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خطاب ال�شقيري و�أجوبته على الأ�سئلة التي وجهت �إليه �أثناء انعقاد ندوة
الطالب الفل�سطينيين في كلية التجارة بجامعة عين �شم�س
�صباح الأربعاء 1965/12/27

علي �أن �أبد�أ بما يجب �أن �أبد�أ به �أوال ً  ...و�أول
�أرى لزاما ً ّ
واجباتي في هذه الندوة �أن �أبعث التحية خال�صة �إلى هذه
الجامعة  ..جامعة عين �شم�س  ..الجامعة العربية  ،و�إلى
�أ�ساتذتها والعاملين فيها جميعا ً  .وما هذه تحية عابرة ..
وما هذه مجاملة  ..وما هذه بتحية �أرد بها على تحية � ..أو
�أرد عليها بمثلها �أو ب�أح�سن منها ولكنها واجب عربي قومي
ل�ه��ذه الجامعة ول�ك��ل جامعة ف��ي �أر� ��ض الكنانة ف��ي م�صر
العزيزة  ..لكل جامعة في م�صر العزيزة جامعة القاهرة ،
�أ�سيوط  ،الأزه��ر  ،الإ�سكندرية  ..ب��ل هنا م��ن ه��ذه الندوة
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�أبعثها تحية �صادقة �إلى كل جامعة في �أر�ض الأمة العربية
وفي وطنها العربي الكبير من المحيط �إلى الخليج  .و�أكرر
م��رة ثانية �إن ه��ذا ال��ذي �أق��ول��ه الآن ف��ي ه��ذه ال�ن��دوة لي�س
بالتحية العابرة �إنما هي تحية �أ�صيلة عميقة عربية  ،تحية
هي لآمالنا � ..آمال الأمة العربية فيكم  ..تحية لأمانينا ..
تحية لم�صيرنا ال��ذي نرتقبه فيكم وع�ل��ى �أي��دي�ك��م  .هذه
الجامعات في م�صر وفي غير م�صر من دنيا العرب ال ُت�صلح
فقط وال تثقف فقط �إن بها مهمة �أكبر منها فالعلم والثقافة
على خطورتهما ا�ستلهمنا من واجباتهما القومية الكبرى ما

نح�صن به �أجيالنا  ،ولكن ما هو �أخطر و�أكبر من العلم ومن
ِّ
الثقافة �سواء كان العلم نظريا ً �أو عمليا ً وهو في �شطريه مما
تحتاج �إليه الأمة العربية في بناء حياتها وفي بناء ح�ضارتها
وم�ستقبلها  ،لكن هذه الجامعات ت�ؤدي مهمة �أخطر و�أكبر ..
�إنها ت�صنع لنا الرجال والقيادة الرائدة  .فيها يتقرر م�صير
الأمة العربية  .وهنا ن�ستكمل حريتها و�سيادتها وا�ستقاللها
ب��ل م��ا نتطلع �إل�ي��ه �أن ن�ستكمل فيه وحدتنا  .هنا ف��ي هذه
الجامعات تبنى الوحدة؛ فهي تحية لحرية الأم��ة العربية
التي ما زالت ناق�صة  ..وهي تحية �إلى �سيادة الأمة العربية
التي ما ت��زال غير م�ستقلة  ..وه��ي لأنها �أملنا وحياتنا ..
ونعي�ش لها  .هذه هي التحية التي �أزجيها �إليكم و�أنا �أتطلع
�إل��ى وج��وه�ك��م جميعا ً و�إل ��ى ه��ذه ال�ن�ظ��رات ال�ت��ي �أراه ��ا في
ق�سماتكم وفي ومي�ض عيونكم  ..من هذه اليقظة التي �أراها
متج�سدة في وعيكم  ..وفي حما�سكم  .ولقد �سمعتم حديثا ً
عن ق�ضية فل�سطين وخطورتها وج�سامتها  ..وه��و حديث
حق  ،و�سمعتم حديثا ً عن جيلنا في جيل ال َرو َّية والعقل قد
يكون من الإن�صاف وبع�ض الإن�صاف �أن نقول �إن جيلنا هو
جيل العقل والتنكير الهادئ  ..جيل الروية  ..جيل التدبر
في ال�صورة  ..جيل التفكير قبل الخطوة وقبل ال�سعي ..
جيل الخطة التي ن�ضعها بكل تدبير وبكل تب�صير  ،ولكن
جيلكم يمتاز عن جيلنا نحن بعوامل �أخرى وبظواهر �أخرى
م��ررن��ا بها واجتزناها و�أن�ت��م ال ت��زال��ون ف��ي �صميمها  ..بل
في �صميم تيارها  ..في الجيل ال��ذي �سبقكم في التجارب
الغنية الخ�صبة  ...ولكن �أنتم تجمعون بجانب العلم الإرادة
والعزيمة الفوارة  ..الدماء المتدفقة التي �أ�شار �إليهما الأخ
الدكتور عي�سى حينما تكلم �أوال ً  ..فيكم تتجمع هذه  ..فيكم
يلتقي العلم والإرادة والعزيمة  ..يلتقي فيكم العقل ويلتقي
فيكم كذلك الحما�س  ،وهما جناحان علقت عليهما الأمة
العربية �أملها الكبير وهما فيكم  ..الجناح الأول  /العلم وما
تتلقونه هنا والدر�س والثقافة  ..والجناح الثاني ما تنب�ض
به �شرايينكم وقلوبكم وعزماتكم من الهمة  .وجيلكم �أنتم
هو جيل الثورة  ..جيل الطالئع  ،جيلكم جيل القيادة التي
تنتظرها الأمة العربية وتتطلع �إليها  ..يذكرني هذا الجمع
و�أنتم جال�سون في حرم الجامعة يذكرني بجيلنا وكنا طالبا ً
مثلكم ن�ستمع �إل��ى المحا�ضرات و�إل��ى الخطب  ..ون�ستمع
كذلك �إلى الن�صح و�إلى الإر�شاد ون�ستمع �إلى التجارب الغنية ،
وما �أعظم التجارب في الحياة  ،وحفني نا�صف حينما يتحدث
عن التجارب يرى �أنها �أغلى ما في الوجود  ..يرى �أنها �أغلى
ما في الحياة بل هي الحياة  ..حين يقول في بيت واحد من
ال�شعر هو �أغنى عن ديوان  ..بل لعله �أغلى من مكتبة بكاملها ..
حينما يتحدث وه��و ي��ودع الحياة  ..ولعله ك��ان ي��رى الأجل
القريب على الحلقة التي تف�صل بين الحياة وبين الموت
حين يقول حفني نا�صف في بيته الرائع من ال�شعر  / ..وهو
لي�س ب�شعر ولكنه حكمة كل الحكمة يقول � :أتق�ضي معي �إن
حان حيني تجاربي ؟
يعني حينما �أن��ا �أق�ضي من هذه الدنيا و�أم��وت و�أق�ضي

�أجلي هل تذهب تجاربي كذلك معي �إلى اللحد تدفن معي ؟
�أتق�ضي معي �إن ح��ان حيني تجاربي ؟ وم��ا نلتها �إال بطول
�أناتي .
يودع الحياة وما من �شيء يحزن عليه من العمر والحياة ،
ملذاتها و�أطايبها �أبدا ً  ..ال �أمجادها وال زخارفها وال بهارجها ..
كل ما يحزن عليه في هذا العمر �أن هذه التجارب التي ما
نلتها �إال بطول �أناة � ..أتنق�ضي معي �إن جاء حيني تجاربي ..
وما نلتها �إال بطول �أناة � ..أنتم تقبلون على هذه الحياة حياة
التجارب بل لعلكم بد�أتم حياة التجارب هذه  ..حياة التجربة ..
تغنى معكم ه��ذه ال�ت�ج��ارب ي��وم �ا ً ب�ع��د ي��وم  .ي��ذك��رن��ي هذا
الجمع ال��ذي نلتقي فيه مع �إخواننا وم��ع �أخواتنا الطالب
والطالبات �أننا نحن جيل فل�سطين في مثل عمري  ..جل�سنا
مجل�سكم وا�ستمعنا �إل��ى ما ت�ستمعون �إليه  ..في عام 1919
وفي الأع��وام التي تلت ذلك نحن جيل الكارثة ( جيلي كله
هو جيل الكارثة )  ..من هم في عمري من �أبناء فل�سطين ..
خم�سين �إلى �ستين  ..ه�ؤالء هم جيل الكارثة لأننا �شاهدنا
الكارثة من �أولها منذ مولدها ونحن �صغار على مثل هذه
االجتماعات كطالب  ..جاء �إلى �آذاننا لأول مرة في عمرنا
وهو العمر الطري الندي  ..اليهود داخلين على فل�سطين ..
( الهجرة اليهودية ) كان اليهود في ذلك الوقت خم�سين �ألفا ً ..
في عام  .. 1917خم�سين �ألفا ً والبقية الأم��ة العربية عرب
فل�سطين كلهم � ..سبعة في المائة من مجموع �سكان البالد
هم من اليهود ( الجالية اليهودية القديمة ) وه�ؤالء عا�شوا
مع العرب عي�ش العرب و�أكلوا �أكلنا ولب�سوا لبا�سنا  ..وغنوا
�أغانينا و�أنا�شيدنا  ..وبد�أنا ن�ستمع �إلى الأنباء يوما ًبعد يوم ..
كل هذا ونحن طالب في المدار�س  .الهجرة اليهودية تقبل
على فل�سطين  .وكان هذا الأمر عجيبا ً  ..كيف يمكن �أن هذا
الوطن بتاريخه و�أمجاده وتقاليده و�شعبه العريق الأ�صيل �أن
ت�ستطيع هجرة يهودية �أن تتغ ّلب عليه وتخرجه من وطنه ومن
دياره ؟ كثيرون منا كانوا يرون هذا الحديث خرافة  ..حديث
خرافة يا �أم عمرو  ..ونحن �أوحت �إلينا براءتنا ال�صغيرة ..
يوم كنا �أطفاال ً كيف كنا نقاوم الوطن القومي اليهودي  ..كيف
نقاوم الهجرة اليهودية  ..كيف نقاوم �صك االنتداب الذي
فر�ض على �شعب فل�سطين �أن يو�ضع في ظ��روف �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية من �ش�أنها �أن تمكن من قيام الوطن
القومي اليهودي  ،وبعد ذلك يمكن قيام الدولة اليهودية ،
و�أوح��ت �إلينا براءتنا ال�صغيرة  ..بو�سائلنا ال�صغيرة كذلك
كيف نقاوم هذه المهمة  ،فالتقينا جماعات من الطالب .
وكنا نقاومها بطريقة حا�سمة وتفكير �صغير وتفكير بريء
لكن في نواته �سر الأ�سرار  ..كنا نحن الطالب نتجمع كل
يوم بعد �أن نخرج من المدر�سة عند الع�صر  ..ونلحق �أطفال
اليهود المهاجرين وحيثما وجدناهم ن�ضربهم علقة كل يوم ..
كل ي��وم ن�ضربهم علقة  ..فيذهبون �إل��ى �أمهاتهم و�آبائهم
يبكون ع�شية و�صباحا ً  .وهكذا نالحقهم يوما ً بعد يوم حتى
يهاجر الآب��اء والأم�ه��ات  ..ويحملوا �أطفالهم على �أكتافهم
ويخرجوا من البالد  ..التفكير تفكير �أطفال  ..ك��ان ربما
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قبل خم�سين عاما ً � ..أو قبل �أربعين عاما ً  ..تفكير طالب
ل�ك��ن ف��ي ه��ذا التفكير  ..ال���س��ر الكبير  ..ال �ق��وة المتمثلة
في ال�ضرب  ..الو�سائل �صغيرة لكن الفتوة كبيرة وراءها
ت�صميم  ..وراءها ت�صحيح ثوري ونحن بو�سائلنا كنا نريد �أن
ندفع الغزو اليهودي من هذه الطريقة من هذه الو�سيلة ،
فمنذ ن�ش�أت فكرة الوطن القومي اليهودي ن�ش�أت معها فكرة
الكفاح الفل�سطيني الم�سلح  ..كفاح القوة  ..كفاح الثورية ،
وبعدها تعاقبت �أجيالنا؛ فنحن من ط�لاب �إل��ى �شباب �إلى
�صاحبي �أعمال �سواء كنا فالحين �أو ز ّراع �ا ً �أو محامين �أو
�آباء �أو مهند�سين  ..وب��د�أت تتعاقب �أجيالنا  ..ونكبر  ..من
� 1919إلى  - 1948وكل هذه الفترة كانت كفاحا ً  ..على �أجيال
متعاقبة  ..كفاح بال�سالح  ..في يافا كفاح بالقنابل  ..بحارة
يافا �أول ما اخترعوا القنابل التي ت�صنع محليا ً �إما بالزجاج
�أو بال�صفائح ال�صغيرة �سنة  1919ليقذفوها في وجه اليهود
الوافدين �إلينا عبر البحر  .هذا التفكير البدائي يومئذ ما
ك��ان فيه �أ�سلحة تنقل وال تهرب وال ك��ان فيه تدريب � ،إنما
ال�شيء البدائي ال��ذي �أوح��ى له الخطر الجاثم على �صدر
فل�سطين �أن بحارتها ي�ل�ج��أون �إل��ى ه��ذه الو�سائل  .كذلك
ثوراتنا في القد�س وفي جنين وفي طولكرم  ..في كل بلد وفي
كل قرية من � 1919إلى عام  1947و�شعب فل�سطين بالو�سائل
التي ي�ستطيع �أن ي�ضع يده عليها �أكانت �سالحا ً �أو غير �سالح
بكل و�سائل القوة والعزيمة وال�شعب الفل�سطيني حمل �أعباء
الكفاح كلها �إلى �أن تكاثرت القوى على ال�شعب الفل�سطيني :
ا�ستعمار بريطاني بكل مكائده وبخبراته العديدة بالقهر
وب �ك��ل و��س��ائ��ل ال �ط��اغ��وت وال �ج �ب��روت وك��ذل��ك ال�صهيونية
وراءه ��ا تنظيم عالمي كبير  ..وراءه ��ا اال�ستعمار الم�سلح
وخبرات غنية كلها على ال�شعب الفل�سطيني الم�سالم الوديع
الم�صمم على �أن يعي�ش في وطنه كل حياته كما عا�ش �آبا�ؤه
و�أجداه منذ �أقدم الزمان وحتى في زمن لم يكن فيه العالم
الثالث الذي ن�شهده اليوم  ..عالم دول عدم االنحياز لم يكن
موجودا ً في ذلك الوقت � ..آ�سيا كلها كانت تحت اال�ستعمار ..
�أفريقيا كلها كانت تحت اال�ستعباد  ..ال�شعب الفل�سطيني
وحده  ..ي�ضيء هذه ال�شعلة � ..شعلة الكفاح والن�ضال وحده
ل�م��دة ثالثين �سنة  ،وال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي م��ن ح��ول��ه ك��ان يئن
من تحت االحتالل وتحت اال�ستعمار ال ي�ستطيع �أن يبعث
�إلينا �سالحا ً وال �أمواال ً وال توجد حكومات عربية قائمة وال
جيو�ش قائمة  ،وفيه جامعات مثل جامعة عين �شم�س لكنها
ما كانت ت�ستطيع �أن تقول كلمة الحرية  ..لأن اال�ستعمار
البريطاني  ..كان جاثما ً على �صدر �شعبنا العربي الأ�صيل
النبيل � .شعب م�صر كان يكافح وينا�ضل  ،ومن هذه الجامعة
وجامعة الأزهر ومن كل الجامعات انطلقت عملية التحرير .
والطلبة هنا في جمهورية م�صر لم يكن ا�سمها الجمهورية
العربية المتحدة يومئذ  .الطلبة هنا من م�صر خرجوا من
جامعة عين �شم�س وخ��رج��وا من جامعة القاهرة  ..وخرج
�شباب الأزه��ر من الأزه��ر كلهم في الميادين وفي ال�ساحات
وفي ال�شوارع  .وقاموا بالثورة الكبيرة يومئذ على اال�ستعمار ..
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فالجيل جيل فل�سطين كله على مدى ثالثين عاما ً  ..كان
جيل كفاح  ..جيل ن�ضال  .طبعا ً ال�صهيونية �أرجفت كثيرا ً
على ال�شعب الفل�سطيني والجهل العربي في بع�ض النواحي .
وطبعا ً هذا �شيء قائم وموجود  ..كان �إلى زمن قبل الثورة ..
قبل الثورة هنا قبل  23يوليو  ..كان عدد من الأقالم ال تعي �أمر
الق�ضية الفل�سطينية وال تعرف �أعماقها وال تعرف �أبعادها ..
عندما جاء الالجئون في عام  1948كان عدد من الجاليات
اليهودية من ال�صهيونية �أو كان هناك في القاهرة من يبث
�أراجيف �ضد عرب فل�سطين  ..ه�ؤالء عرب فل�سطين الذين
باعوا �أرا�ضيهم وخرجوا من فل�سطين الجئين �إلينا  ..ه�ؤالء
الذين لم يقاتلوا جبناء رعاديد  ..وجاءوا �إلى هنا  ،وبع�ض
الأوكار ال�صهيونية كانت تبعث من�شورات وكرا�سات تطبعها
وتوزعها لكي توقع الفرقة بين العالم العربي وبين ال�شعب
الفل�سطيني حتى يقول العالم العربي �إن تحرير فل�سطين
لي�س ممكنا ً  ،كما تكلم الدكتور عي�سى عن المهمات الخطيرة
الكبيرة  ..هناك مهمات ج�سام وخطيرة �إلى الآن  .ال�صهيونية
�أرجفت �إرجافا ً كثيرا ً في العالم العربي  ..طبعا ً في العالم
الخارجي �أنا -في جولتي في العالم العربي خالل ال�سنتين
الأخيرتين -وجدت �أن بقايا من هذا الإرج��اف ومن الكالم
اله�ستيري التافه المائع موجود ( �أن ال�شعب الفل�سطيني
باع �أر�ضه  ..و�أن ه�ؤالء كانوا جوا�سي�س ) حتى قيل في حرب
ال�سوي�س قالت ال�صهيونية في كتبها وفي ن�شراتها �أي�ضا ً �إن
بع�ض الفل�سطينيين في قطاع غزة كانوا جوا�سي�س يتقا�ضى
ال��واح��د خم�سة جنيه  ،وال�ضابط الم�صري ر�أ��س��ه بخم�سة
جنيه والنفر بجنيهين  .وهكذا �صنفوا فئات �أ�سعار ر�ؤو�س
الجي�ش الم�صري � ..سعر ر�أ�سه كذا وال�ضابط ر�أ�سه بكذا ،
و�أن في ال�شعب الفل�سطيني جوا�سي�س  ..وكان �أن لف �أحدهم
عمامة ودخ��ل م�سجدا ً ف��ي غ��زة  ..وك��ان يتعبد وه��و خا�شع
وظاهر عليه �أنه هو الإمام ال�شافعي الذي ولد في غزة  ..ثم
تب ّين �أنه كان جا�سو�سا ً  ..كل هذه �أراجيف و�أكاذيب وتزيد من
م�س�ؤوليتنا في ق�ضية فل�سطين  .ال�شعب الفل�سطيني لي�س
فيه جوا�سي�س  ..ال�شعب الفل�سطيني لم يبع �أر�ضه وال وطنه .
ال�شعب الفل�سطيني لم يخرج جبانا ً �أب��دا ً وال م�ستكينا ً وال
ذليالً  .ال�شعب الفل�سطيني كافح ثالثين �سنة كفاحا ً رهيبا ً
في ظ��روف �صعبة لم يكن له فيها عون �أب��دا ً �إال من العالم
الإ�سالمي والقدر الي�سير من العالم العربي  ..القدر الي�سير
والي�سير جدا ً  ..كافح �أمام بريطانيا بكل تجاربها وبجي�شها .
في وقت من الأوقات بلغ الجي�ش البريطاني مئة �ألف جندي .
ال�صهيونية ب��ال�ه��اج��ان��ا ف �ج ��أة ن�ح��ن �أف�ق�ن��ا ع��ام  1946و�إذا
بـ « �إ�سرائيل » عندها جي�ش من �ستين �ألف هو جي�ش الهاجانا ،
هذا غير القوى الأخ��رى  ( ..القوى ال�ضاربة والتنظيمات
ال�سرية الأخرى )  .فال�شعب الفل�سطيني ( جيلنا هذا ) نحن
نقول لأجيالنا التي �أمامي الآن -هذا جيل النكبة كجيل كفاح
وجيل ن�ضال -كنا رفعنا علم التحرير والثورة ثالثين عاما ً
في وطننا ما تركنا جبالً �إال و�سقط فيه �شهيد وال واديا ً �إال
فيه �شهيد فل�سطيني  ..نحن دافعنا و�صمدنا ..

ال�شعب الفل�سطيني لي�س �شعبا ً جبانا ً ولي�س �شعبا ً ذليالً
وال خانعا ً  ..تمر�س بالحرب وبالقتال وبالن�ضال من فجر
ال�ت��اري��خ � .أن�ت��م ط�لاب وال ب��د �أن�ك��م ق��ر�أت��م ت��اري��خ فل�سطين
من �أقدم الع�صور �إلى الآن  ..وكما قلت في م�ؤتمر الطالب
�أر�ضنا �صنعتنا  ..ال�شعب الفل�سطيني �صنعته �أر�ضه  ..ال�شعب
الفل�سطيني �صنعه تاريخ � .إنه لي�س �شعبا ً من ال�شعوب التي
تعي�ش على �أطراف الدنيا وعلى هام�ش التاريخ  ،ال  ،نحن ع�شنا
في �صميم التاريخ  ..ع�شنا في قلب التاريخ � ..أر�ضنا واقعة
على ملتقى القارات الكبيرة  ..ملتقى الح�ضارات الكبيرة « كل
واحد يحتاج فالفل �أو توابل من الهند يدخل �إلى فل�سطين » ..
كل عابر كل ٍ
معتد كل غا ٍز كل ٍ
طامع �أمامه دائما ً فل�سطين ..
ال ي�ستطيع الو�صول �إل��ى �آ�سيا �إال ع��ن طريق فل�سطين ال
ت�ستطيع من �آ�سيا �أن ت�صل �إلى �أفريقيا و�إلى �أوروب��ا �إال عن
طريق فل�سطين  ،ففل�سطين �صنعها التاريخ و�شعبها �صنعه
التاريخ � ..شعب قتال � ..شعب ن�ضال  .لو رجعتم �إلى حقب
التاريخ  ..و�أن��ا �أط�ل��ب منكم -م��ن ال��ذي��ن يتعلمون التاريخ
ويتخ�ص�صون فيه �أن تعدوا لنا ر�سما ً بيانيا ً عن المعارك التي
جرت في فل�سطين من فجر التاريخ �إلى يومنا هذا  ..منذ كتب
التاريخ �إلى يومنا هذا  ..من التاريخ المكتوب �إلى اليوم ..
من �ستة �آالف �سنة لو عملتم خريطة للمعارك والحروب
التي ج��رت على �أر���ض فل�سطين واالمتحان الب�شري الذي
جرى على �أر�ضها  ..لن تجدوا ال�شعب الفل�سطيني ا�ستراح
�أكثر من ع�شرة �أع��وام متوالية والقتال قائم في فل�سطين ،
و�شعب فل�سطين �أ�صبحت �صنعته لي�س فقط زراعة الزيتون
والتين وه��و من ب�لاد الزيتون والتين كما ذك��ر في القر�آن
الكريم ف�إلى جانب التين و�إلى جانب الزيتون مجد القر�آن
�شعب فل�سطين  ..نحن �صنعنا بطوالت ورج��والت وب�ساالت
وكانت �صنعتنا الحرب والقتال والن�ضال كل حياتنا .
و�أنتم الآن هتفتم للرئي�س عبد النا�صر  ..وهتافكم حق
وهتافكم �صدق  ..وه��ذا الهتاف يذكرني و�أن��ا �أت�ح��دث عما
�صنعت فل�سطين � ..أر�ض فل�سطين وتاريخ فل�سطين و�شعب
فل�سطين ي��ذك��رن��ي ك��ذل��ك �أن ال�شعب الفل�سطيني و�أر�ض
فل�سطين ل��م ت���ص�ن��ع ف�ق��ط رد ال� �غ ��زوات ع�ل��ى م��ر الأع� ��وام
والع�صور  ..و�أبدا ًلم ت�صنع فقط رد الحملة ال�صليبية الكبرى
( وكانت �أكبر غزوة تعر�ضت لها فل�سطين ) بل �صنعت �أي�ضا ً
في التاريخ �شيئا ً عظيما ً جدا ً �صنعت على �أر�ضها وعلى ترابها
في جنوب فل�سطين ثورة  23يوليو .
�أيها الإخوان  ..ال �أريد �أن �أطيل عليكم الحديث  ..لأني
ر�أيت �أكدا�سا ً من الأوراق تحمل الأ�سئلة حول �ش�ؤون منظمة
التحرير الفل�سطينية  ..و�أن��ا م�سرور ج��دا ً ب ��أن �أل�ق��ى هذا
الفي�ض من الأ�سئلة  ..لأن ذل��ك ي��دل على الوعي  ..وعلى
اليقظة كما يدل على العزيمة  ..ولكني قبل �أن �أجيب على
�أ�سئلتكم �أري��د �أن �أت�ن��اول ناحية هامة �إل��ى �أق�صى الحدود
وخطيرة كل الخطورة  ،ولها �أث��ر بعيد في حياتنا بالن�سبة
�إلى ال�شعب الفل�سطيني وكذلك بالن�سبة �إلى الأمة العربية ..
ب��ل بالن�سبة �إل��ى تحرير فل�سطين  .ف��ي الم�ؤتمر الوطني

ال��راب��ع ف��ي ح��دي��ث �إل ��ى �إخ��وان �ن��ا ال �ط�لاب  ..ق�ل��ت ل�ه��م �إن
ال �ك �ي��ان الفل�سطيني ( منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية )
هي �أكبر ح��دث تاريخي �سجله التاريخ بعد النكبة � ..أكبر
ح��دث ت��اري�خ��ي خطير حققه ال�شعب � .أري ��د �أن �أق ��ول لكم
اليوم �أيها الإخوان  ..لم ت�سقط هذه الكلمة من فمي �سهوا ً
وال عفوا ً  ..ولم تكن كلمة مرتجلة  ..لم تكن كلمة عابرة ولم
تكن كلمة منطوية على المبالغة واالف�ت��راء في المبالغة ،
واللغة العربية في بيانها ف�صل طويل عري�ض عن المبالغة
وع ��ن ال �ك �ن��اي��ات واال� �س �ت �ع��ارات وال �م �ج��ازات وع ��ن ح�ل�اوات
الحديث  ..لم تكن هذه ح�لاوة في الحديث وال مبالغة ..
هذا لي�س كالما ً مرتجالً  ..هذا كالم عميق  ..وكالم �أ�صيل
ل��ه �أب �ع��اده ول��ه ج ��ذوره  ..م��ا معنى ه��ذا ال�ك�لام  .....قيام
منظمة التحرير الفل�سطينية ؟ نحن الآن نراه �أم��را ً واقعا ً
ونح�سبه �أمرا ً واقعا ً �سهالً �أمكن تحقيقه كمولد �أ�شياء كثيرة
في هذه الدنيا  ..يولد الإن�سان بعد مخا�ض ع�سير �أو ي�سير
وي�أتي �إلى الدنيا ويدب عليها ويترعرع وينمو ويكبر وي�شتد
�ساعده وي�صبح رج�لاً � ..أ�شياء كثيرة تولد في هذه الحياة
��س��واء كانت جماعات �أو كانت �أف ��رادا ً  ..لكن مولد منظمة
التحرير الفل�سطينية ل��ه م��دل��والت كبيرة وم�ع� ٍ
�ان عميقة
الجذور ويجب �أن نعيها جميعا ً  ..جيلنا نحن وجيلكم �أنتم ،
علينا �أن نعي �أبعاد هذا المعنى الكبير  ،هذه الجذور العميقة
ما معنى �أن نقول �أن هذا �أكبر حدث تاريخي �سجله ال�شعب
الفل�سطيني بعد النكبة  ..؟
ال بد لنا لنفهم هذا المو�ضوع  ..من �أن نركز في �أذهاننا
و�أن ال يغيب عن بالنا حقيقة خالدة هي �أن محور ال�صراع في
ق�ضية فل�سطين يقوم على �شخ�صية ال�شعب الفل�سطيني ..
م �ح��ور ال �� �ص��راع  ..ل��ب ال �ك �ف��اح ي �ق��وم ع �ل��ى وج� ��ود ال�شعب
الفل�سطيني الوجود القومي الذاتي  .ما معنى هذا الحديث ؟
ال�صهيونية في برامجها بالن�سبة �إل��ى ق�ضية فل�سطين ال
تهدف �إلى احتالل  ..لي�س هذا ا�ستعمار كاال�ستعمار الذي
��ش��اه��دن��اه ف��ي �آ��س�ي��ا �أو �أف��ري�ق�ي��ا � .آ��س�ي��ا و�أف��ري�ق�ي��ا تعر�ضتا
ال�ستعمار منذ خم�سمئة �سنة �إلى يومنا هذا  ،وزال اال�ستعمار
عن كثير من الأقاليم في �آ�سيا وفي �أفريقيا  ،ونحن نجد
�إلى الآن حركات تحريرية قائمة �إلى يومنا هذا  ..الحركة
ال�صهيونية ال تبغي االح �ت�لال واال��س�ت�ع�م��ار م��ن ورائ �ه��ا ،
و�إنما تبغي الإح�لال  ..ف��رق كبير بين االحتالل الم�سنود
باال�ستعمار  ..وبين الإح�لال � ..إحالل �شعب مكان �شعب ..
ح�ضارة مكان ح�ضارة  ..ووج��ود مكان وج��ود  ..لي�س حكما ً
�أجنبيا ً فقط ي�ط��ول حقبا ً م��ن ال��زم��ن ي��وم�ا ً م��ا تع�صف به
حركات التحرير  ..لي�س ق�ضية جنوب �أفريقيا التي فيها
تمييز ع�ن���ص��ري ( ي�ع�ن��ي الأب �ي ����ض ي�ح�ك��م الأ� �س��ود )  ..في
فل�سطين الأمر �أكبر و�أخطر  ..ولي�س ق�ضية رودي�سيا الأبي�ض
يحكم الأ��س��ود � ..أب ��دا ً  ..وال ه��ي ق�ضية ا�ضطهاد لل�شعوب
الأفريقية �أو الآ�سيوية لأن الحركة التحريرية طال الزمن
�أو ق�صر تقذف بالحكم الأجنبي وباال�ستعمار وتخرجه من
الديار مثلما �أخرجت م�صر اال�ستعمار البريطاني  .و�سورية
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ولبنان �أخرجتا اال�ستعمار الفرن�سي والعراق �أخرج اال�ستعمار
البريطاني ّ � .إن الكفاح في ق�ضية فل�سطين كفاح �أعمق من
هذا  ،و�أخطر من هذا كله حلول �شعب مكان �شعب  ..خروج
�شعب بح�ضارته بتقاليده بجذوره كلها ولي�س الخروج وحده
ه��و ل��ب ال�صراع  ،هناك خطط مدرو�سة  .الدكتور عي�سى
تكلم عن الأمور العلمية  ..عن الخطط العلمية المدرو�سة
وهي خطة علمية مدرو�سة  .و�ضعت من القرون الو�سطى
�أو القرون التي بعدها خطة علمية مدرو�سة لإخراج ال�شعب
الفل�سطيني  ..ال�شعب الفل�سطيني �أي�ضا ً على �ضفتي الأردن
ولي�س ال�شعب الفل�سطيني من النهر �إل��ى البحر �إنما من
البحر �إل��ى ال�صحراء  ..يعني �شرق الأردن وغ��رب الأردن ،
خطة علمية م��درو��س��ة ب ��إخ��راج ه��ذا ال�شعب و�إح�ل�ال �شعب
يهودي ع��دده �أربعة ماليين  ..ع��دده خم�سة ماليين � ..أنا
ذكرت لكم �أنه في �سنة  1919عندما كنا �أطفاال ً وطالبا ً كان
اليهود خم�سين �ألفا ً ،ت�شر�شل في ذلك الوقت �سنة  1919قال :
�أتطلع �إل��ى اليوم ال��ذي ي�صبح فيه اليهود �أربعة ماليين �أو
خم�سة ماليين  ..نحن يومئذ الذين �سمعنا هذا الكالم ..
قلنا هذا كالم خرافات  ..هذا كالم �أ�ساطير  ..هذا �شيء غير
طبيعي  ..غير معقول �أبدا ً  .في �سنة  1915هربرت �صموئيل
اليهودي ال�صهيوني البريطاني ال�سيا�سي الداهية الذي كان
في وزارة الحربية البريطانية ق��دم مذكرة �إل��ى الحكومة
البريطانية  ..طلب فيها �أن تكون ال��دول��ة اليهودية على
�ضفتي نهر الأردن عددها من �أربعة �إل��ى خم�سة ماليين ..
يعني من خم�سين عاما ً وعلى الأقل كانت الخطة المدرو�سة
العلمية هي تهجير عرب فل�سطين وقذفهم �إلى ال�صحراء .
اجتمع حزب العمال البريطاني في م�ؤتمر لندن �سنة 1934
وو�ضع خطة مدرو�سة ب�أن يخرج �أهل فل�سطين �إلى ال�صحراء
و�أن ي ��أخ��ذوا �أم� ��واال ً وت�ع��وي���ض��ات  ...وي�سكنوا ف��ي الوطن
العربي � .إذن فهي خطة مدرو�سة وراءه��ا جهود متالحقة
من هربرت �صموئيل �إلى ت�شر�شل � ..إلى حزب العمال ثم �إلى
قيام « �إ�سرائيل »  ..و�ضعت القيادة �أمامها �إخ��راج العرب ..
تهجير العرب من فل�سطين بعد ذلك في مراحل ثانية مما
يعرف ب�شرق الأردن و�إقامة دولة يهودية من البحر غربا ً �إلى
بادية ال�شام �إلى �صحراء العراق طبعا ً تمهيدا ً للحلم الأكبر
وهو �إقامة الدولة اليهودية من النيل �إلى الفرات  ..لي�ست
�أم��ان��ي وال ه��ي �أ�ضغاث �أح�ل�ام � ..إن�م��ا ه��ي خطط مدرو�سة
وببرامج وبمراحل  ..وم��ن ورائ�ه��ا ق��وى كبيرة ا�ستعمارية
و�صهيونية لتنفيذها  ..الخطة تقوم على �أ��س��ا���س تهجير
العرب � ..إخ��راج العرب وح��رب �سنة  48 ، 1947كانت تهدف
�إلى احتالل المدن واحتالل القرى العربية و�إرهاب العرب
حتى يهربوا من فل�سطين  .بعد قيام « �إ�سرائيل » في �سنة
 1948جاءت ال�سيا�سة الأميركية ب�سيا�سة التوطين  ..بعد �أن
اعترفت بالإحالل � ..إحالل �شعب مكان �شعب  ..بعد تهجير
العرب  ..ال�شعب الفل�سطيني يقيم في �سورية وفي لبنان �أو
غيرها  ،لكن هذا لي�س كافيا ً  ،هناك م�س�ألة بعد هذا حتى
تتم عملية �إقامة الدولة الإ�سرائيلية  ،هناك فكرة التوطين
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وفكرة الإذابة وفكرة الت�صفية للق�ضية الفل�سطينية بت�صفية
�شعبها  ..وكيف يتم ذل��ك  ،ال�شعب الفل�سطيني في الأردن
يبقى �أردنيا ً وفي �سورية يبقى الفل�سطينيون الجئين وفي
م�صر يكونون هنا و�ألوف منهم ي�أخذون الجن�سيات وجوازات
ال�سفر وبهذا يذوب ال�شعب الفل�سطيني  ..ال�شعب مثل المادة
كما يعلم طالبنا الذين يتعلمون في علم الطبيعة  ..المادة
ال تفنى وال تبلى  ..ال�م��ادة تتحول  ،تتغير  ..نقر�أ القر�آن
الكريم فنجد فيه حديثا ً كثيرا ً عن القبائل وال�شعوب البائدة
( ط�سم ) و ( حديث ) عاد وثمود  ..لدى كلها �شعوب بادت ..
دخلت في معدة الأم��ة العربية  ..ه�ضمتها  ..تمثلتها في
ال�سريان الكلدانيين الآ�شوريين اليبو�سيين الأموريين  ،كل
هذا الذي نقر�أه في التاريخ القديم وفي الع�صور المتو�سطة ..
�أين ذهبت ال�شعوب ؟  ..بادت  ..انقر�ضت  ..دخلت في �أج�سام
�أخرى  ..فال�سيا�سة الأميركية تقوم على �أ�سا�س �إذابة ال�شعب
الفل�سطيني وال مانع �أن يذوب في ال�شعب العربي  .وهناك
�أ��ش�ي��اء مغرية كثيرة لنا نحن ال�ط�لاب الفل�سطينيين �أن
ن��ذوب ف��ي ال�شعب الم�صري  ..ونتكلم اللهجة الم�صرية ،
و�إذا كنا في العراق نتكلم �آغاتي  ..كما في اللهجة العراقية ،
وكذلك في �سورية وفي لبنان ما دام الوطن العربي وطننا
وهذه اللغة التي من حولنا لغتنا وهذه الح�ضارة ح�ضارتنا
وهذا تاريخنا � .إذن العملية �سهلة ولها مقوماتها � ..أن يذوب
ال�شعب الفل�سطيني في الأمة العربية وي�صبحون مواطنين
ع��رب  ،فبعد جيل �أو جيلين �أو ث�لاث��ة تبحث ع��ن ال�شعب
الفل�سطيني فال تجده ك�شعب و�إنما تجده في الأمة العربية ،
ك�ث�ي��رون ه�ن��ا ف��ي م�صر مماليك و��ش��راك����س و�أت� ��راك كلهم
ذاب��وا في ال�شعب الم�صري وما ع��ادوا موجودين  .ال�سيا�سة
الأميركية وال�صهيونية ترمي �إلى �إذابة ال�شعب الفل�سطيني ..
وهم ظنوا في خالل ال�سبعة ع�شر عاما ً الما�ضية �أن عملية
الإذاب� ��ة ب ��د�أت ت��أخ��ذ طريقها �إل��ى ع��دد م��ن الفل�سطينيين
ف�أ�صبحوا وزراء ونوابا ً وهم موظفون من كبار رجال الدول
ودخلوا في الجي�ش �أو �أخذوا جن�سيات �سعودية �أو �سورية �أو
لبنانية �أو غيرها � ..إذن الخط ال��ذي ت�سير فيه ال�سيا�سة
الأميركية ل�سبعة ع�شر عاما ً هو �إذابة ال�شعب الفل�سطيني في
معدة الأمة العربية الكبيرة التي ي�سهل ا�ستنزالها وتمثلها .
وبهذا تنتهي الق�ضية الفل�سطينية لأن الق�ضية الفل�سطينية
ال تقوم على الجبال  ..وال على الأودية في فل�سطين  ..وما
�أعز جبالها وما �أعز وديانها ! وال تقوم على المدن وال القرى
كذلك هذه عزيزة علينا  ،لكن هي في الأ�صل تراث ك�أي تراث
في كوبا �أو في �أندوني�سيا �أو في الأرجنتين �أو في المك�سيك ،
ولذلك المتنبي عندما يتكلم عن الوطن يتكلم به مربوطا ً
بال�شعب  ..يتكلم به مربوطا ً بالإن�سان حينما يقول :
ب �ل ��اد ب� �ه ��ا ن �ي �ط ��ت ع � �ل� � َّ�ي تمائمي
و�أول �أر� � � ��ض م� �� � ّ�س ج� �ل ��دي ترابها
ي��رب��ط ال �ت��راب بجلده  ..ي��رب��ط ال��وط��ن بالتمائم التي
ت�ع�ل��ق ف��ي ع�ن�ق��ه  ..ي��رب��ط الأر�� ��ض ب��الإن �� �س��ان الفل�سطيني
ولذلك ق�ضية فل�سطين تقوم على ال�شعب الفل�سطيني ..

الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون الآن ي�ه��دم��ون ال �ق��رى وي �غ � ّي��رون �أ�سماءها
ومعالمها  ،وم��ع الأ��س��ف ف��ي بع�ض ال�صحف العربية نقالً
عن الوكاالت الأجنبية  ..ب��د�أت تذكر بالأ�سماء العبرية ...
وخريطة فل�سطين ف��إن الإ�سرائيليين يغ ّيرون في الطرق
وف��ي ال�م��دن  ..ويهدمون �أح�ي��اء و��ش��وارع  .وق��د يجيء بعد
جيل �أو جيلين �أو ثالثة لو بعث من القبور واح��د من �أهل
فل�سطين لر�أيت �أن فل�سطين تغيرت معالمها � ..إذن الأر�ض ..
ال�شعب هو العامل الأول في ق�ضية فل�سطين ولي�س التراب
الأ�صم  ..وال هي الجبال �إن كانت جرداء �أو كانت مفرو�شة ،
وال الحدائق �أبدا ً  .ال�شعب الفل�سطيني هو نقلة البداية في
تحرير فل�سطين وال�سيا�سة الأميركية ومعها ال�صهيونية
همها �أن تذيب ال�شعب الفل�سطيني  ..وف��ي خ�لال ال�سبعة
ع�شر عاما ً ما�ضية ر�أينا �أن خط ال�سيا�سة الأميركية  ..يتجه
نحو الإذاب��ة  ..نحو الت�صفية  ..وفج�أة في � 28أي��ار  /مايو
�سنة  1964يلتقي �أرب�ع�م�ئ��ة وخم�سين م��ن �أب �ن��اء فل�سطين
وعلى جبل المكبر وفي مدينة القد�س ويقولون لقد �أن�ش�أنا
منظمة التحرير الفل�سطينية ممثلة لل�شعب الفل�سطيني ..
ولإرادة ال�شعب الفل�سطيني  ..ولكفاح ال�شعب الفل�سطيني ..
هذه هي معاني قيام منظمة التحرير الفل�سطينية  :تج�سيد
ال�شخ�صية الفل�سطينية  .نحن كما ذكرنا عدة مرات  ..نحن
�شعب وح��دة  ..ن�ؤمن بالوحدة العربية ال�شاملة و�أجيالنا
عملوا للوحدة  ،لكن نحن ف��ي ه��ذه المرحلة م��ن كفاحنا
نعمل على ت�صميم وتفخيم وترخيم ال�شخ�صية الفل�سطينية
للمواطن الفل�سطيني �سواءً كان طالبا ً �أو �أ�ستاذا ً �أو فالحا ً
�أو مزارعا ً �أو الجئا ً �أو مقيما ً منظمة التحرير الفل�سطينية
تع ّبر ع��ن ك�ي��ان فل�سطين و�شعب فل�سطين  ..ال�شخ�صية
الفل�سطينية  .ونحن نبد�أ بداية عجيبة ما بد�أها �شعب من
ال�شعوب ال في �آ�سيا وال �أفريقيا وال في ال�شعوب العربية .
ن�ح��ن ه�ن��ا ف��ي م�صر ع�ن��دم��ا ب ��د�أ ال�ك�ف��اح ال�م���ص��ري ل��م يقل
�سعد زغلول نريد �أن نن�شئ الكيان الم�صري � ..أب��دا ً  ..وال
قال نريد �أن نن�شئ منظمة التحرير ا�سمها منظمة التحرير
الم�صرية  ..بد�أ من بداية �أخرى  ..ال�شعب الم�صري موجود
وال���ش�ع��ب ال�م���ص��ري ع�ل��ى �أر� �ض��ه  ..وه��و ��ص��اح��ب ال�ح��ق في
بلده  ..نبد�أ من هذه القاعدة  ....هي قاعدة وجود الكيان
الم�صري  ..نحن جئنا ولم نجد الكيان الفل�سطيني قائما ً
لأن��ه هزم بعد النكبة  ،فكان علينا �أن نبني كياننا  .ال�شعب
في المغرب وفي تون�س وفي الجزائر �شعب المليون �شهيد ..
ب��د�أوا و�أر�ضهم تحت �أقدامهم  ..جبالهم تحت �أقدامهم ..
و�أحرا�شهم ووديانهم � .شعب الجزائر بد�أ التحرير والكفاح
من الجزائر ولم ي�أخذ �إذنا ً في الكفاح ال من تون�س وال من
المغرب وال �أخذ �إذنا ً من الجامعة العربية  ..وال من الملوك
والر�ؤ�ساء  ..وال �أن�ش�أ ال�شعب الجزائري كيانا ً جزائريا ً بقرار
من م�ؤتمر القمة كما فعل ال�شعب الفل�سطيني بقرار من
م�ؤتمر القمة بالقاهرة  ..كان على ال�شعب الفل�سطيني �أن
ي�ب��رز كيانه م��ن ال�ع��دم  ..ي�ب��رزه م��ن ال ��ش��يء  ..وب�ه��ذا هنا
المعجزة  ..ب�إرادة وعزيمة ال�شعب الفل�سطيني ..

�أي �ه��ا الإخ� � ��وان ك�ل�م�ت��ي الأخ� �ي ��رة �إل �ي �ك��م � ..أن منظمة
التحرير الفل�سطينية  ،التي تمثل �إرادة ال�شعب الفل�سطيني
حي على الكفاح وعلى العمل وعلى
وعزيمته على الكفاح ّ ..
م�صاعب العمل وعلى م�صاعب الطريق  ..منظمة التحرير
الفل�سطينية ه��ي �أول ال�ط��ري��ق �إل��ى التحرير ولي�ست �أول
الطرق بالخطب وبالهتافات  .لقد �أن�ش�أت منظمة التحرير
الفل�سطينية جي�شكم جي�ش تحرير فل�سطين ولكن ما هو �أكبر
من الجي�ش هو ال�شعب  ..ال�شعب الفل�سطيني �سيكون كله في
المعركة وقطاع كبير من ال�شعب فيه الدماء الفوارة وفيه
العقل الذي �أراه الآن �أمامي  ،هو الطالئع الثورية � ،شبابنا
وط�ل�اب فل�سطين ومعكم �إخ��وان�ك��م �شباب ال�ع��رب وطالب
ال�ع��رب معكم ي�سندونكم ف��ي معركة التحرير �أق��ول�ه��ا لكم
من الآن � ..أع��دوا �أنف�سكم لمع�سكرات التدريب في ال�صيف
 ..منظمة التحرير الفل�سطينية �أن�ش�أت مع�سكرات للتدريب
ال�شعبي في غزة وفي �سيناء وفي القاهرة وفي الكويت  ..وفي
�سورية وف��ي العراق وف��ي غ��زة وحدها ه��ذا العام مع�سكرات
ت��دري��ب منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية درب ��ت م��ن �شبابنا
وطالبنا نحو ع�شرة �آالف �شاب وطالب  ..نريد المزيد من
هذا العدد  ..نريد المزيد من هذه الطالئع  ..نريد المزيد
من الأفواج  ..كل �شاب وكل طالب من �أبناء فل�سطين يجب �أن
يكون تحت ال�سالح ومنظمة التحرير الفل�سطينية مفتوحة
�أبوابها ومع�سكراتها لكم جميعا ً وال�سالح ب�أيديكم  ..ومنظمة
التحرير الفل�سطينية مفتوحة لكم .
وا�ست�ؤذن ال�سيد � /أحمد ال�شقيري في الإجابة على بع�ض
الأ�سئلة التي طلبت منه بعد انتهاء الخطاب الذي �ألقاه

(  : ) 1نرجو من �سيادة الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري �أن يقول
لنا �أ�سباب عدم وجود �أي ن�شاط للفل�سطينيين الموجودين
داخل الأرا�ضي المحتلة ؟
(  : ) 2ه��ل ي�ع�ن��ي �أن منظمة ال�ت�ح��ري��ر ��س�ت�ب��د�أ حرب
الع�صابات كما حدث في الجزائر ؟
ج�ـ � :أن��ا �شاكر ل�ل��أخ �صاحب ال���س��ؤال�ي��ن  ..وك��ل منهما
ي�ن�ط��وي ع�ل��ى ج��دي��ة وع�ل��ى ع�م��ق وي�ج��ب �أن ي�ك��ون الجواب
مطلوبا ً كذلك على نف�س الم�ستوى من الجد والم�س�ؤولية
والعمق  ،ال�شطر الأول يتعلق ب�إخواننا الفل�سطينيين �أبنائنا
في المنطقة المحتلة  ..ومعظمهم ي�سكنون في ال�شمال ..
ف��ي الجليل  ،وبع�ضهم يقيم فيما يعرف بمنطقة المثلث
في �أوا��س��ط فل�سطين  ،يبلغ ع��دد ه ��ؤالء الإخ��وان من �أبناء
فل�سطين مئتين وخم�سين �ألف فل�سطيني  ،ه�ؤالء يحملون
�شعوركم و�أعمق  ..ويحملون �أمانيكم و�أكثر لأنهم يواجهون
الإره ��اب وج�ه��ا ل��وج��ه  ..ون�ح��ن ب�ع�ي��دون عنه �شيئا ً م��ا و�إن
ك�ن��ا قريبين م�ن��ه ب�ك��ل م�شاعرنا وب�ك��ل ج��وارح�ن��ا  ..ه�ؤالء
�إخواننا يعي�شون في كارثة  ..عي�شا ً �أليما ً وموجعا ً  .لأول
م��رة ف��ي التاريخ العربي  ....ن��رى جالية عربية ون�سميها
جالية عربية ول�ساني يرتجف في الوطن العربي الكبير �أن
يكون هنالك عدد من �أبناء العروبة هم �أقلية  ..ويعتبرون
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جالية وجالية م�ضطهدة وجالية معذبة تعي�ش في جحيم
اال�ضطهاد وعلى يد اليهود الذين كانوا �شذاذا ً في كل �آفاق
الأر�ض والذين ا�ضطهدوا في كل مكان �إال في الوطن العربي
حيث ُعرف اليهودي في �أوروب��ا وفي �أميركا الالتينية وفي
�أميركا ُعرف ب�أنه الذليل ب�أنه الخا�ضع ب�أنه الم�ضطهد  ..وال
يخدعنا النفوذ ال�صهيوني الموجود في الواليات المتحدة
لأن هذه معاني الذلة  ..معاني الخنوع على اليهود حيثما
كانوا موجودين في �أقاليم الدنيا كلها  ..فلن يكون مئتين
وخم�سين �أل��ف عربي فل�سطيني تحت ع��ذاب وا�ضطهاد اليهود ،
هذه �سابقة تاريخية ما �شهدت الأمة العربية عارا ً �أ�شد من
هذا العار  ..نحن اجتاحتنا غ��زوات كثيرة وفنيت منا مدن
وق��رى  ،ج��اء المغول وال�ت�ت��ار وتيمورلنك وجنكيز خ��ان ..
الحرب ال�صليبية �أحرقت مدنا ً و�أحدثت تدميرا ً لح�ضارتنا .
حدثت كل هذه المكاره وكل هذه النوائب  ،لكن لم تتعر�ض
الأمة العربية في تاريخها �إلى يومنا هذا لأن يكون العربي
�أقلية في وطنه � ..أقلية م�ضطهدة ومعذبة وكذلك الم�شاعر
بالن�سبة �إلى تحرير �إخواننا وهم �سي�سمعون ندوتكم هذه عن
طريق �إذاع��ة منظمة التحرير الفل�سطينية؛ لأن المئتين
وخم�سين �أل��ف فل�سطيني ال ينامون �إال على �إذاع��ة منظمة
التحرير و�إذاعة القاهرة والإذاعات العربية كلها ما يغم�ض
جفن ل��واح��د فل�سطيني ال ل�شيخ وال رج��ل وال الم ��ر�أة وال
بنت  ..ال يبيت وال يهجع على فرا�شه قبل �أن ي�سمع �آخر
م��ا تقوله الإذاع� ��ات العربية منتظرا ً ي��وم التحرير  ..يوم
انعقاد الم�ؤتمر الفل�سطيني الأول في القد�س  ..وح�ضره
وزراء خارجية الدول العربية ممثلين للملوك والر�ؤ�ساء ..
في اليوم الثاني هي�أنا برنامجا ً لزيارة القرى الأمامية ..
الخطوط الأمامية  ..وذه��ب �إخواننا وزراء الخارجية من
المغرب العربي والم�شرق العربي  ..ومعهم �أبناء فل�سطين
كذلك وعدد من ال�صحفيين ذهبوا �إلى القرى الأمامية ور�أوا
النكبة كاملة �أمامهم  ،ذهبوا مثالً �إلى بيت �صفافا حيث في
قرية بيت �صفافا وج��دوا الأ�سالك ال�شائكة تف�صل القرية
الواحدة  ..يعني قرية جز�ؤها في الجانب العربي وال�شطر
الآخ��ر في الجانب الإ�سرائيلي  ..في الجانب الإ�سرائيلي
�شيوخنا ون�سا�ؤنا  ..و�أطفالنا  .الحديث كان مع من  ..مثالً �أنا
�أتذكر الأخ ح�سن �صبري ممثل الرئي�س جمال عبد النا�صر ..
كان موجودا ً في الجانب العربي  ،هناك وجد طفلة �أمامه
م��ن ال�ط��رف الآخ��ر م��ن الأ��س�لاك ال�شائكة  ،عمرها ثماني
�سنوات مع اب��ن عمها وعمره ع�شر �سنوات فحدّقوا بح�سن
�صبري في وجهه  ،و�صاح الطفالن اللذان ال يعرفان ق�ضية
فل�سطين وال كارثة فل�سطين كما عرفها جيلنا � ..صاحا في
وجهه « �إمتى حتخل�صونا »  ..طبعا ً على الجدران يوم قامت
منظمة التحرير الفل�سطينية قامت في القد�س  ،لكن كونوا
على ثقة � ..أن منظمة التحرير الفل�سطينية قامت �أي�ضا ً
في قلب المئتين وخم�سين �ألف فل�سطيني الموجودين في
المنطقة المحتلة  .في نف�س الأ�سبوع ال�شرطة الإ�سرائيلية
قامت �صباحا ً على �أ�سوار عكا  ..لأن �أ�سوارها قائمة �إلى الآن ..
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الأ�سوار القديمة �أ�سوار الحروب والمنعة التي فيها تتمثل
الكفاح العربي لأج�ي��ال تقف على تلك الأ� �س��وار وج��وم��ا ..
تعي�ش منظمة التحرير الفل�سطينية  ..و�أن ��ا ل��و �شئت �أن
�أ�سرد لكم من هذا الكثير ل�سمعتم الكثير وامتد بنا الحديث
طويالً � ..أردت من هذه ال�شواهد �أن �أقول �إن �شعورهم فيما
يتعلق بتحرير فل�سطين عميق  ..طبعا ً هنا ال�س�ؤال فيه عبارة
تدل على �سكينة المئتين وخم�سين �ألفا ً  ..على عدم وجود
ن�شاط  ....و�أنا �أتكلم على �أمواج الأثير  ..عن الن�شاط �أو عن
عدم الن�شاط � ..أنتم تقر�أون �أو ت�سمعون بع�ض الإذاعات نقال ً
عن ال�صحف العبرية والإذاعات العبرية �أن هناك ن�شاطا ً بين
المئتين وخم�سين �ألف فل�سطيني  ..وال�شرطة الإ�سرائيلية
تعتقل �شبابنا ورجالنا لأنهم يقومون بمظاهرات واعت�صامات
وغيرها وهم على ثقة �أن المئتين وخم�سين �ألف فل�سطيني ..
وه ��ؤالء ه��م لحمنا ودم�ن��ا  ..و�سيكونون كذلك ف��ي معركة
تحرير فل�سطين ي ��ؤدون��ه كما ن ��ؤدي��ه ه��م لي�سوا ف��ي حالة
من ال�سكينة �إطالقا ً  ..ال يمكن لفل�سطيني �أن يكون �ساكنا ً
و�سيف الإرهاب م�سلط على عنقه مهما كان القهر ومهما كان
الجبروت  ..ال�صهيوني قال ه��ؤالء لي�سوا كتلة من ال�شعب
الفل�سطيني �ساكنة وبغير ن�شاط  ..و�أن��ا ال �أري��د �أن �أتحدث
المزيد عن ه��ذا المو�ضوع  ،ل�سنا في ح��رب فل�سطين �سنة
الثمانية و�أربعين التي كانت فو�ضى على ال�صعيد العربي ..
كما كانت فو�ضى على ال�صعيد الفل�سطيني  ..هذا لي�س هو
الزمان الذي كان الفل�سطيني يروح لي�شتري البندقية بمئة
جنيه من �سورية ومن لبنان ومن مر�سى مطروح ومن ال�سلوم .
جاء �أبنا�ؤنا وعمالنا وفالحونا وقد قطعوا �آالف الأميال من
ال�صحراء حتى يخرجوا من تحت ال��رم��ال بندقية فا�سدة
م�ط�م��ورة �أو ي�شتروا ال���س�لاح بمئة جنيه  .نحن ل�سنا في
هذا الدور الذي فيه الفو�ضى  ..دورنا التنظيم والتخطيط
المدرو�س  .بالن�سبة لل�شطر الثاني من ال�س�ؤال متى تقوم
بحرب الع�صابات ؟  ..وهذا �أي�ضا ً �س�ؤال جدي و�س�ؤال عميق
و� �س ��ؤال م���س��ؤول  ..وي�ج��ب �أن نجيب عليه ك��ذل��ك بالقدر
الم�س�ؤول � :أنا �أريد �أن �أقول لكم وهذا لي�س �سرا ً  ..وهو لي�س
جي�ش دبابات  ..وال جي�ش م�صفحات  ..وال جي�ش طائرات ..
جي�ش التحرير الفل�سطيني لن يكون الجي�ش الرابع ع�شر �إلى
جانب الجيو�ش العربية فيه ثالثة ع�شر جي�شا ً عربيا ً لثالث
ع�شرة دولة عربية عندهم طائرات وبع�ضهم ( الجمهورية
العربية المتحدة ) عندهم �صواريخ  ..و�سيملكون �أ�سلحة
كذلك �أخطر من ال�صواريخ  ..الجي�ش الفل�سطيني ال يريد
�أن ين�شئ الجي�ش الرابع ع�شر �أبدا ً  ..نترك الجيو�ش العربية
تكبر وتنمو عددا ً وعدة  ..و�سالحا ً وعتادا ً وذخيرة  ،لكن نحن
ال�شعب الفل�سطيني لنا دور �آخر من نوع �آخر جي�شنا م�ؤلف
م��ن كتائب فدائيين  ،وه��و يعد للعمل ال�ف��دائ��ي  ..للعمل
التحريري  ،وبعد �أن ي�ستكمل ا�ستعداداته وبعد �أن ي�ستكمل
تدريبه �سينطلق ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يجب �أن ينطلق فيه ..
ولي�س رئي�س منظمة التحرير �إن�سانا ً تافها ً غير م�س�ؤول حتى
يقول لكم عن اليوم وعن ال�شهر وعن ال�سنة وعن الدقيقة

التي ينطلق فيها جي�ش التحرير  ..جي�ش التحرير �سينطلق
حينما يكون على يقين من الن�صر  ،لأننا نريد �أن نحارب ..
ال للحرب ولكن للعودة الكريمة وللتحرير .
»
�س  :ق��رر الخبراء الع�سكريون ب��أن « �إ�سرائيل �ستنتج
القنبلة الذرية عام  1968على �أبعد تحديد  ..م��اذا �سيكون
م��وق��ف منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية ؟  ..ه��ل �ستحاول
الدخول في معركة التحرير قبل هذا التاريخ ؟
جـ  :الأ�سلحة الذرية مو�ضوع �أثرناه في م�ؤتمر القمة
العربي في ال��دار البي�ضاء  .منظمة التحرير الفل�سطينية
نبهت وبكل م�س�ؤولية �إلى الخطر الكبير الجاثم على �صدر
الأم ��ة العربية م��ن ح�ي��ازة « �إ��س��رائ�ي��ل » للأ�سلحة الذرية
والنووية  ،ونحن منظمة التحرير الفل�سطينية حري�صون
بالن�سبة �إلى جي�شنا ( جي�ش التحرير ) �أن ن�ستكمل ا�ستعداداتنا
قبل �أن تبلغ « �إ�سرائيل » حيازتها للأ�سلحة النووية  .وكذلك
�س ُن�س ِّوق للتعبئة الروحية  ..التعبئة القومية للأمة العربية
كلها بملوكها ور�ؤ�سائها وحكوماتها وجيو�شها و�شعوبها ب�أن
ندخل معركة التحرير قبل �أن يتجمد الموقف بالأ�سلحة
ال��ذري��ة � ..إن حيازة « �إ�سرائيل » للأ�سلحة ال��ذري��ة تنطوي
على �أمور كثيرة  ...منها تدمير المراكز والمواقع التي تقوم
بهما هذه الأ�سلحة الذرية  ،الأمر لي�س له وجه واحد  ..له
�أوجه متعددة ع�سكرية وا�ستراتيجية � ..أنا ال �أريد �أن �أخو�ض
فيها  .م�س�ؤولية منظمة التحرير �أن ت�سوق الأمة العربية �إلى
معركة التحرير  ..قبل �أن يتجمد الموقف .
�س  :الأخ حمدان ال�سيد المحالوي طالب بكلية تجارة
جامعة عين �شم�س ال�سنة الثالثة يرجو من الأ�ستاذ �أحمد
ال�شقيري �أن يعمل لم�ساعدته لكي يكون جنديا ً في جي�ش
التحرير الفل�سطيني .
جـ � :أيها الإخوان في �سماء العرب �سحب كثيرة وثقيلة ..
في الوطن العربي �أمور ال ت�سر القلب � ..سحابات وغمامات ،
فيه انحرافات وفيه ارتدادات  ..وهذا ال ي�ضير الأمة العربية
�أبدا ً � ..شعب مئة مليون وراءه تاريخ من اال�ستعمار الطويل
من التخلف الطويل طبيعي �أن نجد فيه بع�ض االنحرافات
القومية  .لكن هذا ال�س�ؤال  ..الذي جاء من الأخ المحالوي
ينبئ ب�أجلى دليل وبالدليل ال�ساطع القاطع �أن الأمة العربية
بخير و�أن�ه��ا �سائرة �إل��ى الأم ��ام  ..و��س��ائ��رة نحو التحرير .
ال�م�ح�لاوي ي�ب��دد ه��ذه ال�سحب كلها مهما ك��ان��ت ثقيلة ..
ويبدد ه��ذا ال�ضباب مهما ك��ان يلقي في �أنف�سنا ظ�لاال ً من
الحزن ومن الك�آبة  ..المحالوي و�ألوف مثل المحالوي في
الوطن العربي لقيتهم في الطريق من بنات ومن �شباب ومن
طالب ومن عمال ومن فالحين ومن بدو ومن قرويين ومن
كل مكان  ..ه�ؤالء يبددون كل الك�آبات هذه  ،ويفتحون �أمامنا
الآمال الم�شرقة العربية لتحرير فل�سطين  ،ولوحدة الأمة
العربية بكاملها  ..كل ال��ذي �أري��د �أن �أقوله للمحالوي �إذا
�أردت �أن تدخل جي�ش التحرير الفل�سطيني فجي�ش التحرير
مفتوح ل��ك و�أه�ل�اً و��س�ه�لا ً وم��رح�ب�ا ً  .ه��ذا جي�ش التحرير
لي�س لأبناء فل�سطين وحدهم  ،ولكنه مفتوح �أي�ضا ً لأبناء

العروبة  .هذه معركتنا كلنا  ..معركة الأمة العربية وال�شعب
الفل�سطيني طليعة هذه المعركة .
�س � :أال يرى �سيادة الأ�ستاذ �أحمد ال�شقيري � ..أن ت�أخير
الحرب هو لم�صلحة « �إ�سرائيل » حيث ت�ستطيع �أن ت�سلح
نف�سها  ،وهل يوجد تحديد لمعركة التحرير  ..؟
جـ  :الإخوان يعلمون جميعا ً�أن الزمن كان �إلى حين ما في
�صالح الق�ضية الفل�سطينية بعد كارثة فل�سطين التي وقعت
في ال�سبعة و�أربعين  ..والثمانية و�أربعين  .كان على الأمة
العربية �أن تزيد من �سالحها ومن قوتها الذاتية التي تتمثل
في اقت�صادها وفي تطورها االجتماعي  .الذين يعون حقائق
الحياة العربية في ال�سبع و�أربعين وفي الثمانية و�أربعين
ويقارنون بين ما و�صلنا �إليه  .الآن الأم��ة العربية خطت
خ�ط��وات كبيرة  ..بع�ضها خطى خ�ط��وات كبيرة ف��ي �سبيل
القوة الذاتية والتقدم االقت�صادي والتقدم االجتماعي ..
معركة فل�سطين تتطلب القوة العربية في �سائر الميادين ..
من االقت�صاد �إلى االجتماع �إلى الجندية �إلى التدريب � ..إلى
الت�سليح � ..إلى كل الم�صانع  ،نحن نقاتل بال�سنابل كما نقاتل
بالقنابل  .ونقاتل بالم�صانع كما نقاتل بالمدافع � .أمامنا
دول��ة « �إ��س��رائ�ي��ل »  .الع�صابة م�سلحة وم��درب��ة ومنظمة ،
ولديهم التجنيد الإجباري على كل �إ�سرائيلي ع�شرين �شهرا ً
قادر على حمل ال�سالح من ال�شباب  ،و�ستة وع�شرين للمر�أة
وعلى ال�شباب في �آن واحد  ..لأننا كلنا في هذه المعركة �صف
واحد  ..الرجل والمر�أة كتفا ً �إلى كتف في معركة التحرير .
ومن �أجل هذا  ..المعركة تتطلب منا التجنيد وتعبئة كافة
قواتنا وطاقتنا الروحية والمادية العربية والفل�سطينية ،
الزمن �إل��ى وقت ما كان في �صالح الق�ضية الفل�سطينية ..
�صالح ق�ضية تحرير فل�سطين  .لكن بعد ذلك الوقت لم يعد
الزمن في �صالح الق�ضية الفل�سطينية  .يجب �أن نختزل
الزمن ولعلكم �أنتم هنا در�ستم طريقة االختزال في الح�ساب
تبقى ال�صورة �صغيرة والمخرج كبير  ..بالتم�سك تختزل
�إلى �أن ت�صل �إلى الأرق��ام ال�صغيرة � ..إلى الأرق��ام الب�سيطة
نحن محتاجون  ،و�أنا �أرى بع�ض الريا�ضيين يبت�سمون  ..من
العمل الريا�ضي الختزال الزمن حتى ت�صبح �صورة الزمن
ماثلة ونخرج الزمن بالأرقام الب�سيطة العادية  .نحن ال نقبل
�أن نقول واهلل في �أيام الحروب ال�صليبية ا�ستمرت المعركة
�سبعين �سنة وفي الع�صور الو�سطى الحروب لها �أ�سلحتها ولها
�أزمانها  ..بحيث �أن تختزل الزمن بكل الو�سائل � .أنا قلت في
م�ؤتمر القمة العربي في م�ؤتمر الملوك والر�ؤ�ساء في هذه
النقطة بالذات قلت �إن الرئي�س عبد النا�صر كان ي�ستطيع �أن
يبني ال�سد العالي في خم�سين �سنة � .أو بمئة وخم�سين �سنة
لكن ر�أى � ّأن ماليين الإخوة في م�صر تريد �أن ت�أكل  ..ر�أى �أن
ال�شعب ال بد له من ال�سد العالي وبهذا اخت�صره من خم�سين
�إلى خم�سة وع�شرين ثم من خم�سة وع�شرين �إلى ع�شرة ثم
�إل��ى ثمانية و�أخيرا ً �سمعت �أن��ه �إل��ى �سبعة  ،وبهذه الطريقة
يجب �أن نقوم بعملية اختزال بالن�سبة �إلى تحرير فل�سطين
في عملية قواتنا  .نحن ن�ستطيع �أن نعمل جيو�شا ً في مدى
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مئة �سنة يجب اختزالها في مدى ثالث �سنوات �أربع �سنوات
خم�س �سنوات �إن قامت الأمة العربية �أو ال�شعب الفل�سطيني
بطريقة االختزال هذه يكون جيلي هو جيل التحرير وجيلكم
جيل البناء والإن�شاء في فل�سطين .
���س  :م��ا ه��و ر�أي منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية في
منظمة فتح وفي ن�شاط العا�صفة داخل « �إ�سرائيل » ؟ ولماذا
ال تتوحد التنظيمات الثورية الفل�سطينية وتن�صهر في �إطار
منظمة التحرير الفل�سطينية قائدة الزحف المقد�س �إلى
فل�سطين ؟ وقد �سمعنا �أن منظمة التحرير الفل�سطينية قد
اجتمعت مع بع�ض المنظمات الفل�سطينية في لبنان فهل لنا
�أن ن�س�أل �سيادة الأ�ستاذ � /أحمد ال�شقيري عن المدى الذي
و�صلت �إليه هذه المباحثات ؟
جـ � :س�ؤال يتناول �أم��ورا ً هامة  ..وهي في مجال الفكر
الفل�سطيني والعربي في كل مكان � .أريد �أن �أقول �أوال ً �إن �شعار
منظمة التحرير الفل�سطينية هو الوحدة الوطنية وحدة �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني كله  ..وحدة القوى الفل�سطينية كلها ..
الميثاق لمنظمة التحرير الفل�سطينية طرح �شعار الوحدة
ونحن نعمل للوحدة وترون من ال�س�ؤال �أن منظمة التحرير
الفل�سطينية �سعت كثيرا ً من �أج��ل ه��ذه الوحدة الوطنية .
ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ف��ي ال��واق��ع وراء م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية  .المنظمة تلتقي ال�شعب الفل�سطيني بغزة ....
ال�شعب الفل�سطينيي يلتقي على �آماله و�أه��داف��ه  ..ال�شعب
الفل�سطيني ي��رى �أم�ل��ه الوحيد الآن ف��ي منظمة التحرير
الفل�سطينية وواجب المنظمة �أن ت�سعى للوحدة الوطنية .
ال�شعب كله مع المنظمة ووراء المنظمة لي�س وراء �شخ�ص
فال�شخ�ص يزول ويتبدل  ،والأ�شخا�ص زائلون فانون  ،دائما ً
يبقى ال�شعب وتبقى �آمال ال�شعب في تحرير الوطن ال�سليب ..
ومن �أجل هذا ميثاقنا الوحدة الوطنية  ..هو ميثاق تحقق
الكثير منه والكثير منه بالتفاف ال�شعب الفل�سطيني و�أما
الفئات الأخرى التي لي�ست في منظمة التحرير الفل�سطينية
�أمامها �أحد طريقين �إما �أن تبقى هذه الفئات بت�شكيالتها �إذا
اختارت وتبحث لها عن طريق ترتبط به بمنظمة التحرير-
ومنظمة التحرير مفتوحة لأي راب�ط��ة ولأي رب��ط لهذه
الفئات مع المنظمة � ..أو �أن تذوب هذه المنظمات وتن�صهر
في منظمة التحرير الفل�سطينية  ..وتعمل في �إطار الوحدة
الوطنية  .المجال مفتوح بال ع�سف وال قهر وال �إرهاب  ..في
منظمة التحرير ال يوجد �إال ال�ضمير الفل�سطيني  ،منظمة
التحرير الفل�سطينية لي�ست لها �سيادة  ..لي�س لها جي�ش
�أو حكومة ولي�ست دولة ال �أم��وال �سرية لديها تنفقها يمينا ً
و�شماال ً وتبددها  ،لي�س لها �إال �ضمير ال�شعب الفل�سطيني ،
هو الذي يلتقي به الكل حول منظمة التحرير الفل�سطينية
ب�أحد طريقين � ..إم��ا الذوبان الكامل �إذا ما �شاءت و�إم��ا �أن
ت�ظ��ل ع�ل��ى ت�شكيلتها �إذا � �ش��اءت وت��رت�ب��ط ب�ط��ري��ق �أو ب�آخر
بمنظمة ال�ت�ح��ري��ر  .وه ��ذان ال�ط��ري�ق��ان م�ف�ت��وح��ان لأبناء
فل�سطين كلهم � ..أما ال�شطر الآخر من ال�س�ؤال حول عالقة
المنظمة بالفئات ال�سرية  ..ال�س�ؤال الذي �س�ؤلته في العراق
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وكان حا�ضر هذا ال�س�ؤال �ألوف و�س�ألت هذا ال�س�ؤال في دم�شق
�أمام الألوف و�س�ألت هذا ال�س�ؤال في الكويت  .وكذلك �س�ألت
هذا ال�س�ؤال في لبنان و�س�ألت هذا ال�س�ؤال في غزة وها �أنا
الآن �أ�س�أل هنا في القاهرة و�أنا �أتحدث على �أمواج الأثير ..
هذه المنظمات �سرية �أو غير �سرية هي طبعا ً �سرية  ..فتح
�سرية �أو العا�صفة �سرية �أو غيرها من التنظيمات العربية �إذا
�أردتم منظمة التحرير الفل�سطينية �أن تكون جدية  ..نريد
�أن نتكلم عن فئات �سرية جهارا ً  ..وعلنا في �أمواج الأثير ..
�أتكلم هنا وفي �سورية وفي لبنان وفي العراق وعلى المليوني
فل�سطيني �أح��دث�ه��م ع��ن ات���ص��االت ب�ي��ن منظمة التحرير
الفل�سطينية والفئات ال�سرية التي تعمل تحت الأر���ض ..
�أبدا ً هذا لي�س العمل المن�شود ولي�س العمل الثوري  ..و�أنتم
ت��ري��دون �أن ت�ك��ون منظمة التحرير الفل�سطينية منظمة
ثورية ومن مظاهر الثورية �أنها �إذا �أرادت �أن تجدّد موقفها
�أو تتعامل مع منظمات تعمل تحت الأر�ض �أال يكون الحديث
على �أمواج الأثير فوق الأر�ض و�إال ال تكون منظمة التحرير
منظمة ث��وري��ة  .ال��ذي �أري��د �أن �أق��ول��ه �إن منظمة التحرير
ت�ؤمن بالكفاح الم�س ّلح طريقا ً لتحرير فل�سطين  ،وعلى كل
�شبابنا ورجالنا �أن يحملوا ال�سالح .
�س � :س�ؤال �أي�ضا ً من �أبناء الجمهورية العربية المتحدة ،
الأخ �أحمد حلمي :
المرجو م��ن �سيادتكم �أن ت�صارحونا بموقف ك��ل دولة
عربية على حدة من الق�ضية الفل�سطينية مع عدم الم�سا�س
بال�سرية التي تفر�ض على ق��رارات م�ؤتمر القمة العربية
و�شكرا ً .
جـ  :م�ؤتمر القمة العربي قرر من جملة ما قرر �أن تت�صل
منظمة التحرير الفل�سطينية بجميع الدول العربية ب�صدد
مطالب ال�شعب الفل�سطيني الع�شرة .
المطالب الثورية المتعلقة بالتجنيد وبالتدريب ال�شعبي
وب�ضريبة التحرير وبحرية ال�شعب الفل�سطيني للعمل في
ق�ضية فل�سطين وممار�سة المواطن الفل�سطيني لعملية
التحرير وواجبات التحرير .
كان هذا في جملة ما قرره الملوك والر�ؤ�ساء  ..و�شرعت
�أن��ا بات�صاالتي ب�ه��ذا ال���ص��دد مبتدئا ً ب ��الأردن  ..و�سيبحث
هذا الموقف من قبل ممثلي الملوك والر�ؤ�ساء في اجتماع
�أربعة كانون الثاني  /يناير  .وبعد ذلك في اجتماع الر�ؤ�ساء
العرب ربما في �آذار /مار�س  ،وقد دعونا المجل�س الوطني
الفل�سطيني ممثل ال�شعب الفل�سطيني �إلى اجتماع يعقد في
مدينة غزة في يوم الجمعة في  28كانون الثاني /يناير من
 1966لمناق�شة ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني كلها بالن�سبة �إلى
الخالف بين منظمة التحرير الفل�سطينية والأردن  .بعد
انتهائنا من مباحثاتنا مع الأردن ال بد لنا كذلك من زيارة
بقية ال��دول العربية كلها من المحيط �إل��ى الخليج لنحدد
م��وق��ف ك��ل دول��ة بمفردها �إزاء مطالب منظمة التحرير
الفل�سطينية  .ون�ح��ن ف��ي �سبيل ا�ستكمال زي��ارت�ن��ا للدول
العربية م��ن المحيط �إل��ى الخليج  .وي��وم �أ��ص��ل �إل��ى نتائج

محددة  ..كونوا على ثقة �أنني �س�أحدد على �أم��واج الأثير
لل�شعب الفل�سطيني وللأمة العربية موقف كل دولة عربية

م��ن منظمة التحرير الفل�سطينية دول��ة دول��ة  ..و�إن غدا ً
لناظره قريب .
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