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 لقد أدينا واجبنا تجاه قضية السالم
 وعلى العالم كله أن يبذل جهوده إلنقاذ السالم

 . صبري أبو المجد: بقلم 

قضيت أربعة عشر يوما في زيارة، خاطفة إلى ألمانيا االتحادية، كانت أول زيارة لي إلى تلك                
 . الم العربي، ذات الصالت الوثيقة القديمة بمصر والعةالدول األوروبي

.. …"شتتجارت" وبالرغم من مرض قاس مفاجئ، وبالرغم من عملية جراحية أجريت لي في             
إال أنني أجريت لقاءات عديدة ومكثفة، مع عدد غير قليل من كبار الصحفيين األلمـان، ومـع    

والبرلمانـات اإلقليميـة    " البوند سـتاج  " عدد غير قليل من أعضاء مجلس البرلمان االتحادي         
 . سواء تلك التي تحكم ألمانيا، أو تقف في المعارضة. …ادات األحزاب األلمانيةوقي

 . …إن لم تكن في قلب العالم كله… وأنت في ألمانيا، تحس بأنك في قلب أوروبا 

هناك تستطيع وبسهولة أن تقرأ في نفس اليوم كل الصحف الصادرة في أوروبا وأمريكا، كما               
ات العالم ما عدا اإلذاعات العربيـة بـالطبع، وتـرى فـي             تستطيع أن تستمع  إلى كل إذاع      
 . أحدث أخبار العالم… التليفزيون وبالصورة الملونة غالبا

وأنت في ألمانيا، تستطيع أن تتصل بكل دول العالم، وأن تعرف كل ما تريد معرفته عن دول                 
 .!إال عن بلدك. …العالم

لعربية، والصحف المصـرية بوجـه       أن تقرأ الصحف ا    - وبكل أسف شديد   -فأنت ال تستطيع  
بل أنك عنـدما تريـد أن   .  إال بعد أيام كثيرة من صدروها   – إذا قرأتها على اإلطالق      -خاص

تعرف أي خبر جديد عن بلدك، وتتصل بسفارتك، ال تستطيع أن تجدا أحدا في هذه السـفارة،                 
 أو بسبب عدم وجود     أو بسبب اإلجازات،  . …" مغلقة للتحسينات " ولمدة أيام، ألنها في الغالب      

 . أي مسئول قادر، حتى على أن يرد على أي تليفون

خالل األربعة عشر يوما التي قضيتها في ألمانيا االتحادية متنقال في كل أقالميهـا بالطـائرة                
والقطار، والسيارة، قارئا لمعظم صحف العالم، مستمعا إلى كثير من إذاعات أوروبا وأمريكا،             

… قيادات الصحفية والسياسية، بل وإلى كثير من أفراد الشعب األلماني         متحدثا إلى كثير من ال    
خالل األربعة  عشر يوما تستطيع أن تجـد فـي           . …رجاال ونساء، عماال وفالحين ومثقفين      

معظم ما تقرؤه وما تسمعه مع إجماعا ال مثيل له، على أن مبادرة الرئيس السادات للسالم، قد                 
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ن األلماني بصورة خاصة، إلى حد لم يحدث من قبل وبصورة           هزت الوجدان العالمي، والوجدا   
 . ال مثيل لها في التاريخ الحديث

أن شعب ألمانيا، مثال، الذي ذاق مرارة الحروب ألكثر من مائتي عام، والذي فقد في الحربين                
أكثر من ثلث رجاله ونسائه، والذي دمرت منازله ومصانعه         . …األولى والثانية . …العالميتين

 . …ن خالل ربع قرن من الزمانمرتي

.. …هذا الشعب الذي تحمل من أثار الحروب المدمرة ما لم يتحمله شعب آخر في هذا العـام                
 .  إحساسا بأهمية وخطورة مبادرة السادات للسالم- حقيقة–هو أكثر شعوب العالم 

 أو  ولقد كانت الدموع تنهمر من عيني في بعض األحيان، حينما كنت أجد موظفا فـي فنـدق                
تشيد باسم السادات، عندما كانت تعرف      … عامال في مطعم، أو بائعة في محل كبير أو صغير         

أنـور  . …أنني قادم من مصر، وأنتسب إلى الشعب الذي يقوده بإيمان وإخـالص وجـدارة             
وكم كنت أشعر بالسعادة البالغة عندما كنت أزور مصنعا كبيرا، أو مزرعـة             ..    …السادات

في المصنع أو في المزرعـة، يهتفـون باسـم          … ير من العمال والفالحين   صغيرة، فأفاجأ بكث  
 -أي مصري _ مصر، وباسم السادات، ومبادرة السادات للسالم، عندما يعرفون أن مصريا ما            

 . يوجد بين ظهرانيهم

أنني أحسست بعد أربعة عشر يوما قضيتها فـي ألمانيـا           : وبعبارة موجزة، أستطيع أن أقول      
أن مبادرة السادات للسالم قد محـت كـل أثـر للدعايـة             .… شرقها وغربها  شمالها وجنوبها، 

 .. …الصهيونية في ألمانيا وقد كان للدعايا الصهيونية  أثرها الكبير على الشعب األلماني

عرف الشعب األلماني كله، أن العرب يريدون السالم، وأنهم قد تقدموا في سبيل تحقيق السالم               
 . لقيام بها، أو حتى يتخيل القيام بهابخطوات لم يكن أحد يتوقع ا

لو لـم تحقـق إال      . …وأستطيع أن أقول، وبضمير مستريح أن مبادرة الرئيس السادات للسالم         
هذا الهدف وحده، وهو هز الضمير العالمي، وتحويل الرأي العام العالمي إلى جانب العربـي،         

 . رالكان ذلك وحده كافيا لتدليل لى أن المبادرة نجحت نجاحا كبي

خالل األربعة عشر يوما التي قضيتها في ألمانيا، وكل العالم يعرف مدى قوة النفوذ الصهيوني               
فيها، أحسست بأن الغشاوة التي كانت قد وضعت على قلوب وعقول الشعب األلمـاني، منـذ                

عقدة " هذه الغشاوة التي كانت تجعل كل ألماني، أسير         .. …هزيمته في الحرب العالمية الثانية    
للفكر الصهيوني الذي ال يتيح لـه أن يفكـر فـي             " عبدا" لم يرتكبه، وتجعل كل ألماني      " بذن

المصالح العاجلة للشعب األلماني، وإنما يفكر دائما وبصورة قاطعة فـي مصـالح إسـرائيل               
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ذنوب هلتر التي   " تكفير" والصهيونية ودفع الديون المفروضة على ألمانيا إلسرائيل، ومحاولة         
 .  اليهود، ولم يرتكبها أبدا الشعب األلمانيارتكبها ضد

أقول أن هذه الغشاوة قد رفعت تماما لم يعد المواطن األلماني يتخوف مـن اتهامـه بمعـاداة                  
 . السامية، ألنه ينطق أية كلمة يمكن أن يفهم منها أنها ضد إسرائيل

إرهاب ال مثيل لهـا     لم يعد المواطن األلماني، يخشى أن يبدي رأيه فيما تقوم به إسرائيل من              
 . ضد العرب في المناطق التي تحتلها إسرائيل بقواتها

الصهيوني الذي كنت تجد له تأثيرا في كل مصـنع،          " اللوبي" لم يعد المواطن األلماني يحذر      
وفي كل متجر، بل وفي كل صحيفة من الصحف األلمانية، وكل مؤسسـة مـن المؤسسـات                 

 . ، وما صغرما كبر منها. …االقتصادية األلمانية

 وقد التقيت بكثير من     -لم أسمع . …خالل األربعة عشر يوما التي قضيتها في ألمانيا االتحادية        
 لم أسمع أية كلمة دفـاع       -القيادات ذات الميول الصهيونية، وذات االتجاهات المعادية للعرب       

ننـي فـي    عن حكومة إسرائيل، أو عن السياسة اإلسرائيلية التي تتبناها حكومة بيجين، بـل أ             
بعض األحيان كنت أجد، قيادات ذات اتصاالت قديمة بالصهيونية العالميـة تهـاجم حكومـة               
بيجين، وتعلن أنه بسياسته التعسفية هذه يضر الشعب اليهودي، أن لم يكن يعمل بسياسته تلـك                

 . على اإليقاع به في أخطر المواقف وأصعب الظروف

وذوو العالقات القديمة بالصهيونية، والمتعاطفون     كل ما كان يقوله هؤالء الملتصقون بإسرائيل        
ال " تعليقا وتعقيبا على األحداث السياسية الجاريـة اليـوم        … كل ما كان يقوله هؤالء    . …معها

ال تشتركوا في وأد هذا الوليد الصغير الذي ولد فـي           " و.. …"تقطعوا حبل الحديث عن السالم    
 ". في مدينة السالم1977نوفمبر 

أعطوا اإلسرائيليين فرصة أخرى لعلهم فيها يقلبـون حكـومتهم   " … له هؤالء   كل ما كان يقو   
المتعنتة ويجيئون بحكومة أخرى جديدة يمكن أن تتقدم في طريق السالم خطوات جديدة يمكن              

 ". أن تساهم في تحقيق السالم

ـ                 ة وأذكر أنه في لقائي مع مسئول كبير في صحيفة ألمانية احتد النقاش واحتدم بصـورة عنيف
 . كادت تعجل بإنهاء اللقاء

كان المتحدث، الصحفي، قد وضع نفسه أسير فكرة معينة، لم يكن يستطيع أبـدا أن يتحـول                 
لـتكن  " عنها، تلك الفكرة مؤداها أنه ما دام الرئيس السادات قد قال في الكنيست اإلسـرائيلي                

ما أوضحت له   فيجب أن تكون فعال حرب أكتوبر آخر الحروب فل        "حرب أكتوبر أخر الحروب   
لم يكن يعني أال أنهـا لـن        " لتكن حرب أكتوبر آخر الحروب    " أن الرئيس السادات عندما قال    
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تكون آخر الحروب، إال إذا تحقق السالم العادل، وإال إذا ردت حقوق الشعب الفلسطيني إليه،               
ـ         … وفي مقدمتها إقامة دولته    ة التـي   وإال إذا تم جالء القوات اإلسرائيلية عن األراضي العربي

 .. … بما فيها مدينة القدس1967احتلت في عام 

أذكر أن هذا المتحدث الصحفي لم يقتنع بوجهة النظر تلك، رغم وضـوحها، وكـان يكـرر                 
وكان يقول أننا   " أنه ليس معنى إمكانية تحقيق السالم ضرورة إشعال نيران الحرب         " باستمرار

 . ……رنسية واألمريكية واإلنجليزيةهنا في ألمانيا، ال نضيق ذرعا بجيوش االحتالل الف

 . بل أننا نطالب بوجودها، وندفع ثمن نفقتها

وحاولت أكثر من مرة أن أوضح له، أن األوضاع في ألمانيا تختلـف عـن األوضـاع فـي                   
إسرائيل والبلدان العربية، وأن الحكومة األلمانية هي التي بادرت بالعدوان على الحلفـاء فـي               

ت العالم إلى تلك الحرب المدمرة التي كان يجب أن يـدفع ثمنهـا              ، وهي التي قاد   1939عام  
، ولم نحتـل    1967هذا بينما نحن العرب لم نهاجم إسرائيل في عام          . …الشعب األلماني ككل  

أراضيها، ولم نرتكب في حق الشعب اإلسرائيلي الجرائم التي ارتكبتها حكومة هتلـر خـالل               
ولم تجىء عصابات مـن     .أللماني، لم يطرد من أرضه    كما أن الشعب ا   . الحرب العالمية الثانية  

ثم إن ألمانيا ليست فلسطين     . شتات األرض لتستولى على أرض الشعب األلماني المطرود منها        
 !!!.كما أن إنجلترا وفرنسا وأمريكا ليست إسرائيل

والذي حذرني منه بعـض     … اذكر أن هذا الصحفي الذي اشتهر عنه معاداته للقضية العربية         
عندما وجد األبواب موصدة في وجهه عند       … "هامبورج" ة األشقاء العرب، المقيمين في      األخو

مناقشة القضايا السياسية الكبيرة، حاول الدخول في أحاديث جانبية، ليست بذات قيمة، فأثـار،              
 موضوع األستاذ هيكـل وقـد انتهـز هـذا           - وكان هذا موضوع استغراب من جانبي      -مثال

 فأثار قضية الديمقراطية، وهاجم اإلجراءات األخيرة التي اتخـذت          الصحفي الزميل الفرصة،  
بحق بعض الزمالء من الصحفيين الذين كتبوا مقاالت في الخارج، رأت الجهـات المسـئولة،               
ووفق كل األعراف والقواعد القانونية، ضرورة مساءلتهم عما تضمنته تلك المقاالت من آراء             

 . وأفكار

لكبير، أن مصر لم تتخذ إجراء استثنائيا واحدا ضد أي ابـن مـن     وقد قلت للصحفي األلماني ا    
لم تبعـث بـه إلـى       . لم تستولى على ممتلكاته وأمواله    . لم تصادر حرية فرد مصري    . أبنائها

ية الجبهـة الوطنيـة     وكل ما صدر من قوانين وقرارات وإجراءات لحما       . المعتقالت والسجون 
ومن الواضح أنه من حـق      . إنما صدر في ظل القانون وباسم القانون      . …والسالم االجتماعي 

أية دولة في العالم أن تفرض سلطتها باسم القانون وفي ظل القانون على أي فرد من أفرادها،                 
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معـارك  كما أن واجب أية دولة في العالم أن تحمي جبهتها الداخلية، وأن تحول دون نشـوب                 
 . دموية يمكن أن يضار منها مستقبل الشعب وحاضره

وقلت، فيما قلته للصحفي األلماني الكبير، أنتم هنا في ألمانيا، قد أصـدرتم قانونـا يحـرم أن                  
يتولى أي يميني أو يساري  متطرف، أي منصب حكومي بل أنكم هنا في ألمانيا قد وضـعتم                  

يقوم بالتدريس في أية مدرسة حكوميـة أو أيـة          قانونا أخر يحرم على أي ماركسي لينيني أن         
وقد فصلتم الكثيرين من األساتذة والمدرسين من وظـائفهم ألنهـم اعتنقـوا             . جامعة حكومية 

فما لجئوا إلى المحكمة الدستورية العليا، أيدت المحكمة الدستورية العليـا           . الماركسية اللينينية 
 . إليها من هؤالء األساتذة والمدرسينوجهة نظر الدولة، ورفضت كل الدعاوى التي قدمت 

ألننا لم نحرم على أي معتنق لفكر ماركسي لينيني تولى الكثير           . …أننا أكثر منكم ديمقراطية     
من الوظائف، كل الذي فعلناه أننا حرمنا النشاط الماركسي اللينيني، وفرقنا بين الفكـر الـذي                

وبين النشاط السياسي الذي يسـتهدف      .. نيعتنقه المرء، والذي ال يحرمه أو  ال يجرمه القانو         
 . إثارة الطبقات

وعاد الزميل الصحفي الكبير إلى موضوع األستاذ هيكل مرة أخرى وراح يدافع عنه دفاعـا                
لو أنك عدت إلى أرشيف جريدتك الكبرى، وهو أرشيف أل شك أنـه هائـل               : وقلت له . حارا

بالذات، وقد تكون بتوقيعك أنـت      وخطير، لوجدت به بعض المقاالت التي كتبت في جريدتك          
 .. …تهاجم فيها األستاذ هيكل وتتهمه بأشنع التهم

وألول مـرة   … وعاد الزميل الصحفي الكبير مرة أخرى إلى إثارة موضوع هيكل مرة ثالثـة            
من يكون هذا األستاذ هيكل الذي تدافع عنـه         : كدت أخرج عما عرفت به من هدوء، فقلت له        

الل هذه الفترة الطويلة، في الوقت الذي لم تكتب فيه فـي حياتـك      خ.. …كل هذا الدفاع الحار   
 . كلها كلمة واحدة تؤيد فيها الحق الغربي؟

وليس أكثر من مواطن مصري من      … أنه ليس أكثر من صحفي من بين ألفي صحفي مصري         
 . بين األربعين مليون مصري

 . …إلطار المحددوال أعتقد أبدا أنه هو شخصيا يستطيع أن يقبل أن يخرج عن هذا ا

… وكنت أرجو أال أتطرق إلى هذه الزاوية الجانبية من الحديث         .وانتهت المناقشة عند هذا الحد    
هو فـي رأيـي مـن أخطـر         . …لوال أنني أريد أن انتهز الفرصة ألدخل في موضوع آخر         

وأعني به غياب تمثيلنا السياسي في الخارج بصـورة عامـة،           .…الموضوعات على اإلطالق  
 . يا بصورة خاصةوفي ألمان
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 أثرا للدبلوماسية المصرية، بصورة خاصة، والدبلوماسية العربيـة         - بكل أسف  –أنني لم أجد    
 . بصورة عامة في كل أنحاء ألمانيا

تنشر بعض الصحف األلمانية بحسن قصد أو بسوئه، لست أدري الكثير مـن األخبـار عـن                 
وموقـف الحكومـة    .  من الصحة  مصر، وهي أخبار كلها، أو بعضها، مفتراة، وال أساس لها         

األلمانية االتحادية المشجع للعرب في الغالب، والقريب إلى مصر في الواقع، يعطي السـفارة              
المصرية الحق في أن تكذب هذه األخبار، بل أنني أعتقد أن كثيرا من هذه الصـحف، حتـى                  

. ذه التكذيبات بدون توجيه من الحكومة األلمانية أو من وزارة خارجيتها، سوف ترحب بنشر ه            
ال يهتم أبدا بما ينشر في الصحف األلمانية وبالتـالي          . …من بعثاتنا الديبلوماسية  … ولكن أحدا 

 . فهو لن يهتم بأن يكذب منه ما يستحق التكذيب

وخالل األربعة عشر يوما التي قضيتها في ألمانيا في فرانكفورت، بون، هـامبورج، بـرلين،          
زرت كثيرا مـن    .  الصحفيين األلمان الكبار والصغار    قابلت عشرا من  . …شتتجارت، ميونخ 

 وأقولها  -لم أجد . …دور الصحف األلمانية الصغيرة والكبيرة في الكثير من العواصم األلمانية         
 .  أي آثر لبعثاتنا الدبلوماسية في بون-بضمير مستريح

لخارج بصـفة   وضعف بعثتنا الدبلوماسية في بون، يقودني للكالم عن تمثيلنا الدبلوماسي في ا           
وأنا هنا أتوجه بالحديث إلى السيد محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية المصرية، والذي             . عامة

 من خيرة من مثلوا مصر في كينشاسا أو في بون أو في             - خلقا وسلوكا ووطنية   -أعتبره بحق 
 . غيرهما من العواصم األجنبية، خير تمثيل

ليس مبعثه أننا كنا معا في سجن واحد، هو سجن           وهذا الرأي    -ومحمد إبراهيم كامل في رأيي    
 وإنما مبعثه ما سمعته عن محمـد        - وكان وقتئذ أصغر المسجونين سنا     1947قره ميدان عام    

وما سمعته عنه من كثير عـن السـفراء العـرب           . إبراهيم كامل في ألمانيا وفي غير ألمانيا      
 . واألجانب في ألمانيا أوفي غير ألمانيا

 بما لديه من معرفة كاملة بتمثيلنـا الديبلوماسـي فـي            –اهيم كامل أن يقود     يستطيع محمد إبر  
 ثورة إصالحية هامة وخطيرة في مجـال        -الخارج، بعيوبه ونقائصه والثغرات الموجودة فيه     

 أننا يجب أن نغير تماما      - وبمنتهى الصراحة والوضوح   –التمثيل السياسي في الخارج وأقول      
عض منا فيما يتعلق بمدى أهمية منصب  السـفير، أو الـوزير             وجهة النظر الموجودة عند الب    

 . المفوض، أو حتى القائم باألعمال

أن هذا المنصب الديبلوماسي سواء كان في عاصمة دولة من كبريـات دول العـالم أو مـن                  
هو من أخطر المناصب على اإلطالق وأعتقد أن هذا المنصب يجب أال يتـواله          . …صغرياتها
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ال يجب بعد اليوم أن     . لصون، إلى أبعد حدود اإلخالص، لبلدهم ونظام حكمها       إال األكفاء المخ  
أو … أو إلبعاد شخص مـا      . …يكون منصب السفير هنا أو هناك بمثابة ترضية لشخص ما           

 . على األقل لمنح ما فرصة الحصول على مغنم مالي ينقذه من ورطاته المالية

أن نعيد النظر تماما في كل      . … في بلجراد ولشبونة   لقد أن األوان، بعد مأساتنيا الديبلوماسيتين     
منصب ديبلوماسي في الخارج، وأن ننظر إليه نظرة جديدة تماما، تختلف اختالفنا كبيرا عـن               

 . نظرتنا في الماضي

وأقول بمنتهى الصراحة والوضوح، أن أي سفير أو وزير مفوض، أو حتى قـائم باألعمـال،                
 في مكانه دقيقة واحدة، ألن وزارة الخارجية ليسـت          ال يجب أن يبقى   . …يخطئ خطأ صغيرا  

هي التي تدفع ثمن هذا الخطأ، وإنما مصر كلها، بما فيها ومن فيها هي التي تدفع ثمـن هـذا                    
 .وغالبا ما يكون الثمن غاليا. الخطأ

وما أكثر ما شكونا من بعض سفراء، يلقون محاضرات، ويتحدثون إلى شباب عربي في لندن               
وكان كله يسـىء    " كاسيتات" ر ما واجهنا هؤالء بما كانوا يقولونه مسجال على          مثال، وما أكث  

أو أعطـوه   . …إلى سمعة مصر، وإلى نظام الحكم المصري، وكانوا يقولون لنـا انتظـروا            
وما أكثر ما شكونا من سـفراء ووزراء مفوضـين وقـائمين            . الفرصة لعله يعود إلى صوابه    

جرة بالعمالت األجنبية في البالد التي يمثلون فيها بلـدهم،          باألعمال، يتولون هم بأنفسهم المتا    
كان يقال لنا اصبروا علـيهم      … ومع كثرة شكونا منه كشعب    . …وهي عمليات محرمة قانونا   

ولقـد  . لعل ضميرهم الوطني يستيقظ فيعدلوا عن تلك التجارة المعيبة والمهيأة  المحرمة قانونا            
لتـي حـدثت مـن بعـض ديلبوماسـيينا فـي            سئلت ذات يوم عن رأيي في بعض المآسي ا        

وإن المسـئولين   … فكان ردي أنهم ليسوا هم المسئولون وحدهم عن هذه المآسـي          .…الخارج
 .الحقيقين هم الذين ابقوا هؤالء في مناصبهم رغم ما بدر منهم من أخطاء ومآسي

العالمي إلى  أعود ألقول، أننا وقد كسبنا الرأي العام        . …وأعود إلى ما سبق أن بدأت به مقالي       
جانبنا، ينبغي أن نغير بعض وجوهنا الديبلوماسية في الخارج، التي شوه وجودهـا صـورتنا               

 . التي أشرقت بعد مبادرة الرئيس السادات للسالم

أن شعوب العالم كله، التي اهتز وجدانها وضميرها بمبادرة الرئيس السادات للسالم يجـب أن               
كما أن قوة دفع مبادرة الـرئيس       . ا لمسئوليتنا الجديدة  تظل على تفهمها لقضيتنا، وعلى إدراكه     

السادات للسالم في الخارج يجب أن تزداد وتتضاعف لكي تؤدي اآلثـار الطيبـة المرجـوة                
من خالل صحافة واعية تعالج قضايانا الخارجية بعمق، من خالل بعثات ديبلوماسية            . …منها

صرية الوطنية القومية، بل ومن خـالل       مخلصة واعية، مؤمنة بالخطوط الرئيسية للسياسة الم      
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بعثات رسمية وشعبية نبعث بها بين حين وآخر إلى بلدان العالم وشعوبه، لنشـرح قضـيتنا،                
 . ولنوضح وجهة نظرنا، ولنحافظ على قوة دفع مبادرة السالم

 :  أننا قد أدينا واجبنا تجاه قضية السالم– وبضمير مستريح أيضا -وأقول في النهاية

قدمنا العروض التـي تفيـد قضـية السـالم          .  في طريق السالم إلى أبعد حد ممكن       فقد سرنا 
 . ولن نستطيع بأية حال من األحوال أن نقدم أية عروض بعد تلك التي قدمناها…العالمي

لقد أدينا واجبنا تجاه قضية السالم كأفضل وأحسن وأشجع ما يكون األداء، وعلـى  شـعوب                 
ضية السالم في الشرق األوسط لم تعد أبدا قضية إقليمية تهم           فإن ق . السالم في الشرق األوسط   

وإنما أصبحت قضية  دولية كبرى يتعلق بها مصير العـالم           .…,شعوب الشرق األوسط وحدها   
 . ككل

لقد أعلنا على لسان قائد مسيرتنا أنور السادات أنه ال تنازل عن شـبر واحـد مـن األرض                   
سرائيلية عن كل األراضي التي احتلتها إسرائيل بعـد         العربية، وأنه ال بد من جالء القوات اإل       

وأنه البد من عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسـطيني         . 1967 يونيو   5عدوانها علينا في    
 أن  - عربا كانوا أم إسرائيليين أم أمـريكيين       -وعلى الجميع .. بما فيها إقامة دولته على أرضه     

شرق األوسط بناء على الحلـول التـي اقترحهـا          يتفهموا هذه الحقيقة، وأن يعالجوا مشكلة ال      
 . لقد أدينا واجبنا ويبقى على اآلخرين أن يؤدوا واجبهم أيضا: الرئيس السادات

 .صبري أبو المجد




