعا` ح� �آل2..." 
>قا@ < خطابه �لتا(�ي هذ� �لذ� 
Lطوَ@  >ُيَعّد  �قيقة،   ١١٥  xستغر�
خطا� < سبيل �لدفاF عن �لقضية 
مسألة  يناقش  >هو  �لفلسطينية، 
�ملشر�ين �ليهو� �لر�غبني < ��جر) 

.m فلسطني:
L(�ضيها  �>لة  كل  تبيح  ال   �aملا"
��جر)   > يرغب  من  كل  �جر) 
.ليها، .�a كانت �ملسألة Eر� �لرغبة 
 ��لبنجا  > >يوجد  ��جر)؟   >
فرضنا  >لو  مشر�،  ماليني   ٥ �آل2 

 m. ��جر)   > (غبو�   yهؤال  2L
Lمريكا فهل Eر� (غبتهم هذf ت|( 
Lمريكا  على  �ألمم  هيئة  تفر�   2L
 �aفإ L(�ضيها؟   > قبو�م   �>جوَ
كا2 هذ� �ملبدL ُيعت| مبدL مغلوطا < 
تعت|>نه   �aفلما Lمريكا >< غcها، 

صحيحا < فلسطني فقط؟
.2 مشر>F �لتقسيم يع¢ 2L يصبح 
L(�ضي  نصف  من  Lكثر   > ��لعر
.مكا2   > >يصبح  Lقلية،  �لبال� 
يقيمو� �م هنالك مملكة   2L �ليهو� 
سياسية متلك �لسيطر) �لتامة. >هذ� 
ُجعل  لو  كما  متاما  فاسد،  حل 

�لعر� Lقلية < كل فلسطني".
aكرُته  �لذ�  "هذ�  قائال:   nضاL<
عن �لد>لة �ملستقلة < فلسطني حيث 
مضمونة  Lقلية  فيها  �ليهو�  يعيش 
�لصهيونيني،  ُيرضي  ال  قد   xحلقو�
ال  �لنا¥   yهؤال (ضا  عد�   2L .ال 
يع¢ بالضر>() 2L ترمي هيئُة �ألمم 
�لعرَ� < فلسطني بالظلم، >ترتكب 
�ألمم   xميثا متاما  ينا<  ما  ضدهم 

�ملتحد). (�ملرجع �لسابق)
 (Fلدفا�) جريد)   �مند> >سّجل 
موقف �لسc ظفر �هللا خا2 < قاعة 
على  �لتصويت  قبل  �ملتحد)  �ألمم 

قر�( تقسيم فلسطني كاآل¦:
خا2  �هللا  ظفر  'مد   cلس� ">wض 
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�لتقسيم  على  �مل  Lخر]  مر) 
'ا>لة  بيانه  >كا2   ..yشعو� *لًة 
با(عة.. فقد نا�] �لقو� .m حتكيم 
�سُتهدفت  �جلمعية   2. قائال:  �لعقل 
من  يو�   > ُشوهَد  ضغٍط  ألعنِف 
منافيا  مشر>عا  >تنا>َ@  �أليا�، 
للعد�لة >�ملنطق >�لقانو2. >` تسَلم 
 aألّخا� منطقه  فيه عن  >�حد)  نقطة 
�لالaعة،  >نقد�ته   ��لذ( >لسانه 
 ��لعر �ملند>بني  Lحَد  ¨عُت  ح� 
�لتقسيم   F<مشر Lخفق   �a. يقو@: 
يقيمو� متثاال   2L  ��لعر >جب على 
>قو)  �مته  تقديًر�  �هللا،  ظفر   cللس
منطقه >حكمته قائال: .نه .�a ُفر� 
فرضا   ��لعر على  �لتقسيُم)   �L)
سيكوL 2هل �أل(�ضي �ملقدسة منهم 
ضحاياf، >سوn يتر� .قر�(f جرحا 
يندمل،  ال  �لد>�  �ملجلس  هذ�   >
 > >�لشكو�  �لريب   cيث  nسو<
Lهل  نفو¥   > �لغربية  �لد>@  نيا7 
 m. Lفريقيا  ©ا@  من  �ملتر�مية  �لبال� 
لكم:  Lقو@  �حلق  فإ2  ªسيا.  سهو@ 
.2 هذ� �لتقسيم سيقضي على �لسال� 
قضاy م|ما." (جريد) "�لدفاF" عد� 

(١٧-١٠-١٩٤٧
�العتبا(  بعني  �ألخذ  من  بد  ال 
 ` حيث  ªنذ��،  �لسائد)   Fأل>ضا�
تكن قد مضت .ال فتر) يسc) جد� 

�لثانية،  �لعاملية   ��حلر  yنتها� على 
قد  �لعا`  بلد�2  معظم  >كانت 
ألمريكا  مباشر   aنفو حتت  >قعت 
L> (>سيا؛ مبع» Lنه كا2 بوسعهما 
�لبلد�2   fهذ على  �لضغو®  مما(سة 
لتغيL) cيها. ` تكن تلك هي حالة 
�لد>@ �لفقc) فقط بل معظم �لد>@ 
هذ�  حتت  كانت  Lيضا  �أل>(بية 

�لنوF من �لضغو®.
فلسطني  تقسيم  قضية  ُقّدمت  >ملا 
للمناقشة < �ألمم �ملتحد) عا(ضت 
�لتقسيم   F<مشر �لعربية  �لد>@ 
لعد�  مقنعة  �Lلة  >قدمت  بشد) 
�لتقسيم، .ال 2L 'مد ظفر �هللا خا2 
متاما  غّير  �لذ�  �لبطل  aلك  كا2 
Eر] �ملناقشة عندما قا@ < خطابه 
�لظلم  على  مبنية  �لقضية   fهذ  2.
>Lنه   ،nإلنصا�< للعد@  منافية 
�ملتحد)  �ألمم  من صالحيا7  ليس 
2L تقر( تقسيم بلد من بال� �لعا` 
خالفا إل(��) Lهله، لذلك kب على 
�ألمم �ملتحد) L>ًال 2L تعر� �لقضية 
< 'كمة �لعد@ �لد>لية لتبّت فيها 
ح� نعرn هل �ّق لألمم �ملتحد) 

مناقشة مثل هذf �ألمو( �L ال.
نفو¥   > قويا  خطابه   cتأث >كا2 
مند>° بعض �لد>@ .a ناشد بعضهم 
< كلماִדم �ألمم �ملتحد) 2L ترجع 

L>ًال .m 'كمة �لعد@ �لد>لية. 
>بعد �ملناقشا7 < �للجا2 �خلاصة، 
ملا حا2 موعد �القتر�F على تقسيم 
فلسطني، سعى 'مد ظفر �هللا خا2 
سعيا مشكو(� جد� جلمع �ألصو�7 
فتكلم  �لتقسيم،  قر�(  ضد  �لالjمة 
�>لة  منها   @<� عد)  مند>°  مع 
.نه  ح�  "ليبcيا"،  >�>لة  "هاي�" 
aهب للقاy �ملند>� �لليب�c "مستر 
يقيم  �لذ� كا2   xلفند� �ينس" < 
فيه، فأكد �ملند>� �لليبL �cنه لن 
يصو7 لصا± قر�( �لتقسيم، >قا@ 
تو�جه ضغوطا  حكومتنا   2. Lيضا: 
شديد)، فقد Lتلقى توجيها من بلد� 
لذلك  �لتقسيم  لصا±  Lصو7   2L
kب 2L حتا>لو� 2L يكو2 �لتصويت 
بلغك   �a. لسكرتcته:  >قا@  �ليو�. 
�ليو� من بلد� �L شيy فال ترفعيه 
�ليو�. ² قا@ ملحمد  .ّ� < جلسة 
aلك  فعلت  لقد  خا2:  �هللا  ظفر 
ح� ال يصل¢ �L توجيه 8صو³ 
قلته  �لذ�  (Lيي  >Lعطي  �لتصويت 

لك. 
>�لد>@  Lمريكا   7L) عندما  >لكن 
wLا  �لقضية   fهذ  > معها  �ملتحالفة 
�ألصو�7  ´ع  من  بعد  تتمكن   `
 m. بآخر <L �ملطلوبة جلأ7 بطريق 
تأجيل �لتصويت عليها ح� تضغط 



٢٦

اجمللد الثاني والعشرون، العدد احلادي عشر- ربيع األول والثاني ١٤٣١ هـ  - آذار / مارس٢٠١٠ م التقوى

على بعض �لد>@ �ألخر] لكسب 
تأخر   2L �لنتيجة  >كانت  Lصو�ִדا. 
�لضغو®  فمو(ست  �لتصويت، 
�ل�  �لد>@  بعض  على  �لشديد) 
من  �لتقسيم  قر�(  iالف  كانت 
>قبل  له.  مؤيد)  فصا(7  قبل، 
صد>( �لقر�( جاy مند>� "هاي�" 
له  >قا@  خا2  �هللا  ظفر  'مد   m.
عرفَت  لقد   :fعينا �غر>(قت  >قد 
>لكن¢  للتقسيم،  �ملعا(�  (Lيي 
بال��  من  L>�مر  �ستلمت  �آل2 
كما  �لتقسيم.  حق   > Lصو7   2L
نتيجة  (Lيها  غّير7ْ  Lيضا  ليبcيا   2L
فصوتت  �ألمريكية،  للضغو® 
لصا± تقسيم فلسطني بعد 2L كا2 
 .fنه سيصّو7 ضدL كدL مند>ֲדا قد
(بتصرn من "حتديث نعمت" ³ 
٥٣٥-٥٣٦، >سلسلة L*دية ³ 

(٣١٢-٣١٣
�لغاشم  �لقر�(  هذ�  صد(  >عندما 
نوفم|/  ٢٩  > فلسطني  بتمزيق 

تشرين �لثا� ١٩٤٧ ند� به سيا�) 
ظفر �هللا خا2 ¸اطًبا �لغر� < بيانه 

�لتا� �لذ� قرfL عنه نائبه:
>لقد  �لنهائي،  �لقر�(  �iذ  "لقد 
�حلق  جانب   > >عمْلنا  جاهْدنا 
لتبصcكم، >حا>لنا 2L نريكم طريق 
�حلق كما (Lيناf. >لكن ضمcنا < 

 cكم >مصcلساعة متأ` ملص� fهذ
مبا�ئكم. �aكر>� �لد>@ �لك|] �ل� 
سبقتكم.. �aكر>� صولتها >�aكر>� 
عد�   ،Fلدفا� (جريد)  مصcها". 

٣٠ نوفم|/تشرين �لثا� ١٩٤٧)

Nمؤ�مر� �الستعما
يكّن  �لعر°  �لعا`  كا2  بينما 
كل  �أل*دية  �إلسالمية  للجماعة 
�لتقدير >�الحتر��، >Lبنا¹ها �دمو2 
.خال³  بكل  >قضاياهم   ��لعر
>'بة، ¨عت �ألL 2ُaك| كذبة < 
Lك|  �لعيو2   7Lقر< �لفتر)،  تلك 
 ،yألبريا� حق   > �(تكبت  خيانة 
 nلو¸ حسنني  �لشيخ  Lصد(   a.
من  بإشا()  فتو]،  مصر  مف� 
ظفر  �لسيد   cبتكف  ،x<)فا �مللك 
�هللا خا2، >طالب بعزله من (ئاسة 

>�j() �خلا(جية �لباكستانية.. 
>عندما ُنشر7 هذf �لفتو] كانت 
ֲדا  قا�  �ل�  �خلدما7  aكريا7 
 > حديثًة  خا2ْ  �هللا  ظفر  �لسيد 
 �aLها2 �لعر�، >.2 �لزعماy �لعر
من مصر >غcها من �لد>@ �لعربية 
ظفر  'مد  مو�قف  شاهد>�  �لذين 
من   yفا< Lكثر  كانو�  خا2..  �هللا 
منه  تقدير�  >Lكثر  �ملذكو(،  �ملف� 
 > >خدمهم  بلدهم  عن  ��فع  ملن 

بشد)،   fفعا(ضو �لد>لية؛  �ملحافل 
�ملصرية،  �لصحُف   fبفتو� >ند�7 
�هللا  ظفر  �لسيد  بإسال�  >�عترفت 
للد>@  �جلليلة  >خدماته  خا2 
من  بضعة  يلي  فيما  نقد�  �لعربية. 

 .(cألقو�@ �لكث� fهذ
للجامعة  �لعا�  �ألمني  كتب  L>ًال: 
 Pعز� �لر3ن  عبد  سعا�7  �لعربّية 
�لفتو]  نشر7  جريد)   m. باشا 

�ملذكو() فقا@:
"ظفر �هللا خا� Nجٌل مسلٌم 0 نشهد 
عليه %ال قوال حسًنا �عمًال حسًنا. 
�لدفا[   =  �ً̂ كب حًظا   aَ�cُ �قد 
 dNأل�  eNمشا  =  Pإلسال� عن 
�7لية  مو�قف  �له  �مغاNֲדا. 
Nها  مشهو�N 7فاًعا عن �إلسالP قدَّ
�ملسلمو�."  عليها   jشكر�  lُلنا�
عد�  �لقاهر)،  "�ألخبا("،  (جريد) 

 (١٩٥٢/٦/٢٣
مقاًال  "�ملصر�"  جريد)  >نشر7 
�لفتح  cبو  3cد   nلألستا شامًال 
 ºْنِعْم به ِمن كافر"، حتدcَ" :2بعنو�
خا2ْ  �هللا  ظفر  مو�قف  عن  فيه 
�إلسالمية �ملجيد) حيث جاy فيه: 

قد   sملف� فضيلة  كا�   �n%�...."
�ִדمه بالكفر، فَأْنِعْم بظفر �هللا خاْ� 
كافر�، �ما cحَوَجنا %$ عشر�t من 
cمثاله من �لكفاN �لكباN." (جريد) 
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 قصاصا7 بعض �لصحف تشيد 8دما7 'مد ظفر �هللا خا2 
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"�ملصر�" �١٩٥٢/٦/٢٥ نقال عن 
Eلة "�لبشر]" سبتم| ١٩٥٢ Eلد 

(١١٩³ ١٨
خشبة  3cد  سعا�7   m�L كذلك 
باشا بتصر�ه .m جريد) "�لزما2" 
يونيو   ٢٥ عد�ها   > �ملصرية 
بأ`  يشعر  .نه  قا@  ١٩٥٢ حيث 
ظفر  سعا�)   m. ُنسب  مما  شديد 
 �%" قائال:   nضاL< خا2ْ.  �هللا 
ظفر  �لسيد  �7cها   sل�  tخلدما�
�لعر+  ��لعا0   Pلإلسال خاْ�  �هللا 
 tٌخدما خاصة  �مصر  عامة 
جليلة يدين له ֲדا �لعاَلُم �إلسالمي 

�مصُر." 
} قاz: "%ن� cشعر بأ� = عنقي 
7َيًنا {و هذ� �لرجل �لعظيم �لذ| 
لبال7|،  جليلة   tخدما  ~7c
 jذ�  dالمتعا� شد�   =  ��%ن
هذ�  بصد7  cُُفتيت   sل� �لفتو~ 
Eلة  عن  (نقال  �لكب^."  �لرجل 
Eلد   ١٩٥٢ سبتم|  "�لبشر]" 

(١٢٥³ ١٨
>صّر« فضيلة �ألستاn خالد �مد 
�ليو�"  "Lخبا(  جريد)   > خالد 
"cصبح  بعنو�2:   ١٩٥٢/٦/٢٦

�ألبر�N كافرين":
"�ظفر �هللا خا� بالنسبة %لينا Nجل 
مسلم كامل �إلسال�n%� .P كا� 

 Nَالستعما� يو�جه  �لذ|  �لرجل 
بالغته  من  شامخ   tج��  =
جعل  �لذ|  ��لرجل  �صدقه.. 
 �n% ..ُهللا �حلَق على لسانه �قلبه�
 �ً̂ كا� هذ� �لرجل كافًر� فإ� كث
يصبحو�   �c يو��7ّ   Nألبر�� من 
كافرين على هذ� �لنحو.." (نقًال 
�لبشر] Eلد ١٨ عد�  عن Eلة 

سبتم| ١٩٥٢ ١٣٢³)
 :"y7 �ملسا<cكتبت جريد) "ب<
�لشيخ  بني  عظيم   eفر "هنا� 
 zلو� �ظفر �هللا خاْ�: فاأل��
 �n%� يعمل،  ال  �لكنه  مسلم 
عمل فإنه يعمل للتفرقة.. �ظفر 
للخ^،  عامٌل  مسلم  خاْ�  �هللا 
�لكرمي  تعا$ �ع = كتابه  ��هللا 
�إلميا�  بني  �ية  كل   =� �7ئما 
 َ̂ ��لعمل �لصا�.. ما cبعَد تكف
�ملسلمني عن �إلميا� �عن �لعمل 
عد�   ،yملسا�  7<cب) �لصا�؟" 

٢٢٤ بتا(يخ ١٩٥٢/٦/٢٩)
كتبت Eلة "ªخر ساعة" �ملصرية 
حتت   ١٩٥٢ ف|�ير/شبا®   >
عنو�2 با(j: �لرجل �لذ| يصلي 

= هيئة �ألمم �ملتحد�:
�ملسلمني  Lقد(  ِمن  �لرجل  ">هذ� 
�لبال�  خدمة   > ֲדم  يوثق  �لذين 
�إلسالمية. هو (جل متدين يؤ�� 

كا2  لو  L>قاִדا، ح�   > �لصال) 
 f¹��L Lصبح  >قد  �لطائر)..   >
للصال) < Lֲדاy �ألمم �ملتحد) Lمًر� 
مألوًفا لد] سائر �لوفو�. >هو ال 
يذ>x �خلمر مطلًقا، >�ذ� غالبية 
>�لشرقية  �لغربية  �لوفو�   yعضاL

متتنع عن شرֲדا < حضرته".
>قالت Lيضا: ".2 �لسيد ظفر �هللا 
خا2 ��فع عن قضية مصر مر�7 

."(cكث
قا@ صاحب �لفضيلة �لشيخ 'مد 

.بر�هيم سا` بك:
ُيتهم   2L �ملؤ`  �ألمر   2L "نر] 
سعا�) �لسيد ظفر �هللا خا2ْ بالذ�7 
بالكفر، >هو َمن َتعِرn.. �لرجل 
�حلريص  �إلسال�،  8ُلق  �ملتخلق 
ما  كل   > >سننه   fتقاليد على 
�لسيد   )�j >لقد  عنه.  يصد( 
من  Lكثر  مصر  خا2ْ  �هللا  ظفر 
�إلسال�  عن  يد�فع   fيناL)< مر)، 
قضاياهم   )jيؤ�< >�ملسلمني 
 yمتحمسا لكل ما من شأنه .عال
(�لبال¼  >Lهِله."  �إلسالِ�  كلمة 

٢٤ يونيو ١٩٥٢)
"�ألهر��"  جريد)  >كتبت 
 ١٩٥٢/٦/٢٧ بتا(يخ  �لقاهرية 
ֲדا  يفخر  "مو�قف  عنو�2:  حتت 

:"eلشر�
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بعض �لصحف �لعربية تقدN جهو7 
بفتو~  �تند7  خا�  �هللا  ظفر  �مد 

مفs مصر
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 = مصر  ممثلي  cحد  "حتّد� 
�ألمم  �يئة  �لعمومية  �جلمعية 
به  يفخر  موقف  عن  �ملتحد� 
�مد  �لسيد  �َقفه  كله   eلشر�
خاNجية  ��ير  خا�  �هللا  ظفر 
�لباكستا�. ففي �جلمعية �لعمومية 
لألمم �ملتحد� cلقى عن فلسطني 
�لشهيد� خطبة �ستغرقت ثال� 
يتنا�z خال�ا   0 كاملة   tساعا
جرعة ما1 ��حد�.. �cثبت قو� 
%ميانه بالدين �إلسالمي �بالوطن 
��ستبكى..  بكى  �لقد  �لعر+. 
Nجل  بأنه  �جلميع  لـه  �شهد 
 ��ط كرمي،  مسلم  عظيم، 
صميم، سياسي حكيم، �متمكن 
من �للغة �إلجنليزية كأحد cبنائها 

."nمن �لعلما1 �ألفذ�
 m. ضافت �جلريد) قو�ا �ستنا��L<
�ملعلوما7 �ل� تلقتها من مصا�( 

موثوقة ֲדا:
 "�لعل صاحبنا �لسيد �مد ظفر 
�هللا خا� هو �لشخص �لوحيد من 
 =  ��Nلبا� �لسياسية   tلشخصيا�
ال  �لذ|  �حلاضر  بالوقت  �لعا0 
يفاNقه �لقر�� �ملجيد cبد� ، �يصلي 
�لقبلة  مستقبال   tصلو�  س 
�لشريفة حتت كل ¡ا1 �فوe كل 
dNc �= جو �لسما1 حيث حتمله 

�لغر@   $%  eلشر� من   tلطائر��
�ال  �جلنو@،   $%  zلشما� �من 
 Pإلسال� فضائل  بيا�  عن  يتأخر 
بالقلم ��للسا�، ��لعمل  ��اسنه 
�ألمم   tقاعا  = ح£  بأحكامه 

�ملتحد�".
�حلميد  عبد  �لسيد  قا@  كذلك 
Eلة   > ُنشر  له  مقا@   > �لكاتب 
خا�  �هللا  "ظفر  بعنو�2:  "�لعر°" 

بطل قضية فلسطني":
"..... كا2 صو7 ظفر �هللا خا2، 
حينذ��،  باكستا2  خا(جية  >jير 

�ألمم   >  �jً)با َعَلًما  كا2  >�لذ� 
سنة،  عشرين  مد]  على  �ملتحد) 
مبو�قفه �لعظيمة < كل قضية عربية 
>.سالمية.. قضية فلسطني، >قضية 
>قضية  .(يتcيا،  >قضية   ،cكشم
من  >ثا(  قا�  ما  >كل  �جلز�ئر.. 

قضايا �لشعو� �ملقهو(). 
 ºقد تو�فر7 < ظفر �هللا خا2 ثال<
صفا7 جعلته من Lبرj �لشخصيا7 
 fy�)< فكا2  �ملتحد)..  �ألمم   >
تا(يخ حافل < سياسة بال�f، كما 
فذ�،  >'اميا  قدير�  خطيبا  كا2 
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جانبيه  من  �لقانو2  >كا2 حجة < 
 >  f)<� فأما  >�إلسالمي.  �لد>� 
سياسة بال�f فلعله كا2 ثالث �لثالثة 
�>لة   yنشا. حركة  تزعمو�  �لذين 
>(ئيسها  jعيمها  مع  باكستا2، 
�أل>@ 'مد علي جنا«، >مع لياقت 
�ا.   y�)j< (ئيس   @<L خا2  علي 
>Lما مقد(ته �لقانونية فقد Lّهلْته فيما 
�لعد@  بعد ليكو2 قاضيا < 'كمة 
�لد>لية، ² (ئيسا �ا لسنو�7 عديد) 
 [<L ² ،ختم بعدها حياته �لسياسية
.m بيته < باكستا2 بعيد� عما جر] 
فيها من Lحد�º حزينة < �لسنو�7 
 > >قته  Lمضى  لعله   <L  ..(cألخ�
فقد  �لكرمي.   2ªللقر  cتفس كتابة 
يؤ��  >كا2  متدينا  مسلما  كا2 
�لصال) < >قتها < قاعة صغc) عند 

مدخل مب» �ألمم �ملتحد).. 
Lعتقد  >لكن¢  �ملذهب  قديا�  >هو 
>جه  على  باإلسال�  يدين  كا2  Lنه 
 > قد(ته  Lما  سليم..  صحيح 
 Fأل¨ا� .ليه  تشّد  فكانت  �خلطابة 
مد]  على  يرجتل  >هو  >�لعقو@ 
جلستني  �ستغرقت  ساعا7،  ست 
كاملتني < Eلس �ألمن، خطابا عن 
قضية كشمc >حقِّ Lهلها < تقرير 
عن   Fلدفا� بطل  مصcهم!.....Lما 
مشر>F فلسطني �ملوحد) فكا2 'مد 

ظفر �هللا خا2ْ، �لذ� حشد < �فاعه 
كلَّ  فلسطني   > �لعر°  �حلق  عن 
مو�هبه >مقد(ته �خلطابية >�لقانونية 
خطبـه  كانت  كما  >�لسياسية. 
صا�قة،  .سالمية  بر>«  تنبض 
>بإميا2 قو� بأ2 �لشعب �لفلسطي¢ 
�لباكستا�  �لشعب  جد�()  جدير 
>غfc من شعو� �لعا` بأ2 يتحر( 
من �حلكم �ل|يطا�، >من �لزحف 

...yلصهيو� على �لسو��
�ل�  �لقانونية  �حلجج  من  >كانت 
�ألمم   2L خا2  �هللا  ظفر  ساقها 
�ملتحد) ال متلك بتاتا �حلق < تقسيم 
L(�ضي Lية �>لة من �لد>@.... ح� 
 <L (لد>لة مستعمر� fلو كانت هذ
لشعبها  متر>�  هذ�  >.منا  'مية. 

 > >ليس  >حدهم....  >سكاwا 
�ملتحد) >ال < قو�عد  ميثاx �ألمم 
لألمم  يبيح  ما  �لد>�  �لقانو2 
تفر� على شعب من   2L �ملتحد) 
 Fjيو< نفسه  يقسم   2L  ��لشعو
هنا�..  >قطعة  هنا  قطعة  L(ضه 
�لعد@  'كمُة  ُتسَتْفَتى   2L >طلب 
يوجه   2L< �ألمر،  هذ�   > �لد>لية 

.ليها هذ� �لسؤ�@: 
 <L  - �ملتحد)  �ألمم  متلك  "هل 
 2L Lعضائها-  ميلك �L عضو من 
توصية  تصد(   2L  <L قر�ً(�  تفر� 
تتعلق بأ� خطة لتقسيم فلسطني، 
L> تقسيم �L >طن < �لعا`، ضد 
مو�فقتهم  >بد>2  سكانه  (غبـة 

عليه؟"
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">< خال@ يو� L> يومني نشطت 
كل   > �لصهيونية  �ألجهز) 
�ألبيض  �لبيت  ��خل  مـكا2، 
>��خل  �لكـوجنر¥،  >��خل 
>�j() �خلا(جية �ألمريكية، >��خل 
عا(ضت  بال�   > �خلا(جية   ()�j<
�متنعت   <L �لفيلبني  مثل  �لتقسيم 
>ح�  ليبcيا..  مثل  �لتصويت  عن 
لألمم  �لعا�  �ألمني  مكتب  ��ِخَل 
�لنا¥  Lكثر  كا2  �لذ�  �ملتحد) 
>.قامة  فلسطني  لتقسيم  *اًسا 
صوتت  فلما  �ليهو�ية..  �لد>لة 
�جلمعية �لعامة �نقلبت Lصو�7 عد� 
�لنهائي  �لقر�(  >صد(  �لد>@،  من 
مع  صوتا  >ثالثني  ثالثة  بأغلبية 
ضد  صوتا  عشر  >ثالثة  �لتقسيم 
ممتنعة  Lصو�7  >عشر)  �لتقسيم، 
عن �لتصويت.. 2L �L قر�( تقسيم 
�لالjمة  باألغلبية  ظفر  فلسطني 

>عليها سبعة Lصو�L 7خر]! 
"...... >قف ظفر �هللا خا2 على 
منصة �جلمعية �لعامة لألمم �ملتحد) 
يلقي خطابا يفيض باملر�().. >لكنه 
Lيضا ينظر فيه .m بعيد.. >يتنبأ مبا 
سوn يترتب على هذ� �لقر�( من 
نتائج >عو�قب، لن تنجو منها تلك 
�لد>@ �ل� حتمست >�ندفعت لتقيم 
�لد>لة �ليهو�ية فوL xنقا� �لوطن 

خا2  �هللا  ظفر  قا@  �لفلسطي¢.. 
�ليو�  aلك   > �ملدّ>�  خطابه   >

�حلزين: 
من  Lكثر  نفعل   ` .ننا  "تقولو2 
فلسطني  من   �yجز نأخذ   2L
Lمر  هذ�  أل2  �ليهو�  فيه  ليقيم 
 yهؤال  fجتا "�إلنسانية"  تقتضيه 
"�ملضطهدين". لو كا2 ما تقولونه 
تفتح  بأ2  مقترحاتنا  لقبلتم  صدقا 
من  عد��  لتأ>�  Lبو�ֲדا  �>لة  كل 
>ال  �م  >طن  ال  �لذين  �ليهو� 

مأ>].. >لكنكم ´يعا (فضتم. 
تقو@  بأكملها..  قا()  "Lستر�ليا.. 
�ملساحة"   cصغ" بلد  فأنا  ال، 
>مز�حم �لسكا2! >كند� تقو@ ال، 
فأنا Lيضا مساح� صغL< (c(�ضي 

مكتظة بالسكا2. 
">�لواليا7 �ملتحد)، مبُثلها �إلنسانية 
�لشاسعة  >مبساحاִדا  �لعظيمة، 
ليس  ال،  تقو@:  ��ائلة،  >مو�(�ها 

هذ� هو �حلل....
�عو�  تقولو2:  ´يعا  ">لكنكم 
فلسطني..   m. يذهبو2  �ليهو� 
>هنا�  �لفسيحة،  �أل(�ضي  فهنا� 
.ليها  فليذهبو�  �ملز�هر..  �القتصا� 
هنا�  تكو2  >لن  عنا..  بعيد� 

متاعب >ال مشاكل..!!
 ºينقلب صوته �لساحر >هو يتحد<

عن �ملو�قف "�إلنسانية" �ل� تّدعيها 
هذf �لد>@ .m صو7 من �لتحذير 
>�لنذير >هو يوجه كالمه .L mمريكا 

>Lشياعها قائال: 
Lنكم  �آل2  تتذكر>�   2L "Lنصحكم 
 .yصدقاL  m. غد�  حتتاجو2   nسو
Lنصحكم 2L تعرفو� Lنكم < حاجة 
�أل>سط..   xلشر�  >  yصدقاL  m.
تلك   �شعو من  جتعلو2   �aفلما
حتّطمو�  ال  لكم؟   yعد�L �لبال� 
بأيديكم مصاحلكم < تلك �لبال�." 
(Eلة "�لعر°" �لعد� ٢٩٥، حزير�2 

عا� ١٩٨٣)

 j1 هذ�N� تلعب Nصابع �الستعماc
 tملؤ�مر��

�لسبب  ما   ،Ã)لقا�  @yيتسا قد 
�لقاصي >�لد��،  لتكفc من ميدحه 
>�لذ�̀  يّدخر جهد� < �لدفاF عن 
 2L ببساطة ��ملو�قف �لعربية؟ �جلو�
�الستعما( خاn من �عو) �جلماعِة 
�إلسالمية �أل*دية �ملسلمني لتوحيد 
من  خيفة  L>جس  كما  صفوفهم، 
�لعر� ِمن  مو�قف �أل*دية لصا± 
ِقبل .مامها >Lبنائها �ألفذ�a كأمثا@ 
 nمد ظفر �هللا خا2، >خا' cلس�
من صمو� �لد>@ �إلسالمية < >جهه 
صفا >�حد�، لذلك عمد .m تز>ير 
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�حلقائق >.ثا() �لفرx �إلسالمية ضد 
عن  �أل*دية  �إلسالمية  �جلماعة 

طريق بعض �ملأجو(ين.
>تدليال >متثيال على aلك نو(� فيما 
 > منشو(  مقا@   >  �)< ما  يلي 
Lحد  بقلم  �لعر�قية   (yألنبا�) جريد) 
�خليا®  علي   aألستا� كتاֲדا  كبا( 

�ألفند�، >ها� نصه:

 1�N� تلعب sل� Nصابع �الستعماc"
�لقا7يانية = كل مكا�.....

 ليس هنا� سو] سبب >�حد >هو 
 �)<� يلعب  �لذ�  �الستعما(  .صبع 
 xلشقا� لبّث  �لقضية   fهذ  > هاما 
>�لتفرقة بني �ملسلمني �لذين ال �jلو� 
بانتظا( �ليو� �ملوعو� �لذ� يقومو2 
�لبال�   cلتطه �لثانية  Äولتهم  فيه 
�لصهيونية  L(جا¥  من  �ملقدسة 
Lصحاֲדا   m. فلسطني  >.عا�) 
 2L لشرعيني. .2 �الستعما( �شى�
>تز>@  هذ�،   ��لعر حلم  يتحقق 
�لكثc من  �ل� حتمل  �>لة .سر�ئيل 
 m. سبيل تكوينها.. فيعمد > xملشا�
.ثا() �لشقاx بني طو�ئف �ملسلمني 
بإثا() �لنعر�7، لتقو� بعض �لعناصر 
ֲדم،   cلتشه�< �أل*دية  فئة   cبتكف
بني   xلشقا�  m. aلك  يؤ��  ح� 
باكستا2 >بني بعض �لد>@ �لعربية 

"ظفر   cبتكف صحفها  تقو�  �ل� 
باكستا2  �هللا خاj< "2ير خا(جية 

�لذ� يتبع �لطريقة �أل*دية.
يذكر>2   yلقر�� من   �cكث >لعل 
باكستا2   > �لعناصر  بعض  'ا>لة 
 �L (�إلسالمستا2)  تأسيس  قبل 
>aلك  �إلسالمية،  �لد>@  جامعة 
 > �إلسالمية  �لد>@  كافة  Äمع 

١٩٥٠ jجريد) �حلضا() عد� ٧ متو

سياستها   cلتسي >�حد)  منظمة 
كياwا  على  >�ملحافظِة  �خلا(جية 
�ملحا>لة   fهذ  2L .ال  >�ستقال�ا، 
با7y بالفشل بعد 2L >قف بعض 
معا(ضا.  موقفا  منها  �لعناصر 
 7�L ل�� �>كا2 من ´لة �ألسبا
�ملشر>F هو سال«  .m فشل هذ� 
ليد  �الستعما(  نا>له  �لذ]   cلتكف�
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 fجو< > f<بعض �ملتطرفني ليشهر
�لذين تبّنو� �ملشر>F �ملذكو(، ألwم 
"قا�يانيو2 >ما(قو2 عن �إلسال�".

ما   �c �لقر�1  بعض  يظن  �قد 
 =  Nالستعما� ل  تدخُّ من   jكرnc
 lلقضية ليس %ال �ليد �حلد� jهذ
��لظن، %ال c ¦c§كد للقر�1 بأ¦ 
ل  تدخُّ على  �الطال[  كل  مّطلع 
�الستعماN = هذj �لقضية، %c nنه 
 tبالذ� فيها   �يستغّل  �c  zحا�
حر@  cثنا1   ١٩٤٨  Pعـا

فلسطني.
كنت حينئذ cحرN %حد~ �لصحف 
�لصحف  من  �كانت  �لفكاهية 
عهدها.   = �ملعر�فة  �النتقا7ية 
 zمسؤ� موظف   َّ̈ % Ncسل  �قد 
�لدبلوماسية   tيئا�� %حد~   =
�ألجنبية = بغد�7، يدعو¦ ملقابلته. 
�ملديح  �كْيل  �ملجاملة  تقدمي  �بعد 
على �ألسلو@ �لذ| �ّتبعه = �لنقد 
�لقا7يانية  �جلماعة  cنتقد   �c Nجا¦ 
 �Nملذكو� �جلريد�   tصفحا على 
بألذ[ طريقة ممكنة، أل©ا �اعة 
 ª7قة عن �لدين. فأجبته = باNما
 jعلم شيئا عن هذc ألمر بأ¦ ال�
�لذلك  معتقد�ִדا  �عن  �جلماعة 
فز�7َّ¦  cنتقدها.   �c  �ميكن ال 
 = تبحث   sل� �لكتب  ببعض 

cنه  كما  �لقا7يانية،   tمعتقد�
 �c عسى t7¦ ببعض �ملقاال��
كتابة   = عبا�Nִדا  بعض   �تنفع
 �c ملوعو�7. ��ستطعت� aمقاال
cّطلع على بعض عقائد �جلماعة 
من مطالعة �لكتب �لs ��7¦ ֲדا 
cجد   0  sل��  ،Nملذكو�  zملسئو�
تكف^هم  على   zيد شيئا  فيها 
عد�  �بعد  �عتقا7|.  حسب 
 ¦Nيعذ  �c منه  طلبُت   tمقابال
عن تلك �ملهمة نظًر� العتقا7| 
بني   eلشقا� يسّبب  nلك  بأ� 
مثل   = �إلسالمية  �لطو�ئف 
فأجا@   .tبالذ� �لوقت  nلك 
ليسو�  هؤال1   �% cال  قائال: 
علما1  كّفرهم  �قد  مبسلمني، 
 = �إلسالمية  �لطو�ئف  �يع 
��ند. فقلت له: %� cقو�z علما1 
من  حجة  cقو~  ليست  ��ند 
بأ�  تصر   sل� �لقر�نية  �آلية 
 Pلقى %ليكم �لسالc ال تقولو� ملن
%ال  منه  كا�  فما  مؤمنا.  لسَت 
�c قاz غاضبا: هل cّثرtْ فيك 
عن  فخرجَت   ،Pلقو� 7عاية 
قا7يانيا،  �cصبحت   ،Pإلسال�
فقلُت  عنهم.  تد�فع   tخذc�
متهكًما: كْن على يقني يا هذ�، 
بأ¦  �7ّعى   �c cستطيع  ال  بأ¦ 

�لكلمة   jهذ  = ما  بكل  مسلم 
قضائي  من  بالرغم  مع¯،  من 
�ملسلمني،  بني  �لسنني   tعشر�
بضعة كتب  مطالعة  تكفى  فهل 

للقا7يانية �c جتعل� قا7يانيا؟
على  تر77|   zخال �طلعُت  �قد 
�لوحيَد  لسُت  بأ¦  ��يئة   jهذ
 lناc ملهمة، بل هنا�� jملكلَّف ֲדذ�
�خر�� يشاNكون� �لتكليف. كما 
c 0 ¦cكن �لشخص �لوحيد �لذ| 

Nفض، بل Nفضه غ^| cيضا.
 >  ١٩٤٨ عا�  aلك  كا2 
من   yجز فيه  �قُتطع  �لذ]  �لوقت 
لقمًة  >ُقّد�  �ملقدسة  �أل(�ضي 
 2L للصهيونيني. >.� Lظن  سائغة 
.قد�� ��يئة �ملذكو() على مثل هذ� 
للكر�ستني  فعل   َّ�)َ كا2  �لعمل 
�أل*دية  �جلماعة  نشرִדما  �للتني 
تقسيم  مبناسبة  �لعا�  aلك   >
فلسطني، >كانت .حد�Åا بعنو�2 
"هيئة �ألمم �ملتحد) >قر�( تقسيم 
 > تبحث  كانت  �ل�  فلسطني"، 
 yخلفا�  > ُ�بر7  �ل�  �ملؤ�مر�7 
>�لصهيونيني،  �ملستعمرين  بني 
>كانت �لثانية بعنو�2 "�لكفر ملة 
�ملسلمني  حتث  >كانت  >�حد)"، 
�لصفـوn >´ع  على توحـيد 
�لصهيونيـني  ملحـا(بة  �ملا@ 
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�ملقدسـة  �لبـال�   cتطـه<
من L(جـاسهم.

بنفسي  عليه  �طلعت  ما  هذ� 
>�ثق   �.< �حلني،  aلك   >
ما  �أل*ديني  بأ2   xلوثو� كل 
جلمع  �جلهو�  يبذلو2  ��مو� 
>توحيد  �ملسلمني  كلمة 
 �صفوفهم، >يبحثو2 عن Lسبا
على   yلقضا� للمسلمني  تتيح 
صنيعة  �للقيطة  .سر�ئيل  �>لة 
�الستعما(  فإ2  �ملستعمرين، 
بعض  حتريك  عن   Æيتو� لن 
بقصد  ֲדم   cللتشه �جلها7 
(جريد)  �لكلمة."  تشتيت 
-٢١ بتا(يخ  �لعر�قية   (yألنبا�)

(٩-١٩٥٤
فتا>]  عن  �لنظر  >بغض 
�ملسيئة  >�لتصر�ا7   cلتكف�
 ��لعر �جلماعة iد�  �ا ظّلت 
�ينيا  معت|) هذf �خلدمة >�جبا 
صامد)  >ظلت  >Lخالقيا، 
عن   Fللدفا �أل>@  �لصف   >
حقوقهم، >ما ��خر7 >سعا < 
�حتاجت  كلما  خدماִדا  تقدمي 
.ليها �لد>@ �لعربية. نذكر فيما 
�ألخر]  �خلدما7  بعض  يلي 
�ل� Lسدִדا �جلمـاعة .m �لبال� 

�لعربية >�لشعـب �لعـر°.
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صحف تشيد Äهو� 'مد ظفر �هللا خا2 
 �حلل قضايا �لعر


