
قضايا

صقر أبو فخر

انتهى الــجــزء األول مــن هــذا املقال 
بأربعة تصويبات متعلقة بأحداث 
مغلوطة وردت في مــذكــرات مضر 

بدران. هنا الجزء الثاني واألخير.

تصويبات ال بد منها
-5 يكشف املــؤلــف أن دائــــرة املــخــابــرات هي 
َمن أّسس »الجمعية العلمية امللكية«، وأنها 
هـــي مـــن دفــــع مــيــزانــيــة الـــعـــام األول، وهــي 
عن  فضاًل  فيها،  للعلماء  مجلًسا  شّكل  مــن 
اللجنة العلمية املؤلفة من أكاديميني كبار، 
وهـــي مــن ابــتــاعــت أهـــم تكنولوجيا الــرصــد 
الــلــيــلــي )ص 99(.  املـــنـــظـــار  آنــــــــذاك، وكــــذلــــك 
وهــــذا الــكــالم هــو ربـــع الــحــقــيــقــة. والحقيقة 
الــفــلــســطــيــنــي،  الـــبـــروفـــيـــســـور  أن  ــة  ــلـ ــامـ ــكـ الـ
أنـــطـــوان زحـــــالن، هـــو صــاحــب الـــفـــكـــرة، وأن 
ــن أقــنــعــوا  ــ ــة مــــن الــفــلــســطــيــنــيــني هــــم َمـ ثـــالثـ
املــلــك حــســني بــفــكــرة إنـــشـــاء جــمــعــيــة علمية 
بني  الهائلة  العلمية  الفجوة  اكتشاف  غــداة 
إســـرائـــيـــل والـــعـــرب الـــتـــي فــضــحــتــهــا بــجــالء 
ووضـــوح حــرب 1967. وهــم: وليد الخالدي 
وبــرهــان الــدجــانــي وأنـــطـــوان زحـــالن نفسه. 
وقد اقتنع امللك حسني بجدوى الفكرة، لكنه 
اشترط أن يكون الثالثة أعضاء في مجلس 
املدير  الجمعية، وتولى زحــالن موقع  إدارة 
الــعــام. وكــان ذلــك في 1969 ال في 1968 كما 
ورد فـــي الــكــتــاب )صــقــر أبـــو فــخــر، أنــطــوان 
الفلسطينية،  األنتلجنسيا  زحالن وضمور 
 .)2020/  9/  9 الـــجـــديـــد،  الــعــربــي  صــحــيــفــة 
اآلن، ربما أحال امللك حسني مهمة اإلشراف 
الخفي على الجمعية إلى املخابرات العامة، 
ألن من بني غايات الجمعية وأهدافها رصد 
الفكرة،  لكن  اإلسرائيلية.  العلمية  الــقــدرات 
في األساس، لم تكن فكرة املخابرات العامة 
على اإلطالق. وفي أي حال، انسحب الثالثة 
)الخالدي والدجاني وزحالن( من الجمعية 

بعد حوادث أيلول 1970. 
6 - يــروي مضر بـــدران أن مــصــوًرا محترًفا 
ــّور في  مــتــعــاوًنــا مـــع املـــخـــابـــرات الــعــامــة صــ
ســنــة 1968 مـــن بـــلـــدة أم قــيــس حـــركـــة لـــواء 
إســرائــيــلــي كــامــل داخـــل إســرائــيــل، حــني كان 
الجوالن على بعد  إلى شمال هضبة  يتجه 
التصوير  عملية  وأن  الــكــيــلــومــتــرات.  مــئــات 
جرت في يوم عاصف ماطر، والضباب تكاد 
ال ترى عبره شيًئا، وجاءت الصور واضحًة 
تــمــاًمــا، حــتــى أنـــه شــاهــد عــلــم لـــواء غــوالنــي 
الصور  أرســـل  وأنـــه  السجائر،  علبة  بحجم 
الــذيــن اســتــعــّدوا  الــســوريــني  إلـــى  وتحليلها 
عام  في  بقوة  اإلسرائيليني  وقاتلوا  لألمر، 
فــيــهــم خــســائــر وأضـــــــراًرا  وأوقــــعــــوا   ،1968
الحكاية  لــهــذه  ُذهــلــت  كبيرة )ص 99(. وقــد 
أيـــمـــا ذهـــــول؛ فــبــلــدة أم قــيــس يــفــصــلــهــا عن 
الجوالن نهر اليرموك، وهي تبعد عن طبرية 
كيلومترات قليلة جًدا، ال مئات الكيلومترات 
بحسب رواية املؤلف، وفي اإلمكان مشاهدة 
مــديــنــة طــبــريــة بــالــعــني املـــجـــّردة وبــوضــوح 
تــام. أما في يوم عاصف وماطر، والضباب 
يغمر كــل مشهد »حــتــى تــكــاد ال تــرى عبره 
شيًئا«، ثم تأتي الصور امللتقطة من أم قيس 
واضــحــة تــمــامــا، فــهــذه مــعــجــزة مــدهــشــة، ال 
من  الحديثة  التصوير  عنها وسائل  تعجز 
طراز عام 2020 فحسب، بل كان يعجز عنها 
الــدكــتــور داهـــش نفسه )ســلــيــم الــعــشــي( في 
إلــى »بــردخــة  عــام 1968. والــحــكــايــة تحتاج 

وتنعيم« بلغة النجارين.
-7 يكشف املــؤلــف أنــه كــان على عــالقــة جيدة 
مع علي بشناق رئيس القيادة العامة للجبهة 
الشعبية، وأن املخابرات األردنية زّودت أحمد 
من  بشحناٍت  بــشــنــاق،  علي  مساعد  جــبــريــل، 
)ص  وأسلحة  وقنابل  ألــغــام  بينها  األسلحة 
102(. وهــذه الرواية مفاجئة حًقا، بيد أن من 
فأحمد جبريل  اعوجاجها؛  تقويم  الضروري 
لم يكن مساعًدا لعلي بشناق، بل هو املسؤول 
األعــلــى عــنــه بصفة كــونــه األمـــني الــعــام، فيما 
علي بشناق )أبــو مـــراد( أدنــى مرتبة، مــع أنه 
أحـــد مــؤّســســي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة – الــقــيــادة 
العامة املنشقة على الجبهة الشعبية لتحرير 
ــــورج حــبــش،  ــان يـــقـــودهـــا جـ فــلــســطــني الـــتـــي كــ

وهذه غير تلك. 
-8 يورد الكاتب في كتابه أن الجبهة الشعبية 
فـــي 6 /9 /1970  فــلــســطــني خــطــفــت  لــتــحــريــر 
ثـــالث طـــائـــرات أجــنــبــيــة، حــطــت اثــنــتــان منها 
في األزرق« )ص 115(. وللدقة التاريخية، فإن 
أربع  اليوم  ذلــك  في  الشعبية خطفت  الجبهة 
طـــائـــرات: األولــــى لــشــركــة إلــعــال اإلســرائــيــلــيــة، 
ــد فــشــلــت الــعــمــلــيــة واعــُتــقــلــت لــيــلــى خــالــد  وقــ
واسُتشهد رفيقها باتريك أرغويلو. والثانية 
تــابــعــة لــشــركــة بـــان أمــيــركــان، وقـــد ُفــّجــرت في 
مــطــار الــقــاهــرة. وطــائــرتــان حطتا فــي منطقة 
يسمونها  اإلنكليز  كــان  التي  الخنا«  »قيعان 
اخــُتــطــفــت   1970/9/8 وفــــي  فــيــلــد.  داوســـــــون 
طـــائـــرة خــامــســة مـــن الــبــحــريــن تــابــعــة لشركة 
Boac وحــطــت فــي قــيــعــان الــخــنــا، فــصــار عــدد 
الطائرات ثالًثا، وُنسفت مًعا في 1970/9/12. 
-9 يتذكر املؤلف أن الجيش السوري وصل إلى 
مدينة إربد في سبتمبر/ أيلول 1970 ملساعدة 
ــذاك ضــغــط املــلــك  ــ الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة. آنــ
كي  األميركية  املتحدة  الــواليــات  على  حسني 
تبقى على الحياد في املواجهة املحتملة بني 
مضاهاة  ويــجــب  )ص117(.  وســوريــة  األردن 

هذه الرواية مع روايــة عدنان أبو عــودة التي 
يــقــول فــيــهــا إن املــلــك حــســني اســتــدعــى وزراء 
حــكــومــتــه حــني تــقــّدمــت الـــقـــوات الــســوريــة من 
الرمثا إلــى جــرش فــي سبتمبر/ أيــلــول 1970 
للحصول منهم على تفويض باستدعاء قوات 
أجنبية )يــومــيــات عــدنــان أبـــو عــــودة، مصدر 
سبق ذكره، ص 35(. والقوات األجنبية املهيأة 
للتدخل حينذاك إنما هي القوات االسرائيلية، 
األميركية بحسب  القوات  لو استبعدنا  فيما 

رواية مضر بدران. 
الــســوريــني  أن  املــــذكــــرات  يـــؤكـــد صـــاحـــب   10-
حــــشــــدوا قــــــوات عــســكــريــة عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
عسكرًيا  األردن  دخـــول  هدفهم  وكـــان  األردن، 
العقبة  الـــذي يصل ميناء  اإلمــــداد  لقطع خــط 
يـــحـــّدد  ال  وكــــالــــعــــادة،   .)224 )ص  بــــالــــعــــراق 
ــتــــرك لـــنـــا مــهــمــه  ــاريــــخ الــــحــــدث، ويــ ــاتـــب تــ ــكـ الـ
ــو يـــقـــع فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد  ــ اســـتـــنـــبـــاطـــه، وهـ
عــام 1980، أي عــام انـــدالع الــحــرب العراقية – 
إنما  الحكاية  أن مثل هــذه  االيــرانــيــة. وأعتقد 
 راجف، وتقدير موقٍف خائف غير 

ٌ
هي تهويل

واقعي، على طريقة تحليالت املخابرات التي 
لم  الفترة  مــؤامــرة. ففي تلك  كــل حركة  تجعل 
ــيـــادة الـــســـوريـــة اجــتــيــاح  ــقـ يــكــن فـــي إمـــكـــان الـ
لــقــطــع  ــه  ــائـ أنـــحـ بـــعـــض  فــــي  والـــبـــقـــاء  األردن، 
طــريــق العقبة – بــغــداد؛ فـــاألحـــوال فــي لبنان 
السوري  والوضع  املتحّركة،  كالوحول  كانت 
اإلرهابية  العمليات  جــّراء  الداخلي مضطرب 
الـــتـــي كــــان اإلخــــــوان املــســلــمــون يــقــومــون بها 
ضد مراكز النظام، خصوًصا عمليات اغتيال 
الــنــظــام. وأظــــن أن اجــتــيــاح األردن في  ــال  رجــ
تــلــك الـــفـــتـــرة ال يــمــكــن أن يــفــكــر فــيــهــا رئــيــٌس 
عيار  مــن  تحّركت،  إذا  النملة  حساب  يحسب 
متينة،  ليست  املعلومة  وهـــذه  األســـد.  حــافــظ 
وهــي مــن منتوجات الــخــوف األمــنــي األردنـــي 
فــي تــلــك الــحــقــبــة، سيما بــعــد اغــتــيــال الــالجــئ 
البكري، في  الوهاب  السوري، عبد  السياسي 
عــّمــان فــي 1980، وبــعــد تــعــّرض مــضــر بـــدران 
فـــي 1981/2/1 على  اغــتــيــال  ملــحــاولــة  نــفــســه 
التي كان  الدفاع  أيــدي عناصر تابعة لسرايا 
يقودها رفعت األسد. وفي سياق هذا الصراع 
األردن  بأعمال سفير  القائم  تعّرض  املحتدم، 
بــيــروت، هــشــام املحيسن، لالختطاف في  فــي 

الصيغة األولية التفاق عّمان في سنة 1984، 
األميركية ستتخذ  املــتــحــدة  الــواليــات  وبـــأن 
فــي سنة 1990  للكويت  الــعــراق  مــن اجتياح 
ذريـــعـــة لــتــدمــيــر قــــوة الــــعــــراق. وفــــي شــرحــه 
ــاق مــــع عــــرفــــات يــــقــــول: إن املــلــك  ــفــ قـــصـــة االتــ
حسني وضع صيغة أولية التفاق مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. وأراد عدنان أبو عودة 
أن يحصل على توقيع ياسر عرفات على تلك 
الصيغة في أثناء عشاء في املدينة الرياضية 
فـــي عـــّمـــان. فــقــال مــضــر بـــــدران لــعــدنــان أبــو 
عودة إن عرفات لن يوقع االتفاق، بينما أكد 
طارق عالء الدين )مدير املخابرات األردنية( 
ومعه عدنان أبو عودة أن أبو عمار سيوقع 
االتــفــاق قبل الــعــشــاء. وتــبــني فــي تلك الليلة 
أن عـــرفـــات لـــم يــوقــع االتـــفـــاق، ثـــم ذهـــب ولــم 
أنــه عــاد. والدليل  يعد )ص 236(. والحقيقة 
توقيع »اتــفــاق عــّمــان«، ال في تلك الليلة، بل 
ألــغــاه  الــــذي  االتـــفـــاق  ذلـــك  فـــي 1985/2/11؛ 
املــلــك حسني فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1986، ولم 
يلبث طوياًل حتى أعلن قطع روابــط األردن 
ــة والــقــانــونــيــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة في  ــ اإلداريــ
1988/7/31، أي في ذروة االنتفاضة األولى، 
وتوقف األردن عن دفع رواتب 23 ألف موظف 
فلسطيني في الضفة الغربية، وُأقيل األعيان 
ملاذا  أما  األعيان.  الفلسطينيون من مجلس 
ــوقـــع يـــاســـر عــــرفــــات الــصــيــغــة األولـــيـــة  لــــم يـ
الليلة، وقــد جــاءت بعنوان  لالتفاق في تلك 
»الكونفدرالية بني األردن وفلسطني«، فألنه 
املركزية  اللجنة  أعضاء  موافقة  يحتاج  كان 
لــحــركــة فــتــح. وبــالــفــعــل ذهـــب أبـــو عــمــار إلــى 
قــادة حركة فتح املوجودين  الكويت، وجمع 
هـــنـــاك، وعــــرض عــلــيــهــم الــصــيــغــة، فرفضها 
الــجــمــيــع، ألنــهــا تــمــثــل تـــنـــازاًل عــن الــحــق في 
أبو  وكـــان  مستقلة.  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة 
ــًدا فـــي تــلــك املــعــمــعــة، واســتــولــى  ــيـ عــمــار وحـ
عليه الغضب. ومن طرائف هذه الحادثة أن 
أبو عمار هّدد باالستقالة حينذاك، فقال له 
أبو إياد )صالح خلف(: إذًا، تقّدم باستقالة 
ــٍة الــنــص  ــ مــكــتــوبــة. فــكــتــب عـــرفـــات عــلــى ورقــ
الفلسطيني،  الشعب  جماهير  »إلــى  التالي: 
بما أن إخوتي في قيادة حركة فتح وقيادة 
الــشــعــب الفلسطيني قــد تــخــلــوا عــن دورهـــم 
وواجــبــاتــهــم كــقــادة فــي الــدفــاع عــن مصالح 
الشعب، فإني أقدم استقالتي آماًل أن تجدوا 
َمــــن هـــو أفـــضـــل مـــنـــي«، وأرســـــل الـــورقـــة إلــى 
قيادة فتح من دون توقيع. وملا قرئت الورقة 
أن  بعضهم  ورّدد  بالضحك،  الجميع  طفق 
أبــــو عــمــار لـــم يــوقــع الـــرســـالـــة، وهــــي ليست 
اســتــقــالــة بــل تــحــريــض عــلــى أعــضــاء اللجنة 

املركزية املوجودين في الكويت. 
ــبــــوءات مــضــر بــــــدران صــّحــت،  إذًا، بــعــض نــ
وبعضها خـــاب. ومـــع أنـــه مــاهــر فــي التوقع 
ــائـــد  ــه يـــنـــســـى اســــــــم قـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــمــ والــــتــــنــــبــــؤ، فــ
شــرطــة دمــشــق فــال يــتــذّكــر إال أنـــه مــن عائلة 
ــرتـــه في  ذاكـ الــحــســيــنــي )ص51(. وســنــنــجــد 
هــذا األمـــر؛ فاسم ذلــك الضابط هــو إبراهيم 
الــحــســيــنــي الــــذي اشــتــهــر ببطشه ومــواالتــه 
الشيشكلي. وكذلك ينسى اسم زميله  أديــب 
ــاســــي )ص  ــوري مــــن بـــيـــت األتــ ــســ الـــطـــالـــب الــ
53(، وهــو نــور الدين األتــاســي، طالب الطب 
الــذي اعتقل في تظاهرة عــام 1952 وسجن، 

ثــم أصــبــح الحــًقــا رئــيــًســا لــلــدولــة الــســوريــة. 
كــان  ــإذا  فـ للخطأ.  هــامــًشــا بسيًطا  وســأتــرك 
يقصد طالًبا زمياًل له في كلية الحقوق »من 
بيت األتاسي« فهو زهير األتاسي أو توفيق 
األتـــاســـي. أمـــا إذا كـــان يــقــصــد ذلـــك الــطــالــب 
الذي ُضرب وسجن بعد تلك التظاهرة فهو 
بالتأكيد نــور الــديــن األتــاســي. وكــانــت كلية 
لكلية  مجاورة  السورية  الجامعة  في  الطب 
قليلي  لــدى  الترجيحية  والــقــاعــدة  الحقوق. 
الهّمة في البحث والتقصي تقول: إن لم يكن 
إباًل فمعزى. لكن املؤكد لدي هو أن »الطالب 
الــســوري مــن بيت األتــاســي« هــو نــور الدين. 
األردن،  اســم سفير سورية في  وكذلك نسي 
أنــه من آل الصباغ )ص180(.  ولــم يتذّكر إال 
والصحيح أنه عبد الكريم الصباغ. وما دام 

صاحبنا ينسى فكيف يتنبأ. 

فلفل شّطة
قيمة أي مذكرات من مذكرات رجال السياسة 
أو األمن تكمن في ما تكشفه من املعلومات 
بما تسرده  الوقائع، ال  والخفايا وخلفيات 
مما هو معلوم بالضرورة. ومذكرات مضر 
بــــــدران مــهــمــة بـــال شــــك، لــكــنــه، ألمـــــٍر مــــا، لم 
يتطرق إلى شؤون كثيرة جًدا كبعثة روجر 
إلى  الــتــي جـــاءت  املــثــال،  فيشر، على سبيل 
األردن في فبراير/ شباط 1971 حاملة معها 
عرًضا إلقامة دولة فلسطينية، أو إلى عملية 
ــــردان الــتــكــريــتــي فـــي الــكــويــت في  اغــتــيــال حـ
مارس/ آذار 1971 وصلة االغتيال بحوادث 
أيلول 1970، أو إلى إعالن اململكة املتحدة في 
إلــى تسلل محمد  أو  إبــريــل/ نيسان 1972، 
داود عودة )أبو داود( إلى األردن، وظهوره 
على شاشة التلفزة األردنية في 1973/2/19 
ليروي أن خطته كانت تتضمن اقتحام مقر 
رهائن،  واحتجاز  عّمان  في  الـــوزراء  رئاسة 
وأن أبــو إيـــاد وأبـــو مـــازن )مــحــمــود عباس( 
هما َمــن وضــع الخطة، وتــدّبــرا أمــر جــوازات 
السفر واألسلحة والنفقات. وأبعد من ذلك، 
فقد زاغ صاحب املذكرات عن قصة محاولة 
اغتيال امللك حسني في مؤتمر القمة العربية 
فــي الــربــاط سنة 1974، وعــن خــطــاب ياسر 
عرفات في األمم املتحدة في السنة نفسها، 
وعن الحرب األهلية اللبنانية التي اندلعت 
لــلــمــخــابــرات  كـــــان  والــــتــــي  عـــــام 1975،  فــــي 
ــثـــمـــة وثــــيــــقــــة فــي  ــأن فــــيــــهــــا، فـ ــ ــ ــة شـ ــ ــ ــيـ ــ ــ األردنـ
األرشــيــف الــوطــنــي األمــيــركــي تــذكــر أن امللك 
اللبنانية  اليمينية  للمليشيات  قــّدم  حسني 
400 طــن مــن الــســالح والــذخــيــرة )أســعــد أبو 
الفرات  لبنان،  حــرب  أشعلت  أميركا  خليل، 
املذكرات  تقترب  ولم  بيروت 2017(.  للنشر، 
القواسمة في عّمان  اغتيال فهد  من حادثة 
مــجــمــوعــة  ـــــدي  أيــ عـــلـــى   1984/12/29 فــــي 
خالد  )أبــو  العملة  موسى  أرسلها  إرهابية 
العملة( الغتيال محمود تيم، وكانت مؤلفة 
مــن نــايــف الــبــايــض وشــاكــر العبسي )قــائــد 
عــصــابــة »فــتــح اإلســـــالم« فـــي مـــا بـــعـــد(. ولــم 
املــذكــرات على أي خبر ربما ينير  نعثر في 
ــــي  ــتـــال الــصــحــافــي األردنـ مــعــرفــتــنــا بــمــن اغـ

ميشال النمري في أثينا في عام 1985.
املركزية  املــخــابــرات  أن  بـــدران  يكشف مضر 
العامة  للمخابرات  األميركية جّندت عمياًل 
األردنــيــة، وطلبت منه أن يسافر إلى برلني، 
ويــلــتــقــي قــريــبــه مــحــمــود الـــزعـــبـــي )رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فــيــمــا بـــعـــد(، ويــحــصــل 
مــنــه عــلــى مــعــلــومــات تــحــتــاجــهــا املــخــابــرات 
األميركية، فما كــان مــن مضر بـــدران، وكــان 
)من  فــي حينه  األردنــيــة  للمخابرات  مــديــرا 
ــريـــل/ نــيــســان 1968 – يــونــيــو/ حــزيــران  إبـ
الـــوالء  الــعــمــيــل، ألن  1970(، إال اعــتــقــال ذلـــك 
املــزدوج غير مسموح به، ومنعه من السفر 
املخابرات  إلحاح  الرغم من  إلــى برلني على 
ــر  وزيــ ــره  ــبــ أخــ وحـــــني  )ص91(.  ــيـــة  ــيـــركـ األمـ
الــقــلــســم، أن هنري  مــــروان  خــارجــيــة األردن، 
كيسنجر كتب في مذكراته تمجيًدا للرئيس 
السوري حافظ األسد، ونقًدا أساء فيه للملك 
حــســني، بــــادر مــضــر بــــدران إلـــى وضـــع اســم 
السوداء، ومنعه من  القائمة  كيسنجر على 
أراد كيسنجر زيارة  دخــول األردن. وعندما 
عــّمــان فوجئ بأنه ممنوع مــن الــدخــول إلى 
الــبــالد، فــاتــصــل بــاملــلــك حــســني الـــذي غضب 
لــهــذا الــقــرار، وطــلــب رفــع اســم كيسنجر من 
الــقــائــمــة الـــســـوداء، لــكــن بــــدران رفـــض، وكــاد 
و162(.  )ص161  الــغــضــب  مــن  ينفجر  املــلــك 
السؤال: من أين له القوة ليرفض طلًبا للملك 
ــا الـــلـــه أن  ــــذي كــثــيــًرا مـــا دعــ حـــســـني، وهــــو الـ

يميته قبل امللك؟
يذكر مضر بدران أن لدى املخابرات املركزية 
لــلــمــعــلــومــات في  األمــيــركــيــة )CIA( مـــصـــدًرا 
قيادة حركة فتح في الكويت )ص 92(، وهو 
يوافق ما ذكره عدنان أبو عودة في يومياته 
عن أن جميل الرمحي )أبو اسماعيل(، وهو 
رفيع في  لديه عميل  كــان  استخبارية،  قناة 
حركة فتح يزوده بتقارير وافية عن أوضاع 
املقاومة الفلسطينية وعن أحوال منظماتها. 
كــمــا يكشف أن مــصــادره فــي داخـــل الجبهة 
املستوى  جــيــدة  فلسطني  لتحرير  الشعبية 

ورفيعة املرتبة )ص 110(. 
)كاتب عربي(

الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين 

خطفت في 6 /9 /1970 
ثالث طائرات أجنبية، 

حطت اثنتان منها 
في األزرق. وللدقة 

التاريخية، خطفت 
الجبهة أربع طائرات

تحت عنوان »القرار« صدرت أخيرا مذكرات رئيس الوزراء األردني األسبق، مضر بدران، الكاتب والباحث صقر أبو فخر، يقدم قراءة 
موسعة وعميقة وناقدة في الكتاب. هنا الجزء الثاني واألخير

الرئيس  نائب  إلى  مبعوثا   ،1979 عام  مطلع  في  حسين،  الملك  أرسل 
ليبلغه أن مجموعة من خمسة أشخاص في مجلس  صدام حسين، 
إنجاز اتحاد عراقي  الرئيس حافظ األسد على  الثورة اتفقوا مع  قيادة 
– سوري يكون بموجبه أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية، وحافظ 
األسد نائبا للرئيس، ومنيف الرزاز أمينا عاما للحزب بدلًا من ميشال عفلق. 
الفتك  إلى  صدام  بادر  الصحيحة،  غير  المعلومات  هذه  على  وبناء 
بالمجموعة الخماسية، فأعدمهم، وهم: عدنان الحمداني ومحمد 

محجوب وغانم عبد الجليل ومحمد عايش ومحيي المشهداني.
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عام 1981 رًدا على دعم األردن جماعة اإلخوان 
املسلمني في سورية. وقد تصاعدت العمليات 
والعمليات املضادة إلى درجة خِطرة وخطيرة 
جــدًا، ما ألجأ امللك حسني إلــى توجيه رسالة 
إلــى الــرئــيــس حــافــظ األســـد فــي 1985/11/10 
يعتذر فيها عن دعم جماعة اإلخوان املسلمني 
الــســوريــني. وتــلــك الــرســالــة تــذّكــرنــا بالرسالة 
الرئيس جمال  إلــى  امللك حسني  التي وجهها 
عبد الناصر في مارس/ آذار 1961 يطلب فيها 
الــصــفــح عــن ســيــاســة الـــعـــداوة الــتــي انتهجها 
ضد مصر. لكن امللك حسني، وخالًفا ملنطوق 
رسالته تلك، كان يعمل على أمر آخر، هو فرط 
الوحدة املصرية – السورية، وهو ما نجح فيه 

في ذلك اليوم املشؤوم 1961/9/28. 

تنبوءات وتوقعات 
يخبرنا مضر بدران أنه تنبأ بإفالس خزينة 
إيــران  الدولة في سنة 1988، وبسقوط شــاه 
في سنة 1979 خالفا لتوقعات امللك حسني، 
الــشــعــبــيــة  )إبـــــريـــــل( 1989  نـــيـــســـان  وبـــهـــبـــة 
لــن يوقع  االحتجاجية، وبـــأن يــاســر عــرفــات 

في المخابرات ورئاسة الحكومة
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