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خطاب ال�شقيري واأجوبته على الأ�شئلة التي وجهت اإليه اأثناء انعقاد ندوة
الطالب الفل�شطينيين في كلية التجارة بجامعة عين �شم�س

�شباح الأربعاء 1965/12/27
��رى لز�ماً علّي ��ن ��بد�� بما يجب ��ن ��بد�� به ��ولً ... و��ول 
�إلى هذه  �لتحية خال�صة  ��بعث  ��ن  �لندوة  و�جباتي في هذه 
و�إلى   ، �لعربية  �لجامعة   .. �صم�ش  عين  جامعة   .. �لجامعة 
 .. عابرة  . وما هذه تحية  فيها جميعاً  و�لعاملين  ���صاتذتها 
وما هذه مجاملة .. وما هذه بتحية ��رد بها على تحية .. ��و 
��رد عليها بمثلها ��و با�ح�صن منها ولكنها و�جب عربي قومي 
م�صر  ف��ي  �لكنانة  ��ر����ش  ف��ي  جامعة  ول��ك��ل  �لجامعة  ل��ه��ذه 
 ، �لقاهرة  �لعزيزة جامعة  في م�صر  لكل جامعة   ..  �لعزيزة 
�لندوة  ه��ذه  م��ن  هنا  ب��ل   .. �لإ�صكندرية   ، �ل�زه���ر   ، ���صيوط 

��بعثها تحية �صادقة �إلى كل جامعة في ��ر�ش �ل�مة �لعربية 
وفي وطنها �لعربي �لكبير من �لمحيط �إلى �لخليج . و��كرر 
م��رة ثانية �إن ه��ذ� �ل��ذي ��ق��ول��ه �لآن ف��ي ه��ذه �ل��ن��دوة لي�ش 
بالتحية �لعابرة �إنما هي تحية ���صيلة عميقة عربية ، تحية 
 هي لآمالنا .. �آمال �ل�مة �لعربية فيكم .. تحية ل�مانينا .. 
هذه   . ��ي��دي��ك��م  وع��ل��ى  فيكم  نرتقبه  �ل���ذي  لم�صيرنا  تحية 
�لجامعات في م�صر وفي غير م�صر من دنيا �لعرب ل ُت�صلح 
فقط ول تثقف فقط �إن بها مهمة ��كبر منها فالعلم و�لثقافة 
على خطورتهما ��صتلهمنا من و�جباتهما �لقومية �لكبرى ما 
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ن به ��جيالنا ، ولكن ما هو ��خطر و��كبر من �لعلم ومن  نح�صِّ
�لثقافة �صو�ء كان �لعلم نظرياً ��و عملياً وهو في �صطريه مما 
تحتاج �إليه �ل�مة �لعربية في بناء حياتها وفي بناء ح�صارتها 
وم�صتقبلها ، لكن هذه �لجامعات توؤدي مهمة ��خطر و��كبر .. 
�إنها ت�صنع لنا �لرجال و�لقيادة �لر�ئدة . فيها يتقرر م�صير 
�ل�مة �لعربية . وهنا ن�صتكمل حريتها و�صيادتها و��صتقاللها 
ف��ي هذه  هنا   . فيه وحدتنا  ن�صتكمل  ��ن  �إل��ي��ه  نتطلع  م��ا  ب��ل 
�لعربية  �ل�م��ة  لحرية  تحية  فهي  �لوحدة؛  تبنى  �لجامعات 
�لتي ما ز�لت ناق�صة .. وهي تحية �إلى �صيادة �ل�مة �لعربية 
 .. وحياتنا  ��ملنا  ل�نها  وه��ي   .. م�صتقلة  غير  ت��ز�ل  ما  �لتي 
ونعي�ش لها . هذه هي �لتحية �لتي ��زجيها �إليكم و��نا ��تطلع 
�إل���ى وج��وه��ك��م جميعاً و�إل���ى ه��ذه �ل��ن��ظ��ر�ت �ل��ت��ي ��ر�ه����ا في 
ق�صماتكم وفي ومي�ش عيونكم .. من هذه �ليقظة �لتي ��ر�ها 
متج�صدة في وعيكم .. وفي حما�صكم . ولقد �صمعتم حديثاً 
حديث  وه��و   .. وج�صامتها  وخطورتها  فل�صطين  ق�صية  عن 
حق ، و�صمعتم حديثاً عن جيلنا في جيل �لَرويَّة و�لعقل قد 
�إن جيلنا هو  ��ن نقول  يكون من �لإن�صاف وبع�ش �لإن�صاف 
�لتدبر  .. جيل  �لروية  .. جيل  �لهادئ  �لعقل و�لتنكير  جيل 
 .. �ل�صعي  وقبل  �لخطوة  قبل  �لتفكير  جيل   .. �ل�صورة  في 
ولكن   ، تب�صير  وبكل  تدبير  بكل  ن�صعها  �لتي  �لخطة  جيل 
جيلكم يمتاز عن جيلنا نحن بعو�مل ��خرى وبظو�هر ��خرى 
بل   .. ف��ي �صميمها  ت��ز�ل��ون  و��ن��ت��م ل  و�جتزناها  بها  م��ررن��ا 
�لتجارب  في  �صبقكم  �ل��ذي  �لجيل  في   .. تيارها  �صميم  في 
�لغنية �لخ�صبة ... ولكن ��نتم تجمعون بجانب �لعلم �لإر�دة 
و�لعزيمة �لفو�رة .. �لدماء �لمتدفقة �لتي ���صار �إليهما �ل�خ 
�لدكتور عي�صى حينما تكلم ��ولً .. فيكم تتجمع هذه .. فيكم 
يلتقي �لعلم و�لإر�دة و�لعزيمة .. يلتقي فيكم �لعقل ويلتقي 
�ل�مة  عليهما  علقت  جناحان  وهما   ، �لحما�ش  كذلك  فيكم 
�لعربية ��ملها �لكبير وهما فيكم .. �لجناح �ل�ول / �لعلم وما 
�لثاني ما تنب�ش  تتلقونه هنا و�لدر�ش و�لثقافة .. و�لجناح 
��نتم  . وجيلكم  �لهمة  وقلوبكم وعزماتكم من  �صر�يينكم  به 
هو جيل �لثورة .. جيل �لطالئع ، جيلكم جيل �لقيادة �لتي 
تنتظرها �ل�مة �لعربية وتتطلع �إليها .. يذكرني هذ� �لجمع 
و��نتم جال�صون في حرم �لجامعة يذكرني بجيلنا وكنا طالباً 
ون�صتمع   .. �لخطب  و�إل��ى  �لمحا�صر�ت  �إل��ى  ن�صتمع  مثلكم 
 كذلك �إلى �لن�صح و�إلى �لإر�صاد ون�صتمع �إلى �لتجارب �لغنية ، 
وما ��عظم �لتجارب في �لحياة ، وحفني نا�صف حينما يتحدث 
عن �لتجارب يرى ��نها ��غلى ما في �لوجود .. يرى ��نها ��غلى 
ما في �لحياة بل هي �لحياة .. حين يقول في بيت و�حد من 
 �ل�صعر هو ��غنى عن ديو�ن .. بل لعله ��غلى من مكتبة بكاملها .. 
ي��رى �ل�جل  ك��ان  .. ولعله  ي��ودع �لحياة  حينما يتحدث وه��و 
�لموت  وبين  �لحياة  بين  تف�صل  �لتي  �لحلقة  على  �لقريب 
حين يقول حفني نا�صف في بيته �لر�ئع من �ل�صعر .. / وهو 
لي�ش ب�صعر ولكنه حكمة كل �لحكمة يقول : ��تق�صي معي �إن 

حان حيني تجاربي ؟ 
و��ق�صي  و��م��وت  �لدنيا  ��ق�صي من هذه  ��ن��ا  يعني حينما 

 ��جلي هل تذهب تجاربي كذلك معي �إلى �للحد تدفن معي ؟ 
�إل بطول  نلتها  وم��ا  ؟  ح��ان حيني تجاربي  �إن  ��تق�صي معي 

��ناتي . 
يودع �لحياة وما من �صيء يحزن عليه من �لعمر و�لحياة ، 
ملذ�تها و��طايبها ��بد�ً .. ل ��مجادها ول زخارفها ول بهارجها .. 

 

�لتي ما  �لتجارب  ��ن هذه  كل ما يحزن عليه في هذ� �لعمر 
 نلتها �إل بطول ��ناة .. ��تنق�صي معي �إن جاء حيني تجاربي .. 
وما نلتها �إل بطول ��ناة .. ��نتم تقبلون على هذه �لحياة حياة 
 �لتجارب بل لعلكم بد��تم حياة �لتجارب هذه .. حياة �لتجربة .. 
ي��ذك��رن��ي هذ�   . ي���وم  ب��ع��د  ي��وم��اً  �ل��ت��ج��ارب  تغنى معكم ه���ذه 
�لطالب  ��خو�تنا  وم��ع  �إخو�ننا  مع  فيه  نلتقي  �ل��ذي  �لجمع 
و�لطالبات ��ننا نحن جيل فل�صطين في مثل عمري .. جل�صنا 
 1919 عام  في   .. �إليه  ت�صتمعون  ما  �إل��ى  و��صتمعنا  مجل�صكم 
وفي �ل�ع��و�م �لتي تلت ذلك نحن جيل �لكارثة ) جيلي كله 
 هو جيل �لكارثة ( .. من هم في عمري من ��بناء فل�صطين .. 
�لكارثة ل�ننا �صاهدنا  �إلى �صتين .. هوؤلء هم جيل  خم�صين 
��ولها منذ مولدها ونحن �صغار على مثل هذه  �لكارثة من 
�آذ�ننا ل�ول مرة في عمرنا  �إلى  .. جاء  �لجتماعات كطالب 
 وهو �لعمر �لطري �لندي .. �ليهود د�خلين على فل�صطين .. 
) �لهجرة �ليهودية ( كان �ليهود في ذلك �لوقت خم�صين ��لفاً .. 

 

عرب  �لعربية  �ل�م��ة  و�لبقية  ��لفاً  خم�صين   ..  1917 عام  في 
فل�صطين كلهم .. �صبعة في �لمائة من مجموع �صكان �لبالد 
هم من �ليهود ) �لجالية �ليهودية �لقديمة ( وهوؤلء عا�صو� 
مع �لعرب عي�ش �لعرب و��كلو� ��كلنا ولب�صو� لبا�صنا .. وغنو� 
��غانينا و��نا�صيدنا .. وبد��نا ن�صتمع �إلى �ل�نباء يوماً بعد يوم .. 
كل هذ� ونحن طالب في �لمد�ر�ش . �لهجرة �ليهودية تقبل 
على فل�صطين . وكان هذ� �ل�مر عجيباً .. كيف يمكن ��ن هذ� 
�لوطن بتاريخه و��مجاده وتقاليده و�صعبه �لعريق �ل��صيل ��ن 
ت�صتطيع هجرة يهودية ��ن تتغّلب عليه وتخرجه من وطنه ومن 
دياره ؟ كثيرون منا كانو� يرون هذ� �لحديث خر�فة .. حديث 
 خر�فة يا ��م عمرو .. ونحن ��وحت �إلينا بر�ءتنا �ل�صغيرة .. 
يوم كنا ��طفالً كيف كنا نقاوم �لوطن �لقومي �ليهودي .. كيف 
�لذي  �لنتد�ب  �صك  نقاوم  كيف   .. �ليهودية  �لهجرة  نقاوم 
�صيا�صية  ظ��روف  في  يو�صع  ��ن  فل�صطين  �صعب  على  فر�ش 
و�قت�صادية و�جتماعية من �صا�نها ��ن تمكن من قيام �لوطن 
�لقومي �ليهودي ، وبعد ذلك يمكن قيام �لدولة �ليهودية ، 
كذلك  �ل�صغيرة  بو�صائلنا   .. �ل�صغيرة  بر�ءتنا  �إلينا  و��وح��ت 
 . �لطالب  من  جماعات  فالتقينا   ، �لمهمة  هذه  نقاوم  كيف 
وكنا نقاومها بطريقة حا�صمة وتفكير �صغير وتفكير بريء 
�لطالب نتجمع كل  كنا نحن   .. �ل��صر�ر  �صر  نو�ته  لكن في 
يوم بعد ��ن نخرج من �لمدر�صة عند �لع�صر .. ونلحق ��طفال 
 �ليهود �لمهاجرين وحيثما وجدناهم ن�صربهم علقة كل يوم .. 
و�آبائهم  ��مهاتهم  �إل��ى  فيذهبون   .. علقة  ن�صربهم  ي��وم  كل 
يبكون ع�صية و�صباحاً . وهكذ� نالحقهم يوماً بعد يوم حتى 
��كتافهم  على  ��طفالهم  ويحملو�   .. و�ل�م��ه��ات  �لآب��اء  يهاجر 
ربما  ك��ان   .. ��طفال  تفكير  �لتفكير   .. �لبالد  من  ويخرجو� 
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طالب  تفكير   .. عاماً  ��ربعين  قبل  ��و   .. عاماً  خم�صين  قبل 
�لمتمثلة  �ل��ق��وة   .. �لكبير  �ل�����ص��ر   .. �لتفكير  ه���ذ�  ف��ي  ل��ك��ن 
ور�ءها  كبيرة  �لفتوة  لكن  �صغيرة  �لو�صائل   .. �ل�صرب   في 
ت�صميم .. ور�ءها ت�صحيح ثوري ونحن بو�صائلنا كنا نريد ��ن 
 ، ندفع �لغزو �ليهودي من هذه �لطريقة من هذه �لو�صيلة 
فمنذ ن�صا�ت فكرة �لوطن �لقومي �ليهودي ن�صا�ت معها فكرة 
 ، �لثورية  .. كفاح  �لقوة  .. كفاح  �لفل�صطيني �لم�صلح  �لكفاح 
�إلى  �صباب  �إل��ى  ط��الب  من  فنحن  ��جيالنا؛  تعاقبت  وبعدها 
��و  محامين  ��و  زّر�ع���اً  ��و  فالحين  كنا  �صو�ء  ��عمال  �صاحبي 
��و مهند�صين .. وب��د��ت تتعاقب ��جيالنا .. ونكبر .. من  �آباء 
1919 �إلى 1948 - وكل هذه �لفترة كانت كفاحاً .. على ��جيال 
متعاقبة .. كفاح بال�صالح .. في يافا كفاح بالقنابل .. بحارة 
يافا ��ول ما �خترعو� �لقنابل �لتي ت�صنع محلياً �إما بالزجاج 
��و بال�صفائح �ل�صغيرة �صنة 1919 ليقذفوها في وجه �ليهود 
�لو�فدين �إلينا عبر �لبحر . هذ� �لتفكير �لبد�ئي يومئذ ما 
�إنما   ، ك��ان فيه تدريب  تنقل ول تهرب ول  ���صلحة  فيه  ك��ان 
�صدر  على  �لجاثم  �لخطر  له  ��وح��ى  �ل��ذي  �لبد�ئي  �ل�صيء 
كذلك   . �لو�صائل  ه��ذه  �إل��ى  ي��ل��ج��ا�ون  بحارتها  ��ن  فل�صطين 
ثور�تنا في �لقد�ش وفي جنين وفي طولكرم .. في كل بلد وفي 
كل قرية من 1919 �إلى عام 1947 و�صعب فل�صطين بالو�صائل 
�لتي ي�صتطيع ��ن ي�صع يده عليها ��كانت �صالحاً ��و غير �صالح 
بكل و�صائل �لقوة و�لعزيمة و�ل�صعب �لفل�صطيني حمل ��عباء 
 �لكفاح كلها �إلى ��ن تكاثرت �لقوى على �ل�صعب �لفل�صطيني : 
بالقهر  �لعديدة  وبخبر�ته  مكائده  بكل  بريطاني  ��صتعمار 
�ل�صهيونية  وك��ذل��ك  و�ل��ج��ب��روت  �ل��ط��اغ��وت  و���ص��ائ��ل  وب��ك��ل 
�لم�صلح  �ل�صتعمار  ور�ءه���ا   .. كبير  عالمي  تنظيم  ور�ءه���ا 
وخبر�ت غنية كلها على �ل�صعب �لفل�صطيني �لم�صالم �لوديع 
�لم�صمم على ��ن يعي�ش في وطنه كل حياته كما عا�ش �آباوؤه 
و��جد�ه منذ ��قدم �لزمان وحتى في زمن لم يكن فيه �لعالم 
�لثالث �لذي ن�صهده �ليوم .. عالم دول عدم �لنحياز لم يكن 
موجود�ً في ذلك �لوقت .. �آ�صيا كلها كانت تحت �ل�صتعمار .. 

 

�لفل�صطيني  �ل�صعب   .. �ل�صتعباد  تحت  كانت  كلها  ��فريقيا 
وحده .. ي�صيء هذه �ل�صعلة .. �صعلة �لكفاح و�لن�صال وحده 
�ل��ع��رب��ي م��ن ح��ول��ه ك��ان يئن  ل��م��دة ثالثين �صنة ، و�ل��ع��ال��م 
يبعث  ��ن  ي�صتطيع  ل  �ل�صتعمار  وتحت  �لحتالل  تحت  من 
�إلينا �صالحاً ول ��مو�لً ول توجد حكومات عربية قائمة ول 
جيو�ش قائمة ، وفيه جامعات مثل جامعة عين �صم�ش لكنها 
�ل�صتعمار  ل�ن   .. �لحرية  كلمة  تقول  ��ن  ت�صتطيع  كانت  ما 
�ل��صيل  �لعربي  �صعبنا  على �صدر  كان جاثماً   .. �لبريطاني 
�لنبيل . �صعب م�صر كان يكافح وينا�صل ، ومن هذه �لجامعة 
 وجامعة �ل�زهر ومن كل �لجامعات �نطلقت عملية �لتحرير . 
و�لطلبة هنا في جمهورية م�صر لم يكن ��صمها �لجمهورية 
�لعربية �لمتحدة يومئذ . �لطلبة هنا من م�صر خرجو� من 
وخرج   .. �لقاهرة  جامعة  من  وخ��رج��و�  �صم�ش  عين  جامعة 
�صباب �ل�زه��ر من �ل�زه��ر كلهم في �لميادين وفي �ل�صاحات 
 وفي �ل�صو�رع . وقامو� بالثورة �لكبيرة يومئذ على �ل�صتعمار .. 

.. كان  فالجيل جيل فل�صطين كله على مدى ثالثين عاماً 
كثير�ً  ��رجفت  �ل�صهيونية  . طبعاً  ن�صال  .. جيل  كفاح  جيل 
 على �ل�صعب �لفل�صطيني و�لجهل �لعربي في بع�ش �لنو�حي . 
وطبعاً هذ� �صيء قائم وموجود .. كان �إلى زمن قبل �لثورة .. 
قبل �لثورة هنا قبل 23 يوليو .. كان عدد من �ل�قالم ل تعي ��مر 
 �لق�صية �لفل�صطينية ول تعرف ��عماقها ول تعرف ��بعادها .. 
عندما جاء �لالجئون في عام 1948 كان عدد من �لجاليات 
�ليهودية من �ل�صهيونية ��و كان هناك في �لقاهرة من يبث 
��ر�جيف �صد عرب فل�صطين .. هوؤلء عرب فل�صطين �لذين 
باعو� ��ر��صيهم وخرجو� من فل�صطين لجئين �إلينا .. هوؤلء 
�لذين لم يقاتلو� جبناء رعاديد .. وجاءو� �إلى هنا ، وبع�ش 
�ل�صهيونية كانت تبعث من�صور�ت وكر��صات تطبعها  �ل�وكار 
وتوزعها لكي توقع �لفرقة بين �لعالم �لعربي وبين �ل�صعب 
فل�صطين  تحرير  �إن  �لعربي  �لعالم  يقول  �لفل�صطيني حتى 
لي�ش ممكناً ، كما تكلم �لدكتور عي�صى عن �لمهمات �لخطيرة 
�لكبيرة .. هناك مهمات ج�صام وخطيرة �إلى �لآن . �ل�صهيونية 
�لعالم  في  .. طبعاً  �لعربي  �لعالم  في  كثير�ً  �إرجافاً  ��رجفت 
�لخارجي ��نا- في جولتي في �لعالم �لعربي خالل �ل�صنتين 
��ن بقايا من هذ� �لإرج��اف ومن �لكالم  �ل�خيرتين- وجدت 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ن   ( موجود  �لمائع  �لتافه  �له�صتيري 
باع ��ر�صه .. و��ن هوؤلء كانو� جو��صي�ش ( حتى قيل في حرب 
�إن  �ل�صوي�ش قالت �ل�صهيونية في كتبها وفي ن�صر�تها ��ي�صاً 
بع�ش �لفل�صطينيين في قطاع غزة كانو� جو��صي�ش يتقا�صى 
بخم�صة  ر�����ص��ه  �لم�صري  و�ل�صابط   ، جنيه  خم�صة  �ل��و�ح��د 
روؤو�ش  ���صعار  فئات  �صنفو�  وهكذ�   . بجنيهين  و�لنفر  جنيه 
 ، بكذ�  ر���صه  و�ل�صابط  كذ�  ر���صه  �صعر   .. �لم�صري  �لجي�ش 
و��ن في �ل�صعب �لفل�صطيني جو��صي�ش .. وكان ��ن لف ��حدهم 
وه��و خا�صع  يتعبد  وك��ان   .. غ��زة  ف��ي  ودخ��ل م�صجد�ً  عمامة 
وظاهر عليه ��نه هو �لإمام �ل�صافعي �لذي ولد في غزة .. ثم 
تبّين ��نه كان جا�صو�صاً .. كل هذه ��ر�جيف و��كاذيب وتزيد من 
لي�ش  �لفل�صطيني  �ل�صعب   . م�صوؤوليتنا في ق�صية فل�صطين 
 فيه جو��صي�ش .. �ل�صعب �لفل�صطيني لم يبع ��ر�صه ول وطنه . 
ول  م�صتكيناً  ول  ��ب��د�ً  جباناً  يخرج  لم  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
. �ل�صعب �لفل�صطيني كافح ثالثين �صنة كفاحاً رهيباً  ذليالً 
�إل من �لعالم  ��ب��د�ً  في ظ��روف �صعبة لم يكن له فيها عون 
�لإ�صالمي و�لقدر �لي�صير من �لعالم �لعربي .. �لقدر �لي�صير 
و�لي�صير جد�ً .. كافح ��مام بريطانيا بكل تجاربها وبجي�صها . 
 في وقت من �ل�وقات بلغ �لجي�ش �لبريطاني مئة ��لف جندي . 
و�إذ�   1946 ع���ام  ��ف��ق��ن��ا  ن��ح��ن  ف��ج��ا�ة  ب��ال��ه��اج��ان��ا   �ل�صهيونية 
 ب� » �إ�صر�ئيل « عندها جي�ش من �صتين ��لف هو جي�ش �لهاجانا ، 
�ل�صاربة و�لتنظيمات  �لقوى   ( .. �ل�خ��رى  �لقوى  هذ� غير 
�ل�صرية �ل�خرى ( . فال�صعب �لفل�صطيني ) جيلنا هذ� ( نحن 
نقول ل�جيالنا �لتي ��مامي �لآن- هذ� جيل �لنكبة كجيل كفاح 
وجيل ن�صال- كنا رفعنا علم �لتحرير و�لثورة ثالثين عاماً 
في وطننا ما تركنا جبالً �إل و�صقط فيه �صهيد ول و�دياً �إل 

فيه �صهيد فل�صطيني .. نحن د�فعنا و�صمدنا .. 
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�ل�صعب �لفل�صطيني لي�ش �صعباً جباناً ولي�ش �صعباً ذليالً 
فجر  من  وبالن�صال  وبالقتال  بالحرب  تمر�ش   .. خانعاً  ول 
�ل��ت��اري��خ . ��ن��ت��م ط��الب ول ب��د ��ن��ك��م ق��ر��ت��م ت��اري��خ فل�صطين 
من ��قدم �لع�صور �إلى �لآن .. وكما قلت في موؤتمر �لطالب 
��ر�صنا �صنعتنا .. �ل�صعب �لفل�صطيني �صنعته ��ر�صه .. �ل�صعب 
�لفل�صطيني �صنعه تاريخ . �إنه لي�ش �صعباً من �ل�صعوب �لتي 
تعي�ش على ��طر�ف �لدنيا وعلى هام�ش �لتاريخ ، ل ، نحن ع�صنا 
في �صميم �لتاريخ .. ع�صنا في قلب �لتاريخ .. ��ر�صنا و�قعة 
على ملتقى �لقار�ت �لكبيرة .. ملتقى �لح�صار�ت �لكبيرة » كل 
 و�حد يحتاج فالفل ��و تو�بل من �لهند يدخل �إلى فل�صطين « .. 
كل عابر كل معتٍد كل غاٍز كل طامٍع ��مامه د�ئماً فل�صطين .. 

 

ل  فل�صطين  طريق  ع��ن  �إل  �آ�صيا  �إل��ى  �لو�صول  ي�صتطيع  ل 
�آ�صيا ��ن ت�صل �إلى ��فريقيا و�إلى ��وروب��ا �إل عن  ت�صتطيع من 
طريق فل�صطين ، ففل�صطين �صنعها �لتاريخ و�صعبها �صنعه 
�لتاريخ .. �صعب قتال .. �صعب ن�صال . لو رجعتم �إلى حقب 
�لتاريخ  يتعلمون  �ل��ذي��ن  م��ن  منكم-  ��ط��ل��ب  و��ن���ا   .. �لتاريخ 
ويتخ�ص�صون فيه ��ن تعدو� لنا ر�صماً بيانياً عن �لمعارك �لتي 
جرت في فل�صطين من فجر �لتاريخ �إلى يومنا هذ� .. منذ كتب 
 �لتاريخ �إلى يومنا هذ� .. من �لتاريخ �لمكتوب �إلى �ليوم .. 
و�لحروب  للمعارك  خريطة  عملتم  لو  �صنة  �آلف  �صتة  من 
�لذي  �لب�صري  و�لمتحان  فل�صطين  ��ر���ش  على  ج��رت  �لتي 
��صتر�ح  �لفل�صطيني  �ل�صعب  .. لن تجدو�  ��ر�صها  جرى على 
��ع��و�م متو�لية و�لقتال قائم في فل�صطين ،  ��كثر من ع�صرة 
و�صعب فل�صطين ���صبحت �صنعته لي�ش فقط زر�عة �لزيتون 
�لقر�آن  في  ذك��ر  كما  و�لتين  �لزيتون  ب��الد  وه��و من  و�لتين 
�لكريم فاإلى جانب �لتين و�إلى جانب �لزيتون مجد �لقر�آن 
.. نحن �صنعنا بطولت ورج��ولت وب�صالت  �صعب فل�صطين 

وكانت �صنعتنا �لحرب و�لقتال و�لن�صال كل حياتنا . 
 و��نتم �لآن هتفتم للرئي�ش عبد �لنا�صر .. وهتافكم حق 
عما  ��ت��ح��دث  و��ن��ا  يذكرني  �لهتاف  وه��ذ�   .. �صدق  وهتافكم 
�صنعت فل�صطين .. ��ر�ش فل�صطين وتاريخ فل�صطين و�صعب 
و��ر�ش  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ��ن  ك��ذل��ك  ي��ذك��رن��ي  فل�صطين 
�ل�ع�����و�م  �ل���غ���زو�ت ع��ل��ى م���ر  ف��ق��ط رد  ت�����ص��ن��ع  ل���م  فل�صطين 
و�لع�صور .. و��بد�ً لم ت�صنع فقط رد �لحملة �ل�صليبية �لكبرى 
) وكانت ��كبر غزوة تعر�صت لها فل�صطين ( بل �صنعت ��ي�صاً 
في �لتاريخ �صيئاً عظيماً جد�ً �صنعت على ��ر�صها وعلى تر�بها 

في جنوب فل�صطين ثورة 23 يوليو . 
��يها �لإخو�ن .. ل ��ريد ��ن ��طيل عليكم �لحديث .. ل�ني 
ر��يت ��كد��صاً من �ل�ور�ق تحمل �ل��صئلة حول �صوؤون منظمة 
هذ�  ��ل��ق��ى  ب��ا�ن  ج��د�ً  م�صرور  و��ن���ا   .. �لفل�صطينية  �لتحرير 
وعلى   .. �لوعي  على  ي��دل  ذل��ك  ل�ن   .. �ل��صئلة  �لفي�ش من 
��ن ��جيب على  �ليقظة كما يدل على �لعزيمة .. ولكني قبل 
�لحدود  ��ق�صى  �إل��ى  هامة  ناحية  ��ت��ن��اول  ��ن  ��ري���د  ���صئلتكم 
بالن�صبة  بعيد في حياتنا  ��ث��ر  ولها   ، �لخطورة  وخطيرة كل 
 �إلى �ل�صعب �لفل�صطيني وكذلك بالن�صبة �إلى �ل�مة �لعربية .. 
�لوطني  �لموؤتمر  ف��ي   . فل�صطين  تحرير  �إل��ى  بالن�صبة  ب��ل 

�ل���ر�ب���ع ف��ي ح��دي��ث �إل����ى �إخ��و�ن��ن��ا �ل��ط��الب .. ق��ل��ت ل��ه��م �إن 
 ) �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة   ( �لفل�صطيني  �ل��ك��ي��ان 
��كبر   .. �لنكبة  بعد  �لتاريخ  �صجله  تاريخي  ح��دث  ��كبر  هي 
لكم  ��ق���ول  ��ن  ��ري���د   . �ل�صعب  حققه  خطير  ت��اري��خ��ي  ح��دث 
�ليوم ��يها �لإخو�ن .. لم ت�صقط هذه �لكلمة من فمي �صهو�ً 

 

ول عفو�ً .. ولم تكن كلمة مرتجلة .. لم تكن كلمة عابرة ولم 
 ، �لمبالغة  في  و�لف��ت��ر�ء  �لمبالغة  على  منطوية  كلمة   تكن 
و�للغة �لعربية في بيانها ف�صل طويل عري�ش عن �لمبالغة 
وع���ن �ل��ك��ن��اي��ات و�ل����ص���ت���ع���ار�ت و�ل���م���ج���از�ت وع���ن ح���الو�ت 
 .. �لحديث ول مبالغة  .. لم تكن هذه ح��الوة في  �لحديث 
هذ� لي�ش كالماً مرتجالً .. هذ� كالم عميق .. وكالم ���صيل 
�ل��ك��الم ..... قيام  ��ب��ع��اده ول��ه ج���ذوره .. م��ا معنى ه��ذ�  ل��ه 
و�قعاً  ��م��ر�ً  نر�ه  �لآن  ؟ نحن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
ونح�صبه ��مر�ً و�قعاً �صهالً ��مكن تحقيقه كمولد ���صياء كثيرة 
في هذه �لدنيا .. يولد �لإن�صان بعد مخا�ش ع�صير ��و ي�صير 
ويا�تي �إلى �لدنيا ويدب عليها ويترعرع وينمو ويكبر وي�صتد 
�لحياة  تولد في هذه  كثيرة  ���صياء   .. رج��الً  �صاعده وي�صبح 
منظمة  مولد  لكن   .. ��ف����ر�د�ً  كانت  ��و  جماعات  كانت  ���ص��و�ء 
عميقة  وم��ع��اٍن  كبيرة  م��دل��ولت  ل��ه  �لفل�صطينية  �لتحرير 
�لجذور ويجب ��ن نعيها جميعاً .. جيلنا نحن وجيلكم ��نتم ، 
علينا ��ن نعي ��بعاد هذ� �لمعنى �لكبير ، هذه �لجذور �لعميقة 
ما معنى ��ن نقول ��ن هذ� ��كبر حدث تاريخي �صجله �ل�صعب 

�لفل�صطيني بعد �لنكبة .. ؟ 
ل بد لنا لنفهم هذ� �لمو�صوع .. من ��ن نركز في ��ذهاننا 
و��ن ل يغيب عن بالنا حقيقة خالدة هي ��ن محور �ل�صر�ع في 
 .. �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صخ�صية  يقوم على  فل�صطين   ق�صية 
م��ح��ور �ل�����ص��ر�ع .. ل���ب �ل��ك��ف��اح ي��ق��وم ع��ل��ى وج����ود �ل�صعب 
 �لفل�صطيني �لوجود �لقومي �لذ�تي . ما معنى هذ� �لحديث ؟ 
ل  فل�صطين  ق�صية  �إل��ى  بالن�صبة  بر�مجها  في  �ل�صهيونية 
�لذي  كال�صتعمار  ��صتعمار  هذ�  لي�ش   .. �حتالل  �إلى  تهدف 
�آ���ص��ي��ا و��ف��ري��ق��ي��ا تعر�صتا  ��ف��ري��ق��ي��ا .  ��و  �آ���ص��ي��ا  ���ص��اه��دن��اه ف��ي 
ل�صتعمار منذ خم�صمئة �صنة �إلى يومنا هذ� ، وز�ل �ل�صتعمار 
نجد  ونحن   ، ��فريقيا  وفي  �آ�صيا  في  �ل�قاليم  من  كثير  عن 
�إلى يومنا هذ� .. �لحركة  �إلى �لآن حركات تحريرية قائمة 
 ، ور�ئ��ه��ا  م��ن  و�ل���ص��ت��ع��م��ار  �لح��ت��الل  تبغي  ل  �ل�صهيونية 
�لم�صنود  �لحتالل  بين  كبير  ف��رق   .. �لإح��الل  تبغي  و�إنما 
بال�صتعمار .. وبين �لإح��الل .. �إحالل �صعب مكان �صعب .. 
.. لي�ش حكماً  .. ووج��ود مكان وج��ود  ح�صارة مكان ح�صارة 
به  تع�صف  م��ا  ي��وم��اً  �ل��زم��ن  م��ن  حقباً  ي��ط��ول  فقط  ��جنبياً 
فيها  �لتي  ��فريقيا  جنوب  ق�صية  لي�ش   .. �لتحرير  حركات 
.. في   ) �ل�����ص���ود  ي��ح��ك��م  �ل�ب��ي�����ش  ي��ع��ن��ي  تمييز ع��ن�����ص��ري ) 
فل�صطين �ل�مر ��كبر و��خطر .. ولي�ش ق�صية رودي�صيا �ل�بي�ش 
لل�صعوب  ��صطهاد  ق�صية  ه��ي  ول   .. ��ب���د�ً   .. �ل����ص��ود  يحكم 
��و �لآ�صيوية ل�ن �لحركة �لتحريرية طال �لزمن  �ل�فريقية 
�ل�جنبي وبال�صتعمار وتخرجه من  بالحكم  ��و ق�صر تقذف 
�لديار مثلما ��خرجت م�صر �ل�صتعمار �لبريطاني . و�صورية 
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ولبنان ��خرجتا �ل�صتعمار �لفرن�صي و�لعر�ق ��خرج �ل�صتعمار 
��عمق من  �إّن �لكفاح في ق�صية فل�صطين كفاح   . �لبريطاني 
هذ� ، و��خطر من هذ� كله حلول �صعب مكان �صعب .. خروج 
�صعب بح�صارته بتقاليده بجذوره كلها ولي�ش �لخروج وحده 
عي�صى  �لدكتور   . مدرو�صة  خطط  هناك   ، �ل�صر�ع  ل��ب  ه��و 
تكلم عن �ل�مور �لعلمية .. عن �لخطط �لعلمية �لمدرو�صة 
�لو�صطى  �لقرون  من  و�صعت   . مدرو�صة  علمية  خطة  وهي 
��و �لقرون �لتي بعدها خطة علمية مدرو�صة لإخر�ج �ل�صعب 
�لفل�صطيني .. �ل�صعب �لفل�صطيني ��ي�صاً على �صفتي �ل�ردن 
من  �إنما  �لبحر  �إل��ى  �لنهر  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ولي�ش 
 ، �ل�ردن  وغ��رب  �ل�ردن  �صرق  يعني   .. �ل�صحر�ء  �إل��ى  �لبحر 
�صعب  و�إح���الل  �ل�صعب  ه��ذ�  ب��اإخ��ر�ج  م��درو���ص��ة  خطة علمية 
��نا   .. ع��دده خم�صة ماليين   .. ��ربعة ماليين  ع��دده  يهودي 
ذكرت لكم ��نه في �صنة 1919 عندما كنا ��طفالً وطالباً كان 
�ليهود خم�صين ��لفاً ، ت�صر�صل في ذلك �لوقت �صنة 1919 قال : 

 

��و  ��ربعة ماليين  �ليهود  �ل��ذي ي�صبح فيه  �ليوم  �إل��ى  ��تطلع 
 .. �لكالم  �لذين �صمعنا هذ�  .. نحن يومئذ  خم�صة ماليين 
قلنا هذ� كالم خر�فات .. هذ� كالم ���صاطير .. هذ� �صيء غير 
طبيعي .. غير معقول ��بد�ً . في �صنة 1915 هربرت �صموئيل 
�ليهودي �ل�صهيوني �لبريطاني �ل�صيا�صي �لد�هية �لذي كان 
�لحكومة  �إل��ى  مذكرة  ق��دم  �لبريطانية  �لحربية  وز�رة  في 
على  �ليهودية  �ل��دول��ة  تكون  ��ن  فيها  طلب   .. �لبريطانية 
 .. �إل��ى خم�صة ماليين  ��ربعة  �ل�ردن عددها من  نهر  �صفتي 
يعني من خم�صين عاماً وعلى �ل�قل كانت �لخطة �لمدرو�صة 
�لعلمية هي تهجير عرب فل�صطين وقذفهم �إلى �ل�صحر�ء . 
�جتمع حزب �لعمال �لبريطاني في موؤتمر لندن �صنة 1934 
وو�صع خطة مدرو�صة با�ن يخرج ��هل فل�صطين �إلى �ل�صحر�ء 
�لوطن  ف��ي  وي�صكنو�   ... وت��ع��وي�����ص��ات  ��م�����و�لً  ي���ا�خ���ذو�  و��ن 
متالحقة  جهود  ور�ءه���ا  مدرو�صة  خطة  فهي  �إذن   . �لعربي 
من هربرت �صموئيل �إلى ت�صر�صل .. �إلى حزب �لعمال ثم �إلى 
�إخ��ر�ج �لعرب ..  ��مامها  �لقيادة  .. و�صعت   » �إ�صر�ئيل   « قيام 
تهجير �لعرب من فل�صطين بعد ذلك في مر�حل ثانية مما 
يعرف ب�صرق �ل�ردن و�إقامة دولة يهودية من �لبحر غرباً �إلى 
بادية �ل�صام �إلى �صحر�ء �لعر�ق طبعاً تمهيد�ً للحلم �ل�كبر 
�إلى �لفر�ت .. لي�صت  �إقامة �لدولة �ليهودية من �لنيل  وهو 
�إن��م��ا ه��ي خطط مدرو�صة   .. ��ح���الم  ���صغاث  ��م��ان��ي ول ه��ي 
��صتعمارية  كبيرة  ق��وى  ور�ئ��ه��ا  وم��ن   .. وبمر�حل  وببر�مج 
تهجير  �����ص��ا���ش  على  تقوم  �لخطة   .. لتنفيذها  و�صهيونية 
، 48 كانت تهدف  �إخ��ر�ج �لعرب وح��رب �صنة 1947   .. �لعرب 
�إلى �حتالل �لمدن و�حتالل �لقرى �لعربية و�إرهاب �لعرب 
�صنة  « في  �إ�صر�ئيل   « . بعد قيام  حتى يهربو� من فل�صطين 
1948 جاءت �ل�صيا�صة �ل�ميركية ب�صيا�صة �لتوطين .. بعد ��ن 
�عترفت بالإحالل .. �إحالل �صعب مكان �صعب .. بعد تهجير 
�لعرب .. �ل�صعب �لفل�صطيني يقيم في �صورية وفي لبنان ��و 
بعد هذ� حتى  م�صا�لة  ، هناك  كافياً  لي�ش  لكن هذ�   ، غيرها 
تتم عملية �إقامة �لدولة �لإ�صر�ئيلية ، هناك فكرة �لتوطين 

وفكرة �لإذ�بة وفكرة �لت�صفية للق�صية �لفل�صطينية بت�صفية 
�ل�ردن  في  �لفل�صطيني  �ل�صعب   ، ذل��ك  يتم  وكيف   .. �صعبها 
وفي  لجئين  �لفل�صطينيون  يبقى  �صورية  وفي  ��ردنياً  يبقى 
م�صر يكونون هنا و��لوف منهم يا�خذون �لجن�صيات وجو�ز�ت 
�ل�صفر وبهذ� يذوب �ل�صعب �لفل�صطيني .. �ل�صعب مثل �لمادة 
كما يعلم طالبنا �لذين يتعلمون في علم �لطبيعة .. �لمادة 
�لقر�آن  نقر��   .. تتغير   ، تتحول  �ل��م��ادة   .. تبلى  ول  تفنى  ل 
�لكريم فنجد فيه حديثاً كثير�ً عن �لقبائل و�ل�صعوب �لبائدة 
 ) ط�صم ( و ) حديث ( عاد وثمود .. لدى كلها �صعوب بادت .. 
في  تمثلتها   .. ه�صمتها   .. �لعربية  �ل�م��ة  معدة  في  دخلت 
�ل�صريان �لكلد�نيين �لآ�صوريين �ليبو�صيين �ل�موريين ، كل 
 هذ� �لذي نقر��ه في �لتاريخ �لقديم وفي �لع�صور �لمتو�صطة .. 
��ين ذهبت �ل�صعوب ؟ .. بادت .. �نقر�صت .. دخلت في ��ج�صام 
��خرى .. فال�صيا�صة �ل�ميركية تقوم على ���صا�ش �إذ�بة �ل�صعب 
��ن يذوب في �ل�صعب �لعربي . وهناك  �لفل�صطيني ول مانع 
��ن  �لفل�صطينيين  �ل��ط��الب  نحن  لنا  كثيرة  مغرية  �����ص��ي��اء 
 ، �لم�صرية  �للهجة  ونتكلم   .. �لم�صري  �ل�صعب  ف��ي  ن��ذوب 
 و�إذ� كنا في �لعر�ق نتكلم �آغاتي .. كما في �للهجة �لعر�قية ، 
�لعربي وطننا  وكذلك في �صورية وفي لبنان ما د�م �لوطن 
وهذه �للغة �لتي من حولنا لغتنا وهذه �لح�صارة ح�صارتنا 
وهذ� تاريخنا . �إذن �لعملية �صهلة ولها مقوماتها .. ��ن يذوب 
�ل�صعب �لفل�صطيني في �ل�مة �لعربية وي�صبحون مو�طنين 
�ل�صعب  ع��ن  تبحث  ث��الث��ة  ��و  جيلين  ��و  جيل  فبعد   ، ع��رب 
 �لفل�صطيني فال تجده ك�صعب و�إنما تجده في �ل�مة �لعربية ، 
كلهم  و��ت�����ر�ك  و���ص��ر�ك�����ش  ف��ي م�صر مماليك  ه��ن��ا  ك��ث��ي��رون 
�ل�صيا�صة   . �ل�صعب �لم�صري وما ع��ادو� موجودين  ذ�ب��و� في 
 �ل�ميركية و�ل�صهيونية ترمي �إلى �إذ�بة �ل�صعب �لفل�صطيني .. 
��ن عملية  �لما�صية  وهم ظنو� في خالل �ل�صبعة ع�صر عاماً 
�لفل�صطينيين  م��ن  ع��دد  �إل���ى  ت��ا�خ��ذ طريقها  ب���د��ت  �لإذ�ب����ة 
فا��صبحو� وزر�ء ونو�باً وهم موظفون من كبار رجال �لدول 
��و  ��و �صورية  ��خذو� جن�صيات �صعودية  ��و  ودخلو� في �لجي�ش 
�ل�صيا�صة  فيه  ت�صير  �ل��ذي  �لخط  �إذن   .. غيرها  ��و  لبنانية 
�ل�ميركية ل�صبعة ع�صر عاماً هو �إذ�بة �ل�صعب �لفل�صطيني في 
معدة �ل�مة �لعربية �لكبيرة �لتي ي�صهل ��صتنز�لها وتمثلها . 
وبهذ� تنتهي �لق�صية �لفل�صطينية ل�ن �لق�صية �لفل�صطينية 
ل تقوم على �لجبال .. ول على �ل�ودية في فل�صطين .. وما 
��عز جبالها وما ��عز وديانها ! ول تقوم على �لمدن ول �لقرى 
كذلك هذه عزيزة علينا ، لكن هي في �ل��صل تر�ث كا�ي تر�ث 
 في كوبا ��و في ��ندوني�صيا ��و في �ل�رجنتين ��و في �لمك�صيك ، 
ولذلك �لمتنبي عندما يتكلم عن �لوطن يتكلم به مربوطاً 

بال�صعب .. يتكلم به مربوطاً بالإن�صان حينما يقول : 
تمائمي  ع����ل����يَّ  ن���ي���ط���ت  ب����ه����ا  ب�������الد 

تر�بها  ج���ل���دي  م�������ّش  ��ر��������ش  و��ول 
�لتي  بالتمائم  �ل��وط��ن  ي��رب��ط   .. بجلده  �ل��ت��ر�ب  ي��رب��ط 
�لفل�صطيني  ب��الإن�����ص��ان  �ل�ر������ش  ي��رب��ط   .. ع��ن��ق��ه  ف��ي  ت��ع��ل��ق 
 .. �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  تقوم  فل�صطين  ق�صية   ولذلك 
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���صماءها  وي��غ��ّي��رون  �ل��ق��رى  ي��ه��دم��ون  �لآن  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ون 
نقالً  �لعربية  �ل�صحف  بع�ش  ف��ي  �ل����ص��ف  وم��ع   ، ومعالمها 
 ... �لعبرية  بال��صماء  تذكر  ب��د��ت   .. �ل�جنبية  �لوكالت  عن 
�لطرق  في  يغّيرون  �لإ�صر�ئيليين  ف��اإن  فل�صطين  وخريطة 
��ح��ي��اء و���ص��و�رع . وق��د يجيء بعد  وف��ي �ل��م��دن .. ويهدمون 
��هل  ��و ثالثة لو بعث من �لقبور و�ح��د من  ��و جيلين  جيل 
 فل�صطين لر��يت ��ن فل�صطين تغيرت معالمها .. �إذن �ل�ر�ش .. 
�ل�صعب هو �لعامل �ل�ول في ق�صية فل�صطين ولي�ش �لتر�ب 
�ل��صم .. ول هي �لجبال �إن كانت جرد�ء ��و كانت مفرو�صة ، 
ول �لحد�ئق ��بد�ً . �ل�صعب �لفل�صطيني هو نقلة �لبد�ية في 
�ل�صهيونية  ومعها  �ل�ميركية  و�ل�صيا�صة  فل�صطين  تحرير 
�ل�صبعة  خ��الل  وف��ي   .. �لفل�صطيني  �ل�صعب  تذيب  ��ن  همها 
ع�صر عاماً ما�صية ر��ينا ��ن خط �ل�صيا�صة �ل�ميركية .. يتجه 
��ي��ار / مايو  .. وفجا�ة في 28  �لت�صفية  .. نحو  �لإذ�ب���ة  نحو 
فل�صطين  ��ب��ن��اء  م��ن  وخم�صين  ��رب��ع��م��ئ��ة  يلتقي   1964 �صنة 
وعلى جبل �لمكبر وفي مدينة �لقد�ش ويقولون لقد ��ن�صا�نا 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ممثلة لل�صعب �لفل�صطيني .. 
ولإر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني .. ولكفاح �ل�صعب �لفل�صطيني .. 
هذه هي معاني قيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية : تج�صيد 
�ل�صخ�صية �لفل�صطينية . نحن كما ذكرنا عدة مر�ت .. نحن 
و��جيالنا  �ل�صاملة  �لعربية  بالوحدة  نوؤمن   .. وح��دة  �صعب 
كفاحنا  م��ن  �لمرحلة  ه��ذه  ف��ي  نحن  لكن   ، للوحدة  عملو� 
نعمل على ت�صميم وتفخيم وترخيم �ل�صخ�صية �لفل�صطينية 
فالحاً  ��و  ���صتاذ�ً  ��و  طالباً  كان  �صو�ءً  �لفل�صطيني  للمو�طن 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��و مقيماً  ��و لجئاً  ��و مز�رعاً 
�ل�صخ�صية   .. فل�صطين  و�صعب  فل�صطين  ك��ي��ان  ع��ن  تعّبر 
�لفل�صطينية . ونحن نبد�� بد�ية عجيبة ما بد��ها �صعب من 
 . �لعربية  �ل�صعوب  في  ��فريقيا ول  ول  �آ�صيا  في  �ل�صعوب ل 
ن��ح��ن ه��ن��ا ف��ي م�صر ع��ن��دم��ا ب���د�� �ل��ك��ف��اح �ل��م�����ص��ري ل��م يقل 
ول   .. ��ب��د�ً   .. �لم�صري  �لكيان  نن�صئ  ��ن  نريد  زغلول  �صعد 
 قال نريد ��ن نن�صئ منظمة �لتحرير ��صمها منظمة �لتحرير 
�لم�صرية .. بد�� من بد�ية ��خرى .. �ل�صعب �لم�صري موجود 
و�ل�����ص��ع��ب �ل��م�����ص��ري ع��ل��ى ��ر���ص��ه .. وه���و ���ص��اح��ب �ل��ح��ق في 
�لكيان  .... هي قاعدة وجود  �لقاعدة  نبد�� من هذه   .. بلده 
قائماً  �لفل�صطيني  �لكيان  نجد  ولم  جئنا  نحن   .. �لم�صري 
�ل�صعب   . كياننا  نبني  ��ن  ، فكان علينا  �لنكبة  بعد  ل�ن��ه هزم 
 في �لمغرب وفي تون�ش وفي �لجز�ئر �صعب �لمليون �صهيد .. 
 .. ��قد�مهم  تحت  .. جبالهم  ��قد�مهم  تحت  و��ر�صهم  ب��د��و� 
و�لكفاح  �لتحرير  بد��  �لجز�ئر  �صعب   . و��حر��صهم ووديانهم 
من �لجز�ئر ولم يا�خذ �إذناً في �لكفاح ل من تون�ش ول من 
�لمغرب ول ��خذ �إذناً من �لجامعة �لعربية .. ول من �لملوك 
و�لروؤ�صاء .. ول ��ن�صا� �ل�صعب �لجز�ئري كياناً جز�ئرياً بقر�ر 
من  بقر�ر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فعل  كما  �لقمة  موؤتمر  من 
��ن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  كان   .. بالقاهرة  �لقمة  موؤتمر 
ي��ب��رز كيانه م��ن �ل��ع��دم .. ي��ب��رزه م��ن ل ���ص��يء .. وب��ه��ذ� هنا 

�لمعجزة .. باإر�دة وعزيمة �ل�صعب �لفل�صطيني .. 

��ن منظمة   .. �إل��ي��ك��م  �ل�خ����ي����رة  ك��ل��م��ت��ي  �لإخ�������و�ن  ��ي���ه���ا 
�لتحرير �لفل�صطينية ، �لتي تمثل �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني 
وعزيمته على �لكفاح .. حّي على �لكفاح وعلى �لعمل وعلى 
م�صاعب �لعمل وعلى م�صاعب �لطريق .. منظمة �لتحرير 
��ول  ولي�صت  �لتحرير  �إل���ى  �ل��ط��ري��ق  ��ول  ه��ي  �لفل�صطينية 
��ن�صا�ت منظمة �لتحرير  . لقد  �لطرق بالخطب وبالهتافات 
�لفل�صطينية جي�صكم جي�ش تحرير فل�صطين ولكن ما هو ��كبر 
من �لجي�ش هو �ل�صعب .. �ل�صعب �لفل�صطيني �صيكون كله في 
�لفو�رة وفيه  �لدماء  �ل�صعب فيه  �لمعركة وقطاع كبير من 
�لعقل �لذي ��ر�ه �لآن ��مامي ، هو �لطالئع �لثورية ، �صبابنا 
وطالب  �ل��ع��رب  �صباب  �إخ��و�ن��ك��م  ومعكم  فل�صطين  وط���الب 
لكم  ��ق��ول��ه��ا  �لتحرير  معركة  ف��ي  ي�صندونكم  معكم  �ل��ع��رب 
�ل�صيف  �لتدريب في  ��نف�صكم لمع�صكر�ت  ��ع��دو�   .. �لآن  من 
��ن�صا�ت مع�صكر�ت للتدريب  .. منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
�ل�صعبي في غزة وفي �صيناء وفي �لقاهرة وفي �لكويت .. وفي 
�لعام مع�صكر�ت  ه��ذ�  غ��زة وحدها  وف��ي  �لعر�ق  وف��ي  �صورية 
�صبابنا  م��ن  درب���ت  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  ت��دري��ب 
وطالبنا نحو ع�صرة �آلف �صاب وطالب .. نريد �لمزيد من 
هذ� �لعدد .. نريد �لمزيد من هذه �لطالئع .. نريد �لمزيد 
من �ل�فو�ج .. كل �صاب وكل طالب من ��بناء فل�صطين يجب ��ن 
يكون تحت �ل�صالح ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية مفتوحة 
��بو�بها ومع�صكر�تها لكم جميعاً و�ل�صالح با�يديكم .. ومنظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية مفتوحة لكم . 

وا�شتوؤذن ال�شيد / اأحمد ال�شقيري في الإجابة على بع�س 
الأ�شئلة التي طلبت منه بعد انتهاء الخطاب الذي األقاه

) 1 ( : نرجو من �صيادة �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري ��ن يقول 
�لموجودين  للفل�صطينيين  ن�صاط  ��ي  ���صباب عدم وجود  لنا 

د�خل �ل�ر��صي �لمحتلة ؟ 
حرب  ���ص��ت��ب��د��  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  ��ن  ي��ع��ن��ي  ه��ل   :  )  2  (

�لع�صابات كما حدث في �لجز�ئر ؟ 
وك��ل منهما   .. �ل�����ص��وؤ�ل��ي��ن  ل���ال�خ �صاحب  �صاكر  ��ن���ا   : ج��� 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ج��دي��ة وع��ل��ى ع��م��ق وي��ج��ب ��ن ي��ك��ون �لجو�ب 
و�لم�صوؤولية  �لجد  من  �لم�صتوى  نف�ش  على  كذلك  مطلوباً 
و�لعمق ، �ل�صطر �ل�ول يتعلق باإخو�ننا �لفل�صطينيين ��بنائنا 
 .. �ل�صمال  .. ومعظمهم ي�صكنون في  �لمنطقة �لمحتلة  في 
�لمثلث  بمنطقة  يعرف  فيما  يقيم  وبع�صهم   ، �لجليل  ف��ي 
��بناء  ، يبلغ ع��دد ه��وؤلء �لإخ���و�ن من  ��و����ص��ط فل�صطين  في 
، هوؤلء يحملون  ��لف فل�صطيني  فل�صطين مئتين وخم�صين 
�صعوركم و��عمق .. ويحملون ��مانيكم و��كثر ل�نهم يو�جهون 
م��ا و�إن  ب��ع��ي��دون عنه �صيئاً  �لإره����اب وج��ه��ا ل��وج��ه .. ون��ح��ن 
هوؤلء   .. ج��و�رح��ن��ا  وب��ك��ل  م�صاعرنا  ب��ك��ل  م��ن��ه  قريبين  ك��ن��ا 
ل�ول   . وموجعاً  ��ليماً  عي�صاً   .. كارثة  في  يعي�صون  �إخو�ننا 
ون�صميها  عربية  جالية  ن��رى   .... �لعربي  �لتاريخ  ف��ي  م��رة 
جالية عربية ول�صاني يرتجف في �لوطن �لعربي �لكبير ��ن 
ويعتبرون   .. ��قلية  �لعروبة هم  ��بناء  يكون هنالك عدد من 
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جحيم  في  تعي�ش  معذبة  وجالية  م�صطهدة  وجالية  جالية 
�آفاق  �ل�صطهاد وعلى يد �ليهود �لذين كانو� �صذ�ذ�ً في كل 
�ل�ر�ش و�لذين ��صطهدو� في كل مكان �إل في �لوطن �لعربي 
��ميركا �لالتينية وفي  ��وروب��ا وفي  �ليهودي في  حيث ُعرف 
��ميركا ُعرف با�نه �لذليل با�نه �لخا�صع با�نه �لم�صطهد .. ول 
�لمتحدة  �لوليات  في  �لموجود  �ل�صهيوني  �لنفوذ  يخدعنا 
�ليهود حيثما  �لخنوع على  .. معاني  �لذلة  ل�ن هذه معاني 
��قاليم �لدنيا كلها .. فلن يكون مئتين  كانو� موجودين في 
 ، �ليهود  و��صطهاد  ع��ذ�ب  فل�صطيني تحت  ��ل��ف عربي   وخم�صين 
���صد من  هذه �صابقة تاريخية ما �صهدت �ل�مة �لعربية عار�ً 
كثيرة وفنيت منا مدن  غ��زو�ت  �جتاحتنا  .. نحن  �لعار  هذ� 
 .. خ��ان  وجنكيز  وتيمورلنك  و�ل��ت��ت��ار  �لمغول  ج��اء   ، وق��رى 
�لحرب �ل�صليبية ��حرقت مدناً و��حدثت تدمير�ً لح�صارتنا . 

 

حدثت كل هذه �لمكاره وكل هذه �لنو�ئب ، لكن لم تتعر�ش 
�ل�مة �لعربية في تاريخها �إلى يومنا هذ� ل�ن يكون �لعربي 
��قلية في وطنه .. ��قلية م�صطهدة ومعذبة وكذلك �لم�صاعر 
بالن�صبة �إلى تحرير �إخو�ننا وهم �صي�صمعون ندوتكم هذه عن 
�لمئتين  ل�ن  �لفل�صطينية؛  �لتحرير  منظمة  �إذ�ع���ة  طريق 
�إذ�ع��ة منظمة  �إل على  ينامون  فل�صطيني ل  ��ل��ف  وخم�صين 
�لتحرير و�إذ�عة �لقاهرة و�لإذ�عات �لعربية كلها ما يغم�ش 
ول  لم���ر��ة  ول  رج��ل  ول  ل�صيخ  ل  فل�صطيني  ل��و�ح��د   جفن 
�آخر  ي�صمع  ��ن  قبل  فر��صه  على  يهجع  ول  يبيت  ل   .. بنت 
يوم   .. �لتحرير  ي��وم  منتظر�ً  �لعربية  �لإذ�ع����ات  تقوله  م��ا 
وح�صره   .. �لقد�ش  في  �ل�ول  �لفل�صطيني  �لموؤتمر  �نعقاد 
 .. وزر�ء خارجية �لدول �لعربية ممثلين للملوك و�لروؤ�صاء 
 .. �ل�مامية  �لقرى  لزيارة  برنامجاً  هيا�نا  �لثاني  �ليوم  في 
من  �لخارجية  وزر�ء  �إخو�ننا  وذه��ب   .. �ل�مامية  �لخطوط 
��بناء فل�صطين  .. ومعهم  �لعربي  و�لم�صرق  �لعربي  �لمغرب 
كذلك وعدد من �ل�صحفيين ذهبو� �إلى �لقرى �ل�مامية ور��و� 
�لنكبة كاملة ��مامهم ، ذهبو� مثالً �إلى بيت �صفافا حيث في 
�لقرية  تف�صل  �ل�صائكة  �ل��صالك  وج��دو�  �صفافا  بيت  قرية 
�لو�حدة .. يعني قرية جزوؤها في �لجانب �لعربي و�ل�صطر 
�لإ�صر�ئيلي  �لجانب  في   .. �لإ�صر�ئيلي  �لجانب  في  �لآخ��ر 
�صيوخنا ون�صاوؤنا .. و��طفالنا . �لحديث كان مع من .. مثالً ��نا 
 ��تذكر �ل�خ ح�صن �صبري ممثل �لرئي�ش جمال عبد �لنا�صر .. 
��مامه  ، هناك وجد طفلة  �لعربي  �لجانب  في  كان موجود�ً 
، عمرها ثماني  �ل�صائكة  �ل��ط��رف �لآخ���ر م��ن �ل����ص��الك  م��ن 
بح�صن  فحّدقو�  �صنو�ت  ع�صر  وعمره  عمها  �ب��ن  مع  �صنو�ت 
�صبري في وجهه ، و�صاح �لطفالن �للذ�ن ل يعرفان ق�صية 
فل�صطين ول كارثة فل�صطين كما عرفها جيلنا .. �صاحا في 
وجهه » �إمتى حتخل�صونا « .. طبعاً على �لجدر�ن يوم قامت 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية قامت في �لقد�ش ، لكن كونو� 
��ي�صاً  قامت  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��ن   .. ثقة  على 
�لموجودين في  ��لف فل�صطيني  �لمئتين وخم�صين  في قلب 
�لمنطقة �لمحتلة . في نف�ش �ل��صبوع �ل�صرطة �لإ�صر�ئيلية 
قامت �صباحاً على ���صو�ر عكا .. ل�ن ���صو�رها قائمة �إلى �لآن .. 

 

تتمثل  فيها  �لتي  و�لمنعة  �لحروب  ���صو�ر  �لقديمة  �ل��صو�ر 
 .. وج��وم��ا  �ل����ص��و�ر  تلك  على  تقف  ل�ج��ي��ال  �لعربي   �لكفاح 
��ن  �صئت  ل��و  و��ن���ا   .. �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تعي�ش 
���صرد لكم من هذ� �لكثير ل�صمعتم �لكثير و�متد بنا �لحديث 
طويالً .. ��ردت من هذه �ل�صو�هد ��ن ��قول �إن �صعورهم فيما 
يتعلق بتحرير فل�صطين عميق .. طبعاً هنا �ل�صوؤ�ل فيه عبارة 
.. على عدم وجود  ��لفاً  �لمئتين وخم�صين  �صكينة  تدل على 
ن�صاط .... و��نا ��تكلم على ��مو�ج �ل�ثير .. عن �لن�صاط ��و عن 
عدم �لن�صاط .. ��نتم تقر��ون ��و ت�صمعون بع�ش �لإذ�عات نقالً 
عن �ل�صحف �لعبرية و�لإذ�عات �لعبرية ��ن هناك ن�صاطاً بين 
�لإ�صر�ئيلية  .. و�ل�صرطة  ��لف فل�صطيني  �لمئتين وخم�صين 
تعتقل �صبابنا ورجالنا ل�نهم يقومون بمظاهر�ت و�عت�صامات 
 وغيرها وهم على ثقة ��ن �لمئتين وخم�صين ��لف فل�صطيني .. 
معركة  ف��ي  كذلك  و�صيكونون   .. ودم��ن��ا  لحمنا  ه��م  وه���وؤلء 
حالة  ف��ي  لي�صو�  ه��م  ن��وؤدي��ه  كما  ي��وؤدون��ه  فل�صطين  تحرير 
��ن يكون �صاكناً  .. ل يمكن لفل�صطيني  �إطالقاً  �ل�صكينة  من 
و�صيف �لإرهاب م�صلط على عنقه مهما كان �لقهر ومهما كان 
�ل�صعب  كتلة من  لي�صو�  ه��وؤلء  قال  �ل�صهيوني   .. �لجبروت 
��تحدث  ��ن  ��ري��د  و��ن��ا ل   .. ن�صاط  �صاكنة وبغير  �لفل�صطيني 
�صنة  فل�صطين  ح��رب  في  ل�صنا   ، �لمو�صوع  ه��ذ�  عن  �لمزيد 
 �لثمانية و��ربعين �لتي كانت فو�صى على �ل�صعيد �لعربي .. 
كما كانت فو�صى على �ل�صعيد �لفل�صطيني .. هذ� لي�ش هو 
�لزمان �لذي كان �لفل�صطيني يروح لي�صتري �لبندقية بمئة 
 جنيه من �صورية ومن لبنان ومن مر�صى مطروح ومن �ل�صلوم . 
جاء ��بناوؤنا وعمالنا وفالحونا وقد قطعو� �آلف �ل�ميال من 
فا�صدة  بندقية  �ل��رم��ال  تحت  من  يخرجو�  حتى  �ل�صحر�ء 
في  ل�صنا  نحن   . جنيه  بمئة  �ل�����ص��الح  ي�صترو�  ��و  م��ط��م��ورة 
هذ� �لدور �لذي فيه �لفو�صى .. دورنا �لتنظيم و�لتخطيط 
تقوم  متى  �ل�صوؤ�ل  من  �لثاني  لل�صطر  بالن�صبة   . �لمدرو�ش 
بحرب �لع�صابات ؟ .. وهذ� ��ي�صاً �صوؤ�ل جدي و�صوؤ�ل عميق 
بالقدر  ك��ذل��ك  عليه  نجيب  ��ن  وي��ج��ب   .. م�����ص��وؤول  و����ص���وؤ�ل 
�لم�صوؤول : ��نا ��ريد ��ن ��قول لكم وهذ� لي�ش �صر�ً .. وهو لي�ش 
جي�ش دبابات .. ول جي�ش م�صفحات .. ول جي�ش طائر�ت .. 
جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني لن يكون �لجي�ش �لر�بع ع�صر �إلى 
جانب �لجيو�ش �لعربية فيه ثالثة ع�صر جي�صاً عربياً لثالث 
�لجمهورية   ( وبع�صهم  طائر�ت  عندهم  عربية  دولة  ع�صرة 
���صلحة  و�صيملكون   .. �صو�ريخ  عندهم   ) �لمتحدة  �لعربية 
كذلك ��خطر من �ل�صو�ريخ .. �لجي�ش �لفل�صطيني ل يريد 
��ن ين�صئ �لجي�ش �لر�بع ع�صر ��بد�ً .. نترك �لجيو�ش �لعربية 
تكبر وتنمو عدد�ً وعدة .. و�صالحاً وعتاد�ً وذخيرة ، لكن نحن 
�ل�صعب �لفل�صطيني لنا دور �آخر من نوع �آخر جي�صنا موؤلف 
للعمل   .. �ل��ف��د�ئ��ي  للعمل  يعد  وه��و   ، فد�ئيين  كتائب  م��ن 
��ن ي�صتكمل  ��ن ي�صتكمل ��صتعد�د�ته وبعد  �لتحريري ، وبعد 
 .. فيه  ينطلق  ��ن  يجب  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ف��ي  �صينطلق  تدريبه 
ولي�ش رئي�ش منظمة �لتحرير �إن�صاناً تافهاً غير م�صوؤول حتى 
�لدقيقة  �ل�صنة وعن  �ل�صهر وعن  �ليوم وعن  يقول لكم عن 
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�لتي ينطلق فيها جي�ش �لتحرير .. جي�ش �لتحرير �صينطلق 
حينما يكون على يقين من �لن�صر ، ل�ننا نريد ��ن نحارب .. 

ل للحرب ولكن للعودة �لكريمة وللتحرير . 
�صتنتج   » �إ�صر�ئيل   « ب��ا�ن  �لع�صكريون  �لخبر�ء  ق��رر   : �ش 
�صيكون  م��اذ�   .. تحديد  ��بعد  على   1968 عام  �لذرية  �لقنبلة 
�صتحاول  ه��ل   .. ؟  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  م��وق��ف 

�لدخول في معركة �لتحرير قبل هذ� �لتاريخ ؟ 
�لقمة  موؤتمر  في  ��ثرناه  مو�صوع  �لذرية  �ل��صلحة   : ج� 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   . �لبي�صاء  �ل��د�ر  في  �لعربي 
نبهت وبكل م�صوؤولية �إلى �لخطر �لكبير �لجاثم على �صدر 
�لذرية  لال��صلحة   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ح��ي��ازة  م��ن  �لعربية  �ل�م���ة 
حري�صون  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ونحن   ، و�لنووية 
بالن�صبة �إلى جي�صنا ) جي�ش �لتحرير ( ��ن ن�صتكمل ��صتعد�د�تنا 
قبل ��ن تبلغ » �إ�صر�ئيل « حيازتها لال��صلحة �لنووية . وكذلك 
ق للتعبئة �لروحية .. �لتعبئة �لقومية لال�مة �لعربية  �صُن�صوِّ
با�ن  و�صعوبها  وروؤ�صائها وحكوماتها وجيو�صها  بملوكها  كلها 
بال��صلحة  �لموقف  يتجمد  ��ن  قبل  �لتحرير  معركة  ندخل 
تنطوي  �ل��ذري��ة  لال��صلحة   » �إ�صر�ئيل   « حيازة  �إن   .. �ل��ذري��ة 
على ��مور كثيرة ... منها تدمير �لمر�كز و�لمو�قع �لتي تقوم 
بهما هذه �ل��صلحة �لذرية ، �ل�مر لي�ش له وجه و�حد .. له 
��وجه متعددة ع�صكرية و��صتر�تيجية .. ��نا ل ��ريد ��ن ��خو�ش 
فيها . م�صوؤولية منظمة �لتحرير ��ن ت�صوق �ل�مة �لعربية �إلى 

معركة �لتحرير .. قبل ��ن يتجمد �لموقف . 
�ل�صيد �لمحالوي طالب بكلية تجارة  �ش : �ل�خ حمد�ن 
��حمد  �ل��صتاذ  من  يرجو  �لثالثة  �ل�صنة  �صم�ش  عين  جامعة 
جي�ش  في  جندياً  يكون  لكي  لم�صاعدته  يعمل  ��ن  �ل�صقيري 

�لتحرير �لفل�صطيني . 
ج� : ��يها �لإخو�ن في �صماء �لعرب �صحب كثيرة وثقيلة .. 
في �لوطن �لعربي ��مور ل ت�صر �لقلب .. �صحابات وغمامات ، 
فيه �نحر�فات وفيه �رتد�د�ت .. وهذ� ل ي�صير �ل�مة �لعربية 
��بد�ً .. �صعب مئة مليون ور�ءه تاريخ من �ل�صتعمار �لطويل 
من �لتخلف �لطويل طبيعي ��ن نجد فيه بع�ش �لنحر�فات 
�لقومية . لكن هذ� �ل�صوؤ�ل .. �لذي جاء من �ل�خ �لمحالوي 
ينبئ با�جلى دليل وبالدليل �ل�صاطع �لقاطع ��ن �ل�مة �لعربية 
 . �لتحرير  نحو  و���ص��ائ��رة   .. �ل�م���ام  �إل��ى  �صائرة  و��ن��ه��ا  بخير 
 .. ثقيلة  ك��ان��ت  مهما  كلها  �ل�صحب  ه��ذه  ي��ب��دد  �ل��م��ح��الوي 
من  ��نف�صنا ظ��اللً  يلقي في  ك��ان  �ل�صباب مهما  ه��ذ�  ويبدد 
�لحزن ومن �لكاآبة .. �لمحالوي و��لوف مثل �لمحالوي في 
�لوطن �لعربي لقيتهم في �لطريق من بنات ومن �صباب ومن 
طالب ومن عمال ومن فالحين ومن بدو ومن قرويين ومن 
كل مكان .. هوؤلء يبددون كل �لكاآبات هذه ، ويفتحون ��مامنا 
�لآمال �لم�صرقة �لعربية لتحرير فل�صطين ، ولوحدة �ل�مة 
�إذ�  للمحالوي  ��قوله  ��ن  ��ري��د  �ل��ذي  كل   .. بكاملها  �لعربية 
��ردت ��ن تدخل جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني فجي�ش �لتحرير 
�لتحرير  ه��ذ� جي�ش   . وم��رح��ب��اً  و���ص��ه��الً  و��ه����الً  ل��ك  مفتوح 
ل�بناء  ��ي�صاً  مفتوح  ولكنه   ، وحدهم  فل�صطين  ل�بناء  لي�ش 

�لعروبة . هذه معركتنا كلنا .. معركة �ل�مة �لعربية و�ل�صعب 
�لفل�صطيني طليعة هذه �لمعركة . 

�ش : ��ل يرى �صيادة �ل��صتاذ ��حمد �ل�صقيري .. ��ن تا�خير 
ت�صلح  ��ن  ت�صتطيع  حيث   » �إ�صر�ئيل   « لم�صلحة  هو  �لحرب 

نف�صها ، وهل يوجد تحديد لمعركة �لتحرير .. ؟ 
ج� : �لإخو�ن يعلمون جميعاً ��ن �لزمن كان �إلى حين ما في 
�صالح �لق�صية �لفل�صطينية بعد كارثة فل�صطين �لتي وقعت 
�ل�مة  . كان على  و��ربعين  و�لثمانية   .. و��ربعين  �ل�صبعة  في 
�لعربية ��ن تزيد من �صالحها ومن قوتها �لذ�تية �لتي تتمثل 
في �قت�صادها وفي تطورها �لجتماعي . �لذين يعون حقائق 
و��ربعين  �لثمانية  وفي  و��ربعين  �ل�صبع  في  �لعربية  �لحياة 
خطت  �لعربية  �ل�م��ة  �لآن   . �إليه  و�صلنا  ما  بين  ويقارنون 
�صبيل  ف��ي  كبيرة  خ��ط��و�ت  خطى  بع�صها   .. كبيرة  خ��ط��و�ت 
 .. �لجتماعي  و�لتقدم  �لقت�صادي  و�لتقدم  �لذ�تية   �لقوة 
 معركة فل�صطين تتطلب �لقوة �لعربية في �صائر �لميادين .. 
من �لقت�صاد �إلى �لجتماع �إلى �لجندية �إلى �لتدريب .. �إلى 
�لت�صليح .. �إلى كل �لم�صانع ، نحن نقاتل بال�صنابل كما نقاتل 
��مامنا   . بالمد�فع  نقاتل  كما  بالم�صانع  ونقاتل   . بالقنابل 
 ، ومنظمة  وم��درب��ة  م�صلحة  �لع�صابة   .  » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   «  دول���ة 
ولديهم �لتجنيد �لإجباري على كل �إ�صر�ئيلي ع�صرين �صهر�ً 
قادر على حمل �ل�صالح من �ل�صباب ، و�صتة وع�صرين للمر��ة 
وعلى �ل�صباب في �آن و�حد .. ل�ننا كلنا في هذه �لمعركة �صف 
و�حد .. �لرجل و�لمر��ة كتفاً �إلى كتف في معركة �لتحرير . 
ومن ��جل هذ� .. �لمعركة تتطلب منا �لتجنيد وتعبئة كافة 
 ، و�لفل�صطينية  �لعربية  و�لمادية  �لروحية  وطاقتنا  قو�تنا 
 .. �لفل�صطينية  �لق�صية  كان في �صالح  ما  �إل��ى وقت  �لزمن 
�صالح ق�صية تحرير فل�صطين . لكن بعد ذلك �لوقت لم يعد 
نختزل  ��ن  يجب   . �لفل�صطينية  �لق�صية  �صالح  في  �لزمن 
�لزمن ولعلكم ��نتم هنا در�صتم طريقة �لختز�ل في �لح�صاب 
تختزل  بالتم�صك   .. كبير  و�لمخرج  �صغيرة  �ل�صورة  تبقى 
�إلى �ل�رق��ام �لب�صيطة  �إلى �ل�رق��ام �ل�صغيرة ..  ��ن ت�صل  �إلى 
نحن محتاجون ، و��نا ��رى بع�ش �لريا�صيين يبت�صمون .. من 
�لزمن  �صورة  ت�صبح  حتى  �لزمن  لختز�ل  �لريا�صي  �لعمل 
ماثلة ونخرج �لزمن بال�رقام �لب�صيطة �لعادية . نحن ل نقبل 
��ن نقول و�هلل في ��يام �لحروب �ل�صليبية ��صتمرت �لمعركة 
�صبعين �صنة وفي �لع�صور �لو�صطى �لحروب لها ���صلحتها ولها 
��زمانها .. بحيث ��ن تختزل �لزمن بكل �لو�صائل . ��نا قلت في 
موؤتمر �لقمة �لعربي في موؤتمر �لملوك و�لروؤ�صاء في هذه 
�لنقطة بالذ�ت قلت �إن �لرئي�ش عبد �لنا�صر كان ي�صتطيع ��ن 
يبني �ل�صد �لعالي في خم�صين �صنة . ��و بمئة وخم�صين �صنة 
لكن ر��ى ��ّن ماليين �لإخوة في م�صر تريد ��ن تا�كل .. ر��ى ��ن 
�ل�صعب ل بد له من �ل�صد �لعالي وبهذ� �خت�صره من خم�صين 
�إلى خم�صة وع�صرين ثم من خم�صة وع�صرين �إلى ع�صرة ثم 
، وبهذه �لطريقة  �إل��ى �صبعة  ��ن��ه  �صمعت  �إل��ى ثمانية و��خير�ً 
يجب ��ن نقوم بعملية �ختز�ل بالن�صبة �إلى تحرير فل�صطين 
في عملية قو�تنا . نحن ن�صتطيع ��ن نعمل جيو�صاً في مدى 
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مئة �صنة يجب �ختز�لها في مدى ثالث �صنو�ت ��ربع �صنو�ت 
خم�ش �صنو�ت �إن قامت �ل�مة �لعربية ��و �ل�صعب �لفل�صطيني 
بطريقة �لختز�ل هذه يكون جيلي هو جيل �لتحرير وجيلكم 

جيل �لبناء و�لإن�صاء في فل�صطين . 
في  �لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  ر��ي  ه��و  م��ا   : ���ش 
منظمة فتح وفي ن�صاط �لعا�صفة د�خل » �إ�صر�ئيل « ؟ ولماذ� 
ل تتوحد �لتنظيمات �لثورية �لفل�صطينية وتن�صهر في �إطار 
�إلى  �لمقد�ش  �لزحف  قائدة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
فل�صطين ؟ وقد �صمعنا ��ن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية قد 
�جتمعت مع بع�ش �لمنظمات �لفل�صطينية في لبنان فهل لنا 
��ن ن�صا�ل �صيادة �ل��صتاذ / ��حمد �ل�صقيري عن �لمدى �لذي 

و�صلت �إليه هذه �لمباحثات ؟ 
��م��ور�ً هامة .. وهي في مجال �لفكر  ج� : �صوؤ�ل يتناول 
�لفل�صطيني و�لعربي في كل مكان . ��ريد ��ن ��قول ��ولً �إن �صعار 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية هو �لوحدة �لوطنية وحدة ��بناء 
�ل�صعب �لفل�صطيني كله .. وحدة �لقوى �لفل�صطينية كلها .. 
�لوحدة  �صعار  طرح  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  �لميثاق 
ونحن نعمل للوحدة وترون من �ل�صوؤ�ل ��ن منظمة �لتحرير 
 . �لوطنية  �لوحدة  ه��ذه  ��ج��ل  من  كثير�ً  �صعت  �لفل�صطينية 

 

�لتحرير  م��ن��ظ��م��ة  ور�ء  �ل���و�ق���ع  ف���ي  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب 
�لفل�صطينية . �لمنظمة تلتقي �ل�صعب �لفل�صطيني بغزة .... 
�ل�صعب   .. و��ه��د�ف��ه  �آماله  على  يلتقي  �لفل�صطينيي  �ل�صعب 
�لتحرير  منظمة  ف��ي  �لآن  �لوحيد  ��م��ل��ه  ي��رى  �لفل�صطيني 
 . �لوطنية  للوحدة  ت�صعى  ��ن  �لمنظمة  �لفل�صطينية وو�جب 
�ل�صعب كله مع �لمنظمة وور�ء �لمنظمة لي�ش ور�ء �صخ�ش 
فال�صخ�ش يزول ويتبدل ، و�ل��صخا�ش ز�ئلون فانون ، د�ئماً 
 يبقى �ل�صعب وتبقى �آمال �ل�صعب في تحرير �لوطن �ل�صليب .. 
ومن ��جل هذ� ميثاقنا �لوحدة �لوطنية .. هو ميثاق تحقق 
و��ما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بالتفاف  منه  و�لكثير  منه  �لكثير 
�لفئات �ل�خرى �لتي لي�صت في منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
��مامها ��حد طريقين �إما ��ن تبقى هذه �لفئات بت�صكيالتها �إذ� 
�ختارت وتبحث لها عن طريق ترتبط به بمنظمة �لتحرير-
لهذه  رب��ط  ول�ي  ر�ب��ط��ة  ل�ي  مفتوحة  �لتحرير  ومنظمة 
�لفئات مع �لمنظمة .. ��و ��ن تذوب هذه �لمنظمات وتن�صهر 
في منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. وتعمل في �إطار �لوحدة 
�لوطنية . �لمجال مفتوح بال ع�صف ول قهر ول �إرهاب .. في 
منظمة �لتحرير ل يوجد �إل �ل�صمير �لفل�صطيني ، منظمة 
جي�ش  لها  لي�ش   .. �صيادة  لها  لي�صت  �لفل�صطينية  �لتحرير 
��م��و�ل �صرية لديها تنفقها يميناً  ��و حكومة ولي�صت دولة ل 
و�صمالً وتبددها ، لي�ش لها �إل �صمير �ل�صعب �لفل�صطيني ، 
هو �لذي يلتقي به �لكل حول منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
��ن  و�إم��ا  �صاءت  �إذ� ما  �لكامل  �لذوبان  �إم��ا   .. با�حد طريقين 
باآخر  ��و  ب��ط��ري��ق  وت��رت��ب��ط  ���ص��اءت  �إذ�  ت�صكيلتها  ع��ل��ى  ت��ظ��ل 
ل�بناء  م��ف��ت��وح��ان  �ل��ط��ري��ق��ان  وه����ذ�ن   . �ل��ت��ح��ري��ر  بمنظمة 
فل�صطين كلهم .. ��ما �ل�صطر �لآخر من �ل�صوؤ�ل حول عالقة 
�لمنظمة بالفئات �ل�صرية .. �ل�صوؤ�ل �لذي �صوؤلته في �لعر�ق 

وكان حا�صر هذ� �ل�صوؤ�ل ��لوف و�صا�لت هذ� �ل�صوؤ�ل في دم�صق 
��مام �ل�لوف و�صا�لت هذ� �ل�صوؤ�ل في �لكويت . وكذلك �صا�لت 
��نا  وها  غزة  في  �ل�صوؤ�ل  هذ�  و�صا�لت  لبنان  في  �ل�صوؤ�ل  هذ� 
�لآن ���صا�ل هنا في �لقاهرة و��نا ��تحدث على ��مو�ج �ل�ثير .. 
�صرية .. فتح  ��و غير �صرية هي طبعاً  هذه �لمنظمات �صرية 
�صرية ��و �لعا�صفة �صرية ��و غيرها من �لتنظيمات �لعربية �إذ� 
��ردتم منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ��ن تكون جدية .. نريد 
��ن نتكلم عن فئات �صرية جهار�ً .. وعلنا في ��مو�ج �ل�ثير .. 
��تكلم هنا وفي �صورية وفي لبنان وفي �لعر�ق وعلى �لمليوني 
�لتحرير  منظمة  ب��ي��ن  �ت�����ص��الت  ع��ن  ��ح��دث��ه��م  فل�صطيني 
 .. �ل�ر����ش  تحت  تعمل  �لتي  �ل�صرية  و�لفئات  �لفل�صطينية 
��بد�ً هذ� لي�ش �لعمل �لمن�صود ولي�ش �لعمل �لثوري .. و��نتم 
منظمة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ت��ك��ون  ��ن  ت��ري��دون 
ثورية ومن مظاهر �لثورية ��نها �إذ� ��ر�دت ��ن تجّدد موقفها 
��و تتعامل مع منظمات تعمل تحت �ل�ر�ش ��ل يكون �لحديث 
على ��مو�ج �ل�ثير فوق �ل�ر�ش و�إل ل تكون منظمة �لتحرير 
�لتحرير  �إن منظمة  ��ق��ول��ه  ��ن  ��ري���د  �ل��ذي   . ث��وري��ة  منظمة 
توؤمن بالكفاح �لم�صّلح طريقاً لتحرير فل�صطين ، وعلى كل 

�صبابنا ورجالنا ��ن يحملو� �ل�صالح . 
�ش : �صوؤ�ل ��ي�صاً من ��بناء �لجمهورية �لعربية �لمتحدة ، 

 

�ل�خ ��حمد حلمي : 
دولة  ك��ل  بموقف  ت�صارحونا  ��ن  �صيادتكم  م��ن  �لمرجو 
عربية على حدة من �لق�صية �لفل�صطينية مع عدم �لم�صا�ش 
�لعربية  �لقمة  موؤتمر  ق���ر�ر�ت  على  تفر�ش  �لتي  بال�صرية 

و�صكر�ً . 
ج� : موؤتمر �لقمة �لعربي قرر من جملة ما قرر ��ن تت�صل 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بجميع �لدول �لعربية ب�صدد 

مطالب �ل�صعب �لفل�صطيني �لع�صرة . 
�لمطالب �لثورية �لمتعلقة بالتجنيد وبالتدريب �ل�صعبي 
في  للعمل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وبحرية  �لتحرير  وب�صريبة 
لعملية  �لفل�صطيني  �لمو�طن  وممار�صة  فل�صطين  ق�صية 

�لتحرير وو�جبات �لتحرير . 
 كان هذ� في جملة ما قرره �لملوك و�لروؤ�صاء .. و�صرعت 
و�صيبحث   .. ب����ال�ردن  مبتدئاً  �ل�����ص��دد  ب��ه��ذ�  بات�صالتي  ��ن���ا 
هذ� �لموقف من قبل ممثلي �لملوك و�لروؤ�صاء في �جتماع 
��ربعة كانون �لثاني / يناير . وبعد ذلك في �جتماع �لروؤ�صاء 
�لوطني  �لمجل�ش  ، وقد دعونا  �آذ�ر/ مار�ش  ربما في  �لعرب 
�لفل�صطيني ممثل �ل�صعب �لفل�صطيني �إلى �جتماع يعقد في 
مدينة غزة في يوم �لجمعة في 28 كانون �لثاني/ يناير من 
1966 لمناق�صة ق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني كلها بالن�صبة �إلى 
بعد   . و�ل�ردن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بين  �لخالف 
�نتهائنا من مباحثاتنا مع �ل�ردن ل بد لنا كذلك من زيارة 
لنحدد  �لخليج  �إل��ى  �لمحيط  كلها من  �لعربية  �ل��دول  بقية 
�لتحرير  منظمة  مطالب  �إز�ء  بمفردها  دول���ة  ك��ل  م��وق��ف 
للدول  زي��ارت��ن��ا  ��صتكمال  �صبيل  ف��ي  ون��ح��ن   . �لفل�صطينية 
نتائج  �إل��ى  �����ص��ل  وي��وم   . �لخليج  �إل��ى  �لمحيط  م��ن  �لعربية 
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�ل�ثير  ��م���و�ج  على  �صا�حدد  ��نني  ثقة  على  كونو�   .. محددة 
لل�صعب �لفل�صطيني ولال�مة �لعربية موقف كل دولة عربية 

غد�ً  و�إن   .. دول��ة  دول��ة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  م��ن 
لناظره قريب . 
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