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خطاب ال�شقيري في نقابة المهن الزراعية في ذكرى الماأ�شاة يوم 15 اأيار / مايو 1948
األقاه في 15 اأيار / مايو 1966

 �ل�صيد مندوب �لرئي�ش عبد �لنا�صر .. ��خو�تي و�إخو�ني .. 
هذ� �ليوم �لخام�ش ع�صر من �صهر ��يار من �لذكرى �لثامنة 
فيه  تلتقي  �ل��ذي  �ل��ي��وم  ه��ذ�   .. فل�صطين  لغت�صاب  ع�صرة 
 جماهير �ل�مة �لعربية في حو��صر �لعالم �لعربي وبو�ديه .. 
�لثائر  �لبطل  �صعبنا   .. �صعبنا  فيه  يلتقي  �ل��ذي  �ليوم  ه��ذ� 
 �صعب فل�صطين �لمهاجر ، �صعبنا في مو�طنه وفي مهاجره .. 
 �صعبنا في مدنه وفي قر�ه .. �صعبنا في فل�صطين �لمحتلة .. 
��خو�تنا  م��ن  مليون  رب��ع   .. �لمحتلة  فل�صطين  ف��ي  �صعبنا 
 ، �لمحتلة  فل�صطين  جحيم  ف��ي  يعي�صون  �ل��ذي��ن  و�إخ��و�ن��ن��ا 
في هذ� �ليوم �لذي نلتقي فيه جميعا ب�صمائرنا وجو�رحنا 
�صباب  ب��ي��ن  ن��ظ��ام  ين�صبط  ��ن  �ل�صعب  م��ن  ��ن���ه  ��ع��ل��م  و��ن����ا 
�لتي  �لثورة-  ل�ن طبيعة  ذلك   ، فل�صطين  ورج��ال  فل�صطين 
�����ص��ار �إل��ي��ه��ا ��خ���ي ك��م��ال رف��ع��ت �ل��ث��ائ��ر- طبيعة �ل��ث��ورة لكل 
هتافاتكم  ��رى  هذ�  ��ج��ل  . من  نظام  ي�صبطها  ل  فل�صطيني 
�لجد�ر  ه��ذ�  م��ن  وخطباء  �لمي�صرة  وم��ن  �لميمنة  م��ن  هنا 
�لن�صال  �للحظة لحظة  ه��ذه  لكننا في   ، �لجد�ر  ذل��ك  وم��ن 
�لتحرير  منظمة  �لإخ���و�ن  ��يها   .. بمجامعنا  تا�خذ  �ل��ث��وري 
�لنظام؛ ل�ننا نحن في  �إلى  �لرهيبة  �ل�صاعات  تدعوكم هذه 
��ن ندخل بالدنا محررينها و�لنظام ي�صود  عهدنا هذ� نريد 
ل  �لثو�ر  ل�ن   .. �لثو�ر  نظام  ��ي�صا  هي  و�لثورية   .. ��عمالنا 
هو  ول  �لرخو  بالنظام  لي�ش  ولكنه  نظام  غير  من  يكونون 
نظام  و�إنما هو  �لم�صتهتر  بالنظام  هو  ول  �لمبتذل  بالنظام 
.. في هذ�  �ل�ح��ر�ر  �لثو�ر و�صعب  �صعب  ، و�صعبنا هو  �لثو�ر 
�ليوم نجتمع في هذه �لذكرى ، ينفتح ��مامنا تاريخنا كله ، 
�لتاريخ �لعربي كله .. ينفتح ��مامنا بدفتيه .. ��مامنا تاريخنا 
�لعربي قديمه ومتو�صطه وحديثه وتعود بنا نحن ��بناء �ل�مة 
�لعربية و��بناء �صعب فل�صطين �لذكريات �إلى ��يام كثيرة من 
��يام تاريخنا �لعربي �ل��صيل .. ��يام كثيرة وما ��كثر ��يام �ل�مة 
�لعربية في با��صائها وفي �صر�ئها ، في نعمائها وفي �صر�ئها ، 
في ��مجادها وفي ��حز�نها ، ما ��كثر ��يامنا وما ��كثر �ل�حد�ث 
�لج�صام في تاريخنا ، تاريخ �ل�مة �لعربية مليء بهذه �ل�يام 

فل�صطين  �صعب  ون��ح��ن   ، �ل��ج�����ص��ام  �ل�ح�����د�ث  ب��ه��ذه  وم��ل��يء 
 �لمهاجر نذكر في جملة ما نذكر من تلك �ل�ي��ام �لر�ئعة ، 
�لمهاجر  �ل�صعب  ن��ح��ن  ن��ذك��ر   .. �ل��خ��ال��دة  �ل�ي����ام  ت��ل��ك  م��ن 
�لهجرة  ي��وم  ن��ذك��ر   .. �لمهاجر  �ل��ث��ائ��ر  ر�صولنا  ه��ج��رة  ي��وم 
��ي��ام �ل�م��ة �لعربية .. يوم حملت �ل�م��ة �لعربية ر�ية  ك��ا�روع 
�لثورة �لكبرى .. �لثورة �لإن�صانية �لكبرى �إلى �آفاق �ل�ر�ش 
و��رجائها �لرحبة �لف�صيحة ، �صعبنا يذكر كذلك ��ياماً كثيرة 
نذكر   .. �ل��صيل  �لمجيد  تاريخنا  من  �لعريق  تاريخنا  من 
��يام �ليرموك يوم �نهزم �لرومان ��مام �لعرب وخرج بطريك 
�لرومان موليا �ل�دبار وهو ي�صيح �صالم عليك يا �صورية �صالم 
ل لقاء بعده ، وجيو�ش �لعرب تزحف �صمال فال تقف خيولنا 
�إل عند ���صو�ر �لآ�صتانة كان كذلك يوما ر�ئعاً يوم �ليرموك 
ثم تاله بعد ذلك يوم ر�ئع �آخر من ��مجادنا و�ل�يام تتالحق 
يوم  �إل��ى  بعد خلود  بعد مجد وخلود�ً  يوم ومجد�ً  بعد  يوما 
�لجيو�ش  ��م��ام  تنهزم من   .. �لعربية  و�لزحوف   .. �لقاد�صية 
زحفها  في  �لعربية  �ل�م��ة  وتنطلق  �لفر�ش  جحافل  �لعربية 
 .. �ل�صين  وحتى  �لهند  وحتى  �ل�صند  حتى  م�صرقا  �لعظيم 
�لعربية  �ل�م��ة  في حياة  ر�ئعا  يوما  �لقاد�صية  يوم  ذلك  كان 
مملوء�ً بالمجد وبذخائر �لحياة �لزكية . وكانت لنا ��يام ��خر 
كثيرة في تاريخنا يوم فتح م�صر على يد عمرو بن �لعا�ش 
كان يوماً كله ��مجاد ، كان يوماً كله �صناء وكله بهاء و�نطلقت 
من بعد م�صر جحافل �ل�مة �لعربية في �ل�صمال �ل�فريقي 
كله منطلقة كال�صهم فال تقف خيولنا �إل عند معركة بالط 
�ل�صهد�ء مخترقين م�صيق جبل طارق �لذي �صمي على ��صم 
بطل من ��بطالنا �إلى �ل�ندل�ش �صمال �إلى �لبر�ني�ش ، وتنزل 
��يام كانت  ر�يات �لفتح في �صقلية وفي جنوب فرن�صا . تلك 
�لمتو�صطة  �لع�صور  ف��ي   .. خ��ال��دة  ك��ان��ت  ��ي���ام  وت��ل��ك  ر�ئ��ع��ة 
وفي  مجيدة  و��ياما  ر�ئعة  ��ياماً  �لعربية  �ل�م��ة  تاريخ  �صجل 
ع�صرنا �لحديث �صجلنا كذلك ��ياماً ر�ئعة بكل ��مجادها ��يام 
�ل�صتقالل ��عياد �ل�صتقالل في �ل�مة �لعربية ، يوم ��صتقلت 
م�صر كان يوما خالد� في تاريخ �ل�مة �لعربية .. ويوم ��صتقلت 
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و�ل�ردن  ولبنان  �صوريا  �لعربي  �لم�صرق  في  �لعربية  �لبالد 
وتون�ش  ليبيا  �لعربية  �لبالد  كذلك  ��صتقلت  يوم   ، و�لعر�ق 
و�لجز�ئر يوم رفعت هذه �ل�صعوب �لعربية ر�يات �ل�صتقالل 
وكانت فرحات كال�مو�ج على �ل�ثير دخلت �إلى بيوتنا ودخلت 
�ل�يام  بتلك  و�متال�ت جو�رحنا  نفو�صنا  �إلى خيامنا وغمرت 
�لر�ئعة وبتلك �ل�يام �لخالدة كانت هذه �صيرة �ل�مة �لعربية 
في ��صتقاللها ، ��ما في �إر�دتها �لثورية فقد �صهد هذ� �لتاريخ 
عظيما  �ل��ث��وري��ة  �لإر�دة  ف��ي  يوما  كذلك  �لمعا�صر  �لعربي 
ور�ئعا وخالد� هو يوم 23 تموز / يوليو كل هذه �ل�يام تنفتح 
��مامنا �لآن بذكرياتها ونحن نقف في 5 ��يار / مايو ونلتقي 
على هذ� �ليوم �صعب فل�صطين و�ل�مة �لعربية كل �صعبنا كل 
�ل�مة �لعربية تتطلع �إلى يوم �آخر تتطلع �إلى يوم تهفو �إليه 
.. حا�صرها  ون�صاوؤها  �لعربية رجالها  �ل�مة   ، قلوبنا جميعا 
 وباديها ، �صعب فل�صطين كله فقد مات ن�صفه في �لمغترب .. 
 ، و��ج��د�دن��ا  �آب��اوؤن��ا  �لمهحر  ف��ي  فل�صطين  �صعب  م��ات ن�صف 
تتطلع  تمتمات  �صفاههم  وعلى  ماتو�  لقد  و�إخو�ننا  ��مهاتنا 
�إل��ى ذل��ك �ل��ي��وم �ل�غ���ر �لمحجل �ل��ذي ه��و قمة �ل�ي���ام �لتي 
ي��وم تحرير  �ليوم هو  ذل��ك  �صبقت  �لتي  �ل�ي��ام  �صلفت وذروة 
�لعرب  تاريخ  وفي   .. �ل�صليب  �لوطن  تحرير  يوم  فل�صطين 
�لهول و�لفزع  ��يام لقينا فيها  ��يام كالحة  ��يام �صود�ء  كذلك 
ولقينا فيها �لذلة و�لنك�صار �إلى جانب ��يام �لن�صر وكنا نقف 
�لتاريخ  جاء   .. وخيالء  زهو  وبكل  كبرياء  بكل  �لن�صر  ��م��ام 
كذلك و��قحم علينا ��ياما كريهة في حياة �ل�مة �لعربية في 
تاريخها قديمه ومتو�صطه وحديثه يوم �صقوط بغد�د . كان 
وما  �لتتار  ��ي��ام  على  بغد�د  �صقوط  �ل�صود�ء  �ل�ي��ام  تلك  من 
لحق بغد�د من �إح���ر�ق وم��ن تدمير وم��ن ب��الء وم��ن عناء ، 
وبكت �لدنيا يومئذ ح�صارة بغد�د ثم جاءت �ل�يام تترى با�يام 
�صقطت عكا  �ل�صليبيين  �لعربية في عهد  �ل�مة  �صود�ء على 
وكانت   .. �لقد�ش  و�صقطت  �لكرك  و�صقطت  �لمارد  �لح�صن 
�لقد�ش  و���صو�ر   .. تقتيل  وفيها  ترويع  وفيها  ذبح  فيها  ��ي��ام 
و�صو�رعها خ�صبت بالدماء وجنبات �لم�صجد �ل�ق�صى ملئت 
�ل�يام  وتالحقت  ��بطالنا  وم��ن  رجالنا  من  �ل�صهد�ء  بجثث 
عام   800 قيام  بعد  �ل�ندل�ش  من  �لعرب  خ��روج  في  �ل�صود�ء 
ور�ياتها  بنودها  ��علينا ورفعنا   ، �لز�هية  �لح�صارة  فيها من 
و��خذ عنا �لغرب ح�صارتنا و�لعلم �لعربي و�لعرفان �لعربي 
. كان يوم  بكل نف�ش �صخية  ب�صماحة وبذلناه عطاء  قدمناه 
�ل��ف��ردو���ش �لمفقود بكت  �ل��ع��رب م��ن �ل�ن��دل�����ش نكبة  خ���روج 
�ل��دن��ي��ا وب��ك��اه��ا �ل�����ص��ع��ر�ء وم��ا زل��ن��ا نبكيها �إل���ى يومنا ه��ذ� ، 
في  زماننا  �لحديث من  وف��ي  تاريخنا  في  ���ص��ود�ء  ��ي��ام  تلك 
 .. و�لن�صال  �لكفاح  ع�صور  ع�صرنا  م��ن  �لحديثة  �ل�زم��ن��ة 
 نزلت بنا كذلك ��يام �صود�ء يوم ��علنت �لحماية على م�صر ، 
ك���ان ي��وم��ا ح��ال��ك��ا ن���زل ف��ي ���ص��در �ل�صعب �ل��م�����ص��ري فمال�ه 
وور�ءه  �ل�صلب  �لإيمان  ور�ءه  هناك  كان  ولكن  وه��ول  فزعا 
تون�ش  على  كذلك  �لحماية  ون��زل��ت   . و�لتفاني  �لإخ��ال���ش 
كذلك  �لحتالل  ون��زل  �لمغرب  في  كذلك  �لحماية  ونزلت 
في �لجز�ئر وفي ليبيا وتو�لت هذه �ل�ي��ام �ل�صود�ء ، و��علن 

�لنتد�ب في �لم�صرق �لعربي على �صورية وعلى لبنان وعلى 
��ياما  �لن��ت��د�ب  وك��ان   ، �ل��ع��ر�ق  وف��ي  �ل�ردن وعلى فل�صطين 
وكان  �لكفاح  فيها  وكان  �ل�ح��ز�ن  �لدموع وفيها  فيها  رهيبة 
فيها �لن�صال ، لكن ��يام �لنتد�ب كانت ��ياماً �صود�ء .. كذلك 
�صجل �ل�صو�د في تاريخنا متو�صطه وحديثه ولكن هذه �ل�يام 
كلها لو جمعت بمو�ردها لو جمع كل ما فيها من ظلمة حالكة 
��يام  .. ثالثة  �لعربية  �ل�م��ة  ��ي��ام من عمر  ت��و�زي ثالثة  ل 
 من عمر �ل�صعب �لفل�صطيني �ليوم �ل�ول 2 ت�صرين �لثاني / 
ت�صرين    29 �لثاني  و�ليوم   ، بلفور  �إع��الن وعد  يوم  نوفمبر 
�لثاني / نوفمبر يوم تق�صيم فل�صطين و�ليوم �لثالث يومنا 
نلتقي  ، لكن نحن هنا ل  ��ي���ار/ مايو  ي��وم 15  �لم�صوؤوم  ه��ذ� 
للزفر�ت  ول  للح�صر�ت  ول  للعويل  ول  للندب  ول  للبكاء 
ولكن لنر�صل �لعزمات ، ما يلتقي �صعب فل�صطين بكل مكان 
في هذ� �ليوم وما تلتقي �ل�مة �لعربية في �لم�صرق �لعربي 
فالإن�صان   ، باكية  حزينة  معولة  نادبة  �لعربي  �لمغرب  وفي 
�لعربي ل يبكي ��مام �ل�صد�ئد ول يحزن ��مامها ولكننا نلتقي 
كلنا في يومنا هذ� ، في يوم 15 مايو ، ل للبكاء ول للق�صائد 
ول للن�صيد ، و�إنما نلتقي هنا لنجدد �لعزم ، لنوؤكد �لميثاق 

با�ن نحرر �لوطن �ل�صليب . 
��يها �لإخ��و�ن �إن هذ� �ليوم ل يخ�ش فل�صطين وحدها ، 
�لبالء وقع  �إن   ، �صعب فل�صطين وح��ده  �ليوم ل يخ�ش  هذ� 
على �صعب فل�صطين ���صالة ونيابة ، �إن �لبالء وقع على ��ر�ش 
فل�صطين ���صالة ونيابة ... ���صالة مبا�صرة على �صعب فل�صطين 
وعلى وطن فل�صطين تر�ب فل�صطين ، لكنه كان كذلك نيابة 
عن �ل�مة �لعربية كلها ونيابة عن �لوطن �لعربي كله ، �إنها 
فل�صطين  في  يقيم  فل�صطين  �صعب  �إن   ، جغر�فية  م�صادفة 
من  با��صرها  �لعربية  �ل�م��ة  على  نكبة  هي  �لنكبة  ه��ذه  لكن 
م�صرقها �إلى مغربها من محيطها �إلى خليجها ، نكبة �ل�مة 
�لعربية كلها .. وِلَم .. ولم تكون �لنكبة على �ل�مة �لعربية ؟ .. 

 

��خي  �لجو�ب من فم  �صمعتم  ؟   .. �لعربي  �لوطن  نكبة على 
 .. �لإخ��و�ن  ��يها  �لجو�ب  �إن   ، �لنا�صر  عبد  �لرئي�ش  مندوب 
لقد وقعت �لنكبة على فل�صطين ل�ن �لوطن �لعربي فيه ما 
فيه .. وقعت �لنكبة على �صعب فل�صطين ل�ن �ل�مة �لعربية 
�ل�صتعمار في   .. �لعربي  �لوطن  في  وم��اذ�   .. فيها  ما  فيها 
�لقرن  وف��ي  ع�صر  �لتا�صع  �ل��ق��رن  وف��ي  ع�صر  �لثامن  �ل��ق��رن 
�لع�صرين و�إلى دقيقتنا هذه من يومنا هذ� في 15 مايو ينظر 
�إلى �لوطن �لعربي فماذ� يرى .. ؟ يرى �لوطن �لعربي من 
�لمحيط �إلى �لخليج يتبو�� من �لدنيا با�جمعها مكانة �لقلب 
من �لج�صد .. يرى �لوطن �لعربي يحتل موقعاً ��صتر�تيجيا 
فريد� فذ� في كل بقاع �ل�ر�ش .. فلو ��نكم ��معنتم �لنظر في 
�لكرة �ل�ر�صية بقعة بعد بقعة ورقعة بعد رقعة ما ر��يتم قطعة 
في هذه �لدنيا ول رقعة في �لكرة �ل�ر�صية تحتل من �لعالم 
�ل�صتر�تيجي  �لموقع  �ل�صخم  �لهائل  �لموقع  ه��ذ�  با��صره 
 ، ث��الث  ق��ار�ت  ملتقى  با�جمعها  و�لدنيا  �لقلب  يوؤلف  �ل��ذي 
�آ�صيا و��وروبا و��فريقيا كلها تلتقي هنا في �لوطن �لعربي .. 
وهذ� �لموقع �ل�صتر�تيجي �لعظيم يلف حول ذر�عيه �لبحر 
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�ل�بي�ش �لمتو�صط ��خطر ممر مائي في دنيا �لبحار كلها .. 
�لمحيطات كلها هذه على �صعتها وعلى رحبها لو نظرت في 
خريطة �لعالم ما وجدت بحر� تلفه بذر�عيها له هذه �لمكانة 
عند  ومدخله   ، �لمتو�صط  �ل�بي�ش  كالبحر  �ل�صتر�تيجية 
م�صيق جبل طارق وفي �ل�ر�ش �لعربية وتحت ��قد�م �لوطن 
�لعربي ، ومخرجه كذلك في بوغاز باب �لمندب تحت ��قد�م 
 .. �لبي�صاء  �ل��د�ر  �لكثيرة من ثغر  و�لثغور  �لعربية  �ل�ر���ش 
�لإ�صكندرية  �إل��ى ثغر  �إل��ى ثغر طر�بل�ش   ، �لجز�ئر  �إل��ى ثغر 
�إلى ثغر حيفا بلدنا �إلى ثغر بيروت وثغر �لالذقية ، كل هذه 
�لثغور و�قعة مر�صعة في �لوطن �لعربي في �لتر�ب �لعربي 
�لعظيم  �ل�صريان  �ل�صوي�ش  قنال  هنالك  ذل��ك  جانب  و�إل���ى 
للمو��صالت �لدولية و�لبحر �ل�حمر هذه هي طبائع �لوطن 
�لعربي وخ�صائ�ش �لوطن �لعربي . ل ��عرف رقعة في �ل�ر�ش 
، هذه كلها في  �لمز�يا  ، تملك هذه  �لخ�صائ�ش  تملك هذه 
�صا�ن  ، هذ�  �لعربي يلفها بذر�عيه  �لوطن   .. �لعربي  �لوطن 
�ل�ر�ش و�لتر�ب و�لبالء �لذي وقع على �لوطن �لعربي ل�ن 
�لوطن  على  ��صتعماري  ب��الء  وق��ع   ، �لخ�صائ�ش  ه��ذه  فيه 
ول�ن   ، �لمندب  وبوغاز  ط��ارق  فيه م�صيق جبل  ل�ن  �لعربي 
فيه قناة �ل�صوي�ش ، ول�ن فيه هذه �لثغور �لعزيزة ، ول�ن فيه 
�إن بالء �ل�صتعمار وقع   ، �لمو��صالت  �لمطار�ت وهذه  هذه 
علينا ل�ن وطننا يملك هذه �لمعالم ولكن �جتماعنا هذ� كلنا 
نحن �صعب فل�صطين و�ل�مة �لعربية في يومنا هذ� نريد من 
نزل على  �ل��ذي  �لبالء  ��ن  للدنيا  تعلن  ��ن  �لجتماعات  هذه 
�لوطن �لعربي ب�صبب معالم �لوطن �لعربي �صنرده على ر���ش 

�ل�صتعمار و��عو�ن �ل�صتعمار .. 
 وما هي خ�صائ�ش هذه �ل�مة �لتي تقوم في هذ� �لوطن .. 
هذه �ل�مة تملك ثرو�ت �صخمة روحية ومادية ر��ى �ل�صتعمار 
هذ�  يومنا  وف��ي  �لما�صي  �ل�صتعمار  ق��رن  في  عينيه  بثاقب 
 ، ث��رو�ت �صخمة  ��ن �ل�م��ة �لعربية تملك   وفي �صاعاتنا هذه 
مادية وروحية .. مادية .. �لمعادن �لكثيرة �لدفينة في تر�بها 
�لمادية في ملكيتنا ل�80% من بترول �لدنيا وم�صتقاته وكذلك 
�لمعادن �لكثيرة �لتي ت�صلح منها في حياة �ل�صلم وفي حياة 

�لحرب ، كل هذه تر�بنا بها غني و�صعوبنا تملكها .. 
�ل�مة   .. �لعربية  �ل�مة  �لروحية هي من هذه  و�لثرو�ت 
 .. �لنيل  و�دي  ف��ي  �لقديمة  �لح�صارة  �صانعة  ه��ي  �لعربية 
و�صانعة �لح�صارة في جنوب �لجزيرة �لعربية في �ليمن .. 
�ل�مة   .. و�لفر�ت  بين دجلة  �لقديمة  �لح�صارة  �إنها �صانعة 
هذه  نقلت  لكنها  فح�صب  ح�����ص��ارة  �صانعة  لي�صت  �لعربية 
 ، �لقائمة  ���صا�ش �لح�صارة  �ل�صعوب و���صبحت  �إلى  �لح�صارة 
هذه ��مة خالقة ، هذه ��مة مبدعة ، هذه ��مة مبتكرة هذه ��مة 
�لر�صالت  منها  ولكن خرجت  �لح�صار�ت فح�صب  ت�صنع  لم 
هدية  فقدمته  �لعالم  �إل��ى  خرجت   ، �لنبو�ت  منها  وخرجت 
 �صمحة . هذه هي كنوز �ل�مة �لعربية �لروحية منها و�لمادية ، 
، ل�ن��ه كما  ولكن هذه �لكنوز كانت بالء على �ل�م��ة �لعربية 
 ، �ل�صتعمار في كنوزنا  �لنا�صر طمع  ��خي مندوب عبد  قال 
وكانت كنوزنا بالء علينا وكانت ح�صارتنا بالء علينا وكانت 

�لقد�ش من بع�صها كذلك عناء على  قد��صة بالدنا ومدينة 
�لر�صالت هي ما طمع فيه  �لح�صار�ت وهذه  .. هذه  �صعبنا 
وكان  و�لمظالم  �لمغارم  بنا  فا�نزل  �ل�صتعمار؛  ثرو�تنا  وفي 
تملكه  وم��ا  �لطاقات  من  تملكه  مما  ��متنا  على  �لبالء  ه��ذ� 
من �لثرو�ت ، ولكن �جتماعنا في يومنا هذ� �صعب فل�صطين 
و�ل�مة �لعربية ، نعلن في يومنا هذ� ��ن �لبالء �لذي ��نزله بنا 
�ل�صتعمار ب�صبب ما تملك �ل�مة �لعربية �صن�صبه بالء على 
يكون  ��ن  طبيعيا  وك��ان   ، �ل�صتعمار  ��ع��و�ن  وعلى  �ل�صتعمار 
�لم�صير  هو  ما  و��جيال  ع�صور  مدى  على  �ل�صتعمار  �صوؤ�ل 
لو تركت هذه �ل�مة �لعربية و�صا�نها ؟ ما هو م�صير �لوطن 
 �لعربي لو ترك هذ� �لوطن �لعربي ل�صعوبه ولال�مة �لعربية ؟ 
ما هو م�صير �لإد�رة �لعربية �لخالقة �لمبدعة �لتي تحمل 
هذه �لطاقات �لروحية و�لمادية ، لو تركت و�صا�نها ؟ �لجو�ب 
على هذ� كان ي�صير�ً وب�صيطاً .. فلنقم » �إ�صر�ئيل « في و�صط 
 �لعالم �لعربي .. فلنقم » �إ�صر�ئيل « في قلب �ل�مة �لعربية .. 
�ل�مة  قلب  وف��ي  �لعربي  �ل��وط��ن  ف��ي   » �إ�صر�ئيل   « ��قمنا  �إذ� 
�لعربية فرقنا �صمل �ل�مة �لعربية ، مزقنا م�صرق �لعرب عن 
مغرب �لعرب ، �إذ� غر�صنا » �إ�صر�ئيل « في قلب �لوطن �لعربي 
و�ل�مة �لعربية ِحْلنا بين �لعرب و�لوحدة �لعربية ِحْلنا بين 
�لعرب و�لقوة �لعربية .. ما هو معنى قيام �ل�مة �لعربية في 
وحدة عربية و�حدة .. ع�صكريا ؟ ما هو معناه .. ؟ و�قت�صاديا 
 ما هو معناه .. ؟ وعلى �ل�صعيد �لدولي ما معناه .. ما معناه ؟ 
، مئة مليون عربي تظللهم   » �إ�صر�ئيل   « �إذ� لم يكن هنالك 
ر�ية و�حدة ودولة عربية و�حدة معناه جي�ش عربي كبير له 
تقاليد موروثة و�حدة يتحلى بال�صجاعة ويتحلى بالبطولة 
معنى  ما   ، عربي  مليون  مئة  من  �صعب  ور�ءه  عربي  جي�ش 
قيام » �إ�صر�ئيل « وما معنى عدم قيامها .. ؟ �لوحدة �لعربية 
�لوطن  ف��ي  �لإ�صفين  ه��ذ�  غر�صو�  لقد   ، �لمن�صودة  �صالتنا 
 .. وح��دت��ه��ا  دون  ليحولو�  �لعربية  �ل�م���ة  قلب  ف��ي  �ل��ع��رب��ي 
ويحولو� دون تقدمها ويحولو� دون ح�صارتها ، ولكن لقاءنا 
في يومنا هذ� ، نحن هنا �صعب فل�صطين و�ل�مة �لعربية في 
كل ��رجائها ، �إن لقاءنا هذ� له معنى و�حد ��ن �صعب فل�صطين 
��كيد�ً ل ينثني على  ��ن �ل�مة �لعربية عازمة عزماً   ، م�صمم 
��ن  على   .. �لعربية  �ل�م��ة  ج�صد  من  �لإ�صفين  ه��ذ�  تزيل  ��ن 
تزيل » �إ�صر�ئيل « ... هذ� ما نحن نلتقي له وهذ� ما نجتمع 
�ل�صتعماري  �لوجود  �إز�ل��ة   ،  » �إ�صر�ئيل   « �إز�ل��ة   .. ��جله  من 
لكن   ..  » �إ�صر�ئيل   « وج��ود  في  �لمتمثل  �لعن�صري   �ل��وج��ود 
» �إ�صر�ئيل « ما هي بز�ئلة بالخطب على �لمنابر ما هي بز�ئلة 
بالكالم وبالجد�ل ولكنها تزول بتحقيق هذه �ل�صعار�ت �لتي 
ب��الإع��د�د وبالتنظيم  ت��زول  �لم�صلح  بالكفاح  ت��زول   .. ور�ءن��ا 
 ، �ل��ك��ام��ل��ة  بالتوعية  ت���زول   ، وب��ال��ت��دري��ب  بالت�صميم  ت���زول 
مع  ب��د��  ثم  رخي�صا  �لما�صي  في  فل�صطين  تحرير  ك��ان  لقد 
تعاقب �لزمن يغلو عاماً بعد عام ربما كان في 48 يكلف �ل�مة 
��و ع�صرة ماليين جنيه و���صبح في  �لعربية خم�صة ماليين 
كل عام تزد�د ��كالفه وتزد�د ��عباوؤه . عاماً بعد عام ���صبح ثمن 
�إز�لة » �إ�صر�ئيل « �لآن غالياً غالياً بالن�صبة �إلى عهدنا في عام 
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 �لثمانية و�ل�ربعين . ولكنه �صيظل ��رخ�ش من بقاء » �إ�صر�ئيل « 
مهما كانت �لت�صحيات وغال �لثمن .. لو نظرنا فيما تكلفته 
من  �لما�صية  عاما  ع�صر  �لثمانية  خالل  في  �لعربية  �ل�م��ة 
جهد ومن مال ومن تجنيد وتدريب وت�صليح لر��ينا ��ن �ل�مر 
تبلغ  �لعربية  �ل��دول  جيو�ش  ميز�نيات   ، ثقيال  عبئا  ���صبح 
بع�ش  في   %60 وتتجاوز   %60 تبلغ   %50 �ل�وق���ات  بع�ش  في 
�لظروف و�ل�وقات ، ِلَم هذه �ل�عد�د �ل�صخمة ، هل �صتقاتل 
جيو�صنا في حلف و�ر�صو ؟ ، ��بد�ً .. هل �صتقاتل جيو�صنا في 
حلف �ل�طلنطي ؟ .. ��بد� ، كل هذه �لعدة �ل�صخمة من �لعتاد 
و�ل�صالح من �لرجال و�لتدريب و�لتنظيم ، كل ذلك من ��جل 

�إز�لة » �إ�صر�ئيل « .. 
وك��ل��م��ا ط���ال �ل��ع��ه��د ك��ل��م��ا ك��ث��رت �ل�ع���ب���اء ، ول��ك��ن ��غلى 
هذ�   ..  » �إ�صر�ئيل   « تبقى  ��ن  ه��و  �لعربية  �ل�م���ة  على  �صيء 
تزول  و��ن   » �إ�صر�ئيل   « ت��زول  ��ن  و��رخ�صها  �صيء  ��غ��ل��ى  ه��و 
�ليوم بل ر�صالة  �لتحرير في هذ�  .. ور�صالة منظمة  �صريعاً 
هذ� �ليوم �إلى �ل�مة �لعربية �لمزيد من �لت�صميم ، �لمزيد 
من �لتوعية في جماهير �ل�مة �لعربية في خطر �ل�صتعمار 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل « .. وبحمد �هلل ف��ي ك��ل ي��وم ن��رى دليالً  وق��ي��ام » 
تر�صيخ  ، على  �لعربية  �ل�م��ة  �لوعي في  تعميق  على  جديد�ً 
�لتوعية في �صمير �ل�مة �لعربية .. حيثما ذهبت في �لعالم 
�لعربي في مثل هذ� �ليوم تجد �لإذ�ع��ات .. وتجد �ل�صحف 
�إل  هم  لها من  ما  كلها   ، �ل��ن��دو�ت  وتجد  �لموؤتمر�ت  وتجد 
�لتوعية بخطر » �إ�صر�ئيل « .. و�صرورة �لتحرير لفل�صطين 
تحت �صعار و�حد لي�ش تحرير فل�صطين ، �إن تحرير فل�صطين 
 معناه تحرير �ل�مة �لعربية وتحرير �لوطن �لعربي �لكبير .. 
�ل�خ��ي��رة كنت  �ل�ي��ام  ، في ه��ذه  �صبيلها  �لتوعية ما�صية في 
�ل�صوؤ�ل  وك��ان   .. �لقاهرة  �ل�صعب هنا في  ���صتمع لإذ�ع��ة مع 
يكون  ��ن  على  ؟  فل�صطين  لق�صية  �ل��ح��ل  ه��و  م��ا  �ل��م��ط��روح 
و��نا  �ل��صبوع  �ل�يام �ل�خيرة من هذ�  بالتليفون في  �لجو�ب 
���صتمع �إلى هذه �لإذ�عة �إلى ن�صاء م�صر وبنات م�صر وطالب 
بال�صالح  �لتحرير   .. ويتكلمون  بالتليفون  يم�صكون  م�صر 
وبالكفاح وبمد �صعب فل�صطين بال�صالح وبالكفاح ، كان هذ� 
هو �لجو�ب .. هذه �لتوعية في كل مكان .. توعية في �لوطن 
���صئلة  ي��دي  ، وف��ي �ل�ي����ام �ل�خ��ي��رة وق��ع تحت  �ل��ع��رب��ي كله 
�صوؤ�ل   ، �ل�صود�ن  لجمهورية   1966 لعام  �لإع��د�دي��ة  �ل�صهادة 
���ص��وؤ�ل ط��رح على   ، �ل��وط��ن �لعربي  ��ق�صى ج��ن��وب  ط��رح ف��ي 

�صبابنا في �ل�صنة �لإعد�دية و��نا �صا�تلو عليكم هذ� �ل�صوؤ�ل : 
�لممزقة نظر  �لخيمة  �ل�صائكة ومن  �ل��صالك  ور�ء  من 
، و�لتفت  �للتين طرد منهما  د�ره  و�إل��ى  �إل��ى مزرعته  �ل�صيخ 
�ل�صهيونية في  �لع�صابات  �إلى ولده وم�صى يروي له ق�صة 
، ثم لمع في عينيه بريق �ل�م��ل في �لعودة فا�خذ  فل�صطين 

يحثه على �لن�صمام �إلى جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني .. 
َعبِّر عما د�ر بين �ل�صيخ �لفل�صطيني وولده من حديث . 
هذ� �صوؤ�ل يطرح على طالبنا في �ل�صنة �لإعد�دية في ��ق�صى 
�لوليات  ول��ه��ذ� ل تظنن   .. �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  �ل��ج��ن��وب م��ن 
 ، لتبقى  هنا   » �إ�صر�ئيل   « �إن   ، �صحيحا  تقول  م��ا  �لمتحدة 

يجيب على ذلك ��طفالنا في �ل�صود�ن .. ��ن » �إ�صر�ئيل « لن 
تبقى ... بهذ� �لوعي وحيثما ذهبت في �لوطن �لعربي ، في 
مدنه وقر�ه في �صمال ��فريقيا ، في بالدنا كلها وكذلك في 
�آخذ  �لوعي  هذ�   ، �ل�صعبية  �لجماهير  بين  �لعربي  �لم�صرق 
بالتكامل ، هذ� �لوعي �آخذ بالتز�يد ، ولي�ش هنا بين جمهور 
 �لمدنيين فح�صب ، لكنه كذلك في �صفوف �لجيو�ش �لعربية ، 
 .. �ل�����ص��الح  لمعركة  نف�صها  تهيئ  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ج��ي��و���ش 
ولعلكم كثير� حينما ت�صتمعون �إلى �لإذ�عة هنا في م�صر حين 
تقروؤون �ل�صحف هنا في م�صر ، جنود م�صر �لعائدون من 
�ليمن ، ماذ� يهتفون ، جنود م�صر �لذين ما ��نهكهم �لقتال 
في �ليمن ، جنود م�صر �لعائدون من ميادين �لقتال هنالك 
في خليج �ل�صوي�ش قبل ��ن يعودو� �إلى منازلهم و�إلى زوجاتهم 

و�إلى ��ولدهم هتفو� هتافا و�حد� ، فل�صطين فل�صطين . 
�لبطل  فل�صطين  ل�صعب  �لإن�صاف  �إنه من  �لإخ��و�ن  ��يها 
�لدنيا  تعرف  ��ن  �لمنا�صل  �لمجاهد  ل�صعبنا  �لإن�صاف  من 
 كيف وقع يوم 15 مايو ، �إن يوم 15 مايو لم ينزل من �ل�صماء ، 
�إن يوم 15 مايو ور�ءه ��صتعمار خبيث �إن يوم 15 مايو ور�ءه 
هذ�  تحقق  كيف   .. �لبريطاني  �لن��ت��د�ب  من  عاما  ثالثون 
�ل��ي��وم ��ي��ه��ا �لإخ���و�ن ؟ لقد تحقق ه��ذ� �ل��ي��وم ��ول م��ا تحقق 
و�ل�ردن  و�صوريا  لبنان  �ل�صام  دي��ار   ، �ل�صام  دي��ار  تجزئة  ي��وم 
�لتجزئة  ه��ذه  كانت   ،  1916 ع��ام  في  تجز��ت  ي��وم  وفل�صطين 
ل�ن  �ليهودي  �لقومي  �لوطن  �إق��ام��ة  في  �ل�ول���ى  �للبنة  هي 
�ل�صتعمار ما ��ر�د ��ن يو�جه �ليهود �صعباً من ع�صرة ماليين 
�للبنة  ��جل ذلك تكونت  ، ومن  �ل�صام كلها  يقيمون في ديار 
�ل�ولى في قيام » �إ�صر�ئيل « عام 1916 يوم تجزئة ديار �ل�صام . 
ولم يقف �ل�مر عند هذ� ، ولكن حكومة �لنتد�ب ، �لحكومة 
في  �لما�صية  وبالتجارب  �لرهيبة  بالممار�صة  �لبريطانية 
ولها  فل�صطين  بقيت في  عاما  لثالثين  �لبغي�ش  �ل�صتعمار 
�لتح�صير   ، �ل��ي��ه��ودي  �لقومي  �ل��وط��ن  بناء   ، و�ح���دة  مهمة 
ثالثين   ، �ل�ر����ص��ي  و���ص��ر�ء  بالتح�صير   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « لقيام 
عاما و�لنتد�ب بكله وثقله على ��كتاف �صعبنا �لبطل .. ولم 
يترك �ل�صتعمار �لبريطاني حيلة ول و�صيلة ول مظالم ول 
مغارم �إل و��نزلها با�ر�صنا وب�صعبنا فا�قام ��ول ما ��قام �لوكالة 
�لحكومة  ��ق��ام��ت   ،  1919 ع��ام  في  يهودية  حكومة  �ليهودية 
�لبريطانية ما يعرف بالوكالة �ليهودية وهي حكومة �صمن 
 1936 عام  في  �لبريطانية  �لتحقيق  لجان  �إح��دى   . حكومة 
و�صفتها با�نها حكومة . في عام 1919 ��قامت �إنجلتر� �لوكالة 
�لقد�ش قام  ، �صعبنا في  �لقد�ش  �ليهودية فا�جاب �صعبنا في 
�ل�صو�رع  �إل��ى  ون�صاوؤنا  ورجالنا  �صبابنا  فنزل  �ل�ول��ى  بثورته 
يحتجون على �إقامة �لوكالة �ليهودية .. �صقط �صهد�وؤنا في 
��ن  قبل  عام 1920  �لفل�صطيني منذ  �ل�صعب  وق��ال   ، �ل�صو�رع 
تنطلق ر�صا�صة و�حدة من �آ�صيا ومن ��فريقيا ، نحن هنا في 
وطننا �صنقاتل �إلى �آخر رجل في �صعبنا .. ثم كان بعد ذلك 
��مر �لهجرة �ليهودية و�صرها معروف لنا ، في عام 1919 كان 
��كتافها �لهجرة  ��لفا ، بريطانيا حملت على  �ليهود خم�صين 
هجرة  �ل��دول��ي  �لتاريخ  في  م��رة  ول�ول   ، �لد�فقة  �ليهودية 
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��صتمرت  وهكذ�   .. �ل��صيل  �لعريق  �صعبها  �إر�دة  رغم  د�فقة 
من  �رتقت  حتى  عاما  ثالثين  مدى  على  �ليهودية  �لهجرة 
حملتهم  يهودي  ��ل��ف  �صبعمئة   ، ��لفاً   750 �إل��ى  ��لفاً  خم�صين 
ما  �ليهودية  �لهجرة  ب���د��ت  وي��وم   . ��كتافها  على  بريطانيا 
خنع �صعبنا ، ما ر�صخ �صعبنا . في عام 1920 وفدت �لبو�خر 
�ل�ول��ى تحمل طالئع �لهجرة �ليهودية �ل�ول��ى ، فمن وقف 
بحارتنا في   ، يافا  �صعبنا في  ؟ وقف في وجهها  في وجهها 
تال  ثم   . �ليهودية  �لبو�خر  على  يق�صفونها  بالقنابل  يافا 
 ذلك حملة �صر�ء �ل�ر��صي ، وهنا يرجف بع�ش �لمرجفين ، 
��هل فل�صطين ما باعو� ��ر��صيهم وخرجو� ، ��هل فل�صطين ما 
 ، ��ر�صهم  باعو�  ما  فل�صطين  و��ه��ل   . ديارهم وخرجو�  باعو� 
��هل فل�صطين في عام 1919 كانو� يملكون 98 في �لمئة من 
�لدولة  �صبقت في زمن  �ليهودية لمئة عام  ، وكانت  ��ر�صهم 
من   %2 وبالخديعة  وبالحيلة  وبالف�صاد  بالر�صوة  �لعثمانية 
��ر�ش فل�صطين وجاء �لنتد�ب �لبريطاني بقو�نينه �لجائرة 
�لمالكين  وبع�ش   ، �ل�ر�����ش  �ل��ي��ه��ود  يهب  �لظالمة  ب��اإد�رت��ه 
��ر�صهم ول عرفو�  �لذين ما عرفو�  �لفل�صطينيين  من غير 
 �صيئا منها . هوؤلء باعو� ��ر�صهم �إلى �ليهود حتى بلغت %4 ، 
وما  �صعبنا  خنع  فما   %6 �ليهود  يملكه  م��ا  مجموع  و���صبح 
خ�صع �صعبنا . وفي عام 1920 وقعت ��ول ثورة للفالحين في 
مرج بن عامر وفي و�دي �لحو�رث وتو�لت �لثور�ت جيال بعد 
 جيل �صقط فيها فالحونا وعمالنا ورجالنا ون�صاوؤنا وطالبنا ، 
لليهود جي�صا  بريطانيا  و��ق��ام��ت   .. خ��ان  �صعبنا ول  ب��اع  فما 
 عرف بالهاجاناه ، ��ول ما ��ن�صئ هذ� �لجي�ش في عام 1919 ، 
بعد  و�صنة  ع��ام  بعد  عاما  �لإنجليز  �صلحه   .. �لإنجليز  درب��ه 
�صنة حتى و�صل �صنة 1947 عام �لتق�صيم عام �لثورة و�صل �إلى 
60 ��لف جندي مدججين بال�صالح ، بالم�صفحات بالدبابات 
ب��ال��ق��ن��اب��ل ب��ال��ق��ذ�ئ��ف ، م��درب��ي��ن ع��ل��ى ي���د ���ص��ب��اط �لجي�ش 
��مامه �صعبنا �لوديع �صعبنا  �لبريطاني ، جي�ش يهودي يقف 
�لإنجليز  �إذ� وجد   ، �لعزلء  �لمك�صوفة مدننا  قر�نا  �ل�ع��زل 
في بيت فالح خرطو�صة فارغة ن�صفوه بالديناميت ، �إذ� دخلو� 
قرية ووجدو� فيها بندقية �صربوها وق�صفوها من �لجو ومن 
�ل�ر�ش بالمدفعية ، ن�صفو� حياً في يافا با�كمله في مدينتنا 
�لز�هية �لز�هرة ن�صفو� حيا بكامله ل�نهم وجدو� فيه قطعة 
�صغيرة من �لذخيرة .. بيادر فالحينا زر�عتنا كل ما نملك 
كان عر�صة للتلف و�لتدمير من قبل �لجي�ش �لبريطاني ل�ن 
فالحا فل�صطينيا ملك �صالحا ��و ملك بندقية ��و خرطو�صة ��و 
قنبلة �صغيرة . جردو� �صعبنا من �صالحه ، لكنهم ما جردوه 
من �صجاعته ول جردوه من بطولته . �صبابنا كانو� ي�صعدون 
��عو�د �لم�صانق ، وِلَم ل�نه وجد في جيبه خرطو�صة .. طالبنا 
 علقو� على ��عو�د �لم�صانق ل�نهم وجدو� في حز�مه خرطو�صة .. 
�لم�صنقة  على  علق  �ل�صعدي  ف��رح��ان  �ل�صيخ  �لثمانين  �ب��ن 
ل�نه خا�ش غمر�ت �لقتال .. كل �صعبنا خا�ش غمر�ت �لقتال 
عبد  �لثالثين  و�ب��ن  فرحان  �ل�صيخ  �لثمانين  �بن   ، و�لثورة 
�لقادر �لح�صيني �لذي وقع في �لق�صطل ... كان لبد ليوم 15 
مايو - هذ� �لذي نلتقي له - ��ن يقع ، وكان عجيبا ��ل يقع ، 

كان لبد لهذه �لنكبة ��ن تقع ، ومن قر�� تاريخها فيما كتب ��و 
�صهد ��يامها وما حدث فيها كان لبد له ��ن يعلم علم �ليقين 
��ن هذه �لكارثة و�قعة ل محالة . �صعب فل�صطين �ل�عزل من 
غير تكافوؤ يقف ��مامه �ل�صهيونية بكل مالها وتنظيمها ويقف 
��مامه �ل�صتعمار �لبريطاني مدججاً بال�صالح ومدججاً بكل 
عام  في   ، �لخبيث  �لماكر  �ل�صتعمار  في  �لما�صية  خبر�ته 
قر�نا  بع�ش   ، معزولة  ومدننا  مك�صوفة  ق��ر�ن��ا  كانت   1947
ع�صكر فالحونا وخندقو� حول قر�هم بالقليل من �صالحهم 
بعد  حتى  يقاتلون  وب��ق��و�  وع��ت��اده��م  ذخ��ائ��ره��م  م��ن  بالقليل 
 ، و��ع��ر����ص��ه��م  ق��ر�ه��م  ع��ن  ي��د�ف��ع��ون  بقو� �صامدين  �لهدنة 
حتى بعد �لهدنة ، لكن لم يكن هنالك تكافوؤ بين قوة �ل�صعب 
�لغادر  و�ل�صتعمار  �لعالمية  �ل�صهيونية  وبين  �لفل�صطيني 
��ب��د� فما �صقط �ل�بطال وما  ، لم يكن هنالك تكافوؤ  �لماكر 
�صقط �ل�صجعان ولكن �صقط �للحم و�صقط �لعظم �صقط �لدم 
نف�صه وعن  ع��ن  �ل��دف��اع  ك��ل و�صائل  م��ن  �صعبنا  ��ن ج��رد  بعد 
ما خرج  �صعبنا جبانا  خ��رج  وم��ا   ، و�ل��وج��ود  �لبقاء  مقومات 
ذليال وما ولى �ل�دبار هارباً فار�ً ولكن �صقط �للحم و�صقط 
�إلى  �لطاغية  �لقوى  ��م��ام هذه   ، و�لبارود  �لنار  ��م��ام  �لعظم 
��ن جاء عام 1948 ودخلت �لجيو�ش �لعربية معركة فل�صطين 
ووقعت �لنكبة وكانت �لكارثة وكانت �لهزيمة . لم يهزم �صعب 
��ر�صلت  �لعربية  �ل�م��ة   .. �لعربية  �ل�م��ة  تهزم  ولم  فل�صطين 
 ، وللن�صال  للقتال  فل�صطين  ��ر���ش  �إل��ى  ��بطالها  من  كثير� 
 ��بناء �ل�صود�ن جاوؤو� م�صيا على �ل�قد�م �إلى ��ر�ش فل�صطين . 
و�صقطو� على ثر�ها �صهد�ء ، رجالنا من ليبيا من تون�ش من 
�صوريا  لبنان  م�صر  ��بناء  كله  �لعربي  �لم�صرق  من  �لجز�ئر 
 �ل��ع��ر�ق �ل�����ص��ع��ودي��ة �ل��ي��م��ن م��ن ك��ل ��ب��ن��اء �ل��ع��ال��م �ل��ع��رب��ي .. 
�ل�بطال كانو� يتو�فدون ويت�صاقطون على ��ر�ش فل�صطين ، 
��ريحية ول كانت قليلة  �لعربية  �ل�مة  على تر�بها ما نق�ش 
��صت�صهدن  كذلك  ون�صاوؤها  �لمروءة  قليلة  كانت  ول  �لنخوة 
على ��ر�ش فل�صطين ، و��نتم ترون مثال من ن�صائنا هذه �لمر��ة 
في �صفوفنا ل يقدر �إن�صان ��ن يحول بينها وبين �لن�صال ل�ن 
في  �لتحرير  معركة  في  �صهد�ء  �صقطن  قد  منهن  كثير�ت 
ولم  �لعربية  �ل�م��ة  تهزم  لم   .. ثر�ها  وف��ي  فل�صطين  ��ر���ش 
.. عو�مل  �صعب فل�صطين  �لعربية ولم يهزم  �لجيو�ش  تهزم 
�لن�صر كانت متو�فرة .. عو�مل �لن�صر كانت متكاثرة لم يكن 
�لعيب في �ل��صلحة �لفا�صدة ولكن �لعيب كان في �ل�صمائر 
�لفا�صدة لم يكن �لعيب في �لجيو�ش �صباطاً وجنود�ً لكنهم 
و�لذي  �لعربية  �ل�م��ة  �صجاعة  فيهم   ، �صجعان  جميعا  كانو� 
�لعربية ول �صعب  �نهزم في معركة فل�صطين ما هو بال�مة 
��خ�صا� تلك  �إنما �لذي �نهزم �لر�صمية �لعربية وما  فل�صطين 
�لر�صمية �لعربية ... ومنذ وقعت �لنكبة ، منذ وقعت �لكارثة 
�لر�صمية  ��و���ص��اخ  م��ن  وتغ�صل  ع��اره��ا  تغ�صل  �لعربية  و�ل�م���ة 
�لعربية ، وتندك ح�صنا بعد ح�صن وقلعة بعد قلعة ورجالً 
بعد نظام كلها تندك و�ح��دة تلو �ل�خرى  بعد رجل ونظاماً 
و�لزحف �لعربي �صائر في طريقه ليم�صك �لزمام بكلتا يديه؛ 
 ل�ن زمام �لمعركة في عام 1948 لم يكن في يد �ل�مة �لعربية .. 
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�ل�صتعمار  من  خفية  ق��و�ت  تقودها  فل�صطين  معركة  كانت 
بخيوطها �لحريرية �لممدودة ، هي �لتي كانت تقود معركة 
لكن   .. �لكارثة  وقعت  وبهذ�  فل�صطين  ��ر���ش  على  فل�صطين 
هذ� �لزحف �لعربي �لذي نر�ه في �ل�مة �لعربية ��خذ يقطع 
هذه �لخيوط �لحريرية خيطا بعد خيط ، و�لزحف �لعربي 
�صائر في طريقه ، �صعب فل�صطين �صيكون طليعة هذ� �لزحف 

�لمقد�ش . 
�لعربية  و�ل�م����ة  �لنكبة  وق��ع��ت  ��ن  وم��ن��ذ  �لإخ����و�ن  ��ي��ه��ا 
نف�صها  تهيء  �لعربية  �ل�م��ة   ، ت�صتعد  �لعربية  و�ل�م��ة  تتهيا� 
�لثمانية ع�صر عاماً  ، وفي خالل  �لتحرير  وت�صتعد لمعركة 
وقع حدثان ثوريان عظيمان في طريق �لتحرير .. حدثان 
ثوريان  حدثان  �لعظيم  �لزحف  م�صيرة  في  كبير�ن  ثوريان 
ك��ب��ي��ر�ن ه��م��ا ط��الئ��ع م��ع��رك��ة �ل��ع��ودة و�ل��ت��ح��ري��ر .. حدثان 
تاريخيان ثوريان �ل�ول منهما ثورة 23 يوليو ، ول ��حدثكم 
 ، ��رجاء �لوطن �لعربي �لكبير  �آثارها عمت  �آثارها؛ فاإن  عن 
على طريق  �لثاني  �لحدث  هو  ما   .. �ل�ول  �لحدث  هو  ه��ذ� 
�لتحرير .. ؟ �لحدث �لثوري �لثاني هو قيام منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية . 
نحن كمنظمة تحرير .. ونحن كمنظمة ثورية ل نجتمع 
في هذ� �ليوم ل على �لبكاء ول على �لعويل ، ل نجتمع في 
هذ� �ليوم على �لندب و�لمر�ثي نبكي ��طاللنا ونبكي ديارنا 
�إن منظمة  �ل��م��ذب��وح��ة ..  ون��ب��ك��ي ق��ر�ن��ا وم��دن��ن��ا وك��ر�م��ت��ن��ا 
�لتحرير ل تجتمع �ليوم على �لبكاء و�لعويل ، ولكننا نجتمع 
في يومنا هذ� ولمنظمة �لتحرير جي�ش �لتحرير كتائبنا في 
ثكناتها في قطاع غزة  في  تجتمع  مايو   15 ي��وم  ه��ذ�  يومنا 
ووجوهها موجهة نحو �ل�صمال نحو �لوطن �ل�صليب ، كتائبنا 
، تلتقي في  �ليوم في �صورية  �لتحرير تجتمع  كتائب جي�ش 
و�ل�صالح  �صجاعتنا  وك��ل  عزمنا  كل  وجوهها  وعلى  ثكناتها 
في  �إل��ى وطننا  �لغرب  نحو  ��كتافها ووجوههم م�صوبة  على 

فل�صطين . 
وكتائب جي�ش �لتحرير في �لعر�ق حول بغد�د يجتمعون 
يقطعو�  ��ن  ب�صوق  وينتظرون  بلهفة  ينتظرون  ثكناتنا  في 
 �ل�صحارى و�لقفار ليكونو� في ��ر�ش �لمعركة في فل�صطين .. 
�صباطنا من �صبابنا .. مثل �صبابنا هنا �لذين يهتفون بهذه 
في  �صبابنا   .. �صباطنا   .. �لب�صالة  بهذه  ويهتفون  �لعزمات 
في  �لع�صكرية  �لكليات  في  �لقاهرة  في  �لع�صكرية  �لكليات 
تباعدت  �صباطنا   ، بغد�د  في  �لع�صكرية  �لكليات  في  دم�صق 
في  لكنهم  ب��غ��د�د  وبين  دم�صق  وبين  �لقاهرة  بين  كلياتهم 
جميعا  يلتقو�  ��ن  على  يتعاهدون  م��اي��و   15 ي��وم  �ل��ي��وم  ه��ذ� 
على ��ر�ش فل�صطين ومن ��جل تحرير فل�صطين .. ولنا ��يها 
�لإخو�ن �صباط من �صبابنا خارج �لوطن �لعربي ، لنا �صباط 
من �صبابنا ور�ء �لبحار لنا �صباط من �صبابنا في ��ر�ش نائية 
على  ديارهم  عن  وبعيدون  ��هلهم  عن  بعيدون  هم   .. بعيدة 
��ر��صي جمهورية �ل�صين �ل�صعبية  ��ر��صي دولة �صديقة هي 
حكومة  �ل�صعبية  �ل�صين  نحيي  �إذ  ونحن   .. �لديمقر�طية 
وجي�صا و�صعبا و�صفيرها هنا معنا في �ل�صف �ل�ول ونحن �إذ 

نحيي �صفير �ل�صين- وهو معنا ل يفهم لغتنا ولكن تحيتنا 
��يها   . لغة  وم��ن غير  ترجمة  م��ن غير  قلبه  �إل��ى  ذهبت  ق��د 
�إن تعاوننا مع �ل�صين �ل�صعبية قد كان �ل�صبب في  �لإخ��و�ن 
ونحن   ، �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  على  ظالمة  حملة 
بعيد  من  ول  قريب  من  ل  �لظالمة  �لحملة  بهذه  نبالي  ل 
وهتافكم هذ� �ليوم �صيكون �صببا �آخر في حملة ظالمة على 

منظمة �لتحرير . ول نبالي من قريب ول من بعيد .. 
��يها �لإخو�ن .. ��نتم تهتفون للمعتقلين ، و��ريد ��ن ��قولها 
لكم �صريحة : �لمعتقلون في قلبي و�صميري .. �لمعتقلون 
. ولكنهم في  �لمعتقلون في قلبي وفي �صميري   ، في قلبي 

عنق غيري ��يها �لإخو�ن .. 
�لمنظمة  �إن  وقيل  �لظالمة  للحملة  �لمنظمة  تعر�صت 
�إنها ���صبحت رو�صية .. حملة من  قد ���صبحت �صينية وقيل 
�لغرب ظالمة ومن ��عو�ن �لغرب من ��قالم �لغرب في �لغرب 
 .. �لعربي  �لوطن  ��ق��الم في  وللغرب   ، �لعربي  �لوطن  وف��ي 
، ونحن ل  لهذ�  �لمنظمة  تعر�صت  م��ا�ج��ورة م�صعورة  ��ق��الم 
نبالي ل�ننا في تعاوننا مع �ل�صين وفي تعاوننا مع �لتحاد 
�ل�صوفييتي وفي تعاوننا مع �لدول �ل�صتر�كية وفي تعاوننا 
�لمحبة  �ل���دول  م��ع  تعاوننا  وف��ي  �لمنحازة  غير  �ل���دول  م��ع 
للحرية �صنظل عرباً و�صنظل فل�صطينيين ولوؤنا لفل�صطين 
 . �لثو�ر بالثو�ر  ونلتقي معهم لقاء �ل�ح��ر�ر بال�حر�ر ولقاء 
ومن �لطبيعي ��يها �لإخو�ن ��ن تكون �صيا�صة منظمة �لتحرير 
�لنحياز  �صيا�صة عدم  �لإيجابي  �لحياد  �صيا�صة  �لفل�صطينية 
، ومن  �لعد�ء للعدو  �صيا�صة �ل�صد�قة مع �ل�صديق و�صيا�صة 
��جل هذ� نحن نفتخر ونعتز ب�صد�قتنا مع جمهورية �ل�صين 
لالتحاد  ب�صد�قتنا  نعتز  ك��ذل��ك  فنحن  ول��ه��ذ�   ، �ل�صعبية 
في  هنا  م��وج��ود  �ل�صوفييتي  �لت��ح��اد  ورئي�ش   ، �ل�صوفييتي 
. نعتز كذلك ب�صد�قتنا مع �صعوب �لقار�ت �لثالث  �لقاهرة 
و�ل�صعوب  �لالتينية  ��ميركا  و�صعوب  و��فريقيا  �آ�صيا  �صعوب 
في  م��وؤت��م��ر  ��خ��ي��ر�  هنالك  ك��ان   . و�ل�صلم  للحرية  �لمحبة 
، وك���ان فيه وفد  �ل��ث��الث  �ل��ق��ار�ت  ه��اف��ان��ا ) ك��وب��ا ( ل�صعوب 
��ح�صب  م��ا  على  فيه  وك��ان  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة 
من  �ل�ول  �ل�صف  في  هنا  �لموجود  �ل�صباعي  �ل�صيد  ��خ��ون��ا 
 �صفوفنا ، �صدر عن هذ� �لموؤتمر قر�ر بتا�ييد �صعب فل�صطين ، 
ومن ��جل هذ� فاإننا هنا نحن �صعب فل�صطين نر�صل �لتحية 
خال�صة �إلى �صعوب �لقار�ت �لثالث و�إلى �ل�صعوب �لمنا�صلة 
من ��جل حريتها و��صتقاللها . نحن مع �لحرية في كل مكان 

ل�ن �لحرية ل تتجز�� . 
��يها �لإخو�ن يوم 15 مايو ل نحتفل فيه وحدنا ، تحتفل 
�عتمد  �لنحياز  ع��دم  دول  موؤتمر   . كثيرة  �صعوب  معنا  فيه 
، وكوريا  لفل�صطين  �ليوم �لخام�ش ع�صر لكل �ل�صعوب يوماً 

 

�صفيرها  ك��ان   ) �ل�صعبية  �لديمقر�طية  ك��وري��ا  جمهورية   (
عندي في �لمكتب منذ ب�صعة ��يام و��ح�صب ��نه موجود معنا 
هنا ��بلغني ��ن �ل�صعب يحتفل بيوم 15 مايو من ��جل فل�صطين 
��يام  ب�صعة  منذ  لي  جاء  وكذلك   .. فل�صطين  كفاح  ولتا�ييد 
وبين  وبيننا  فيتنام  ��ح���د�ث  تعرفون  و��ن��ت��م   ، فيتنام  �صفير 
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فيتنام ر�بطة �لكفاح �لو�حد �صد �ل�صتعمار �لو�حد . 
هذه �صيرتنا مع ���صدقائنا �صد�قة �لحر للحر ، �صد�قة 
��ع���د�وؤن���ا هم  ؟  ��ع��د�ئ��ن��ا  م��ع  �صيرتنا  ه��ي  م��ا   ، للثائر  �لثائر 
 �ل�صتعمار �لغربي .. عدونا هو �ل�صتعمار قديمه وجديده ، 
علينا  و�إنما فر�ش  �لعد�ء  �خترنا هذ�  ما   .. ه��وؤلء  ��ع��د�وؤن��ا 
 .. ل�صيوفها  كريمة  ��م���ة  نحن   ، ودودة  ���ص��دوق��ة  ��م���ة  نحن 
ولكنهم فر�صو� علينا هذ� �لعد�ء فر�صاً . كنا و�إياهم حلفاء 
، وو�صعت  �ل��غ��رب  �ل��ح��رب �لعالمية �ل�ول���ى ، حلفاء م��ع  ف��ي 
ب��ل��ف��ور وتبني  ي��ع��ل��ن وع���د  ب��ال��غ��رب  و�إذ�   ، ��وز�ره������ا  �ل��ح��رب 
بريطانيا وعد بلفور جد�ر�ً جد�ر�ً وحجر�ً حجر�ً وت�صرد ��هلنا 
 و�صعبنا . وماذ� فعل �لغرب بعد �لحرب �لعالمية �لثانية .. ؟ 
، في �لحرب   » �إ�صر�ئيل   « ��ن�صا�  بعد �لحرب �لعالمية �لثانية 
 �لعالمية �ل�ولى جاء بالوطن �لقومي لليهود على يد بريطانيا ، 
وفي �لحرب �لعالمية �لثانية جاء ب� » �إ�صر�ئيل « في ��ح�صان 
�لوليات �لمتحدة . هم �لذين �صردو� �صعبنا ومزقو� ��و�صالنا 
�صد�قة  في  نحن  ِلَم  وي�صتغربون  ويعجبون  بالدنا  وق�صمو� 
مع �ل�صين ومع رو�صيا ومع �لدول غير �لمنحازة . يعجبون 
من   ، �لمتحدة  �لوليات  وبين  بيننا  �ل�صافر  �لعد�ء  هذ�  ِل��َم 
�لذي  .. من  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  ؟   .. �لتق�صيم  فر�ش  �ل��ذي 
حمل �ل�مم �لمتحدة على �لتق�صيم يوم 29 ت�صرين �لثاني / 
�ل��ذي �صنع كل ه��ذ� في  �ل��ولي��ات �لمتحدة . من  نوفمبر ؟ 
�ل�مم �لمتحدة في عام 1947 ؟ طلبت �لوفود �لعربية ��ن نرجع 
�إلى محكمة �لعدل �لدولية فا�و�صدو� ��بو�ب �لعد�لة �لدولية 
�لوليات  وقفت   ، للت�صويت  �لم�صروع  وط��رح   ، وجوهنا  في 
�لمتحدة في وجهها ، و�صقط �لطلب �لعربي من �لرجوع �إلى 
محكمة �لعدل �لدولية . من يو�صد ��بو�ب �لعد�لة �لدولية ؟ 
�لوليات �لمتحدة وتجار �لوليات �لمتحدة . ِلَم هذ� �لعد�ء 
بينها وبين �صعب فل�صطين بينها وبين �ل�مة �لعربية ؟ يوم 
��قيمت �لحدود ل� » �إ�صر�ئيل « من �لذي ��عطى م�صاقط نهر 
�ل�ردن �لرو�فد وحو�ش نهر �ل�ردن في عام 1947 ؟ �لوليات 
�لمتحدة . من �لذي ��عطى ل� » �إ�صر�ئيل « حدود�ً حول �لبحر 
 �لميت من ��جل �متياز ثرو�ته �ل�صخمة ؟ �لوليات �لمتحدة . 
من �لذي ذهب بمطار �للد �لعربي وما حوله من �ل�ر��صي 
�لعربية ؟ �لوليات �لمتحدة . ومن �لذي ��عطى �لنقب ول 
�لوليات  ؟  مئة  من  و�ح��د  من  ن�صفاً  �إل  فيه  �ليهود  يملك 
�لمتحدة ، ترومان ��م�صك بالتليفون من �لبيت �ل�بي�ش �إلى 
�ل�مم �لمتحدة ، طلب رئي�ش وفد �لوليات �لمتحدة ، وكان 
�إلى  ي�صتمع  �ل�بي�ش  �لبيت  في  ترومان  قام  . حين  و�يزمن 
�لتليفون وترومان يقول ليكن �لنقب ل� » �إ�صر�ئيل « .. �لوليات 
�لمتحدة . هذ� �لنقب �صنجعل منه نقباً على » �إ�صر�ئيل « وعلى 
 ��عو�ن » �إ�صر�ئيل « . من �لذي �عترف ب� » �إ�صر�ئيل « ؟ بعد متى ؟ 
ول�ول مرة في تاريخ �لعالقات �لدولية لي�ش بعد ���صبوع ول 
�صهر كما ��لفت �لعالقات �لدولية و�ل�عر�ف �لدولية .. بعد 
 �إحدى ع�صرة دقيقة من �إعالن قيام » �إ�صر�ئيل « في تل ��بيب .. 
ليعلن  مخدعه  م��ن  ت��روم��ان  ونه�ش   ، دقيقة  ع�صرة  �إح���دى 
�لمتحدة  �ل��ولي��ات  وتعجب   » �إ�صر�ئيل   « ب�  �عتر�فه  للعالم 

�لعربية  �ل�م����ة  ب��ي��ن  فل�صطين  �صعب  ب��ي��ن  �ل���ع���د�ء  ه���ذ�  ِل���َم 
وبين �لوليات �لمتحدة . وبعد قيام » �إ�صر�ئيل « من زودها 
 بالمعونات �لمالية �ل�صخمة ، من زودها بال��صلحة �ل�صخمة .. 
من زوده��ا ب�صو�ريخ هوك .. ؟ قبل عامين جاءت بالباخرة 
على ميناء » �إ�صر�ئيل « وخرج رئي�ش وزر�ء �لع�صابة ي�صتقبلها 
مبتهجا مهلالً م�صرور�ً في �لميناء في حفل عظيم .. من بعث 
بهذ� ؟ �لوليات �لمتحدة . �لتعوي�صات �ل�لمانية �لإ�صر�ئيلية 
على مدى ��ربعة ع�صر عاما ) طو�لها ( �لتي غذت » �إ�صر�ئيل « 
بالمال وبال�صالح وبالذخائر وبالمعد�ت وبالم�صانع من كان 
ور�ءها ؟ لم يكن ور�ءها ذلك �ل�صعب �لذي وقع �صريعاً بعد 
�لحرب �لعالمية �لثانية كانت ور�ءها �لوليات �لمتحدة . من 
�لذي وهب » �إ�صر�ئيل « فرناً ذرياً في ��ر�صنا في قرية تعرف 
بالنبي روبين من �صاحلنا �صمال غزة ؟ �لوليات �لمتحدة . 
و�لوقود �لذري في هذ� �لفرن �لذري من �لوليات �لمتحدة . 
�لوليات �لمتحدة في �ليومين �ل�خيرين في �صحفها ت�صكو 
وت�صج ��ن �صحابة مثقلة بالإ�صعاع �لذري قد مرت فوق �صماء 
�لوليات �لمتحدة من �لتجربة �لذرية �لثالثة �لتي ��طلقتها 

جمهورية �ل�صين �ل�صعبية . 
��يها �لإخ��و�ن هذه �لحرب �لوقائية �لتي تنطلقون فيها 
من حناجركم تنطلق بها هتافاتكم .. �لحرب �لوقائية �لتي 
ت��ح��دث عنها �ل��رئ��ي�����ش ع��ب��د �ل��ن��ا���ص��ر ف��ي خ��ط��اب��ه ف��ي خليج 
 �ل�صوي�ش ، �لحرب �لذرية ، �لحرب هذه �لوقائية هي �صبيلنا ، 
هي  ر  ندمَّ ��ن  قبل  ر  ندمِّ ��ن   ، طريقنا  هي  �لوقائية  �لحرب 
طريقنا ، ��ن نفني قبل ��ن نفنى ، ولكن ��يها �لإخو�ن لن تكون 
فاإن  �لوقائية  �لحرب  هذه  في  وحدها  �لعربية  �لجمهورية 
�صيكون  �لتحرير  ، جي�ش  �لتحرير  �لتحرير وجي�ش  منظمة 
لن  فل�صطين  �صعب  �إن  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ح��رب  ه���ذه  ف��ي  طليعة 
 ، و��مانيه  و�آماله  وبطولته  وما�صيه  بجهاده  �صرفاً   ، ير�صى 
 ، �لوقائية  �لمعركة  �لنا�صر وحده في  �لرئي�ش عبد  ��ن يدع 
�إذ� كان �ل�صالح �لجوي �لم�صري �صيدمر  �لمعركة �لوقائية 
�لمن�صاآت �لذرية من �لجو فاإن جي�ش �لتحرير �صيدمرها من 

�ل�ر�ش و�صندخلها . 
هذه  �صيرتها  �ل��م��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إن   .. �لإخ�����و�ن  ��ي��ه��ا 
نعرفها جميعا ولي�ش لها ��ن تعجب من �صد�قتنا مع �لدول 
�ل�صتر�كية ومع �لدول غير �لمنحازة . هذ� هو �صبيلنا وهذ� 
لنا  ع��د�ئ��ه��ا  ف��ي  ما�صية  �لمتحدة  �ل��ولي��ات   .. طريقنا  ه��و 
�إلى  ت��ز�ل  ما  �لمتحدة  �لوليات   . لها  و�صنم�صي في عد�ئنا 
يومنا هذ� تمد » �إ�صر�ئيل « بالمال وتمدها بال�صالح و�آخرها 
وهذه   ،  » �إ�صر�ئيل   « �إل��ى  ��ر���ص��ل��ت  �لتي  باتن  دب��اب��ات  �صفقة 
�لدبابات وهذه �ل��صلحة تر�صل لمن وتر�صل �صد من ؟ �صد 
قر�نا �لآمنة في �لخطوط �ل�مامية من �ل�ردن .. �صد ن�صائنا 
وبناتنا �لعزل ورجالنا �لعزل . في �لقرى �ل�مامية تدخل » 
�إ�صر�ئيل « �لفينة بعد �لفينة د�خل خطوط �لهدنة عمقا ور�ء 
�إلى رد م�صوؤول كبير في �لجي�ش  ��صتمعت  هذه �لخطوط و 
�لهدنة  �خترقت خطوط  قد   » �إ�صر�ئيل   « �إن  يقول  �ل�ردن��ي 
منذ �لهدنة �إلى يومنا هذ� ع�صرة �آلف وثمانمئة و�صتين مرة 
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.. َمْن ور�ء هذ� �لعدو�ن �لمت�صل ؟ من ور�ء هذه �لآلف من 
. و��خير�  �لوليات �لمتحدة  �لهدنة ؟  �لختر�قات لخطوط 
�عتدت  �ل�صيخ ح�صين  �عتدت على ج�صر  « حينما  �إ�صر�ئيل   «
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ف��ي ق��ف��ار �لخليل ق��ري��ة ر�ف���ات دخ��ل��ت �لقو�ت   «
�لخطوط  ور�ء  �ل�ردن���ي���ة  �ل�ر�����ش  ف��ي  عميقا  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
خطوط �لهدنة فدمرت ما دمرت ون�صفت ما ن�صفت وثم قتلت 
من قتلت من رجالنا ون�صائنا ، وختموها بال�صخرية بالهزء 
�لبيت  ور�ءه  �ل��ذي  كلها  ��ميركا  ور�ءه  �ل��ذي  بالهزء  �ل��الذع 

�ل�بي�ش كله ، حينما تقدم �لجنود �ليهود بالليل �إلى ��طفالنا 
وقدمو� �إليهم �ل�صيكولته هذه ��ي�صا من ��مو�ل ��مريكا لي�ش 
�ل�صالح وحده �لذي قتلو� به �صالحاً �إ�صر�ئيليا �إنما هو �صالح 
لكن جو�بنا   ، ��ميركية  �لحلوى هي حلوى  وه��ذه   . ��ميركي 
في يومنا هذ� نحن �صعب فل�صطين و�ل�مة �لعربية يجب ��ن 
نرد هذه �لحلوى علقما وحنظال ل� » لإ�صر�ئيل « و�لوليات 

�لمتحدة .
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