خطاب ال�شقيري في نقابة المهن الزراعية في ذكرى الم�أ�ساة يوم � 15أيار  /مايو 1948
�ألقاه في � 15أيار  /مايو 1966

ال�سيد مندوب الرئي�س عبد النا�صر � ..أخواتي و�إخواني ..
هذا اليوم الخام�س ع�شر من �شهر �أيار من الذكرى الثامنة
ع�شرة الغت�صاب فل�سطين  ..ه��ذا ال�ي��وم ال��ذي تلتقي فيه
جماهير الأمة العربية في حوا�ضر العالم العربي وبواديه ..
ه��ذا اليوم ال��ذي يلتقي فيه �شعبنا � ..شعبنا البطل الثائر
�شعب فل�سطين المهاجر � ،شعبنا في مواطنه وفي مهاجره ..
�شعبنا في مدنه وفي قراه � ..شعبنا في فل�سطين المحتلة ..
�شعبنا ف��ي فل�سطين المحتلة  ..رب��ع مليون م��ن �أخواتنا
و�إخ��وان�ن��ا ال��ذي��ن يعي�شون ف��ي جحيم فل�سطين المحتلة ،
في هذا اليوم الذي نلتقي فيه جميعا ب�ضمائرنا وجوارحنا
و�أن ��ا �أع �ل��م �أن ��ه م��ن ال�صعب �أن ين�ضبط ن�ظ��ام ب�ي��ن �شباب
فل�سطين ورج��ال فل�سطين  ،ذلك لأن طبيعة الثورة -التي
�أ� �ش��ار �إل�ي�ه��ا �أخ��ي ك�م��ال رف�ع��ت ال�ث��ائ��ر -طبيعة ال �ث��ورة لكل
فل�سطيني ال ي�ضبطها نظام  .من �أج��ل هذا �أرى هتافاتكم
هنا م��ن الميمنة وم��ن المي�سرة وخطباء م��ن ه��ذا الجدار
وم��ن ذل��ك الجدار  ،لكننا في ه��ذه اللحظة لحظة الن�ضال
ال�ث��وري ت�أخذ بمجامعنا � ..أيها الإخ��وان منظمة التحرير
تدعوكم هذه ال�ساعات الرهيبة �إلى النظام؛ لأننا نحن في
عهدنا هذا نريد �أن ندخل بالدنا محررينها والنظام ي�سود
�أعمالنا  ..والثورية هي �أي�ضا نظام الثوار  ..لأن الثوار ال
يكونون من غير نظام ولكنه لي�س بالنظام الرخو وال هو
بالنظام المبتذل وال هو بالنظام الم�ستهتر و�إنما هو نظام
الثوار  ،و�شعبنا هو �شعب الثوار و�شعب الأح��رار  ..في هذا
اليوم نجتمع في هذه الذكرى  ،ينفتح �أمامنا تاريخنا كله ،
التاريخ العربي كله  ..ينفتح �أمامنا بدفتيه � ..أمامنا تاريخنا
العربي قديمه ومتو�سطه وحديثه وتعود بنا نحن �أبناء الأمة
العربية و�أبناء �شعب فل�سطين الذكريات �إلى �أيام كثيرة من
�أيام تاريخنا العربي الأ�صيل � ..أيام كثيرة وما �أكثر �أيام الأمة
العربية في ب�أ�سائها وفي �سرائها  ،في نعمائها وفي �ضرائها ،
في �أمجادها وفي �أحزانها  ،ما �أكثر �أيامنا وما �أكثر الأحداث
الج�سام في تاريخنا  ،تاريخ الأمة العربية مليء بهذه الأيام

وم �ل��يء ب�ه��ذه الأح � ��داث ال�ج���س��ام  ،ون�ح��ن �شعب فل�سطين
المهاجر نذكر في جملة ما نذكر من تلك الأي��ام الرائعة ،
م��ن ت�ل��ك الأي� ��ام ال�خ��ال��دة  ..ن��ذك��ر ن�ح��ن ال�شعب المهاجر
ي��وم ه�ج��رة ر�سولنا ال�ث��ائ��ر المهاجر  ..ن��ذك��ر ي��وم الهجرة
ك ��أروع �أي��ام الأم��ة العربية  ..يوم حملت الأم��ة العربية راية
الثورة الكبرى  ..الثورة الإن�سانية الكبرى �إلى �آفاق الأر�ض
و�أرجائها الرحبة الف�سيحة � ،شعبنا يذكر كذلك �أياما ً كثيرة
من تاريخنا العريق من تاريخنا المجيد الأ�صيل  ..نذكر
�أيام اليرموك يوم انهزم الرومان �أمام العرب وخرج بطريك
الرومان موليا الأدبار وهو ي�صيح �سالم عليك يا �سورية �سالم
ال لقاء بعده  ،وجيو�ش العرب تزحف �شماال فال تقف خيولنا
�إال عند �أ�سوار الآ�ستانة كان كذلك يوما رائعا ً يوم اليرموك
ثم تاله بعد ذلك يوم رائع �آخر من �أمجادنا والأيام تتالحق
يوما بعد يوم ومجدا ً بعد مجد وخلودا ً بعد خلود �إل��ى يوم
القاد�سية  ..والزحوف العربية  ..تنهزم من �أم��ام الجيو�ش
العربية جحافل الفر�س وتنطلق الأم��ة العربية في زحفها
العظيم م�شرقا حتى ال�سند وحتى الهند وحتى ال�صين ..
كان ذلك يوم القاد�سية يوما رائعا في حياة الأم��ة العربية
مملوءا ً بالمجد وبذخائر الحياة الزكية  .وكانت لنا �أيام �أخر
كثيرة في تاريخنا يوم فتح م�صر على يد عمرو بن العا�ص
كان يوما ً كله �أمجاد  ،كان يوما ً كله �سناء وكله بهاء وانطلقت
من بعد م�صر جحافل الأمة العربية في ال�شمال الأفريقي
كله منطلقة كال�سهم فال تقف خيولنا �إال عند معركة بالط
ال�شهداء مخترقين م�ضيق جبل طارق الذي �سمي على ا�سم
بطل من �أبطالنا �إلى الأندل�س �شماال �إلى البراني�س  ،وتنزل
رايات الفتح في �صقلية وفي جنوب فرن�سا  .تلك �أيام كانت
رائ�ع��ة وت�ل��ك �أي ��ام ك��ان��ت خ��ال��دة  ..ف��ي الع�صور المتو�سطة
�سجل تاريخ الأم��ة العربية �أياما ً رائعة و�أياما مجيدة وفي
ع�صرنا الحديث �سجلنا كذلك �أياما ً رائعة بكل �أمجادها �أيام
اال�ستقالل �أعياد اال�ستقالل في الأمة العربية  ،يوم ا�ستقلت
م�صر كان يوما خالدا في تاريخ الأمة العربية  ..ويوم ا�ستقلت
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البالد العربية في الم�شرق العربي �سوريا ولبنان والأردن
والعراق  ،يوم ا�ستقلت كذلك البالد العربية ليبيا وتون�س
والجزائر يوم رفعت هذه ال�شعوب العربية رايات اال�ستقالل
وكانت فرحات كالأمواج على الأثير دخلت �إلى بيوتنا ودخلت
�إلى خيامنا وغمرت نفو�سنا وامتلأت جوارحنا بتلك الأيام
الرائعة وبتلك الأيام الخالدة كانت هذه �سيرة الأمة العربية
في ا�ستقاللها � ،أما في �إرادتها الثورية فقد �شهد هذا التاريخ
العربي المعا�صر كذلك يوما ف��ي الإرادة ال�ث��وري��ة عظيما
ورائعا وخالدا هو يوم  23تموز  /يوليو كل هذه الأيام تنفتح
�أمامنا الآن بذكرياتها ونحن نقف في � 5أيار  /مايو ونلتقي
على هذا اليوم �شعب فل�سطين والأمة العربية كل �شعبنا كل
الأمة العربية تتطلع �إلى يوم �آخر تتطلع �إلى يوم تهفو �إليه
قلوبنا جميعا  ،الأمة العربية رجالها ون�سا�ؤها  ..حا�ضرها
وباديها � ،شعب فل�سطين كله فقد مات ن�صفه في المغترب ..
م��ات ن�صف �شعب فل�سطين ف��ي المهحر �آب��ا�ؤن��ا و�أج��دادن��ا ،
�أمهاتنا و�إخواننا لقد ماتوا وعلى �شفاههم تمتمات تتطلع
�إل��ى ذل��ك ال�ي��وم الأغ��ر المحجل ال��ذي ه��و قمة الأي ��ام التي
�سلفت وذروة الأي��ام التي �سبقت ذل��ك اليوم هو ي��وم تحرير
فل�سطين يوم تحرير الوطن ال�سليب  ..وفي تاريخ العرب
كذلك �أيام �سوداء �أيام كالحة �أيام لقينا فيها الهول والفزع
ولقينا فيها الذلة واالنك�سار �إلى جانب �أيام الن�صر وكنا نقف
�أم��ام الن�صر بكل كبرياء وبكل زهو وخيالء  ..جاء التاريخ
كذلك و�أقحم علينا �أياما كريهة في حياة الأمة العربية في
تاريخها قديمه ومتو�سطه وحديثه يوم �سقوط بغداد  .كان
من تلك الأي��ام ال�سوداء �سقوط بغداد على �أي��ام التتار وما
لحق بغداد من �إح��راق وم��ن تدمير وم��ن ب�لاء وم��ن عناء ،
وبكت الدنيا يومئذ ح�ضارة بغداد ثم جاءت الأيام تترى ب�أيام
�سوداء على الأمة العربية في عهد ال�صليبيين �سقطت عكا
الح�صن المارد و�سقطت الكرك و�سقطت القد�س  ..وكانت
�أي��ام فيها ذبح وفيها ترويع وفيها تقتيل  ..و�أ�سوار القد�س
و�شوارعها خ�ضبت بالدماء وجنبات الم�سجد الأق�صى ملئت
بجثث ال�شهداء من رجالنا وم��ن �أبطالنا وتالحقت الأيام
ال�سوداء في خ��روج العرب من الأندل�س بعد قيام  800عام
فيها من الح�ضارة الزاهية � ،أعلينا ورفعنا بنودها وراياتها
و�أخذ عنا الغرب ح�ضارتنا والعلم العربي والعرفان العربي
قدمناه ب�سماحة وبذلناه عطاء بكل نف�س �سخية  .كان يوم
خ��روج ال�ع��رب م��ن الأن��دل����س نكبة ال�ف��ردو���س المفقود بكت
ال��دن�ي��ا وب�ك��اه��ا ال���ش�ع��راء وم��ا زل�ن��ا نبكيها �إل��ى يومنا ه��ذا ،
تلك �أي��ام ��س��وداء في تاريخنا وف��ي الحديث من زماننا في
الأزم �ن��ة الحديثة م��ن ع�صرنا ع�صور الكفاح والن�ضال ..
نزلت بنا كذلك �أيام �سوداء يوم �أعلنت الحماية على م�صر ،
ك��ان ي��وم��ا ح��ال�ك��ا ن��زل ف��ي ��ص��در ال�شعب ال�م���ص��ري فملأه
فزعا وه��وال ولكن كان هناك وراءه الإيمان ال�صلب ووراءه
الإخ�لا���ص والتفاني  .ون��زل��ت الحماية كذلك على تون�س
ونزلت الحماية كذلك في المغرب ون��زل االحتالل كذلك
في الجزائر وفي ليبيا وتوالت هذه الأي��ام ال�سوداء  ،و�أعلن
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االنتداب في الم�شرق العربي على �سورية وعلى لبنان وعلى
الأردن وعلى فل�سطين وف��ي ال�ع��راق  ،وك��ان االن�ت��داب �أياما
رهيبة فيها الدموع وفيها الأح��زان وكان فيها الكفاح وكان
فيها الن�ضال  ،لكن �أيام االنتداب كانت �أياما ً �سوداء  ..كذلك
�سجل ال�سواد في تاريخنا متو�سطه وحديثه ولكن هذه الأيام
كلها لو جمعت بمواردها لو جمع كل ما فيها من ظلمة حالكة
ال ت��وازي ثالثة �أي��ام من عمر الأم��ة العربية  ..ثالثة �أيام
من عمر ال�شعب الفل�سطيني اليوم الأول  2ت�شرين الثاني /
نوفمبر يوم �إع�لان وعد بلفور  ،واليوم الثاني  29ت�شرين
الثاني  /نوفمبر يوم تق�سيم فل�سطين واليوم الثالث يومنا
ه��ذا الم�ش�ؤوم ي��وم � 15أي��ار /مايو  ،لكن نحن هنا ال نلتقي
للبكاء وال للندب وال للعويل وال للح�سرات وال للزفرات
ولكن لنر�سل العزمات  ،ما يلتقي �شعب فل�سطين بكل مكان
في هذا اليوم وما تلتقي الأمة العربية في الم�شرق العربي
وفي المغرب العربي نادبة معولة حزينة باكية  ،فالإن�سان
العربي ال يبكي �أمام ال�شدائد وال يحزن �أمامها ولكننا نلتقي
كلنا في يومنا هذا  ،في يوم  15مايو  ،ال للبكاء وال للق�صائد
وال للن�شيد  ،و�إنما نلتقي هنا لنجدد العزم  ،لن�ؤكد الميثاق
ب�أن نحرر الوطن ال�سليب .
�أيها الإخ��وان �إن هذا اليوم ال يخ�ص فل�سطين وحدها ،
هذا اليوم ال يخ�ص �شعب فل�سطين وح��ده � ،إن البالء وقع
على �شعب فل�سطين �أ�صالة ونيابة � ،إن البالء وقع على �أر�ض
فل�سطين �أ�صالة ونيابة � ...أ�صالة مبا�شرة على �شعب فل�سطين
وعلى وطن فل�سطين تراب فل�سطين  ،لكنه كان كذلك نيابة
عن الأمة العربية كلها ونيابة عن الوطن العربي كله � ،إنها
م�صادفة جغرافية � ،إن �شعب فل�سطين يقيم في فل�سطين
لكن ه��ذه النكبة هي نكبة على الأم��ة العربية ب�أ�سرها من
م�شرقها �إلى مغربها من محيطها �إلى خليجها  ،نكبة الأمة
العربية كلها  ..و ِل َم  ..ولم تكون النكبة على الأمة العربية ؟ ..
نكبة على الوطن العربي  ..؟ �سمعتم الجواب من فم �أخي
مندوب الرئي�س عبد النا�صر � ،إن الجواب �أيها الإخ��وان ..
لقد وقعت النكبة على فل�سطين لأن الوطن العربي فيه ما
فيه  ..وقعت النكبة على �شعب فل�سطين لأن الأمة العربية
فيها ما فيها  ..وم��اذا في الوطن العربي  ..اال�ستعمار في
ال�ق��رن الثامن ع�شر وف��ي ال�ق��رن التا�سع ع�شر وف��ي القرن
الع�شرين و�إلى دقيقتنا هذه من يومنا هذا في  15مايو ينظر
�إلى الوطن العربي فماذا يرى  ..؟ يرى الوطن العربي من
المحيط �إلى الخليج يتبو�أ من الدنيا ب�أجمعها مكانة القلب
من الج�سد  ..يرى الوطن العربي يحتل موقعاً ا�ستراتيجيا
فريدا فذا في كل بقاع الأر�ض  ..فلو �أنكم �أمعنتم النظر في
الكرة الأر�ضية بقعة بعد بقعة ورقعة بعد رقعة ما ر�أيتم قطعة
في هذه الدنيا وال رقعة في الكرة الأر�ضية تحتل من العالم
ب�أ�سره ه��ذا الموقع الهائل ال�ضخم الموقع اال�ستراتيجي
ال��ذي ي�ؤلف القلب والدنيا ب�أجمعها ملتقى ق��ارات ث�لاث ،
�آ�سيا و�أوروبا و�أفريقيا كلها تلتقي هنا في الوطن العربي ..
وهذا الموقع اال�ستراتيجي العظيم يلف حول ذراعيه البحر

الأبي�ض المتو�سط �أخطر ممر مائي في دنيا البحار كلها ..
المحيطات كلها هذه على �سعتها وعلى رحبها لو نظرت في
خريطة العالم ما وجدت بحرا تلفه بذراعيها له هذه المكانة
اال�ستراتيجية كالبحر الأبي�ض المتو�سط  ،ومدخله عند
م�ضيق جبل طارق وفي الأر�ض العربية وتحت �أقدام الوطن
العربي  ،ومخرجه كذلك في بوغاز باب المندب تحت �أقدام
الأر���ض العربية والثغور الكثيرة من ثغر ال��دار البي�ضاء ..
�إل��ى ثغر الجزائر � ،إل��ى ثغر طرابل�س �إل��ى ثغر الإ�سكندرية
�إلى ثغر حيفا بلدنا �إلى ثغر بيروت وثغر الالذقية  ،كل هذه
الثغور واقعة مر�صعة في الوطن العربي في التراب العربي
و�إل��ى جانب ذل��ك هنالك قنال ال�سوي�س ال�شريان العظيم
للموا�صالت الدولية والبحر الأحمر هذه هي طبائع الوطن
العربي وخ�صائ�ص الوطن العربي  .ال �أعرف رقعة في الأر�ض
تملك هذه الخ�صائ�ص  ،تملك هذه المزايا  ،هذه كلها في
الوطن العربي  ..الوطن العربي يلفها بذراعيه  ،هذا �ش�أن
الأر�ض والتراب والبالء الذي وقع على الوطن العربي لأن
فيه ه��ذه الخ�صائ�ص  ،وق��ع ب�لاء ا�ستعماري على الوطن
العربي لأن فيه م�ضيق جبل ط��ارق وبوغاز المندب  ،ولأن
فيه قناة ال�سوي�س  ،ولأن فيه هذه الثغور العزيزة  ،ولأن فيه
هذه المطارات وهذه الموا�صالت � ،إن بالء اال�ستعمار وقع
علينا لأن وطننا يملك هذه المعالم ولكن اجتماعنا هذا كلنا
نحن �شعب فل�سطين والأمة العربية في يومنا هذا نريد من
هذه االجتماعات �أن تعلن للدنيا �أن البالء ال��ذي نزل على
الوطن العربي ب�سبب معالم الوطن العربي �سنرده على ر�أ�س
اال�ستعمار و�أعوان اال�ستعمار ..
وما هي خ�صائ�ص هذه الأمة التي تقوم في هذا الوطن ..
هذه الأمة تملك ثروات �صخمة روحية ومادية ر�أى اال�ستعمار
بثاقب عينيه في ق��رن اال�ستعمار الما�ضي وف��ي يومنا هذا
وفي �ساعاتنا هذه �أن الأم��ة العربية تملك ث��روات �ضخمة ،
مادية وروحية  ..مادية  ..المعادن الكثيرة الدفينة في ترابها
المادية في ملكيتنا لـ %80من بترول الدنيا وم�شتقاته وكذلك
المعادن الكثيرة التي ت�صلح منها في حياة ال�سلم وفي حياة
الحرب  ،كل هذه ترابنا بها غني و�شعوبنا تملكها ..
والثروات الروحية هي من هذه الأمة العربية  ..الأمة
العربية ه��ي �صانعة الح�ضارة القديمة ف��ي وادي النيل ..
و�صانعة الح�ضارة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن ..
�إنها �صانعة الح�ضارة القديمة بين دجلة والفرات  ..الأمة
العربية لي�ست �صانعة ح���ض��ارة فح�سب لكنها نقلت هذه
الح�ضارة �إلى ال�شعوب و�أ�صبحت �أ�سا�س الح�ضارة القائمة ،
هذه �أمة خالقة  ،هذه �أمة مبدعة  ،هذه �أمة مبتكرة هذه �أمة
لم ت�صنع الح�ضارات فح�سب ولكن خرجت منها الر�ساالت
وخرجت منها النبوات  ،خرجت �إل��ى العالم فقدمته هدية
�سمحة  .هذه هي كنوز الأمة العربية الروحية منها والمادية ،
ولكن هذه الكنوز كانت بالء على الأم��ة العربية  ،لأن��ه كما
قال �أخي مندوب عبد النا�صر طمع اال�ستعمار في كنوزنا ،
وكانت كنوزنا بالء علينا وكانت ح�ضارتنا بالء علينا وكانت

قدا�سة بالدنا ومدينة القد�س من بع�ضها كذلك عناء على
�شعبنا  ..هذه الح�ضارات وهذه الر�ساالت هي ما طمع فيه
وفي ثرواتنا اال�ستعمار؛ ف�أنزل بنا المغارم والمظالم وكان
ه��ذا البالء على �أمتنا مما تملكه من الطاقات وم��ا تملكه
من الثروات  ،ولكن اجتماعنا في يومنا هذا �شعب فل�سطين
والأمة العربية  ،نعلن في يومنا هذا �أن البالء الذي �أنزله بنا
اال�ستعمار ب�سبب ما تملك الأمة العربية �سن�صبه بالء على
اال�ستعمار وعلى �أع��وان اال�ستعمار  ،وك��ان طبيعيا �أن يكون
�س�ؤال اال�ستعمار على مدى ع�صور و�أجيال ما هو الم�صير
لو تركت هذه الأمة العربية و�ش�أنها ؟ ما هو م�صير الوطن
العربي لو ترك هذا الوطن العربي ل�شعوبه وللأمة العربية ؟
ما هو م�صير الإدارة العربية الخالقة المبدعة التي تحمل
هذه الطاقات الروحية والمادية  ،لو تركت و�ش�أنها ؟ الجواب
على هذا كان ي�سيرا ً وب�سيطا ً  ..فلنقم « �إ�سرائيل » في و�سط
العالم العربي  ..فلنقم « �إ�سرائيل » في قلب الأمة العربية ..
�إذا �أقمنا « �إ�سرائيل » ف��ي ال��وط��ن العربي وف��ي قلب الأمة
العربية فرقنا �شمل الأمة العربية  ،مزقنا م�شرق العرب عن
مغرب العرب � ،إذا غر�سنا « �إ�سرائيل » في قلب الوطن العربي
والأمة العربية ِحلْنا بين العرب والوحدة العربية ِحلْنا بين
العرب والقوة العربية  ..ما هو معنى قيام الأمة العربية في
وحدة عربية واحدة  ..ع�سكريا ؟ ما هو معناه  ..؟ واقت�صاديا
ما هو معناه  ..؟ وعلى ال�صعيد الدولي ما معناه  ..ما معناه ؟
�إذا لم يكن هنالك « �إ�سرائيل »  ،مئة مليون عربي تظللهم
راية واحدة ودولة عربية واحدة معناه جي�ش عربي كبير له
تقاليد موروثة واحدة يتحلى بال�شجاعة ويتحلى بالبطولة
جي�ش عربي وراءه �شعب من مئة مليون عربي  ،ما معنى
قيام « �إ�سرائيل » وما معنى عدم قيامها  ..؟ الوحدة العربية
�ضالتنا المن�شودة  ،لقد غر�سوا ه��ذا الإ�سفين ف��ي الوطن
ال�ع��رب��ي ف��ي قلب الأم ��ة العربية ليحولوا دون وح��دت�ه��ا ..
ويحولوا دون تقدمها ويحولوا دون ح�ضارتها  ،ولكن لقاءنا
في يومنا هذا  ،نحن هنا �شعب فل�سطين والأمة العربية في
كل �أرجائها � ،إن لقاءنا هذا له معنى واحد �أن �شعب فل�سطين
م�صمم � ،أن الأمة العربية عازمة عزما ً �أكيدا ً ال ينثني على
�أن تزيل ه��ذا الإ�سفين من ج�سد الأم��ة العربية  ..على �أن
تزيل « �إ�سرائيل »  ...هذا ما نحن نلتقي له وهذا ما نجتمع
من �أجله � ..إزال��ة « �إ�سرائيل » � ،إزال��ة الوجود اال�ستعماري
ال��وج��ود العن�صري المتمثل في وج��ود « �إ�سرائيل »  ..لكن
« �إ�سرائيل » ما هي بزائلة بالخطب على المنابر ما هي بزائلة
بالكالم وبالجدال ولكنها تزول بتحقيق هذه ال�شعارات التي
وراءن��ا  ..ت��زول بالكفاح الم�سلح ت��زول ب��الإع��داد وبالتنظيم
ت ��زول بالت�صميم وب��ال�ت��دري��ب  ،ت ��زول بالتوعية ال�ك��ام�ل��ة ،
لقد ك��ان تحرير فل�سطين في الما�ضي رخي�صا ثم ب��د�أ مع
تعاقب الزمن يغلو عاما ً بعد عام ربما كان في  48يكلف الأمة
العربية خم�سة ماليين �أو ع�شرة ماليين جنيه و�أ�صبح في
كل عام تزداد �أكالفه وتزداد �أعبا�ؤه  .عاما ً بعد عام �أ�صبح ثمن
�إزالة « �إ�سرائيل » الآن غاليا ً غاليا ً بالن�سبة �إلى عهدنا في عام
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الثمانية والأربعين  .ولكنه �سيظل �أرخ�ص من بقاء « �إ�سرائيل »
مهما كانت الت�ضحيات وغال الثمن  ..لو نظرنا فيما تكلفته
الأم��ة العربية في خالل الثمانية ع�شر عاما الما�ضية من
جهد ومن مال ومن تجنيد وتدريب وت�سليح لر�أينا �أن الأمر
�أ�صبح عبئا ثقيال  ،ميزانيات جيو�ش ال��دول العربية تبلغ
في بع�ض الأوق ��ات  %50تبلغ  %60وتتجاوز  %60في بع�ض
الظروف والأوقات ِ ،ل َم هذه الأعداد ال�ضخمة  ،هل �ستقاتل
جيو�شنا في حلف وار�سو ؟ � ،أبدا ً  ..هل �ستقاتل جيو�شنا في
حلف الأطلنطي ؟ � ..أبدا  ،كل هذه العدة ال�ضخمة من العتاد
وال�سالح من الرجال والتدريب والتنظيم  ،كل ذلك من �أجل
�إزالة « �إ�سرائيل » ..
وك�ل�م��ا ط ��ال ال�ع�ه��د ك�ل�م��ا ك �ث��رت الأع �ب ��اء  ،ول �ك��ن �أغلى
�شيء على الأم��ة العربية ه��و �أن تبقى « �إ�سرائيل »  ..هذا
ه��و �أغ�ل��ى �شيء و�أرخ�صها �أن ت��زول « �إ�سرائيل » و�أن تزول
�سريعا ً  ..ور�سالة منظمة التحرير في هذا اليوم بل ر�سالة
هذا اليوم �إلى الأمة العربية المزيد من الت�صميم  ،المزيد
من التوعية في جماهير الأمة العربية في خطر اال�ستعمار
وق�ي��ام « �إ��س��رائ�ي��ل »  ..وبحمد اهلل ف��ي ك��ل ي��وم ن��رى دليالً
جديدا ً على تعميق الوعي في الأم��ة العربية  ،على تر�سيخ
التوعية في �ضمير الأمة العربية  ..حيثما ذهبت في العالم
العربي في مثل هذا اليوم تجد الإذاع��ات  ..وتجد ال�صحف
وتجد الم�ؤتمرات وتجد ال�ن��دوات  ،كلها ما لها من هم �إال
التوعية بخطر « �إ�سرائيل »  ..و�ضرورة التحرير لفل�سطين
تحت �شعار واحد لي�س تحرير فل�سطين � ،إن تحرير فل�سطين
معناه تحرير الأمة العربية وتحرير الوطن العربي الكبير ..
التوعية ما�ضية في �سبيلها  ،في ه��ذه الأي��ام الأخ�ي��رة كنت
�أ�ستمع لإذاع��ة مع ال�شعب هنا في القاهرة  ..وك��ان ال�س�ؤال
ال�م�ط��روح م��ا ه��و ال�ح��ل لق�ضية فل�سطين ؟ على �أن يكون
الجواب بالتليفون في الأيام الأخيرة من هذا الأ�سبوع و�أنا
�أ�ستمع �إلى هذه الإذاعة �إلى ن�ساء م�صر وبنات م�صر وطالب
م�صر يم�سكون بالتليفون ويتكلمون  ..التحرير بال�سالح
وبالكفاح وبمد �شعب فل�سطين بال�سالح وبالكفاح  ،كان هذا
هو الجواب  ..هذه التوعية في كل مكان  ..توعية في الوطن
ال�ع��رب��ي كله  ،وف��ي الأي ��ام الأخ �ي��رة وق��ع تحت ي��دي �أ�سئلة
ال�شهادة الإع��دادي��ة لعام  1966لجمهورية ال�سودان � ،س�ؤال
ط��رح ف��ي �أق�صى ج�ن��وب ال��وط��ن العربي �� ،س��ؤال ط��رح على
�شبابنا في ال�سنة الإعدادية و�أنا �س�أتلو عليكم هذا ال�س�ؤال :
من وراء الأ�سالك ال�شائكة ومن الخيمة الممزقة نظر
ال�شيخ �إل��ى مزرعته و�إل��ى داره اللتين طرد منهما  ،والتفت
�إلى ولده وم�ضى يروي له ق�صة الع�صابات ال�صهيونية في
فل�سطين  ،ثم لمع في عينيه بريق الأم��ل في العودة ف�أخذ
يحثه على االن�ضمام �إلى جي�ش التحرير الفل�سطيني ..
َع ِّبر عما دار بين ال�شيخ الفل�سطيني وولده من حديث .
هذا �س�ؤال يطرح على طالبنا في ال�سنة الإعدادية في �أق�صى
ال�ج�ن��وب م��ن ال��وط��ن ال�ع��رب��ي  ..ول �ه��ذا ال تظنن الواليات
المتحدة م��ا تقول �صحيحا � ،إن « �إ�سرائيل » هنا لتبقى ،
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يجيب على ذلك �أطفالنا في ال�سودان � ..أن « �إ�سرائيل » لن
تبقى  ...بهذا الوعي وحيثما ذهبت في الوطن العربي  ،في
مدنه وقراه في �شمال �أفريقيا  ،في بالدنا كلها وكذلك في
الم�شرق العربي بين الجماهير ال�شعبية  ،هذا الوعي �آخذ
بالتكامل  ،هذا الوعي �آخذ بالتزايد  ،ولي�س هنا بين جمهور
المدنيين فح�سب  ،لكنه كذلك في �صفوف الجيو�ش العربية ،
ال�ج�ي��و���ش ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي تهيئ نف�سها لمعركة ال���س�لاح ..
ولعلكم كثيرا حينما ت�ستمعون �إلى الإذاعة هنا في م�صر حين
تقر�ؤون ال�صحف هنا في م�صر  ،جنود م�صر العائدون من
اليمن  ،ماذا يهتفون  ،جنود م�صر الذين ما �أنهكهم القتال
في اليمن  ،جنود م�صر العائدون من ميادين القتال هنالك
في خليج ال�سوي�س قبل �أن يعودوا �إلى منازلهم و�إلى زوجاتهم
و�إلى �أوالدهم هتفوا هتافا واحدا  ،فل�سطين فل�سطين .
�أيها الإخ��وان �إنه من الإن�صاف ل�شعب فل�سطين البطل
من الإن�صاف ل�شعبنا المجاهد المنا�ضل �أن تعرف الدنيا
كيف وقع يوم  15مايو � ،إن يوم  15مايو لم ينزل من ال�سماء ،
�إن يوم  15مايو وراءه ا�ستعمار خبيث �إن يوم  15مايو وراءه
ثالثون عاما من االن�ت��داب البريطاني  ..كيف تحقق هذا
ال�ي��وم �أي�ه��ا الإخ ��وان ؟ لقد تحقق ه��ذا ال�ي��وم �أول م��ا تحقق
ي��وم تجزئة دي��ار ال�شام  ،دي��ار ال�شام لبنان و�سوريا والأردن
وفل�سطين ي��وم تجز�أت في ع��ام  ، 1916كانت ه��ذه التجزئة
هي اللبنة الأول��ى في �إق��ام��ة الوطن القومي اليهودي لأن
اال�ستعمار ما �أراد �أن يواجه اليهود �شعبا ً من ع�شرة ماليين
يقيمون في ديار ال�شام كلها  ،ومن �أجل ذلك تكونت اللبنة
الأولى في قيام « �إ�سرائيل » عام  1916يوم تجزئة ديار ال�شام .
ولم يقف الأمر عند هذا  ،ولكن حكومة االنتداب  ،الحكومة
البريطانية بالممار�سة الرهيبة وبالتجارب الما�ضية في
اال�ستعمار البغي�ض لثالثين عاما بقيت في فل�سطين ولها
مهمة واح��دة  ،بناء ال��وط��ن القومي ال�ي�ه��ودي  ،التح�ضير
لقيام « �إ��س��رائ�ي��ل » بالتح�ضير و��ش��راء الأرا� �ض��ي  ،ثالثين
عاما واالنتداب بكله وثقله على �أكتاف �شعبنا البطل  ..ولم
يترك اال�ستعمار البريطاني حيلة وال و�سيلة وال مظالم وال
مغارم �إال و�أنزلها ب�أر�ضنا وب�شعبنا ف�أقام �أول ما �أقام الوكالة
اليهودية حكومة يهودية في ع��ام � ، 1919أق��ام��ت الحكومة
البريطانية ما يعرف بالوكالة اليهودية وهي حكومة �ضمن
حكومة � .إح��دى لجان التحقيق البريطانية في عام 1936
و�صفتها ب�أنها حكومة  .في عام � 1919أقامت �إنجلترا الوكالة
اليهودية ف�أجاب �شعبنا في القد�س � ،شعبنا في القد�س قام
بثورته الأول��ى فنزل �شبابنا ورجالنا ون�سا�ؤنا �إل��ى ال�شوارع
يحتجون على �إقامة الوكالة اليهودية � ..سقط �شهدا�ؤنا في
ال�شوارع  ،وق��ال ال�شعب الفل�سطيني منذ عام  1920قبل �أن
تنطلق ر�صا�صة واحدة من �آ�سيا ومن �أفريقيا  ،نحن هنا في
وطننا �سنقاتل �إلى �آخر رجل في �شعبنا  ..ثم كان بعد ذلك
�أمر الهجرة اليهودية و�شرها معروف لنا  ،في عام  1919كان
اليهود خم�سين �ألفا  ،بريطانيا حملت على �أكتافها الهجرة
اليهودية الدافقة  ،ولأول م��رة في التاريخ ال��دول��ي هجرة

دافقة رغم �إرادة �شعبها العريق الأ�صيل  ..وهكذا ا�ستمرت
الهجرة اليهودية على مدى ثالثين عاما حتى ارتقت من
خم�سين �ألفا ً �إل��ى � 750ألفا ً � ،سبعمئة �أل��ف يهودي حملتهم
بريطانيا على �أكتافها  .وي��وم ب��د�أت الهجرة اليهودية ما
خنع �شعبنا  ،ما ر�ضخ �شعبنا  .في عام  1920وفدت البواخر
الأول��ى تحمل طالئع الهجرة اليهودية الأول��ى  ،فمن وقف
في وجهها ؟ وقف في وجهها �شعبنا في يافا  ،بحارتنا في
يافا بالقنابل يق�صفونها على البواخر اليهودية  .ثم تال
ذلك حملة �شراء الأرا�ضي  ،وهنا يرجف بع�ض المرجفين ،
�أهل فل�سطين ما باعوا �أرا�ضيهم وخرجوا � ،أهل فل�سطين ما
باعوا ديارهم وخرجوا  .و�أه��ل فل�سطين ما باعوا �أر�ضهم ،
�أهل فل�سطين في عام  1919كانوا يملكون  98في المئة من
�أر�ضهم  ،وكانت اليهودية لمئة عام �سبقت في زمن الدولة
العثمانية بالر�شوة وبالف�ساد وبالحيلة وبالخديعة  %2من
�أر�ض فل�سطين وجاء االنتداب البريطاني بقوانينه الجائرة
ب ��إدارت��ه الظالمة يهب ال�ي�ه��ود الأر� ��ض  ،وبع�ض المالكين
من غير الفل�سطينيين الذين ما عرفوا �أر�ضهم وال عرفوا
�شيئا منها  .ه�ؤالء باعوا �أر�ضهم �إلى اليهود حتى بلغت ، %4
و�أ�صبح مجموع م��ا يملكه اليهود  %6فما خنع �شعبنا وما
خ�ضع �شعبنا  .وفي عام  1920وقعت �أول ثورة للفالحين في
مرج بن عامر وفي وادي الحوارث وتوالت الثورات جيال بعد
جيل �سقط فيها فالحونا وعمالنا ورجالنا ون�سا�ؤنا وطالبنا ،
فما ب��اع �شعبنا وال خ��ان  ..و�أق��ام��ت بريطانيا لليهود جي�شا
عرف بالهاجاناه � ،أول ما �أن�شئ هذا الجي�ش في عام ، 1919
درب��ه الإنجليز � ..سلحه الإنجليز عاما بعد ع��ام و�سنة بعد
�سنة حتى و�صل �سنة  1947عام التق�سيم عام الثورة و�صل �إلى
� 60ألف جندي مدججين بال�سالح  ،بالم�صفحات بالدبابات
ب��ال�ق�ن��اب��ل ب��ال �ق��ذائ��ف  ،م��درب �ي��ن ع�ل��ى ي��د ��ض�ب��اط الجي�ش
البريطاني  ،جي�ش يهودي يقف �أمامه �شعبنا الوديع �شعبنا
الأع��زل قرانا المك�شوفة مدننا العزالء � ،إذا وجد الإنجليز
في بيت فالح خرطو�شة فارغة ن�سفوه بالديناميت � ،إذا دخلوا
قرية ووجدوا فيها بندقية �ضربوها وق�صفوها من الجو ومن
الأر�ض بالمدفعية  ،ن�سفوا حيا ً في يافا ب�أكمله في مدينتنا
الزاهية الزاهرة ن�سفوا حيا بكامله لأنهم وجدوا فيه قطعة
�صغيرة من الذخيرة  ..بيادر فالحينا زراعتنا كل ما نملك
كان عر�ضة للتلف والتدمير من قبل الجي�ش البريطاني لأن
فالحا فل�سطينيا ملك �سالحا �أو ملك بندقية �أو خرطو�شة �أو
قنبلة �صغيرة  .جردوا �شعبنا من �سالحه  ،لكنهم ما جردوه
من �شجاعته وال جردوه من بطولته � .شبابنا كانوا ي�صعدون
�أعواد الم�شانق  ،و ِل َم لأنه وجد في جيبه خرطو�شة  ..طالبنا
علقوا على �أعواد الم�شانق لأنهم وجدوا في حزامه خرطو�شة ..
اب��ن الثمانين ال�شيخ ف��رح��ان ال�سعدي علق على الم�شنقة
لأنه خا�ض غمرات القتال  ..كل �شعبنا خا�ض غمرات القتال
والثورة  ،ابن الثمانين ال�شيخ فرحان واب��ن الثالثين عبد
القادر الح�سيني الذي وقع في الق�سطل  ...كان البد ليوم 15
مايو  -هذا الذي نلتقي له � -أن يقع  ،وكان عجيبا �أال يقع ،

كان البد لهذه النكبة �أن تقع  ،ومن قر�أ تاريخها فيما كتب �أو
�شهد �أيامها وما حدث فيها كان البد له �أن يعلم علم اليقين
�أن هذه الكارثة واقعة ال محالة � .شعب فل�سطين الأعزل من
غير تكاف�ؤ يقف �أمامه ال�صهيونية بكل مالها وتنظيمها ويقف
�أمامه اال�ستعمار البريطاني مدججا ً بال�سالح ومدججا ً بكل
خبراته الما�ضية في اال�ستعمار الماكر الخبيث  ،في عام
 1947كانت ق��ران��ا مك�شوفة ومدننا معزولة  ،بع�ض قرانا
ع�سكر فالحونا وخندقوا حول قراهم بالقليل من �سالحهم
بالقليل م��ن ذخ��ائ��ره��م وع�ت��اده��م وب�ق��وا يقاتلون حتى بعد
الهدنة بقوا �صامدين ي��داف�ع��ون ع��ن ق��راه��م و�أع��را��ض�ه��م ،
حتى بعد الهدنة  ،لكن لم يكن هنالك تكاف�ؤ بين قوة ال�شعب
الفل�سطيني وبين ال�صهيونية العالمية واال�ستعمار الغادر
الماكر  ،لم يكن هنالك تكاف�ؤ �أب��دا فما �سقط الأبطال وما
�سقط ال�شجعان ولكن �سقط اللحم و�سقط العظم �سقط الدم
بعد �أن ج��رد �شعبنا م��ن ك��ل و�سائل ال��دف��اع ع��ن نف�سه وعن
مقومات البقاء وال��وج��ود  ،وم��ا خ��رج �شعبنا جبانا ما خرج
ذليال وما ولى الأدبار هاربا ً فارا ً ولكن �سقط اللحم و�سقط
العظم �أم��ام النار والبارود � ،أم��ام هذه القوى الطاغية �إلى
�أن جاء عام  1948ودخلت الجيو�ش العربية معركة فل�سطين
ووقعت النكبة وكانت الكارثة وكانت الهزيمة  .لم يهزم �شعب
فل�سطين ولم تهزم الأم��ة العربية  ..الأم��ة العربية �أر�سلت
كثيرا من �أبطالها �إل��ى �أر���ض فل�سطين للقتال وللن�ضال ،
�أبناء ال�سودان جا�ؤوا م�شيا على الأقدام �إلى �أر�ض فل�سطين .
و�سقطوا على ثراها �شهداء  ،رجالنا من ليبيا من تون�س من
الجزائر من الم�شرق العربي كله �أبناء م�صر لبنان �سوريا
ال �ع��راق ال���س�ع��ودي��ة ال�ي�م��ن م��ن ك��ل �أب �ن��اء ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ..
الأبطال كانوا يتوافدون ويت�ساقطون على �أر�ض فل�سطين ،
على ترابها ما نق�ص الأمة العربية �أريحية وال كانت قليلة
النخوة وال كانت قليلة المروءة ون�سا�ؤها كذلك ا�ست�شهدن
على �أر�ض فل�سطين  ،و�أنتم ترون مثاال من ن�سائنا هذه المر�أة
في �صفوفنا ال يقدر �إن�سان �أن يحول بينها وبين الن�ضال لأن
كثيرات منهن قد �سقطن �شهداء في معركة التحرير في
�أر���ض فل�سطين وف��ي ثراها  ..لم تهزم الأم��ة العربية ولم
تهزم الجيو�ش العربية ولم يهزم �شعب فل�سطين  ..عوامل
الن�صر كانت متوافرة  ..عوامل الن�صر كانت متكاثرة لم يكن
العيب في الأ�سلحة الفا�سدة ولكن العيب كان في ال�ضمائر
الفا�سدة لم يكن العيب في الجيو�ش �ضباطاً وجنودا ً لكنهم
كانوا جميعا �شجعان  ،فيهم �شجاعة الأم��ة العربية والذي
انهزم في معركة فل�سطين ما هو بالأمة العربية وال �شعب
فل�سطين �إنما الذي انهزم الر�سمية العربية وما �أخ�س�أ تلك
الر�سمية العربية  ...ومنذ وقعت النكبة  ،منذ وقعت الكارثة
والأم��ة العربية تغ�سل ع��اره��ا وتغ�سل م��ن �أو��س��اخ الر�سمية
العربية  ،وتندك ح�صنا بعد ح�صن وقلعة بعد قلعة ورجال ً
بعد رجل ونظاما ً بعد نظام كلها تندك واح��دة تلو الأخرى
والزحف العربي �سائر في طريقه ليم�سك الزمام بكلتا يديه؛
لأن زمام المعركة في عام  1948لم يكن في يد الأمة العربية ..
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كانت معركة فل�سطين تقودها ق��وات خفية من اال�ستعمار
بخيوطها الحريرية الممدودة  ،هي التي كانت تقود معركة
فل�سطين على �أر���ض فل�سطين وبهذا وقعت الكارثة  ..لكن
هذا الزحف العربي الذي نراه في الأمة العربية �أخذ يقطع
هذه الخيوط الحريرية خيطا بعد خيط  ،والزحف العربي
�سائر في طريقه � ،شعب فل�سطين �سيكون طليعة هذا الزحف
المقد�س .
�أي�ه��ا الإخ� ��وان وم�ن��ذ �أن وق�ع��ت النكبة والأم ��ة العربية
تتهي�أ والأم��ة العربية ت�ستعد  ،الأم��ة العربية تهيء نف�سها
وت�ستعد لمعركة التحرير  ،وفي خالل الثمانية ع�شر عاما ً
وقع حدثان ثوريان عظيمان في طريق التحرير  ..حدثان
ثوريان كبيران في م�سيرة الزحف العظيم حدثان ثوريان
ك�ب�ي��ران ه�م��ا ط�لائ��ع م�ع��رك��ة ال �ع��ودة وال�ت�ح��ري��ر  ..حدثان
تاريخيان ثوريان الأول منهما ثورة  23يوليو  ،وال �أحدثكم
عن �آثارها؛ ف�إن �آثارها عمت �أرجاء الوطن العربي الكبير ،
ه��ذا هو الحدث الأول  ..ما هو الحدث الثاني على طريق
التحرير  ..؟ الحدث الثوري الثاني هو قيام منظمة التحرير
الفل�سطينية .
نحن كمنظمة تحرير  ..ونحن كمنظمة ثورية ال نجتمع
في هذا اليوم ال على البكاء وال على العويل  ،ال نجتمع في
هذا اليوم على الندب والمراثي نبكي �أطاللنا ونبكي ديارنا
ون�ب�ك��ي ق��ران��ا وم��دن�ن��ا وك��رام�ت�ن��ا ال�م��ذب��وح��ة � ..إن منظمة
التحرير ال تجتمع اليوم على البكاء والعويل  ،ولكننا نجتمع
في يومنا هذا ولمنظمة التحرير جي�ش التحرير كتائبنا في
يومنا ه��ذا ي��وم  15مايو تجتمع في ثكناتها في قطاع غزة
ووجوهها موجهة نحو ال�شمال نحو الوطن ال�سليب  ،كتائبنا
كتائب جي�ش التحرير تجتمع اليوم في �سورية  ،تلتقي في
ثكناتها وعلى وجوهها كل عزمنا وك��ل �شجاعتنا وال�سالح
على �أكتافها ووجوههم م�صوبة نحو الغرب �إل��ى وطننا في
فل�سطين .
وكتائب جي�ش التحرير في العراق حول بغداد يجتمعون
في ثكناتنا ينتظرون بلهفة وينتظرون ب�شوق �أن يقطعوا
ال�صحارى والقفار ليكونوا في �أر�ض المعركة في فل�سطين ..
�ضباطنا من �شبابنا  ..مثل �شبابنا هنا الذين يهتفون بهذه
العزمات ويهتفون بهذه الب�سالة � ..ضباطنا � ..شبابنا في
الكليات الع�سكرية في القاهرة في الكليات الع�سكرية في
دم�شق في الكليات الع�سكرية في بغداد � ،ضباطنا تباعدت
كلياتهم بين القاهرة وبين دم�شق وبين ب�غ��داد لكنهم في
ه��ذا ال�ي��وم ي��وم  15م��اي��و يتعاهدون على �أن يلتقوا جميعا
على �أر�ض فل�سطين ومن �أجل تحرير فل�سطين  ..ولنا �أيها
الإخوان �ضباط من �شبابنا خارج الوطن العربي  ،لنا �ضباط
من �شبابنا وراء البحار لنا �ضباط من �شبابنا في �أر�ض نائية
بعيدة  ..هم بعيدون عن �أهلهم وبعيدون عن ديارهم على
�أرا�ضي دولة �صديقة هي �أرا�ضي جمهورية ال�صين ال�شعبية
الديمقراطية  ..ونحن �إذ نحيي ال�صين ال�شعبية حكومة
وجي�شا و�شعبا و�سفيرها هنا معنا في ال�صف الأول ونحن �إذ
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نحيي �سفير ال�صين -وهو معنا ال يفهم لغتنا ولكن تحيتنا
ق��د ذهبت �إل��ى قلبه م��ن غير ترجمة وم��ن غير لغة � .أيها
الإخ��وان �إن تعاوننا مع ال�صين ال�شعبية قد كان ال�سبب في
حملة ظالمة على منظمة التحرير الفل�سطينية  ،ونحن
ال نبالي بهذه الحملة الظالمة ال من قريب وال من بعيد
وهتافكم هذا اليوم �سيكون �سببا �آخر في حملة ظالمة على
منظمة التحرير  .وال نبالي من قريب وال من بعيد ..
�أيها الإخوان � ..أنتم تهتفون للمعتقلين  ،و�أريد �أن �أقولها
لكم �صريحة  :المعتقلون في قلبي و�ضميري  ..المعتقلون
في قلبي  ،المعتقلون في قلبي وفي �ضميري  .ولكنهم في
عنق غيري �أيها الإخوان ..
تعر�ضت المنظمة للحملة الظالمة وقيل �إن المنظمة
قد �أ�صبحت �صينية وقيل �إنها �أ�صبحت رو�سية  ..حملة من
الغرب ظالمة ومن �أعوان الغرب من �أقالم الغرب في الغرب
وف��ي الوطن العربي  ،وللغرب �أق�لام في الوطن العربي ..
�أق�لام م��أج��ورة م�سعورة تعر�ضت المنظمة لهذا  ،ونحن ال
نبالي لأننا في تعاوننا مع ال�صين وفي تعاوننا مع االتحاد
ال�سوفييتي وفي تعاوننا مع الدول اال�شتراكية وفي تعاوننا
م��ع ال��دول غير المنحازة وف��ي تعاوننا م��ع ال��دول المحبة
للحرية �سنظل عربا ً و�سنظل فل�سطينيين وال�ؤنا لفل�سطين
ونلتقي معهم لقاء الأح��رار بالأحرار ولقاء الثوار بالثوار .
ومن الطبيعي �أيها الإخوان �أن تكون �سيا�سة منظمة التحرير
الفل�سطينية �سيا�سة الحياد الإيجابي �سيا�سة عدم االنحياز
�سيا�سة ال�صداقة مع ال�صديق و�سيا�سة العداء للعدو  ،ومن
�أجل هذا نحن نفتخر ونعتز ب�صداقتنا مع جمهورية ال�صين
ال�شعبية  ،ول �ه��ذا فنحن ك��ذل��ك نعتز ب�صداقتنا لالتحاد
ال�سوفييتي  ،ورئي�س االت�ح��اد ال�سوفييتي م��وج��ود هنا في
القاهرة  .نعتز كذلك ب�صداقتنا مع �شعوب القارات الثالث
�شعوب �آ�سيا و�أفريقيا و�شعوب �أميركا الالتينية وال�شعوب
المحبة للحرية وال�سلم  .ك��ان هنالك �أخ �ي��را م��ؤت�م��ر في
ه��اف��ان��ا ( ك��وب��ا ) ل�شعوب ال �ق��ارات ال�ث�لاث  ،وك��ان فيه وفد
لمنظمة التحرير الفل�سطينية وك��ان فيه على م��ا �أح�سب
�أخ��ون��ا ال�سيد ال�سباعي الموجود هنا في ال�صف الأول من
�صفوفنا � ،صدر عن هذا الم�ؤتمر قرار بت�أييد �شعب فل�سطين ،
ومن �أجل هذا ف�إننا هنا نحن �شعب فل�سطين نر�سل التحية
خال�صة �إلى �شعوب القارات الثالث و�إلى ال�شعوب المنا�ضلة
من �أجل حريتها وا�ستقاللها  .نحن مع الحرية في كل مكان
لأن الحرية ال تتجز�أ .
�أيها الإخوان يوم  15مايو ال نحتفل فيه وحدنا  ،تحتفل
فيه معنا �شعوب كثيرة  .م�ؤتمر دول ع��دم االنحياز اعتمد
اليوم الخام�س ع�شر لكل ال�شعوب يوما ً لفل�سطين  ،وكوريا
( جمهورية ك��وري��ا الديمقراطية ال�شعبية ) ك��ان �سفيرها
عندي في المكتب منذ ب�ضعة �أيام و�أح�سب �أنه موجود معنا
هنا �أبلغني �أن ال�شعب يحتفل بيوم  15مايو من �أجل فل�سطين
ولت�أييد كفاح فل�سطين  ..وكذلك جاء لي منذ ب�ضعة �أيام
�سفير فيتنام  ،و�أن�ت��م تعرفون �أح ��داث فيتنام وبيننا وبين

فيتنام رابطة الكفاح الواحد �ضد اال�ستعمار الواحد .
هذه �سيرتنا مع �أ�صدقائنا �صداقة الحر للحر � ،صداقة
الثائر للثائر  ،م��ا ه��ي �سيرتنا م��ع �أع��دائ�ن��ا ؟ �أع��دا�ؤن��ا هم
اال�ستعمار الغربي  ..عدونا هو اال�ستعمار قديمه وجديده ،
�أع��دا�ؤن��ا ه ��ؤالء  ..ما اخترنا هذا العداء و�إنما فر�ض علينا
نحن �أم��ة ��ص��دوق��ة ودودة  ،نحن �أم��ة كريمة ل�ضيوفها ..
ولكنهم فر�ضوا علينا هذا العداء فر�ضا ً  .كنا و�إياهم حلفاء
ف��ي ال�ح��رب العالمية الأول��ى  ،حلفاء م��ع ال�غ��رب  ،وو�ضعت
ال �ح��رب �أوزاره� � ��ا  ،و�إذا ب��ال �غ��رب ي�ع�ل��ن وع ��د ب�ل�ف��ور وتبني
بريطانيا وعد بلفور جدارا ً جدارا ً وحجرا ً حجرا ً وت�شرد �أهلنا
و�شعبنا  .وماذا فعل الغرب بعد الحرب العالمية الثانية  ..؟
بعد الحرب العالمية الثانية �أن�ش�أ « �إ�سرائيل »  ،في الحرب
العالمية الأولى جاء بالوطن القومي لليهود على يد بريطانيا ،
وفي الحرب العالمية الثانية جاء بـ « �إ�سرائيل » في �أح�ضان
الواليات المتحدة  .هم الذين �شردوا �شعبنا ومزقوا �أو�صالنا
وق�سموا بالدنا ويعجبون وي�ستغربون ِل َم نحن في �صداقة
مع ال�صين ومع رو�سيا ومع الدول غير المنحازة  .يعجبون
ِل� َم هذا العداء ال�سافر بيننا وبين الواليات المتحدة  ،من
ال��ذي فر�ض التق�سيم  ..؟ ال��والي��ات المتحدة  ..من الذي
حمل الأمم المتحدة على التق�سيم يوم  29ت�شرين الثاني /
نوفمبر ؟ ال��والي��ات المتحدة  .من ال��ذي �صنع كل ه��ذا في
الأمم المتحدة في عام  1947؟ طلبت الوفود العربية �أن نرجع
�إلى محكمة العدل الدولية ف�أو�صدوا �أبواب العدالة الدولية
في وجوهنا  ،وط��رح الم�شروع للت�صويت  ،وقفت الواليات
المتحدة في وجهها  ،و�سقط الطلب العربي من الرجوع �إلى
محكمة العدل الدولية  .من يو�صد �أبواب العدالة الدولية ؟
الواليات المتحدة وتجار الواليات المتحدة ِ .ل َم هذا العداء
بينها وبين �شعب فل�سطين بينها وبين الأمة العربية ؟ يوم
�أقيمت الحدود لـ « �إ�سرائيل » من الذي �أعطى م�ساقط نهر
الأردن الروافد وحو�ض نهر الأردن في عام  1947؟ الواليات
المتحدة  .من الذي �أعطى لـ « �إ�سرائيل » حدودا ً حول البحر
الميت من �أجل امتياز ثرواته ال�ضخمة ؟ الواليات المتحدة .
من الذي ذهب بمطار اللد العربي وما حوله من الأرا�ضي
العربية ؟ الواليات المتحدة  .ومن الذي �أعطى النقب وال
يملك اليهود فيه �إال ن�صفا ً من واح��د من مئة ؟ الواليات
المتحدة  ،ترومان �أم�سك بالتليفون من البيت الأبي�ض �إلى
الأمم المتحدة  ،طلب رئي�س وفد الواليات المتحدة  ،وكان
وايزمن  .حين قام ترومان في البيت الأبي�ض ي�ستمع �إلى
التليفون وترومان يقول ليكن النقب لـ « �إ�سرائيل »  ..الواليات
المتحدة  .هذا النقب �سنجعل منه نقبا ًعلى « �إ�سرائيل » وعلى
�أعوان « �إ�سرائيل »  .من الذي اعترف بـ « �إ�سرائيل » ؟ بعد متى ؟
ولأول مرة في تاريخ العالقات الدولية لي�س بعد �أ�سبوع وال
�شهر كما �ألفت العالقات الدولية والأعراف الدولية  ..بعد
�إحدى ع�شرة دقيقة من �إعالن قيام « �إ�سرائيل » في تل �أبيب ..
�إح��دى ع�شرة دقيقة  ،ونه�ض ت��روم��ان م��ن مخدعه ليعلن
للعالم اعترافه بـ « �إ�سرائيل » وتعجب ال��والي��ات المتحدة

ِل� � َم ه��ذا ال �ع��داء ب�ي��ن �شعب فل�سطين ب�ي��ن الأم ��ة العربية
وبين الواليات المتحدة  .وبعد قيام « �إ�سرائيل » من زودها
بالمعونات المالية ال�ضخمة  ،من زودها بالأ�سلحة ال�ضخمة ..
من زوده��ا ب�صواريخ هوك  ..؟ قبل عامين جاءت بالباخرة
على ميناء « �إ�سرائيل » وخرج رئي�س وزراء الع�صابة ي�ستقبلها
مبتهجا مهلالً م�سرورا ًفي الميناء في حفل عظيم  ..من بعث
بهذا ؟ الواليات المتحدة  .التعوي�ضات الألمانية الإ�سرائيلية
على مدى �أربعة ع�شر عاما ( طوالها ) التي غذت « �إ�سرائيل »
بالمال وبال�سالح وبالذخائر وبالمعدات وبالم�صانع من كان
وراءها ؟ لم يكن وراءها ذلك ال�شعب الذي وقع �صريعا ً بعد
الحرب العالمية الثانية كانت وراءها الواليات المتحدة  .من
الذي وهب « �إ�سرائيل » فرنا ً ذريا ً في �أر�ضنا في قرية تعرف
بالنبي روبين من �ساحلنا �شمال غزة ؟ الواليات المتحدة .
والوقود الذري في هذا الفرن الذري من الواليات المتحدة .
الواليات المتحدة في اليومين الأخيرين في �صحفها ت�شكو
وت�ضج �أن �سحابة مثقلة بالإ�شعاع الذري قد مرت فوق �سماء
الواليات المتحدة من التجربة الذرية الثالثة التي �أطلقتها
جمهورية ال�صين ال�شعبية .
�أيها الإخ��وان هذه الحرب الوقائية التي تنطلقون فيها
من حناجركم تنطلق بها هتافاتكم  ..الحرب الوقائية التي
ت�ح��دث عنها ال��رئ�ي����س ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ف��ي خ�ط��اب��ه ف��ي خليج
ال�سوي�س  ،الحرب الذرية  ،الحرب هذه الوقائية هي �سبيلنا ،
الحرب الوقائية هي طريقنا � ،أن ندمِّر قبل �أن ند َّمر هي
طريقنا � ،أن نفني قبل �أن نفنى  ،ولكن �أيها الإخوان لن تكون
الجمهورية العربية وحدها في هذه الحرب الوقائية ف�إن
منظمة التحرير وجي�ش التحرير  ،جي�ش التحرير �سيكون
طليعة ف��ي ه��ذه ال �ح��رب ال��وق��ائ�ي��ة �إن �شعب فل�سطين لن
ير�ضى � ،شرفا ً بجهاده وما�ضيه وبطولته و�آماله و�أمانيه ،
�أن يدع الرئي�س عبد النا�صر وحده في المعركة الوقائية ،
المعركة الوقائية �إذا كان ال�سالح الجوي الم�صري �سيدمر
المن�ش�آت الذرية من الجو ف�إن جي�ش التحرير �سيدمرها من
الأر�ض و�سندخلها .
�أي �ه��ا الإخ � ��وان � ..إن ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة �سيرتها هذه
نعرفها جميعا ولي�س لها �أن تعجب من �صداقتنا مع الدول
اال�شتراكية ومع الدول غير المنحازة  .هذا هو �سبيلنا وهذا
ه��و طريقنا  ..ال��والي��ات المتحدة ما�ضية ف��ي ع��دائ�ه��ا لنا
و�سنم�ضي في عدائنا لها  .الواليات المتحدة ما ت��زال �إلى
يومنا هذا تمد « �إ�سرائيل » بالمال وتمدها بال�سالح و�آخرها
�صفقة دب��اب��ات باتن التي �أر��س�ل��ت �إل��ى « �إ�سرائيل »  ،وهذه
الدبابات وهذه الأ�سلحة تر�سل لمن وتر�سل �ضد من ؟ �ضد
قرانا الآمنة في الخطوط الأمامية من الأردن � ..ضد ن�سائنا
وبناتنا العزل ورجالنا العزل  .في القرى الأمامية تدخل «
�إ�سرائيل » الفينة بعد الفينة داخل خطوط الهدنة عمقا وراء
هذه الخطوط و ا�ستمعت �إلى رد م�س�ؤول كبير في الجي�ش
الأردن��ي يقول �إن « �إ�سرائيل » قد اخترقت خطوط الهدنة
منذ الهدنة �إلى يومنا هذا ع�شرة �آالف وثمانمئة و�ستين مرة
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َ ..منْ وراء هذا العدوان المت�صل ؟ من وراء هذه الآالف من
االختراقات لخطوط الهدنة ؟ الواليات المتحدة  .و�أخيرا
« �إ�سرائيل » حينما اعتدت على ج�سر ال�شيخ ح�سين اعتدت
« �إ��س��رائ�ي��ل » ف��ي ق�ف��ار الخليل ق��ري��ة راف ��ات دخ�ل��ت القوات
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة عميقا ف��ي الأر� ��ض الأردن �ي��ة وراء الخطوط
خطوط الهدنة فدمرت ما دمرت ون�سفت ما ن�سفت وثم قتلت
من قتلت من رجالنا ون�سائنا  ،وختموها بال�سخرية بالهزء
ال�لاذع بالهزء ال��ذي وراءه �أميركا كلها ال��ذي وراءه البيت

الأبي�ض كله  ،حينما تقدم الجنود اليهود بالليل �إلى �أطفالنا
وقدموا �إليهم ال�شيكوالته هذه �أي�ضا من �أموال �أمريكا لي�س
ال�سالح وحده الذي قتلوا به �سالحا ً �إ�سرائيليا �إنما هو �سالح
�أميركي  .وه��ذه الحلوى هي حلوى �أميركية  ،لكن جوابنا
في يومنا هذا نحن �شعب فل�سطين والأمة العربية يجب �أن
نرد هذه الحلوى علقما وحنظال لـ « لإ�سرائيل » والواليات
المتحدة .
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