خطاب ال�شقيري في بيروت

بتاريخ  28ت�شرين الثاني  /نوفمبر 1965
ه��ا نحن نجتمع ف��ي ه��ذا الحفل ال�شعبي الكبير  ،لأن
االجتماع هذا قد �سبقه �س�ؤال و�س�ؤال هل يلتقي �أبناء فل�سطين
في هذا اليوم  ،وكان هذا الجمع الذي نلتقي فيه جوابا على
ذل��ك ال�س�ؤال المريب الغريب العجيب  ..هنا التقى �شعب
فل�سطين و�أبناء لبنان في يوم فل�سطين  ...ونجل�س هنا في
هذه القاعة كلنا نحن �أبناء فل�سطين  ..و�إخواننا وجيراننا
�أب�ن��اء لبنان ال ن�ستمع �إل��ى ك�لام وال �إل��ى حديث  ،ولكن في
جمعنا ه��ذا معنى كبير يرمز �إل��ى الم�ستقبل القريب الذي
نرتقبه بكل �ضمائرنا وبكل �أب�صارنا � ..إن جلو�س �أبناء لبنان
كتفا �إل��ى كتف م��ع �إخ��وان�ه��م �أب �ن��اء فل�سطين فيه العالمة
الكبرى �أننا �سائرون �إلى الطريق معا من هنا �إلى فل�سطين .
ث��م اجتمعنا ف��ي ه��ذا الجمع الكريم �إل��ى �إخ��وان�ن��ا قادة
الفكر مندوب الحكومة ونائب رئي�س المجل�س النيابي والأخ
الأ� �س �ت��اذ ج�ن�ب�لاط  ،ول�ي����س وج ��ود ه � ��ؤالء الإخ� � ��وان بيننا
وحديثهم من من�صة منظمة التحرير بالحديث العابر الذي
ال يحمل في طياته المعاني الكبار � ،إنما هذا يحمل المعنى
الكبير في �أننا في طريق واحد �إلى هدف واحد هو تحرير
فل�سطين  ...ومنذ ال�صباح الباكر و�أنا في غرفتي والتلفون
يدق المرة بعد المرة و�س�ؤال يتعاقب بعد �س�ؤال  :هل ينعقد
اجتماع �أبناء فل�سطين في ه��ذا ال�صباح لذكرى ه��ذا اليوم
الم�ش�ؤوم ؟ وكنا هنا نجيب على هذا ال�س�ؤال  :لقد اجتمعنا
ول�ق��د التقينا  .وك ��ان ال �� �س ��ؤال ال�ث��ان��ي  ...ه��ل �أن ��ت حا�ضر
كرئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية في هذا االجتماع ؟
وكان ال�س�ؤال الثالث بعد ذلك وهل رئي�س منظمة التحرير
يخطب في ه��ذا االجتماع ؟ وه��ا �أن��ا �أتكلم بكل جوارحي ..
�أخطب في ه��ذا االجتماع  .ثم ك��ان ال�س�ؤال ال��راب��ع بعد كل
ه� ��ذا وه� ��ل � �س �ت �ت �ح��دث �أن � ��ت ك��رئ �ي ����س ل�م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية عن �أم��ور المنظمة في الأردن ؟ وجوابي �أنني
�س�أتحدث عن �أمورنا في الأردن  ،و�أن رئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية و��ش�ع��ب فل�سطين م�ع��ه وم�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية م�ع��ه ت��ري��د �أن ت�م��ار���س حريتها ال�ك��ام�ل��ة في
التعبير عن حريتها ور�أيها و�ضميرها وتنظيمها وتخطيطها
وكفاحها من �أجل فل�سطين  ..ال�شعب الفل�سطيني يريد �أن
يمار�س الحرية الكاملة ف��ي ال��وط��ن العربي كله م��ن �أجل
تحرير فل�سطين  ..ال تقفل عا�صمة عربية في وجه �شعب
فل�سطين ال تقفل عا�صمة عربية في وجه منظمة التحرير
الفل�سطينية وال تقفل الأب��واب في المطارات والموانئ في
�أي� ��ة ع��ا� �ص �م��ة ع��رب �ي��ة ف ��ي وج ��ه رئ �ي ����س م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية  ..ورئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية حين
يخطب حين يجتمع حين يدر�س وحين يذهب وحين يلتقي
مع �أبناء فل�سطين ال يتلقى تعليماته من �أي ملك وال من �أي
رئي�س  ..رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يتلقى توجيها ً

م ��ن � �ض �م �ي��ر ال �� �ش �ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي وم� ��ن � �ض �م �ي��ر الأم� ��ة
العربية  ...كل الوطن العربي الكبير �ساحة مفتوحة لل�شعب
الفل�سطيني � ..ساحة مفتوحة لمنظمة التحرير الفل�سطينية ..
وقد قيل لي قبل زيارتي �إلى عمان نحن نخ�شى عليك بعد
هذا الحوار العنيف �أن تذهب �إلى عمان  ..قلت ال � ..إن �شعب
فل�سطين ي�ؤمن باهلل ونحن ن�ؤمن باهلل  ..و�إذا عزمت فتوكل
على اهلل  .وذهبت �إل��ى عمان � .أن��ا ع��ازم ومتوكل على اهلل ..
ولهذا ف ��إن اجتماعنا هنا في بيروت  ..اجتماعنا ه��ذا بكل
المعاني العارمة الدافقة التي �أراها فيكم وفي كل الهتافات
التي �أ�ستمع �إليها من هذه ال�شرفات من على ميمنتي وعلى
مي�سرتي وف��ي ال�صفوف الخلفية  ..ه��ذا االجتماع بكل ما
ف�ي��ه م��ن ال�م�ع��ان��ي لي�س غ��ري�ب��ا ع�ل��ى ب �ي��روت  ..ه��ذا الثغر
ال�ع��رب��ي الكبير  ..لي�س غ��ري�ب��ا ع�ل��ى ب �ي��روت  ،وق��د �شهدت
ال�ح��رك��ة العربية ف��ي يقظتها �شهدت ه��ذه ال��دي��ار كلها ..
ال ب�ي��روت وح��ده��ا منذ �أق ��دم الع�صور وه��و ي�صنع التاريخ
العربي  ..وهذه ال�صفحات التي ا�ستمعتم �إليها  ..من الأخ
الفرزلي ومن الأخ جنبالط ومن الأخ مندوب الحكومة ...
هذه اللمحات وهذه النفحات ما هي غريبة على هذا البلد
منذ فجر التاريخ  ..قد �صنع التاريخ العربي و�أر�سل �شعاع
ال�ح�ي��اة ال�ع��رب�ي��ة �إل ��ى ك��ل الآف� ��اق  ..ه��ذا ال ��ذي �صنعها في
الع�صور القديمة و�صنعها في الع�صور الحديثة  ..اجتماعنا
ه��ذا لي�س غ��ري�ب��ا ع�ل��ى ب �ي��روت وال غ��ري�ب��ا ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ....
اجتماعنا هذا هو امتداد للمعاني التي عا�شها �شعبنا العربي
العريق الأ�صيل في لبنان  ..امتداد للأهداف الغالية التي
عا�شها لبنان بكل ع�صوره وبكل �أجياله  ...وهنا من من�صة
منظمة التحرير الفل�سطينية �أبعث التحية ال�صادقة �إلى
لبنان رئي�سا ً وحكومةً وجي�شا ً و�شعبا ً  ..وحين نجتمع لهذا
ال�ي��وم نتذكر ع�ب��ره وع�ظ��ات��ه  ..حين نلتقي ف��ي ه��ذا اليوم
لنلقي نظرة �سريعة على فواجعه  ..وعلى مظالمه وعلى
مغارمه  .هذا اليوم الذي نلتقي فيه  � ..ش�ؤمه لي�س علينا
وحدنا  ..وعاره لي�س علينا وحدنا  ..نحن �شعب فل�سطين
وب �ل�ا�ؤه الما�ضي وال�ح ��ا� �ض ��ر والمقبل لي�س على �أكتافنا
وح ��دن��ا  ،ن �ح ��ن � �ش �ع ��ب فل�سطين ال �� �ش ��ري��د م �ن��ا والطريد
والمقيم منا في المدن والقرى والمهاجر في الخيام وفي
الكهوف وفي الجرود  ..كل هذه المغارم لي�ست على �أكتافنا
وحدنا وال تملأ قلوبنا وم�شاعرنا و�أحا�سي�سنا و�ضمائرنا
وحدنا  ..كل �ش�ؤمه ومغارمه على الأم��ة العربية كلها على
كل �شعوبها  ..حين نلتقي نحن اليوم �إنما نلتقي لفل�سطين
وللأمة العربية  .والأمة لها �أيامها  ..ولها �أعيادها  ..و�شعب
فل�سطين م��ا ل��ه م��ن عيد يحتفل ب��ه بالمالب�س الزاهية ..
والجيو�ش ت�صطف ف��ي ال���ش��وارع والأع�ل�ام ال��رف��راف��ة على
المباني  ..وعلى المن�ش�آت العامة  ..ما �شهد �شعب فل�سطين

623

وق��د نزلت ب��ه الكارثة م��ن �أي��ام وع��د بلفور �إل��ى يومنا هذا
يوما ي�ستطيع �أن يزهو فيه  ،ولكن �شعب فل�سطين يحتفل
مع لبنان با�ستقالله ويحتفل مع م�صر في ثورتها ويحتفل
م��ع ال�ع��راق ف��ي ا�ستقالله وم��ع �سورية وم��ع ال�ج��زائ��ر ومع
البالد العربية في �أعياد ا�ستقاللها  .قلوبنا مفتوحة للفرح
وفي �أعياد ثوراتها  ..قلوبنا مفتوحة للفرح  ..لكن ليعلمن
�شعب فل�سطين ولتعلمن الأمة العربية �أن �أعياد ا�ستقاللها
ناق�صة و�أن ا�ستقاللها مهدد  ،و�أن ما تن�شئ من جهد في
ال�صناعة وفي الح�ضارة وفي البناء وفي الغر�س وفي النماء ،
كل ما في هذه الأر���ض العربية مهدد بالفناء �إل��ى �أن تزول
منها « ا�سرائيل »  ...وقد قال لكم الأخ الفرزلي � ..إن هذه
الق�ضية التي نجتمع اليوم لنتذكر يوما من �أيامها ال�سوداء
وكل �أيامها ال�سوداء منذ كنا  ..جيلنا نحن �شعب فل�سطين
هو جيل هذه الأيام ال�سوداء جيل هذه النكبة العارمة حين
قال لكم الأخ الأ�ستاذ الفرزلي �إنها لي�ست ال�صهيونية التي
نواجهها لي�س اليهود الذين نواجههم � ..إن ق�ضية فل�سطين
تواجه اال�ستعمار كله  ..تواجه القوى االحتكارية كلها ..
تواجه مواكب اال�ستعمار بكل جحافله بكل م�ؤثراته � ..شعب
ف�ل���س�ط�ي��ن ه ��ذا ال���ش�ع��ب الأع � ��زل ح �ي��ن ك��ان��ت ب �ل�اده تحت
االن�ت��داب البريطاني يعاني �أ�شد �أن��واع البالء واال�ضطهاد
والأ� �س��ر وال �ج��ور  ..م��رت ب��ه ت�ل��ك ال���س�ن��ون ال�ث�لاث��ون وهو
ي���ص��ارع ف��ي ال�م�ي��دان وح��ده � ..آذان م��دن��ه مك�شوفة وقراه
ع��زالء �إل��ى �أن جاء يوم التق�سيم  ،وخ��رج الأه��ل من ديارهم
واق�ف��رت ال�ب�لاد م��ن �أ�صحابها فخرجنا م��ن م��زارع�ن��ا ومن
دي��ارن��ا م��ن كنائ�سنا وم��ن م���س��اج��دن��ا ه��ائ�م�ي��ن ف��ي الوطن
العربي الجئين نتطلع للعودة �إلى ديارنا  ..الخ�صم في هذا
لم يكن ال�صهيونية وحدها ولكن الخ�صم وكل الخ�صم كان
اال�ستعمار بكل قواته واالحتكار بكل جحافله  ،ولو رجعتم
�إل��ى تلك ال�سيرة و�أن��ا ال �أح��ب �أن �أرج��ع �إل��ى الما�ضي لأننا
نعي�ش ف��ي حا�ضرنا وف��ي غ��دن��ا م��ن �أج ��ل يومنا المرتقب
بالعودة والن�صر  ..ال �أريد �أن �أرجع �إلى ذلك الما�ضي  .لكن
هذا الحديث ال�شيق وه��ذه اللفتة البارعة التي نبهنا �إليها
يجب �أن تظل ف��ي �أذه��ان�ن��ا وف��ي خ��واط��رن��ا -ال  ،نحن �شعب
فل�سطين ل�سنا وح��دن��ا ول�ك��ن الأم ��ة العربية كلها معنا ..
والأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة كلها �أم ��ة ذك�ي��ة ولي�ست �أم ��ة غبية تعرف
عدوها من �صديقها ولكن يجب �أن يعرف ملوكنا ور�ؤ�سا�ؤنا
�أن خ�صم هذه الق�ضية لي�ست ال�صهيونية ولكن اال�ستعمار
ال�غ��رب��ي ب�ك��ل ق��وات��ه وب�ك��ل جحافله  .ول��و رج�ع�ن��ا �إل ��ى �أيام
التق�سيم في الأمم المتحدة لر�أينا �أن الذي �صنع التق�سيم
لم تكن القوة اليهودية وحدها � ..إن الذي �صنع التق�سيم لم
يكن ال�صهيونية وحدها ولكن الذي �صنع التق�سيم اال�ستعمار
كله بكل قواته  ،الواليات المتحدة كان لها دور كبير ودور
خطير �سيظل في ال�سجل الإن�ساني لطخة عار للظلم الكبير
ال��ذي ن��زل بهذا ال�شعب ال��وادع  ..للظلم الكبير ال��ذي نزل
ب�ه��ذه الأم��ة الآم�ن��ة المطمئنة الم�ستقرة ف��ي دي��اره��ا وفي
�أوطانها عبر التاريخ حتى �أخرجت من ديارها و�أوطانها ،
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و�أن الظلم ه��ذا ك��ان ثقيال وك��ان م�سلحا وك��ان مدججا ً ..
�سالحه المدجج باال�ستعمار بكل قوته  ،و�أميركا في الأمم
المتحدة لعبت �أخطر دور في �إق��رار م�شروع التق�سيم  .ولو
رج�ع�ت��م �إل ��ى �أ�� �س ��راره و�إل� ��ى وق��ائ �ع��ه ل��وج��دت��م ��ش�ي�ئ��ا ي�شبه
الأ�ساطير في رهبتها وي�شبه الخرافات في حقيقتها وفي
فظاعتها  .الدنيا في ع�صرنا هذا الآن �ضمير العالم يتحدث
ع��ن نكبة رودي�سيا  ..ال�ضمير العالمي اهتز كله م��ن �أجل
نكبة رودي�سيا ونحن الأم��ة العربية قد �شاركنا الدنيا في
اهتزاز �ضميرنا وعواطفنا في ا�ستفداح حكم الأقلية البي�ضاء
على ال�شعب الأفريقي في وطنه  .لقد فعلت �أي�ضا منظمة
التحرير ه��ذا و�ساهمت ف��ي ا�ستنكار ه��ذا الحكم البغي�ض
وحكم الأقلية البي�ضاء لل�شعب الأفريقي  ،لكن �أين ق�ضية
رودي�سيا من ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني �إذا كان �ضمير العالم
من �أعماق �أعماقه هزته تلك الق�ضية ونحن معه في اهتزاز
�ضمائرنا وجوارحنا  ..لكن �أين ق�ضية رودي�سيا من ق�ضية
فل�سطين  ..في رودي�سيا حكم �أبي�ض للأ�سود حكم الأقلية
للأكثرية  ..وه��و حكم بغي�ض ونحن ن�ستنكره م��ن هنا ..
وت�ستنكره معنا الأم��ة العربية كلها بل الإن�سانية كلها لكن
قيام « �إ�سرائيل » كان �أفظع وكان �أ�شنع  ..قيام « �إ�سرائيل »
لي�س حكم �أبي�ض على �أ��س��ود لي�س حكم �أقلية على �أكثرية
ولكنه ك��ان كيانا اقتلع ال�شعب من ج��ذوره وجعله مهاجرا
الجئا �أخرجه من وطن �آبائه و�أج��داده  ..ال�شعب الأفريقي
ف��ي رودي�سيا م��ا ي��زال ف��ي وط�ن��ه ف��ي �أك��واخ��ه وف��ي دي ��اره ..
الأم��ر في رودي�سيا َم ْن الذي يحكم رودي�سيا ؟ هل يحكمها
الرجل الأبي�ض �أم يحكمها ال�شعب  ،لكن ق�ضية فل�سطين
لي�ست ح�ك��م �إ��س��رائ�ي�ل��ي ع�ل��ى ع��رب��ي و�إن �م��ا اق �ت�لاع للأمة
العربية  ..لل�شعب العربي من وطنه  .لم يقف الأم��ر عند
ه ��ذه ال� �ح ��دود  ،ل ��م ي �ق��ف ع �ن��د ه ��ذه ال� �ح ��دود ب �ي��ن لبنان
و « �إ��س��رائ�ي��ل »  ،ل��ن يقف الأم ��ر عند خ�ط��وط الهدنة بين
�سورية و « �إ�سرائيل » لن يقف الأم��ر عند خطوط الهدنة
بين الأردن و « �إ�سرائيل » وال بين �سيناء و « �إ�سرائيل »  ،هذه
الخطوط « �إ�سرائيل » ال تنام على عينها قبل �أن تحملها
على �أكتافها وتنتقل بها م��ن النيل �إل��ى ال�ف��رات  ،ه��ذه هي
�أهداف « �إ�سرائيل »  ..والأمة العربية هذه معركتها كلها ..
ولي�ست معركة ال�شعب الفل�سطيني ال يخرج من المعركة وال
يخل�ص من الميدان  ،ال�شعب الفل�سطيني حا�ضر وم�ستعد
�أن يكون طليعة هذه المعركة والأم��ة العربية من حوله ..
كان يوم التق�سيم مقررا �أن يكون له الت�صويت في يوم �أربعاء
في اليوم ال�ساد�س والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاني  ،وقد
�سبق ذل��ك اليوم جهود م�ضنية م�ستميته بذلتها الواليات
المتحدة لإقناع الدول ال�صغيرة في �أن توافق على �إقامة «
�إ�سرائيل » و�أن تر�ضى التق�سيم �سيا�سة وم�صيرا ً  .وجاء يوم
ال�ساد�س والع�شرين  ،و�أدركت الواليات المتحدة بالكثير من
ات���ص��االت�ه��ا ال�ع��دي��دة �أن ق ��رار التق�سيم ال ي�ح��وز �أك �ث��ر من
الثلثين فعملت بكل جهودها على ت�أجيل القرار والبحث فيه
م��ن ال�ي��وم ال�ساد�س والع�شرين �إل��ى �أي ��ام �أخ ��رى  ..و�أجلت

الت�صويت من ال�ساد�س والع�شرين �إل��ى الأي��ام التالية و�أراد
بع�ض الأع�ضاء �أن ي�ؤجل هذا �إل��ى اليوم الثاني لأن الوفود
العربية كانت على علم ويقين �أن القرار ال يحوز الثلثين ..
ولكن ال��والي��ات المتحدة قالت ه��ذا اليوم الثاني هو « يوم
ال�شكر » ولكن �سا�سة ال��والي��ات المتحدة « ي��وم ال�شكر » ما
ذهبوا �إلى الطعام وال �إلى ال�شراب وال �إلى االحتفال  ،بدلوه
بالليل والنهار باالت�صال بالوفود جميعها  ،ما كان يوم �شكر
عندهم لكنها كفرت ولكنها غ��درت وبهذا نقلت �إل��ى الأيام
التالية الت�صويت وهي تت�صل بهذا الوفد وذاك وهي تنذر
ه��ذا ال��وف��د وذاك ت�ه��دد بقطع المعونات ع��ن ه��ذا وذاك ..
رئي�س وفد ا�ستقال احتجاجا على هذا الظلم وهذا البغي ..
رئي�س وفد �آخر ركب البحر وولى هاربا �إلى دياره وهو يعلم
�أن �أعماق البحر �أريح له من �أن يكون في هذا المناخ  ..في
ذلك المجال  ..مجال الأمم المتحدة حيث يدبر الظلم على
�أب���ش��ع � �ص��وره  .وت ��أج��ل م��ن ي��وم �إل ��ى ي��وم ح�ت��ى ا�ستطاعت
ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة �أن ت �ف��وز ب�ب�غ�ي�ت�ه��ا وم �ع �ه��ا ك��ل ال ��دول
اال�ستعمارية الأخرى وا�ستطاعت �أن تقرر التق�سيم �سيا�سيا ً
وم�صيريا ً على رغم �إرادة ال�شعب �صاحب الحق الأ�صيل في
وط�ن��ه  ..ال���ش�ع��ب الفل�سطيني والأم� ��ة ال�ع��رب�ي��ة بوجودها
جميعها وع��دد من ال��دول الأفريقية والآ�سيوية ت�صيح في
منابر الأمم المتحدة  ..كيف تق�سمون وطنا ً على غير �إرادة
�أهله ؟ وكيف تقيمون وطنا ً والأكثرية ال�ساحقة فيه هم �أهل
فل�سطين ع��رب فل�سطين ال يرت�ضون ه��ذا � .أن�ت��م ي��ا دعاة
الديمقراطية �أيتها ال��والي��ات المتحدة التي تعمل بمبد�أ
الأكثرية وبمبد�أ الديمقراطية كيف تخرجون الأكثرية من
ال��دي��ار وتقيمون �شذاذ الآف��اق على وط��ن ال تملكونه وعلى
�أرا�� ٍ�ض ال تعرفونها ؟ ولكن الواليات المتحدة ظلت �سادرة
في غيها لها واال�ستعمار الغربي كله ي�ساندها وي�ؤيدها في
�سعيها ه��ذا ح�ت��ى ك��ان ال �ي��وم ال�م���ش��ؤوم  ..ح�ت��ى ك��ان اليوم
الرهيب الذي �صدر فيه قرار الأمم المتحدة  .وكان الأمر
م�ؤرجحا ً بين ال�شك واليقين  .فاز ب�صوت واحد �صوت واحد
�أن��زل الكارثة ب�شعب فل�سطين � ..صوت واح��د �أن��زل الكارثة
ب��الأم��ة العربية ف��از التق�سيم ب�صوت واح��د  ،وكانت القوى
اال�ستعمارية كلها وراء هذه القوة الظالمة الباغية  ،ولهذا
�صدر قرار التق�سيم  ،وانت�شرت الوفود العربية تطالب الأمم
المتحدة  ..يا �أيها النا�س �أنتم العدالة الدولية  ..هل للأمم
المتحدة حق في تق�سيم الوطن والأر�ض ؟ هل تملك الأمم
المتحدة �أن تقيم دول��ة و�أن تن�شئ نظاما ؟ ك��ان��ت الوفود
العربية ومعها الوفود الآ�سيوية والأفريقية تقاتل المعركة
الأخ �ي��رة ت��ري��د �أن تنقل ه��ذا ال �ح��وار العنيف ال��ره�ي��ب من
�ساحات الأمم المتحدة في �ساحة الق�ضاء العالي �إلى �ساحة
محكمة ال �ع��دل ال��دول �ي��ة  .ووق �ف��ت م ��رة �أخ� ��رى الواليات
المتحدة في وج��ه طلب العدالة  ،م�شى الحوار عنيفا بين
الوفود العربية وبين الوفود اال�ستعمارية  .افتحوا �أبواب
العدالة لل�شعب الفل�سطيني وا�ستفتوا العدل في هذا وطرح
الأم ��ر للت�صويت م��رة ث��ان�ي��ة  ..و�إذا ب���ص��وت واح ��د يخ�سر

االق �ت��راح ال�ع��رب��ي وت�ق�ف��ل �أب� ��واب ال�ع��دال��ة ف��ي وج��ه الوفود
العربية في وجه �شعب فل�سطين  .وكانت �أميركا مرة ثانية
وراء هذا الخذالن الذي نزل بنا  .و�إذا كانت �أبواب العدل قد
�أقفلت  ،وم ّر على هذا �سبعة ع�شر عاما ً طواال ً والأمم ت�ؤكد
ق��رارات ال�ع��ودة عاما ً بعد ع��ام و�سنة بعد �سنة  ،ون��رى نحن
كلنا ه��ذا العبث في الأم��م المتحدة  ..ه��ذا الهم في الأمم
المتحدة  ..هذه ال�سخرية بالعدالة وتقفل في وجهنا �أبواب
ال�ع��دال��ة  ،توقن الأم��ة العربية بعد ه��ذه ال�سيرة الطويلة
ويوقن معها �شعب فل�سطين  ،ف�أرجو �أن يوقن معها ملوك
العرب ور�ؤ��س��ا�ؤه��م �أن ق�ضية فل�سطين ال تحل على �أبواب
محكمة العدل الدولية ولكن على �أب��واب ملحمة كبرى في
ال��وط��ن العربي وع�ل��ى �أر� ��ض فل�سطين  ..ول��م يكن الجهد
الأميركي قا�صرا ً على التق�سيم كفكرة  ،لم يكن قا�صرا ً على
التق�سيم كمبد�أ  ،ولكن الجهد الأميركي ذهب �أبعد من هذا
ف��ي ال�ع��داء لل�شعب الفل�سطيني و�أع�م��ق ف��ي ال�ع��داء للأمة
العربية  ،لم يكن التق�سيم وح��ده هو مكان الزاوية ونقطة
االرتكاز ولكن �أميركا �أي�ضا قد منحت لـ « �إ�سرائيل » ما تريد
من الحدود حين كانت هناك لجنة �صغيرة في غرفة مقفلة
تبحث وتعطي « �إ�سرائيل » وال تعطي العرب � « ..إ�سرائيل »
التي ال تملك م��ن �أر���ض فل�سطين �إال �أرب�ع��ة �أو خم�سة في
المئة حازتها في خالل مئة عام بكل �ألوان البغي وبكل �ألوان
اال�ضطهاد وباالنتداب بكل ت�شريعاته الجائرة وبكل ظلمه
وا�ضطهاده  ..كيف تعطى لـ « �إ�سرائيل » دول��ة وكيف تكون
حدودها  ..ح��دود ه��ؤالء النا�س الذين ال يملكون �إال �أربعة
ف��ي المئة ح��ازوه��ا خ�لال المئة ع��ام ؟ ل��و �أردن ��ا �أن نح�صي
الأرب�ع��ة ف��ي المئة م��ا كانت ت��ل �أب�ي��ب دول��ة ل�ـ « �إ�سرائيل » .
وب� �ه ��ذا �أخ � ��ذت �أم �ي ��رك ��ا ب �ج �ه��وده��ا ال�م�ت���ص�ل��ة وتهديدها
وب ��إغ��راءات �ه��ا ل �ل��دول ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ت��و��س��ع ف��ي ه ��ذه الرقعة
اليهودية مدينة بعد مدينة  ،قرية بعد قرية  ،خربة بعد
خربة  .في ال�شمال امتدت الحدود حتى ت�صل �إل��ى مجرى
نهر الأردن في عام  ، 1947الخطة الأميركية الإ�سرائيلية �أن
ت�صل « �إ�سرائيل » �إل��ى ق��رب منابع نهر الأردن وه��ي كارثة
نعرفها ..
ت� �ح ��وي ��ل م � �ج� ��رى ن� �ه ��ر الأردن ال� � � ��ذي ق� ��ام� ��ت به
« �إ�سرائيل » في عام  1963كان مخططا له من عام ، 1947
وك��ان��ت ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة وراء ه��ذه ال�خ�ط��ة ب�م��ا �أعطت
ل�ـ « �إ��س��رائ�ي��ل » ف��ي المناطق ال�شمالية ال�شرقية  ،وانتقل
ال�ت�ح��دي��د ج�ن��وب�ا ً �إل ��ى ال�ب�ح��ر ال�م�ي��ت  .الب��د م��ن �أن ت�صل
« �إ�سرائيل » �إل��ى البحر الميت  .هنالك ال �ث��روات والكنوز
والمعادن الغالية  ..يجب �أن نمكن « �إ�سرائيل » ( ووراءها
االحتكارات الأميركية ووراءها االحتكارات اال�ستعمارية ) �أن
ت�صل �إلى البحر الميت  .وال تملك من البحر الميت �شيئا
ولكنه كان ال�ضمير الميت الذي نقل « �إ�سرائيل » �إلى البحر
الميت  ..ثم نزلنا جنوبا و « �إ�سرائيل » تريد مطارا ً لم يكن
يكفيها �أن تحوز مطار حيفا � « ،إ�سرائيل » تريد مطارنا ..
تريد مطار اللد  ،ولكن « �إ�سرائيل » ال تملك ال اللد وال ما
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حول اللد  ،وال �أريد �أن �أتحدث كيف �أُجلي العرب عن الرملة
وعن اللد  .ال �أريد �أن �أقف طويال عند ذلك الظلم الرهيب .
ذلك �أمر م�ضى وانق�ضى و�سلخنا �سبعة ع�شر عاما ً من حياتنا
نحن ال�شعب الفل�سطيني ونحن في ت�شرين الثاني  /نوفمبر
من كل عام نر�سل الزفرات ونر�سل الق�صائد والأنا�شيد ونر�سل
الخطب مر�سلة ف��ي ال �ه��واء  ،ال ن�ت��رك فجيعة وال وجيعة
�إال وت�م�ل�أ ج��وارح�ن��ا و�ضمائرنا  .كانت ه��ذه �سيرة ال�شعب
الفل�سطيني � ..سيرة ال�شعب الفل�سطيني على مدى �سبعة
ع�شر عاما ً  .في  2نوفمبر نلتقي لنبكي ونر�سل المراثي ،
في  29من ت�شرين الثاني نلتقي �أي�ضا لنذكر الما�ضي وبكل
عبره بكل ح�سراته و�آالم��ه  ..بكل مظالمه وبكل بغيه  ،لكن
هذا العهد قد انق�ضى وولى  ،وال نرجع �إليه �إال بقفزة من
الب�صر ال�سريعة  ..نحن نعي�ش اليوم في عهد �آخ��ر  ..عهد
ال�شعب الفل�سطيني  ،لي�س عهد الخطب والق�صائد والأنا�شيد
على روعة الخطب والق�صائد والأنا�شيد  ..يومنا هذا الذي
نجتمع فيه الآن التا�سع والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاني
وي�سبقه يوم  2نوفمبر ال نلتقي فيه على الخطب والق�صائد ..
�إن منظمة التحرير الفل�سطينية من�صتها في هذه الأيام وفي
هذا العهد لي�س اكتفاء عند الخطب وال البكاء على الما�ضي
وال الحنين وال�شوق �إلى الديار و�إلى مراقد الآباء والأجداد .
يومان رهيبان عا�شهما ال�شعب الفل�سطيني  :اليوم الثاني من
نوفمبر والتا�سع والع�شرين من ت�شرين الثاني  .كلها ذهبت
�ضياعا ًوهدرا ً ،ولكن ال�شعب الفل�سطيني في �أيامنا هذه �أمامه
يومان عظيمان يقابالن يومين رهيبين � .إذا كان الثاني من
نوفمبر يوما رهيبا ً ف��إن الثامن والع�شرين من �شهر �أيار/
مايو هو يوم ال�شعب الفل�سطيني يوم قيام منظمة التحرير
الفل�سطينية  ..و�إذا كان التا�سع والع�شرون من �شهر ت�شرين
الثاني ي��وم�ا ً رهيبا ً عا�شه ال�شعب الفل�سطيني ف��ي ما�ضي
تاريخه بعذاب الحنين وال�شوق و�أن ال�شعب الفل�سطيني له
يوم �آخ��ر فيه كل �آماله  ،وي��وم العا�شر من �أيلول يوم جي�ش
التحرير الفل�سطيني  ..ولكننا عند هذين اليومين نقف
ونقف لنحتفل بقيام منظمة التحرير وم��ا نقف لنحتفل
بجي�ش التحرير الفل�سطيني في العا�شر من �أيلول� /سبتمبر
على روعة هذين اليومين المباركين اللذين تج�سد فيهما
كفاح ال�شعب الفل�سطيني و�شخ�صية ال�شعب الفل�سطيني .
ما لهذين اليومين نقف  ،وال عند حدودهما نعتبر مهمتنا
قد انتهت  .يجب �أن ن�صنع يوما ثالثا ً  ..ولكن م��اذا فعلت
منظمة التحرير ؟ ما هي منظمة التحرير  ..؟ ماذا �أنجزت
من عمرها الق�صير  ..؟ منظمة التحرير ن�ش�أت من العدم
الذي ال وجود له  ..منظمة التحرير تبا�شر الم�س�ؤولية لأول
مرة بعد فراغ رهيب عا�شه ال�شعب الفل�سطيني �سبعة ع�شر
عاما ط��واال  ..منظمة التحرير الفل�سطينية كان عليها �أن
تن�شئ كل �شئ  ..منظمة التحرير الفل�سطينية نزلت �إلى
�ساحة الكفاح وال تملك من �أمرها �شيئا  ..منظمة التحرير
الفل�سطينية �إلى يومنا هذا � ..إلى يومنا هذا ال تملك الإرادة
الحرة الكافية في العمل والكفاح الفل�سطيني  ...منظمة
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التحرير الفل�سطينية تعمل من غير �أر���ض تنطلق منها ..
من غير جبال وال وهاد تعمل فيها وتقفز منها وتثب منها
وتتجمع فيها  ..منظمة التحرير الفل�سطينية تعي�ش من
غير �شعب متجمع  ..تجمعاتنا الفل�سطينية ف��ي الوطن
العربي الكبير كله  ..كل تجمع يعي�ش تحت ظروف خا�صة
به  ..ظروف غريبة وعجيبة  ..منظمة التحرير الفل�سطينية
تعمل من غير �إرادة م�ستقلة لأن الذين يعملون في منظمة
التحرير ال �إرادة لهم ولأن ال�شعب الفل�سطيني ال �إرادة له ..
ال�شعب الفل�سطيني �شعب �أ�صيل و�شعب عريق � ..شعب �شجاع
بطل  ..قاتل اال�ستعمار البريطاني ثالثين عاما حين لم
يقاتل �أح��د في �آ�سيا وال �أفريقيا  ..ال�شعب الفل�سطيني ال
تنق�صه الإرادة ال تنق�صه العزيمة  ..وال تنق�صه الأ�صالة
وال ال�شجاعة  ..ولكن طبيعة ق�ضية فل�سطين وهي �أ�صعب
ق�ضايا الأر���ض � ..أ�صعب ق�ضايا الب�شرية  ..منذ كان تاريخ
ال�ب���ش��ري��ة والإن �� �س��ان �ي��ة  ..منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية
واجهت ال�صعاب على ال�صعيد الفل�سطيني وعلى ال�صعيد
الدولي  ..منظمة التحرير الفل�سطينية نبتت بين الأدغال
وبين الأحرا�ش  ..وما نبتت على المروج الخ�ضراء وال بين
الحدائق الغناء وال كانت حلما لذيذا يداعبنا في الليالي ،
و�إذا به حقيقة مج�سدة في النهار  ..منظمة التحرير عانت
وعانت وم��ا زال��ت تعاني ما تعاني في عمرها الق�صير وفي
�إمكانياتها القليلة  ..ا�ستطاعت �أن تفعل الكثير وال �أريد �أن
�أطيل الحديث و�أنتم تعلمون كيف ب��د�أت منظمة التحرير
وكيف �سارت منظمة التحرير  ..و�إلى �أين تقف الآن منظمة
التحرير الفل�سطينية  ..لو رجعنا �إلى بداية ال��درب  ..وما
�أوح�ش الدرب وما �أكثر م�صاعب الدرب  ..وكان على منظمة
التحرير الفل�سطينية �أوال �أن تثبت وج��وده��ا � ..أن تثبت
�شخ�صية ال�شعب الفل�سطيني  ..ال�شخ�صية التي انهارت ..
ال�شخ�صية ال�ت��ي ت�م��زق��ت � ..أن تعيد ب�ن��اءه��ا و�إن���ش��اءه��ا ..
وتجميعها  ..و�أن تثبت وجودها �أول ما تثبت وجودها لتكون
ف��ي بلدنا الخالد ف��ي بلدها التاريخي ف��ي مدينة القد�س
فـاتخذتها مقرا لها  ..لم يكن الق�صد �أن تكون في مدينة
الـقد�س في دار فيها حفنة من موظفينا وال �ساريتها يرفرف
عليها علم فل�سطين  ..وما �أغلى علم فل�سطين على قلوبنا
وعلى جوارحنا  .كان هنالك معنى �أكبر من كل هذا  ..كان
هنالك المعنى الكبير � ..أن �شعب فل�سطين يريد �أن يكون
وجوده في وطنه ويريد �أن يثبت وجوده في حا�ضرته الأولى ..
ونحن يوم كان قرارنا �أن يكون في المقر العام في مدينة
القد�س  ...وما �أردنا بهذا زينة وال لهوا ً  ..وما �أردنا بهذا �أن
نن�شئ مكاتب و�أن تكون �أمامنا ملفات و�أ�ضابير و�أن يدخل
ال�سعاة غادين ورائحين ب��الأوراق  ،و�أن نم�سك التليفونات
ُّ
ونر�سل البرقيات وندفع المرتبات والأج��ور  ..ماهذا الذي
�أردناه من منظمة التحرير في �أن يكون مقرها في القد�س ،
ولكن �أردنا �أن نثبت �شخ�صية ال�شعب الفل�سطيني في مدينته
الأول��ى  ،و�ستظل منظمة التحرير الفل�سطينية في مقرها
في مدينة القد�س  ..ال يقلعها قالع  ..وال ينزعها ن��ازع ..

نحن منها  ..و�سنظل منها �إلى يوم التحرير ...
وما مكاتبنا التي �أن�ش�أناها في العوا�صم العربية بالمكاتب
التي نريد منها �أن تكون زينة وال زخرفا � ..أردنا من مكتب
بيروت �أن يكون ح��ارة  ..فنحن ل�سنا دول��ة وح��رام علينا �أن
نقا�س ب��ال��دول ونعتبر �أن لنا �سفارتنا  ،و�أن نعي�ش الحياة
الدبلوما�سية  ..ح��رام علينا �أن نفكر التفكير الدبلوما�سي
�أو �أن يكون طريقنا طريقا ً ناعما ً دبلوما�سيا ً  .ما �أردن��ا في
مكاتبنا ف��ي ب�ي��روت وال ف��ي دم�شق وال ف��ي المغرب العربي
كله  ..في الجزائر  ..في الخرطوم وفي كل هذا  ..ما �أردنا
�أن يكون هناك موظفون يتقا�ضون رواتب وي��ؤدون الأعمال
العادية  ..ما �إلى هذا ق�صدت منظمة التحرير الفل�سطينية
و�إنما ق�صدت �إلى ماهو �أكبر ق�صدت لما هو �أخطر  ..تريد
�أوال �أن تثبت ال�شعب الفل�سطيني وال�شخ�صية الفل�سطينية
في عوا�صم الأمة العربية �إ�شارة منا على �أن تحرير فل�سطين
تبعة ع��رب�ي��ة واق �ع��ة ع�ل��ى الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة و��ش�ع��ب فل�سطين
في الطليعة  ..هذا ما �أردن��ا من مكاتبنا �أن تكون طالئعنا
ل�ل�ت�ح��ري��ر ع�ن��د ��ش�ع�ب�ن��ا ف��ي وط�ن�ن��ا ال �ع��رب��ي  ..ال�شخ�صية
الفل�سطينية قائمة ومج�سدة في كل حا�ضرة عربية  ..وعلى
كل حا�ضرة عربية �أال تحجب ال�شخ�صية الفل�سطينية و�أال
تنق�ص من قدرها وال من كرامتها  ..هذه المكاتب قد نذرت
نف�سها للتحرير  ..وعلى العوا�صم العربية �أن تط�أطئ الر�أ�س
للتحرير ولأهداف التحرير .
ومكاتبنا في ال�خ��ارج  ..ما �أردن��ا منها الدعاية وحدها
�أب ��دا  ،ن�ح��ن ال ن ��ؤم��ن ب��ال��دع��اي��ة وح��ده��ا  ..ن�ح��ن ال ن�ؤمن
بالكالم وحده  ..نحن ن�ؤمن بالكفاح  ..ون�ؤمن بال�سالح ..
ال�شعب الفل�سطيني  ..منظمة التحرير  ..لها هدف واحد ..
هو التحرير وطريق واح��د هو الكفاح الم�سلح للتحرير ..
ال ن��ؤم��ن بال�سيا�سة طريقا للتحرير  .وال بالدبلوما�سية
طريقا للتحرير  ..ال ن�ؤمن بمنابر الأم��م المتحدة و�سيلة
للتحرير  .نحن ن�ؤمن �أن الكفاح الم�سلح والكفاح الم�سلح
وحده هو طريق التحرير  ..لكن الكفاح الم�سلح في حاجة
�أي�ضا �إلى كفاح �آخر � ..إلى كفاح التعريف بق�ضية فل�سطين ..
التعريف بال�شخ�صية الفل�سطينية  .على مدى �سبعة ع�شر
عاما انهارت ال�شخ�صية الفل�سطينية في المحافل الدولية
يت�ساءلون و�س�ألوا الوفود العربية  ..مرات ومرات قبل قيام
منظمة التحرير الفل�سطينية � ..أي��ن �شعب فل�سطين ؟ ..
�شعب الجزائر ف��ي الأم��م المتحدة ك��ان م��وج��ودا ً ب��وف��ده ..
�شعب ليبيا كان موجودا ً بوفده � ..شعب م�صر كان موجودا ً
بوفده  ..لبنان في �أول مراحل ا�ستقالله كان موجودا ً في
الأم��م المتحدة في مجل�س الأم��ن  ..لكن على مدى �سبعة
ع�شر عاما ً ط��واال ً � ..أي��ن �شعب فل�سطين ؟ الوفود العربية
كلها تتحدث عن الق�ضية الفل�سطينية  ..و�أنا �إن�سان متوا�ضع
فل�سطيني الجئ كنت �أنتقل مرة من وفد �إلى وفد  ..و�أعمل
م��ع ال��وف��ود ال�ع��رب�ي��ة م��ن �أج ��ل ق�ضية فل�سطين  ..منطق
اال�ستعمار منذ كان ي�سير قي هذا الدرب المنطق الإ�سرائيلي
ي�سير في هذا الدرب � « ..إ�سرائيل » تجيب على هذا ال�س�ؤال ..

لكننا ما �أجبنا على هذا ال�س�ؤال  .اال�ستعمار �أجاب على هذا
ال���س��ؤال و�أج ��اب عليه بب�ساطة  ..بب�ساطة مغرية للعقول
ال�ساذجة في الأم��م المتحدة التي ال تعرف الحق � ..أجاب
عليه بب�ساطه غريبة  .في �سنة  1947انتهت فل�سطين  .كانت
فل�سطين على خارطة العالم على �أطل�س العالم واليوم �إذا
ذهبت �إلى �أي خريطة في العالم � ..إلى �أي �أطل�س في العالم
�سواء عند الأم��م المتحدة وف��ي غيرها ونظرت �إل��ى م�شرق
البحر الأبي�ض المتو�سط وج��دت خريطة « �إ�سرائيل » ..
ثم وج��دت بعد ذلك الأردن  ..ومنطق « �إ�سرائيل » ومنطق
اال�ستعمار ذه��ب في الأر���ض الفل�سطينية �أم��ا بالن�سبة �إلى
ال�شعب فقد ت�شتت ال�شعب وت�شرد ال�شعب  ..هل هناك من
ق�ضية لي�س لها �أر�ض  ..هل هناك من ق�ضية لي�س لها �شعب
متجمع  ..هذا هو منطق « �إ�سرائيل » ومنطق اال�ستعمار ،
وك��ان��ت ق�ضية فل�سطين ف��ي خ�لال �سبعة ع�شر ع��ام�ا ً ت�سير
في رك��اب هذا المنطق � :شعب م�شرد و�أر���ض ذهبت وانتهت
وخريطة العالم ال تعرف �شيئا ا�سمه فل�سطين  ..فقد كانت
ال��وق��اح��ة ف��ي « �إ��س��رائ�ي��ل » ومندوبيها ف��ي الأم ��م المتحدة
م�سرفة �إلى حد �أن تقول لم يعد هناك �شيء ا�سمه الق�ضية
الفل�سطينية  ..انتهت  ..ما بقي �إال مجموعة من الالجئين ..
�ألوف يعي�شون هنا وهناك  ..وعلى الأ�سرة الدولية �أن تجد
طريقا لحلمهم  ..ك��ان ه��ذا ه��و منطق اال�ستعمار  ..لكن
�شعب فل�سطين بعد قيام منظمة التحرير الفل�سطينية �أثبت
العك�س  ..الأمة العربية بعد قيام منظمة التحرير كانت قد
�أجابت على النقي�ض حينما ي�س�أل العالم الدولي �أين �شعب
فل�سطين ؟ كانت منظمة التحرير �سواء في الأمم المتحدة ..
�أو ف��ي ال �م ��ؤت �م��رات ال��دول �ي��ة  ..ت�ق��ول ن�ح��ن ه�ن��ا  ..و�شعب
فل�سطين هنا  ..ومنظمة التحرير الفل�سطينة قائمة في
الوطن العربي من �أج��ل ا�سترداد الوطن ال�سليب  ،هذا هو
ج��واب ال�شعب الفل�سطيني وج��واب الأم��ة العربية و�سيظل
هذا هو جوابنا بالعمل وبالن�ضال ال ب��الأق��وال  ..بالأعمال
والكفاح ال بالن�شيد وال بالق�صيد  ..في ال��دورة الأخيرة في
الأمم المتحدة ثار الحوار الرهيب حينما تقدم وفد منظمة
التحرير الفل�سطينية بطلب �أن ي�ستمع في ق�ضيته بطلب �أن
ي�شرح بديهيات التحرير و�أهداف التحرير  ،وقفت الواليات
المتحدة في وج��ه وف��د المنظمة وقفت بريطانيا في وجه
المنظمة ووقفت « �إ�سرائيل » في وجه المنظمة  ،ولكن اهلل
�أراد الن�صر للمنظمة ولل�شعب الفل�سطيني ف��ي المحافل
ال��دول�ي��ة  .ق��ام االت�ح��اد ال�سوفييتي  ..قامت دول �أفريقية
ودول �آ�سيوية ووف��د منظمة التحرير وقوبل في المحافل
الدولية على �أنه ممثل لل�شعب الفل�سطيني ولكفاح ال�شعب
الفل�سطيني  ..هذا معنى مكاتبنا في الخارج  ..هذا معنى
بعثاتنا في الخارج  ..ولنا بعثة �أخرى  ..بعثة في بكين ( في
جمهورية ال�صين الديمقراطية ال�شعبية ) هذه لي�ست بعثة
دبلوما�سية ال �أريد �أن �أتكلم عن واجباتها ومهماتها  ..هذه
البعثة هي من �أج��ل توفير �أ�سباب الكفاح الفل�سطيني � .أنا
الم�ستمع �أل��ى �أق��وال ت��ردد  ..كيف يمكن �أن نح�ضر منظمة
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التحرير الفل�سطينية مع المع�سكر اال�شتراكي مع ال�صين
ال�شعبية  ..لي�س عندنا نحن �شعب فل�سطين ما نعطيه لل�صين
ال�شعبية  ..ولكن ال�صين ال�شعبية عندها الكثير والكثير مما
تعطيه لل�شعب الفل�سطيني � .إن على ال��ذي��ن ينعون علينا
ات�صالنا بالمع�سكر اال�شتراكي �أن يدلونا على الطريق  .ل�سنا
�شيوعيين  ..وال نريد �أن نكون �شيوعيين � ...إن هذه الكارثة
ق��د نزلت بنا م��ن ال�سيا�سة الغربية وعلى ر�أ�سها الواليات
المتحدة  ..من الطبيعي �أن تقف الواليات المتحدة موقف
الدفاع عن وطننا وعن �شرفنا وعن ديارنا  .ال نريد �أن نكون
غربيين وال �شرقيين ولكننا نمد يدنا لأولئك الأح��رار في
جميع الكرة الأر�ضية الذين يمدون يد الحرية ويد الثورة
ويد التحرير �إلى ال�شعب الفل�سطيني � ..إن على الذين ينعون
علينا هذا الطريق �أن يدلونا على طريق �آخ��ر  ..هل �أبواب
لندن مفتوحة لمنظمة التحرير  ..ولل�شعب الفل�سطيني ..
هل �أبواب لندن مفتوحة � ..أبواب وا�شنطن مفتوحة لمنظمة
التحرير ولل�شعب الفل�سطيني  ..هل تقدم بريطانيا �سالحا ً
�إلى ال�شعب الفل�سطيني ؟ هل تقدم الواليات المتحدة �سالحا ً
�إلى منظمة التحرير ؟ ولو تركنا ال�سالح جانبا  ..هل تقدم
حال عادال ً لل�شعب الفل�سطيني ؟ هل تعمل على �إعادة ال�شعب
�إلى وطنه  ..؟ �إن الذين ينعون علينا طريقنا مع ال�صين ..
ومع المع�سكر اال�شتراكي  ..والذين ينعون علينا طريقنا مع
الدول غير المنحازة من �أفريقيا و�آ�سيا  ..عليهم �أن يد ّلونا
على الطريق  ..الدول الغربية تم ّد « �إ�سرائيل » بال�سالح ..
ب��ال���ص��واري��خ وغ�ي��ر ال���ص��واري��خ  ..ت�م��ده��ا ب��ال�م��ال وبالعون
الع�سكري واالقت�صادي .
»
منذ ن�ش�أت « �إ�سرائيل �إلى يومنا هذا  ..هذه المدر�سة من
بع�ض �أقالمنا وكتابنا الذين ينعون علينا طريقنا �إلى مو�سكو
وطريقنا �إلى �آ�سيا وطريقنا �إلى �أفريقيا  ..طريقنا �إلى بكين ..
فليف�سحوا ال�ط��ري��ق ول�ي�ك���س��روا الأ�� �س ��وار �إل ��ى ل �ن��دن و�إلى
وا�شنطن لمخازن ال�سالح وبالعون االقت�صادي والع�سكري
�إلى �شعب فل�سطين نحن وراءهم في هذا الطريق ...
لي�س ك��ل ه��ذا م��ا �أن�ج��زت��ه منظمة التحرير  ..منظمة
التحرير ال تكتفي بالمكاتب  ..مكتب بيروت �أو دم�شق �أو في
�شمال �أفريقيا � ..أو في نيويورك �أو في بكين  ..هذه �أجنحة
للعمل وللكفاح  ..لكنها لي�ست قلب الكفاح ّ � ..إن الكفاح في
المعركة ّ � ..إن الكفاح في الميدان ّ � ..إن الكفاح ب�إعداد ال�شعب
الفل�سطيني روحيا ً وع�سكريا ً ليخو�ض معركة التحرير  ،هذا
واج��ب منظمة التحرير و�إال ك��ان��ت منظمة التحرير غير
جديرة با�سمها وغير جديرة ب�شرف الكفاح وب�شرف الن�ضال
يوم ي�س�أل ال�شعب الفل�سطيني  ،يوم ي�شعر ال�شعب الفل�سطيني
�أن منظمة التحرير ال ت�سير في درب التحرير فاقتحموا
�أبوابها ومكاتبها واخلعوا رجالها وارف�ضوهم وانبذوهم في
ال�شوارع  ،فال�شوارع �أ��ش��رف و�أك��رم من الذين يتخلون عن
هدف التحرير وعن طريق التحرير  ،و�إنجازنا للتحرير ..
و�إن�ج��ازن��ا كذلك قائم �أم��ام �أب�صارنا ماثل ف��ي خواطرنا ..
�إنجازنا هو ب�إن�شاء جي�ش التحرير ..
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منظمة التحرير الفل�سطينية ال تريد لنف�سها �أن تكون
ناديا �سيا�سيا �أو هيئة �إعالمية  ..منظمة التحرير تريد �أن
تكون منظمة ثورية  ..ثورية الهدف  ..ثورية الطريق ..
ث��وري��ة التخطيط  ..ث��وري��ة التنفيذ  ..لأن�ه��ا تمثل ال�شعب
الفل�سطيني وال�شعب الفل�سطيني كله ثوري  ..كل �إن�سان ثوري
هو �إن�سان ثائر  ..لي�س بيننا نحن ال�شعب الفل�سطيني �إن�سان
غير ثائر  ..فالحونا في القرى الأمامية  ..ال�صامدون على
خط النار والرعب �سبعة ع�شر عاما ط��واال من غير �سالح
وال دفاع هم و�أبنا�ؤهم وبناتهم ورجالهم  ،ه�ؤالء تجمع ثوري
كبير � ،إخواننا في الخيام وفي الجحور  ..وفي المخيمات
وف��ي المع�سكرات  ..ال�صابرون على البالء وعلى ال�شقاء ،
كل واح��د من ه��ؤالء هو �إن�سان ثائر  ..الفل�سطيني الكاتب
الذي يكتب بال�صدق وبالعزيمة وبالنفحة الثورية هو �إن�سان
ثائر  ..ال�شاعر الذي ير�سل ق�صيده لهبا و�شواظا من النار هو
�إن�سان ثائر � ..سكان المدن والقرى  ..جميع �أبناء فل�سطين .
ه ��ؤالء �شعب كله من ال�ث��وار والأح ��رار  ،فينا ال�ضعفاء كما
في كل �شعب  ،فينا المترددون كما في كل �شعب  ،لكنهم قلة
وحمدا هلل �أنهم قلة  ..ولكن �شعب فل�سطين كله هو �شعب
من الثوار  ..و�شعب من الأحرار  ..ومنظمة التحرير بد�أت
ثورية  ..و�ست�ستمر حياتها ثورية �إلى يوم التحرير و�إلى يوم
تدق �أعالمنا على �شواطئنا في عكا وفي حيفا وفي يافا ...
ولي�ست منظمة التحرير تمنيات وال خطبا ً  ..وال م�ؤتمرات
�شعبية  ..وال هتافا ً وال ت�صفيقا ً  ..وال جوالت ال�شقيري في
العوا�صم العربية  ،لي�ست ه��ذه منظمة التحرير  ..جي�ش
ال�ت�ح��ري��ر ه��و ل��ب ال�ك�ف��اح  .وق��د �أن �� �ش ��أت منظمة التحرير
الفل�سطينية جي�ش التحرير  ،كتائبنا الآن في غزة  ..في �أر�ضنا
الفل�سطينية  .وف��ي غ��زة قانون �ضريبة التحرير  ،على كل
مواطن في غ��زة  ،على البيع على ال�شراء على ال��زواج على
الطالق على الإ�ستيراد وعلى الت�صدير على كل حركة و�سكنة
المواطن يدفع �ضريبة التحرير  ..قانون �أق��ره المجل�س
الت�شريعي في غزة وفر�ضه على الجميع  ،ومن هم �إخواننا
في قطاع غزة ؟ ثالثمئة �ألف من الالجئين من العائدين
ال�ساكنين في الخيام  ..العائ�شين على وكالة الإغاثة الدولية
ي�شملهم ق��ان��ون �ضريبة التحرير  .وال�م��واط�ن��ون ف��ي غزة
وثلثاهم يعي�شون �أي�ضا على �إعانة من وكالة الإغاثة ي�شملهم
قانون �ضريبة التحرير ..
التنظيم ال�شعبي في قطاع غزة  ..التدريب ال�شعبي في
قطاع غ��زة  ،في ه��ذا ال�صيف  ،مع�سكرات منظمة التحرير
الفل�سطينية درب ��ت ع�ل��ى ح�م��ل ال���س�لاح �شبابنا ورج��ال�ن��ا ،
ن�ساءنا وفتياننا  ..في هذا ال�صيف وحده كان لنا مع�سكرات
ل�ل�ت��دري��ب الع�سكري ف��ي ك��ل �أرج� ��اء ال�ق�ط��اع  ،و�أن ��ا �أقولها
لكم الآن لتعلموها �إن لم تكونوا قد علمتموها قبل الآن ،
ومنظمة التحرير الفل�سطينية ف��ي �صيف واح��د  ..دربت
ثمانية �آالف �شاب فل�سطيني وطالب فل�سطيني على حمل
ال�سالح  .وكتائبنا في غزة  ..ما هي ؟  ..ما هي مهمتهم ؟ ..
ما هو تدريبهم ؟ ..ما هو ت�سليحهم ؟  ..هل هم كتائب لها

طائرات وم�صفحات ودبابات  ..؟ �أبدا كتائبنا هي للتحرير ..
كتائبنا للتدمير  ،كتائبنا للكر والفر  ..في �أر�ضنا المحتلة ..
وجي�شنا لي�س جي�شا ً نظاميا ً وال جي�شا ً كال�سيكيا ً  ..كتائبنا
هي كتائب الفدائيين  ..هي كتائب ال�صاعقة  ..على �أر�ض
م�صر  ..على �أرا���ض في الجمهورية العربية المتحدة  ..ال
�أذكر مراكزها وثكناتها � ،شبابنا يتدربون على �أعلى م�ستوى
للكفاح والقتال  ..كجندي لل�صاعقة وكجندي للفدائيين
ليكونوا جي�شا للتحرير  ..لتحرير الوطن ال�سليب  ..هذا هو
جي�ش التحرير  ..وكذلك كتائبنا في �سورية � ..إخوانكم �أبناء
فل�سطين  ..في مع�سكر درع��ا � ..أب�ن��اء فل�سطين في كتائب
جي�ش التحرير  ..ي�سلحون ويدربون على �أعلى و�أجود فنون
القتال  ..التدمير والتخريب  ..والكر والفر � ..إخوانكم ..
ه�ؤالء يهيئون �أنف�سهم للقتال والتحرير  ..وهكذا �إخوانهم
في العراق  ،كتيبة ال�صاعقة  ..من �أبناء فل�سطين  ..يدربون
وي�سلحون وين�ضمون لكتائب التحرير ولجي�ش التحرير في
دم�شق  ..وفي القاهرة وفي بغداد  ..ما هي �شعارات جي�شنا  ..؟
لي�ست �شعارات جي�شنا في القاهرة � ..شعارات وما �أعزها ..
لي�ست جي�شنا في دم�شق �شعارته �شعارات دم�شق وما �أعزها ..
لي�ست �شعارات جي�شنا في بغداد � ..شعارات بغداد وما �أغالها
وم��ا �أع��زه��ا  ..لكن �شعار جي�ش التحرير ه��و �شعار ال�شعب
الفل�سطيني  ،الوحدة الوطنية  ..التعبئة القومية والتحرير ،
هذه هي �شعارات جي�ش التحرير ...
في الكويت  ..ماذا في الكويت ؟ في الكويت مع�سكرات
ال �ت��دري��ب ال���ش�ع�ب��ي �� ،ش�ب��اب�ن��ا ف��وج �ا ً ب�ع��د ف ��وج  ..يدخلون
المع�سكرات  ..يدر�سون التدريب ال�شعبي  ..الكبار منهم
وال�صغار يقبلون بحنين وبعزيمة وبب�سالة  ،منهم الذين
يعملون في وظائف كبيرة  ..ويتقا�ضون رواتب كبيرة  ..منهم
من يعي�شون بالحياة الطرية � ،شمروا عن �سواعدهم وحملوا
ال�ب�ن��ادق ب�أيديهم لتخ�شو�شن �أي��دي�ه��م ولت�شتد عزائمهم ،
ي ��درب ��ون وي �ن �ظ �م��ون وي���س�ل�ح��ون ل �ي �ك��ون��وا ع ��دة ف��ي جي�ش
التحرير  ..وكذلك ن�سا�ؤنا في الكويت  ..مع�سكر لتدريب
ن�سائنا على �إ�سعاف الميدان  ،ذلك لأن المر�أة الفل�سطينية
قد ن��ذرت نف�سها �أن تكون كتفا �إل��ى كتف جانب الرجل في
معركة التحرير  ..هذا ما ترى في الكويت �أي�ضا  ..ومنظمة
التحرير منظمة كفاح  ..ومنظمة �سالح  ..منظمة ثورية ال
على ال�صعيد القومي فقط  ،ال على الجماعة فقط  ،ولكن
على �صعيد الفرد  ،وعلى �صعيد الأفراد .
تعرف منظمة التحرير الفل�سطينية �أن واجبها الكفاح ..
�أمام كل فرد فل�سطيني كلكم تعلمون  ..و�أنا �أقولها لأول مرة ،
لعلكم تعلمون الدواعي التي تدفعني لأن �أقولها لأول مرة ..
�سقط في الأر�ض المحتلة  ..منا�ضل فل�سطيني  ..وقع �أ�سيرا
في �أيدي الع�صابة  ..الع�صابة الإ�سرائيلية  ..هو المنا�ضل
الفل�سطيني محمود بكر ح�ج��ازي  ..محمود بكر حجازي
لي�س ج�ن��دي��ا ف��ي جي�ش ال�ت�ح��ري��ر  ..م�ح�م��ود ب�ك��ر حجازي
لي�س ع�ضوا في المجل�س الوطني  ..وال ع�ضوا منت�سبا في
منظمة التحرير  ..منظمة التحرير ال تقف �ساكنة �أمام هذا

المنا�ضل  ..بين يدي هذا البطل تتركه �أ�سيرا تحت رحمة
الع�صابة الإ�سرائيلية  ..تتن�صل من الن�ضال الفل�سطيني ومن
الن�ضال الفل�سطيني و�إن لم يكن مربوطا ً بجي�ش التحرير ..
وال بمنظمة التحرير الفل�سطينية  ..هذا منا�ضل فل�سطيني
وق��ع ف��ي الأر� ��ض المحتلة �أ��س�ي��را ً ف��ي ي��دي الع�صابة ور�أت
منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تج�سد ق�ضية فل�سطين في
�إن�سان فل�سطيني  ،ون�صبت ثالثة محامين بكل ما يريدون
م��ن ال�م��ال ليدافعوا ع��ن �شرف الن�ضال الفل�سطيني وعن
المنا�ضل الفل�سطيني �أمام المحاكم الإ�سرائيلية  ..هذا ما
فعلته منظمة التحرير الفل�سطينية  ..ال �أذكر لكم المبالغ
وهي بالألوف التي ر�صدتها منظمة التحرير الفل�سطينية
ت�ح��ت ت���ص��رف ال�م�ح��ام�ي��ن ال��ذي��ن ي��داف �ع��ون ع��ن المنا�ضل
الفل�سطيني في الأر�ض المحتلة في �أر�ضنا من �أجل تج�سيد
ق�ضية فل�سطين وكفاح فل�سطين  ،لقد فعلتْ هذا ال �صدقةً
ِ
والم ّنةً  ..لكن مال ال�شعب يجب �أن ينفق على ق�ضية ال�شعب ..
�أم��وال منظمة التحرير الفل�سطينية ح��رام �إال ف��ي ميدان
ال��وع��ي وال��دف��اع ع��ن المنا�ضلين م��ن �أي��ة جهة ك��ان��وا  ..ما
دام��وا يحملون راي��ة الن�ضال وال�ك�ف��اح  ..ول��م تكن منظمة
التحرير ق�ضية على ال�صعيد الفل�سطيني فح�سب  ..لكنها
كانت ثورية على ال�صعيد العربي �أمام الملوك والر�ؤ�ساء ..
ما كانت ترتجف منظمة التحرير الفل�سطينية بين يدي
الملوك والر�ؤ�ساء  ..ما كانت تفرك يديها بين يدي الملوك
والر�ؤ�ساء  ،ما كانت تتكلم ب�صوت خاف�ض مرة مرتجف بين
ي��دي الملوك وال��ر�ؤ��س��اء  ..منظمة التحرير الفل�سطينية
تنت�سب �إلى �شعب بطل  ..تنت�سب �إلى �شعب �شجاع  ..تنت�سب
�إل��ى �شعب منا�ضل  ..ومنظمة التحرير الفل�سطينية في
وجه الملوك والر�ؤ�ساء وفي �أ�سماع الملوك والر�ؤ�ساء قالت
كلمة ال�شعب البطل من غير خوف وال تردد وال مجاملة من
المحيط �إل��ى الخليج ما هو بق�صيدة  ..وم��ا هو ب�أن�شودة ،
بع�ض ملوكنا يغنون هذا الغناء من المحيط �إلى الخليج ..
بع�ض ر�ؤ��س��اءن��ا ك��ذل��ك ير�سلون ه��ذا ال�شعار م��ن المحيط
�إل��ى الخيلج  ،لكن لي�س المهم �أن نر�سل ال�شعار والهتاف
والنداء  ..المهم �أن يكون ال�شعب الفل�سطيني من المحيط
�إلى الخليج  ..حرا ً في �سفره  ..حرا ً في �إقامته  ..وحرا ً في
كفاحه م��ن �أج��ل تحرير فل�سطين  ..وخرجنا م��ن م�ؤتمر
القمة بالقليل  ،القليل من مطالبنا ولكن هل �سكتت منظمة
التحرير  ..ه��ل ارت�ضت لنف�سها �أن تقفل ال�ب��اب  ،وانتهى
في م�ؤتمر القمة في ال��دار البي�ضاء �أن ال تر�ضى منظمة
التحرير �أن تقف في الطريق  ..تظل �سائرة و�صابرة ال �صبرا ً
على القعود والخمول والك�سل ولكن �صبرا ً على الكفاح ..
وهذا الذي ذهب بمنظمة التحرير الفل�سطينية �إلى الأردن ..
وف��ي ع��زم منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تنتقل �إل��ى كل
عا�صمة عربية لتناق�ش مطالب ال�شعب  ..مطالب ال�شعب
الفل�سطيني  ..تناق�ش مطالب منظمة التحرير الفل�سطينية ..
في التجنيد الإج�ب��اري  ..في قانون �ضريبة التحرير  ،في
التنظيم ال�شعبي  ..في ال�سفر والإق��ام��ة والعمل وه��ا �أنتم
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من هذه ال�شرفات ماذا كان هتافكم هنا ؟ هتافكم التجنيد
والتنظيم  ..وهذا هتاف ال�شعب وعلى الملوك والر�ؤ�ساء �أن
يعرفوا �أن الطريق �إلى ق�ضية فل�سطين هو اال�ستجابة �إلى
ن��داء ال�شعب  ..الطريق �إل��ى فل�سطين هو �شعب فل�سطين ،
واال�ستجابة �إلى مطالب �شعب فل�سطين  ..منظمة التحرير
�ستلتقي بكل ملك  ..وبكل رئي�س لت�ضع الأمور في حدودها ..
وف��ي ن�صابها  ..ال�شعب ال يتراجع ع��ن مطالبه  ..منظمة
التحرير الفل�سطينية ال تتدخل في ال�ش�ؤون لأي دولة عربية
لي�س لنا �أن نتحدث عن نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية وال
�أحزانها وال �أن نتدخل في خالفاتها  ..لكن يجب �أن تعلم
ال��دول العربية �أن �شعب فل�سطين يجب �أن يمار�س حريته
الكاملة ف��ي �إع ��داد نف�سه و�إع ��داد �صفوفه وتنظيم �شبابه
ورجاله وطالبه وعماله ون�سائه وفتيانه في معركة التحرير ،
وع �ل��ى ال �م �ل��وك وال ��ر�ؤ� �س ��اء �أن ي �ن��زل��وا ع�ن��د �إرادة ال�شعب
الفل�سطيني ..
وذهبت �إلى عمان  ،و�أنا �أحمل في قلبي كل الحب لبالدنا ..
في الأردن �شعبنا وفي الأردن وطننا  ..وفي الأردن منطلق
التحرير  ..الأردن هو �ساحة التحرير  ..الأردن فيها بطوالت
رجالنا ون�سائنا  ..الأردن فيها مناعة جبالنا وروابينا  ،الأردن
هي �أملنا للتحرير  ..الأردن هي طريقنا �إلى يافا و�إلى عكا
و�إلى حيفا  ..و�إلى الوطن الحبيب ال�سليب  ..الطريق �إلى
التحرير من الأردن  ..ومن �أجل هذا فنحن نجل الأردن لأن
في الأردن وطننا و�شعبنا و�أملنا ومنطلق تحريرنا  ..ومالذ
�آمالنا و�أمانينا .
ذه�ب��ت �إل ��ى ع�م��ان  ..وق�ل�ب��ي م�م�ل��وء ب�ك��ل ه��ذه المعاني
الخيرة وق�ضيت ع�شرة �أي��ام في عمان  ،وكان لنا حديث مع
الم�س�ؤولين في عمان  ،امتد الليل والنهار  ..وانتهينا بعد
هذا الحوار  ..بعد هذا الحديث الطويل في ما�ضي الق�ضية
وف��ي حا�ضرها وم�ستقبلها  ..بعد ق��ول هو اليقين ب�أننا ال
نفرق بين مواطن وال مواطن و�أن ال�ضفة الغربية وال�شرقية
عندنا هي �سواء هي م�سرح المعركة وميدانها  ..و�أن جي�ش
الأردن هو جي�شنا و�أبناء ال�ضفة الغربية �أبناء ال�شرقية ..
و�أننا نمجده ونثني على بطولته و�شجاعته لأن في �شرايينه
تجري الدماء الفل�سطينية والأردن�ي��ة والعربية  ..كل هذا
كان يقينا �أعلناه و�أكدناه و�أكدنا �إلى جانب ذلك �أن منظمة
التحرير الفل�سطينية ال ت��ري��د �إق��ام��ة حكومة فل�سطينية
ال ف��ي ال��وط��ن وال ف��ي ال�م�ه�ج��ر  ..و�أن منظمة التحرير
الفل�سطينية ال تتدخل في ال�ش�ؤون الأردن�ي��ة الداخلية وال
في الكيان الأردن��ي وال يتعار�ض كيان فل�سطين مع الكيان
الأردني  .ولكن هذا الحوار كله قد انتهى �إلى ف�شل وها �أراكم
قد فزعتم وا�ستمعت �إلى �آهاتكم و�إلى ح�سراتكم ِل َم كان هذا
الم�صير هو م�صير الف�شل ؟  ..ال نجزع وال يجزع ال�شعب
من الف�شل  ..تلك مرحلة من مراحل الكفاح  ..ما جزعت
بهذا الف�شل ال��ذي انتهت �إليه المباحثات وال يزعلن عربي
لهذا الف�شل لأن وراء هذه المطالب ال�شعب الفل�سطيني بكل
طاقاته وعزماته  ..ال�شعب الفل�سطيني في الأردن و�أبناء
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�شرق الأردن في الكرك وفي �إربد وفي ال�سلط وفي معان وفي
القد�س وفي نابل�س وفي الخليل وفي كل قرانا ومدائننا ..
كل ال�شعب وراء منظمة التحرير  ..كل ال�شعب  ..كل ال�شعب
وراء مطالب منظمة التحرير الفل�سطينية  .ووجدت معاني
رائعة في الأردن وج��دت فيها ال�ع��زاء من الف�شل  ..وجدت
نجاحا ً كبيرا ً الب��د �أن ي��رد ه��ذا الف�شل �إل��ى نجاح  ..وجدت
ال�شعب كله  ..مع المنظمة  .ي�ؤيد المنظمة ي��وم و�صولي
�إلى المطار ولي�س هذا امتداحا ً لي وال افتخارا ً وال اعتزازا ً ..
ف ��أن��ا واح ��د مثلكم ال �أب �غ��ي م �ج��دا وال زه ��وا  ..الج ��ئ من
الالجئين  ..ومواطن من المواطنين ال ي�ستحق حمدا ً وال
�شكرا ً وال ذكرا ً ولي�س لفل�سطيني �أن يطمع في مديح �أو ذكر
�أو �شكر قبل �أن يعود �إلى الوطن ال�سليب الحبيب  ..وجدت
في المطار لأول م��رة وكثيرا ما ذهبت �إل��ى الأردن جمهرة
من الفل�سطينيين من �أع�ضاء المجل�س الوطني من �أهل
الر�أي من �أبناء فل�سطين من �أبناء الأردن ومنهم �أي�ضا �أبناء
ال�ضفة ال�شرقية ينتظرون في المطار وينتظرون ماذا ؟ ..
ال ينتظرون ال�شقيري ال ينتظرون رئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية ولكن ينتظرون هذا الإن�سان ال��ذي يحمل في
حقائبه مطالب ال�شعب الفل�سطيني ..
وف��ي ي��وم الإ� �س��راء  ..ي��وم الإ� �س��راء ال��ذي ي��رب��ط الدنيا
بفل�سطين ويربط ال�سناء والبهاء والروحانيات العليا بق�ضية
فل�سطين ذه��ب ه��ذا الإن���س��ان الفل�سطيني  ..الفل�سطيني
الالجئ الواقف الآن بين �أيديكم في �أ�ضواء خافتة في �ساحة
الحرم  ..لأك��ون مع الذين يحتفلون ب��الإ��س��راء مع الوفود
الإ�سالمية التخاذ مكاني خا�شعا ً خا�ضعا ً بين يدي اهلل نتذكر
قدا�سة تلك الديار العظيمة المباركة و�إلى جانبنا الوفود من
الأقطار الإ�سالمية وقلبها يخفق بالحنين �إلى فل�سطين ..
ال�شعب كله في �ساحة الحرم يخرج ليكون �إلى جانب رئي�س
منظمة التحرير ولي�س له هتاف اال هتافا ًواحدا ً ..فل�سطين ..
منظمة التحرير  ..ال�سالح الكفاح  ...التحرير  ...من جاء
بهذا ال�شعب ؟ ما �أنفقت منظمة التحرير �أم��واال ليحت�شد
ال�شعب لي�س لمنظمة التحرير جند وال �شرطة يح�شدون
ال�شعب ما �أنفقت منظمة التحرير مخابرات وا�ستخبارات
ت�ؤلب النا�س في الطريق وف��ي ال�شوارع  .لي�س لدينا مال
ن�شتري ب��ه الأع �ل�ام وال��زي �ن��ات يحملها �أط�ف��ال�ن��ا ون�سا�ؤنا
ورجالنا  .في مواكب منظمة التحرير اندفع ال�شعب من
تلقاء ذات��ه  ..اندفع ال�شعب من تلقاء نف�سه لأن��ه ر�أى �أمله
لأنه ر�أى هدفه لأنه �أراد في تلك المنا�سبة  ..منا�سبة الإ�سراء
العظيمة �أراد من بيت اهلل وفي �ساحة من �أكرم �ساحات اهلل �أن
يقول �إن ال�شعب مع منظمة التحرير الفل�سطينية  .هذا هو
المعنى الكبير الذي �شهدته منظمة التحرير الفل�سطينية
يوم الإ�سراء في �ساحة الحرم وكل �أبناء ال�شعب مع منظمة
التحرير م��ع جي�ش التحرير م��ع �إذاع ��ة منظمة التحرير
الفل�سطينية � ..أ�سواق عمان ت�سير فيها ليال ونهارا وت�سمع
�صوت منظمة التحرير الفل�سطينية  ..يخرج من الدكاكين
وال�ح��وان�ي��ت ال ف��رق بين �أردن ��ي وفل�سطيني  ..ال��رع��اة في

الحقول  ..في المروج  ..بيد الراعي ع�صا يه�ش بها على غنمه
وبيده الثانية ترانزي�ستور الراديو ال�صغير ي�ستمع �إلى �آماله
و�إل��ى �صوت �أمته � ..صوت منظمة التحرير الفل�سطينية ..
الحجار ف��ي ال�شارع  ..ينق�ش الحجارة و�إل��ى جانبه �صوت
َّ
منظمة التحرير الفل�سطينية � ..أبناء القرى الأمامية يبيتون
على �صوت منظمة التحرير الفل�سطينية  ..في الخيام يعي�ش
العائدون على �صوت منظمة التحرير الفل�سطينية � ..إخواننا
�أبناء الأردن ي�ستمعون �إلى منظمة التحرير الفل�سطينية قبل
�أن ي�ستمعوا �إلى �إذاعة عمان �أو �إذاعة القاهرة �أو �إذاعة بيروت ..
ال�شعب كله ي�ستمع �إلى المنظمة  ..ولي�س هذا وحده فقط ..
دعوني �أنبئكم بكل �صراحة و�صدق و�أقولها عن علم ويقين ..
الجي�ش الأردني كله  ..بفل�سطينييه و�أردنييه ب�ضباطه و�صف
�ضباطه وجنوده �إلى جانب منظمة التحرير الفل�سطينية ..
ولهذا دعوني �أبعثها تحية  ..تحية با�سمكم با�سم هذا الجمع ..
تحية �إلى ال�شعب في الأردن كله ب�ضفتيه  ...و�إل��ى الجي�ش
جي�شنا العربي البا�سل بفل�سطينييه و�أردنييه  ..تحية �إلى
ب�لادن��ا و�إل ��ى دي��ارن��ا  ..تحية �إل��ى �أول �ئ��ك المرابطين على
الحدود ينتظرون يوم الن�صر  ..وينتظرون �ساعة ال�صفر ..
ليهبوا لتحرير وطنهم وب�لاده��م  .كل ه��ذه المعاني كانت
رائعة  ..كل ه��ذه المعاني كانت عظيمة تملأ قلوبنا فرحا ً
وعزما ً ويقينا ً  ..ومطالبنا ما هي ؟  ..ماذا كانت مطالبنا ؟ ..
ال جور فيها � ..أو ع�سف فيها  ..لي�س فيها �إهانة لأحد  ..وال
تح ٍّد لأحد  ،ومنظمة التحرير الفل�سطينية ال تحمل على �أي
ملك  ..وال على �أي رئي�س  ..وال على �أي حكومة  ..وال على
�أي دول��ة  .نحن نريد �أن نتعاون مع الملوك جميعا  ..ومع
الر�ؤ�ساء جميعا  ..ومع الحكومات جميعا بكل احترام وبكل
تقدير  ..ول�ك��ن لمنظمة التحرير الفل�سطينية �شخ�صية
م�ستقلة وط��ري��ق م�ستقل  ..ووح��دة م�ستقلة  ..ت�سير فيه
جنبا �إل��ى جنب مع الحكومات جميعا وم��ع الملوك جميعا
ومع الر�ؤ�ساء جميعا  .وحين �أطرح �أمورنا في الأردن ال �أوجه
�إهانة �إلى �أحد وال م�سبة لأحد ولكنها الحقيقة كل الحقيقة
وال�صراحة كل ال�صراحة في ق�ضية �سبعة ع�شر عاما ُعدمت
ال�صراحة و ُعدمت الحقيقة وكانت الكارثة  ..ال تريد منظمة
التحرير الفل�سطينية �أن ت�ج��دد ع��وام��ل ال�ك��ارث��ة وعوامل
الم�أ�ساة � .إن منظمة التحرير الفل�سطينية تريد �أن تعي�ش
في الهواء الطلق الرحيب وتخاطب ال�شعب الفل�سطيني ..
تخاطب الأمة العربية  ..بكل كرامة وبكل �شجاعة  ..وبكل
�صراحة ماهي مطالبنا  ..لقد تحدثنا عن القرى الأمامية ..
وقالت منظمة التحرير الفل�سطينية يجب �أن ت�سلح القرى
الأمامية  ..يجب �أن يدرب �شبابها ورجالها على القتال  ..في
هذا ال�صباح اليوم قر�أت � -أظن في جريدة الأنوار  -عنوانا
كبيرا عن حديث لم�س�ؤول �أردن��ي يقول فيه �إن « �إ�سرائيل »
ق��د اخترقت ح��دود الهدنة  ..خطوط الهدنة ع�شرة �آالف
وثمانمئة و�ستة و�أربعين م��رة  ..لي�س ه��ذا الرقم ال�ضخم
الكبير لالعتزاز واالف�ت�خ��ار  ..ه��ذا ال��رق��م ال�ضخم الكبير
يجب �أن ينبئنا �إل��ى الطريق ويدلنا على ال��درب  ..القرى

الأمامية يجب �أن ت�سلح  ..و�أن تجهز و�أن يدر�سوا رجالها
ون�ساءها ليكونوا قادرين على حمايتها  .ما كانت لتقع مذبحة
ِق� ْب� َي��ة وت��دم��ر بيوتها على �أطفالنا ون�سائنا ل��و ك��ان��ت قبية
م�سلحة وفيها الرجال وفيها الأبطال قادرين على �أن يردوا
الع�صابات الإ�سرائيلية على �أعقابهم خا�سئين خا�سرين ..
ما كانت قلقيلية لتقتحم وتدمر �آبارها بئرا ً بعد بئر  ..لو
كانت قلقيلية مدربة وم�سلحة ومجهزة  ..لهذا فقد قالت
منظمة التحرير الفل�سطينية نحن م�ستعدون �أن نر�سل
بال�سالح �إل��ى القرى الأمامية � ..إل��ى كل رجل �إل��ى كل فتى
�إلى كل �شاب  ..ال�سالح من منظمة التحرير الفل�سطينية ..
�إلى قرانا �إلى �شبابنا ورجالنا ال نقدمه بثمن  ..ذهب الزمان
الذي كان ال�سالح يباع فيه وي�شترى  ،ذهب الزمان الذي كان
ال�سالح فيه تجارة  ..منظمة التحرير الفل�سطينية ال تبيع
لل�شعب الفل�سطيني ال�سالح قليال ك��ان �أو كثيرا  ،منظمة
ال�شعب تقدم ال�سالح �إل��ى ال�شعب؛ لأن��ه من مال ال�شعب �أو
�أن��ه وج��د لل�شعب  ..منظمة التحرير الفل�سطينية تقدم
ال�سالح �إل��ى القرى الأمامية ال قديما َ�ص ِدئ�أ  ..لي�س من
مخلفات الحرب الأول��ى وال من مخلفات الحرب الثانية ..
و�أنا �أعلم �أن �إخواني في القرى الأمامية �سي�ستمعون �إلى هذا
الحفل في الليلة القادمة �إني �أقول لهم � ..إن �سالح منظمة
التحرير الفل�سطينية لي�س ال�سالح الكندي  ..الذي يعرفه
�إخواننا القرويون وما �أذكاهم وما �أنبههم  ..وي�سمونه هزءا
و�سخرية بندقية « �أم ذانين »  ..ال نريد �أن نر�سل بندقية �أم
ذانين بندقية �أم فوهتين وبهذا  ..وبهذا ي�سلح �إخواننا وقرانا
وتقدم �إل��ى الحكومة � ..إل��ى الجي�ش  ..ي�سلمها �إل��ى القرى
الأمامية وينق�ش عليها �إذا �شاء �أي ا�سم  ..ينق�ش عليها �أي
�صفة  ..ال نبحث عن الأمجاد  ..وال عن االفتخار والزهو ..
كل ما نريده �أن يكون �سالحنا  ..الجديد الم�صري الذي
لم ي�ستعمل ما ي��زال في �أوراق��ه وف��ي بيوته وف��ي �شحومه ،
ومن الأ�سلحة الخفيفة �إلى المتو�سطة التي تقاوم الدبابات
وال�ط��ائ��رات وت��رد ال�ع��دو  ،ه��ذا ال�سالح كله تقدمه منظمة
التحرير الفل�سطينية �إلى �إخواننا ورجالنا ون�سائنا  ..فليكن
هتافنا هتاف الثورة  ..ثورة ال�شعب الفل�سطيني  ..ثورة الأمة
العربية ثورية لها �صيحة واحدة  ..ولها لغة واحدة  ..ولها
هدف واحد � ..صيحة الثورة روح الثورة وكفاح الثورة الجتذاذ
« �إ�سرائيل » من �أر�ضنا وعودتنا عودة حرة �إلى مراقد �أجدادنا
و�آبائنا ..
التجنيد الإجباري هو مطلبنا الثاني � ..أن يتدرب �أبناء
ال�شعب كلهم و�أن يكونوا تحت ال�سالح  .في الطرف الآخر
« �إ�سرائيل »  ..مدربون م�سلحون منظمون  ..ي�ستطيعون �أن
ي�ستنفروا الألوف وراء الألوف من �أجل المعركة  ..المعركة
في الأردن  ..ال�شعب يحب �أن يكون م�سلحا ومدربا في الأردن
�أنا �أحيي الجي�ش الأردني ب�شجاعته وب�سالته  ..لكن معركة هذا
الزمان لي�ست معركة جي�ش �أمام جي�ش ولكنها معركة �شعب
�أمام �شعب  ..معركة ال�شوارع  ..معركة الدفاع عن المنازل
والبيوت ومعركة الدفاع عن الحارات  ..نريد �أن يكون �إخواننا
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في الخليل وفي القد�س وفي جنين وفي طولكرم وفي جميع
القرى وفي الكرك �أي�ضا وفي �إربد وفي الطفيلة وفي عمان
نريد �أن يكون ال�شعب كله تحت ال�سالح  ..لأن هذه المعركة
بيننا وبين « �إ�سرائيل » هي معركة ال�شعب  ..ولي�ست معركة
الجي�ش وحده  ..منظمة التحرير الفل�سطينية م�ستعدة �أن
تفتح مع�سكرات للتدريب ال�شعبي في جبال الخليل في روابي
القد�س في وديان جنين وفي وديان طولكرم وفي نابل�س وفي
�أريحا والكرك وفي �إربد  ..وفي كل بقعة  ،و�أن يدخل �أبنا�ؤها
من ال�ضفتين  ..مع�سكرات منظمة التحرير الفل�سطينية .
قلناها �صريحة مفتوحة لأبناء جنين ال تفرقة بين مواطن
ومواطن  ..مع�سكرات منظمة التحرير تريد �أن تجعل من
هب
ال�شعب م�سلحا ً مدربا ً منظما ً  ،حتى �إذا جاءت المعركة َّ
ال�شعب كله في المعركة  .ه��ذا ما تريده منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،وهذا ما يريده ال�شعب الفل�سطيني  ..واحد
من �إخواننا من كتيبة ال�صاعقة في �سوريا فل�سطيني من
نابل�س جاء في زيارة لنابل�س يزور �أهله وع�شيرته دخل من
غير �سالح ولكنه دخل بمالب�س جي�ش التحرير الفل�سطيني
بالمالب�س التي ترون ( باللواء وجيه المدني والعقيد محمد
ال�شاعر )  ..ق�ضى هذا الجندي �أيامه ولياليه في نابل�س  ،ف�إذا
نابل�س كلها في عر�س قومي كبير تحتفل بجندي من جي�ش
التحرير  ،فكيف يكون الأمر لو �أن كتائبنا من �أبناء فل�سطين
في نابل�س وفي غير نابل�س يومئذ يكون عر�سا ً كبيرا ً لل�شعب
كله لأنه ال يفرح فرحة وال يجد لذة وال يطيب له �شيء في
الحياة  ،نحن �شعب فل�سطين نذرنا �أنف�سنا �أال نعرف �أطايب
الحياة وال لذائذها وال نعماها قبل �أن نحمل ال�سالح دفاعا
عن وطننا ال�سليب  ..هذا هو طريقنا  ..وهذا هو هدفنا ..
حتى بالن�سبة �إل��ى �ضريبة التحرير �سمعت ك�لام��ا غريبا
عجيبا ف��ي عمان  ..قيل ب ��أن ال�ضريبة ق��د تكون رم��زي��ة ..
بالن�سبة المئوية التي تفر�ض على الموظفين وعلى �أبناء
ال�شعب ن�سبة رمزية � ..شعب فل�سطين ال ي�ساهم رمزيا ً ..
�شعب فل�سطين م�صمم وع��ازم على تحرير وطنه � ..شعب
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فل�سطين م�صمم وع��ازم على تحرير وطنه �شعب فل�سطين
ق�ضية التحرير عنده لي�ست عمال ً رمزيا ً ولكن ت��راه عمال
فدائيا ً ون�ضاليا ً وقتاال ً ودفاعا ً حتى يجلو العدو عن �أر�ضنا ..
نحن ال نعي�ش بالرمزيات ولكننا نعي�ش بالكفاح  ..وبالكفاح
الم�سلح ومن �أجله نعي�ش  ..لأجله ندخر كل طاقاتنا وكل
حياتنا  ..و�سائر المطالب الأخرى ..
التنظيم ال�شعبي كذلك  ..لم نجد ا�ستجابة له كيف يمكن
ل�شعب فل�سطين �أن يخو�ض معركة التحرير غير منظم � ،إنما
يدفع �شعبه نحو الدمار والخ�سائر � ..إنما يدفعه �إلى الهزيمة ..
�إنما يدفعه �إلى الم�أ�ساة والكارثة � ..أما اتعظنا بالما�ضي و�أما
وعظتنا النكبة وما نجد فيها العبر ؟ كيف كانت الفو�ضى
ت�سود �صفوفنا  .ال نريد �أن نقدم على هذه المعركة  ..ونحن
على عتبات الفو�ضى  ..التنظيم ال�شعبي هو حياتنا  ..منظمة
التحرير الفل�سطينية كهيئة �شعبية تريد �أن تمار�س التنظيم
ال�شعبي  ..قيل لنا �إن هذا من مهمات الحكومة  ..التنظيم
ال�شعبي مهمة الحكومة  ..م�س�ؤولية الحكومة �أم م�س�ؤولية
منظمة ال�شعب لأول مرة �أ�سمع �أن م�س�ؤوليات �شعبية تمار�سها
الحكومة  ..الم�س�ؤوليات ال�شعبية تمار�سها المنظمة ال�شعبية ..
في النظام الغربي �أو ال�شرقي  ..ال�شعب يمار�س الن�شاطات
ال�شعبية والحكومة التمار�س الن�شاط  ..منظمة التحرير
تريد �أن تربط نف�سها بال�شعب  ..وبقواعد ال�شعب  ..ترتبط
بالعمال وبال�شباب وبالطالب وبالرجال والن�ساء في المدن
وف��ي ال �ق��رى بالمخيمات ب�ك��ل و��س��ائ��ل ال��رواب��ط المعنوية
والروحية والمادية ليكون �شعبنا هو قاعدة منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،ال فائدة من منظمة التحرير الفل�سطينية �إذا
لم يكن ال�شعب قاعدتها  ..نحن نطمع ب�أن يكون ال�شعب هو
قاعدة المنظمة و�أن ت�صبح المنظمة هي ال�شعب و�أن ي�صبح
ال�شعب هو المنظمة  ..ه��ذا ما تطمع به منظمة التحرير
الفل�سطينية وما نريد �أن نمار�سه في كل بلد عربي نريد �أن
نمار�سه في كل تجمع عربي .
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