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ب�سم اهلل العلي القادر  ،نا�صر الحق وهازم الباطل  ،با�سم
�شعب فل�سطين الثائر  ،المتلهف لحمل ال�سالح المتحفز
ل�ل�ك�ف��اح ل�ت�ح��ري��ر وط �ن��ه  ،ب��ا��س��م الأم� ��ة ال�ع��رب�ي��ة المنا�ضلة
ال�ستكمال حريتها وقيادتها وا�ستقاللها في الوطن العربي
الكبير با�سم الحرية الإن�سانية الزاحفة في م�سيرتها الزاخرة
ال تعرف جن�سا وال لونا وال �أر�ضا  ،با�سم هذا كله �أفتتح �إذاعة
منظمة التحرير من القاهرة حا�ضنة العرب الكبرى  ،ومنذ
هذه اللحظات التاريخية �سينطلق على �أم��واج الأثير �صوت
فل�سطين �صوت الكفاح والن�ضال  ،ال�سترداد وطنه الكريم
�سينطلق هذا ال�صوت �إلى �أهل فل�سطين في المدن والقرى
في ما بقي من فل�سطين  ،وهم يب�صرون �أمامهم مرابعهم
الجميلة متحفزين لإجالء الع�صابة الدولة والدولة الع�صابة
بكل ما يملكون من المهج والأرواح � ،سينطلق هذا ال�صوت �إلى
العائدين الراب�ضين في الخيام المرابطين في الكهوف  ،ما
هدهم الب�ؤ�س والحرمان بل زاده��م على مر ال�سنين �إيمانا
على �إي�م��ان � ،سينطلق ه��ذا ال�صوت �إل��ى �أب�ن��اء فل�سطين في
�سورية وفي لبنان وفي العراق وفي ال�سعودية وفي الكويت ،
وح�ي��ث م��ا ك��ان��وا ف��ي دن�ي��ا ال �ع��رب وال�م�ه��اج��ر يتطلعون �إلى
الزحف المقد�س ب ��إرادة ما�ضية وعزيمة �صادقة � ،سينطلق
ه��ذا ال�صوت �إل��ى فل�سطين المحتلة وم��ن فيها م��ن رجالنا
ون�سائنا و�شيوخنا و�شبابنا و�أطفالنا المقيمين على العهد
ال�صابرين الم�صابرين التائقين �إلى الموعد واللقاء  ،اللقاء
م��ع ال�سالح وال�م��وع��د م��ع الن�صر  ،و�سينطلق ه��ذا ال�صوت
كذلك �إلى الأمة العربية جمعاء في حوا�ضرها وبواديها من
المحيط �إلى الخليج فكلنا في المعركة �سواء  ،نلقي بالميدان
بكل الطاقات وكل العزمات � ،إلى ه�ؤالء جميعا �ستر�سل هذه
الإذاعة �صيحاتها الهادرة و�أ�صواتها الثائرة لتهز الأ�سماع كل
الأ�سماع والقلوب كل القلوب  ،فها قد انق�ضى �سبعة ع�شر عاما
و�شعب فل�سطين يتحدث بالهم�سات وال�ه��ذرات في الكهوف
وبين الحجرات حديثا ��ش��اردا كت�شريده حائرا كت�شتيته ،
ولكن منذ هذا اليوم �سيطلق ال�شعب البطل �شعب فل�سطين
�إلى الف�ضاء الرحيب � ،إلى �أرج��اء الوطن العربي الكبير كل
�آماله الزاخرة و�آماله المتوثبة يبعثها عالية مدوية لنظرته
ولهجته  ،بل بغ�ضبته وثورته  ،و�إذا كانت الإذاع��ة �أي �إذاعة
ح��اج��ة قومية ملحة ف��ي ح�ي��اة الأم��ة الم�ستقرة ف��ي وطنها
الآمنة في ديارها الرا�سخة في نعماء الحرية وال�سيادة  ،ف�إنها
�أدعى و�أوجب بل �إنها �أح�سن و�ألزم لأهل فل�سطين وقد تمزق
جمعهم وت�شتت �شملهم وتباعدت ديارهم ومنازلهم  ،ولهذا
�أ�صبح ال بد لأهل فل�سطين من �إذاعة تتالقى �أرواحهم حولها
وتتجمع �أ�سماعهم على �أخبارها و�أحاديثها  ،وبهذا يلتقي
ال�شعب دوما على �آماله ويحيا مع وطنه ويظل م�شدودا �إليه
لروحه ووجدانه يعي�شه بعقله و�ضميره  ،وقدماه �أبدا على

عتبات الكفاح  ،و�إن ال�سبيل �إليكم يا �إخواني �أبناء فل�سطين هو
هذا المذياع القائم �أمامي الآن  ،يناجيكم ويناديكم يتحدث
�إليكم ب�أمانيكم و�آمالكم في ليلكم ونهاركم  ،بالمنازل والأكواخ
في الخيام وفي الكهوف في الم�صانع والمزارع في المكاتب
والمعاهد  ،ليدعوكم جميعا �إلى تحقيق �شعارات ثالثة �إلى
الوحدة الوطنية �إلى التعبئة الفورية و�إلى التحرير  ،وهكذا
يعي�ش معكم هذا المذياع على ذكر فل�سطين وتعي�شون معه
على ذكر فل�سطين  ،ف�إن فل�سطين عندنا هي كل جوارحنا بل
هي كل حياتنا نحيا لها ونموت من �أجلها .
واعلموا يا �إخواني �أبناء فل�سطين �أن �إذاعتكم هذه �ستكون
�إذاع��ة ثورية جديرة ب�أمة ثورية لها ق�ضية ثورية � ،أخبارها
�أوال �أخبار فل�سطين و�شعب فل�سطين دائما و�أبدا  ،حتى تظل
ق�ضيتنا المقد�سة ملتهبة الحياة م�شتعلة الوجود متوهجة
الن�ضال � ،أحاديثها مجابهة اال�ستعمار وعميلته الع�صابة
الدولة ف�ضح مناوراته ود�سائ�سه وتعزيز للحق في كل ميدان
وتنديد بالباطل ف��ي ك��ل مجال  .الق�صة فيها �سيرة �شعب
فل�سطين في بطوالت الفالحين وب�ساالت العمال و�أمجاد
ال�شهداء من الرجال والن�ساء  ،من ال�شباب والطالب  ،لنجدد
هذه ال�سيرة ونحن �أ�شد نظاما و�أق��وى عزما  ،ال�شعر فيها
التغني بمرابع الوطن البا�سمة وخمائله الرائعة  ،ب�أغواره
و�أمجاده به�ضابه وجباله ب�شواطئه و�أنهاره  ،بالكروم التي
�أن�ش�أها الآب��اء  ،والحدائق التي غر�سها الأج��داد  ،في المدن
التي بنتها �أك�ت��اف ال��رج��ال وب��ال�ق��رى التي �أن�ش�أتها �سواعد
ال�شباب �أجياال بعد �أجيال  ،الرواية فيها م�سرحية التحرير
كما نريدها حقيقة حية �أبطالها رجالنا ون�سا�ؤنا و�شبابنا ،
ح��واره��ا التوعية والتوجيه وم�شاهدها التعبئة والتنظيم
وختامها ن�صر م��ن اهلل وفتح قريب  ،الغناء فيها �صيحات
المجاهدين وتكبيرات المنا�ضلين ال بكاء وال رثاء وال ذل وال
انك�سار  ،النغم عزم والإيقاع اندفاع  ،واللحن هادر ثائر  ،هذه
هي �إذاعتكم يا �أبناء فل�سطين  ،لن تكون ت�سلية وال لهوا وال
عبثا  ،فحرام علينا اللهو والعبث ونحن في غير فل�سطين ،
هكذا �ستكون �إذاعتكم في يومنا هذا وهكذا �ستكون مناهجها ،
�أم��ا في الغد المرتقب ف�ستنه�ض �إذاعتكم بالواجب الأروع
الأرف��ع ي��وم ت��دوي �إذاعتكم ب�أخبار جي�ش التحرير  ،ب�أخبار
المعركة من �أر�ض المعركة .
و�إن� ��ي �إذ �أف �ت �ت��ح ه ��ذه الإذاع � ��ة ب��ا��س��م منظمة التحرير
�إنما �أفتتح اليوم جبهة رئي�سية في الميدان الكبير ميدان
التحرير  ،و�إن �ه��ا لجبهة حقة لها ا�ستراتيجية ذك�ي��ة ولها
�سالحها ولها عتادها  ،و�إن معركة التحرير متعددة الجبهات
متنوعة الأ�سلحة كثيرة الم�ضارب والمقاتل  ،وفي زماننا هذا
لم يعد القتال فار�سا لفار�س وال حتى جي�شا لجي�ش  ،ولكن
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القتال اليوم هو �أمة بكاملها �أمام �أمة بكاملها بكل طاقاتها
و�إمكاناتها  ،نقاتل بال�سنابل والقنابل بالحرير والحديد
بالم�صارع والمدافع  ،بل دعوني �أ�صارحكم �أن الأمة � -أي �أمة -
تقاتل بالكلمة المر�سلة كما تقاتل بالقذيفة الموجهة  ،ولقد
اخترع الإن�سان �أفتك الأ�سلحة و�أ�شدها تدميرا على الأر�ض
وفي البحر وفي الف�ضاء  ،ولكن هذا الإن�سان لم ي�ستطع ولن
ي�ستطيع �أن يجد �سالحا �أم�ضى من الكلمة  ،و�ستظل الكلمة
في قدا�ستها و�سحرها في �أثرها وفي خطرها �أق��وى ما في
الوجود على مر الزمان والأجيال  ،وهذه هي الر�ساالت وهذه
هي النبوءات والحروب اال�ستقاللية والحركات التحريرية
كلها بد�أت بالكلمة  ،ومن �أجل ذلك ف�إن هذا المذياع ال�صغير
�أمامي وذلك الراديو ال�صغير بين �أيديكم ي�ؤلفان قوة هائلة
في معركة التحرير  ،ف�إن الكفاح ال بد فيه من الأرواح قبل
ال�سالح  ،فكم من �أمة في الحربين العالميتين الما�ضيتين
�شهدناها ت�ست�سلم وهي كاملة ال�سالح والعتاد  ،وكم من �أمة
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انت�صرت وقد قاربت على النفاذ بال�سالح وبالعتاد  ،ويكفينا �أن
نذكر �أن العدوان الثالثي على م�صر قد ا�ستهدف في طليعة
ما ا�ستهدف �أن ي�ضرب �أبراج الإذاع��ات العربية من الجو في
ال�ق��اه��رة ج��اع�لا منها ه��دف��ا ع�سكريا يجب تدميره حتى
تخر�س تلك النب�ضات الحية الدافقة بين القاهرة والأمة
العربية  ،بل علينا �أن نذكر كذلك �أن الأح ��داث الع�سكرية
داخلية كانت �أم خارجية تبادر �أول ما تبادر �أن ت�ضع يدها
على دار الإذاع��ة حين ت�ضع يدها على المن�ش�آت الحربية ،
تلك ه��ي الكلمة بكل �أب�ع��اده��ا و�أعماقها  ،و�ستكون �إذاعتكم
ي��ا �أب �ن��اء فل�سطين كلمة ال �ث��ورة وال�ن���ض��ال كلمة التحرير
وال�ك�ف��اح � ،سنظل ن��ردده��ا �سنظل نج�سدها ب�ع�ن��اد و�إ�صرار
حتى يكتب اهلل لنا الن�صر  ،ويومئذ �سنحمل معنا مذياعنا
هذا ومعه �شعرنا وغنا�ؤنا ون�شيدنا وق�ص�صنا �إلى فل�سطين
الحبيبة � ،إل��ى متحف الن�صر �إل��ى متحف التحرير  ،ترونه
بعيدا ونراه قريبا  ،وكل �آتٍ قريب .

