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خطاب  ال�شقيري في حفل خريجي كلية التجارة بجامعة القاهرة 
1966/4/9

ومن  �لطالب  و�إخ��و�ن��ي من  و��خ��و�ت��ي  �ل��صاتذة  �إخو�ني 
��ج��ل�����ش بين يدي  ��ن��ن��ي  ��ح�����ش  ��م��ام��ك��م و��ن���ا  ��ج��ل�����ش  �ل�صباب 
��رى �صبابنا  ��مامكم و��ن��ا  ��جل�ش   .. �آم��ال �ل�م��ة �لعربية كلها 
في  و��رى   .. بريق عيونهم  و��رى في   .. و�إيمانهم  بعزماتهم 
�لوطن  تحرير  ف��ي  �لكبير  �لعربية  �ل�م���ة  ��م���ل  ت�صميمهم 
�صاٍك  و��ن���ا  ��م��ام��ك��م  ��جل�ش   .. توحيده  وف��ي  �لكبير  �لعربي 
�لعميد  �ل�خ  ��لقاها من  �لتي  �لحفاوة  لهذه  �صاكر   .. و�صاكر 
و�ل��صاتذة ، �صاكر لهذه �لحفاوة منكم جميعاً ، �صاكر للعميد 
و�إخو�نه ما يبذلون من عون ومن تا�ييد ما يبذلونه من جهد 
كله �إيمان �صادق وعزيمة في بناء ��جيالنا �ل�صاعدة لتحمل 
ر�صالة �لعرب �لكبرى ، �صاكر لكل هذ� .. �صاكر لهم عنايتهم 
با�بناء فل�صطين وهم ��بناوؤهم .. �صاكر هذ� �لجهد �لذي تجلى 
في م�صر وفل�صطين .. �صاكر للكثير من �ل�نباء ، و�لب�صائر 
�لتي حملها �إلّي �ل�خ �لعميد في حديثي معه عن ن�صاط ��بناء 
فل�صطين ... وعن تقدمهم في مجال �لنجاح .. كان يذكر لي 
قبل هنيهة ��ن �ل�ول في كلية �لتجارة ��جمع كان فل�صطينياً .. 
��ن يكون معيد�ً في كلية �لتجارة .. رئي�ش  و��نه عر�ش عليه 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يزجي �إلى �لعميد و�إخو�نه بل 
�إلى �لجامعة كلها �ل�صكر با�صم �صعب فل�صطين لهذه �لفر�ش 
لتتجلى  فل�صطين  ��ب��ن��اء  عبقريات  ��م��ام  تفتح  �لتي  �لكبيرة 

وتتج�صد وتا�خذ مكانها �لرفيع في هذ� �لمعهد �لرفيع . 
ذلك ما ��نا �صاكر له .. وما ��نا حامد له بكل جو�رحي .. 
من �صميم قلبي ومن ��عماق �صميري .. ولكني �صاٍك ��ي�صاً .. 

 

لمرتين   : �إخ��و�ن��ه  و�إل���ى  �لعميد  �إل��ى  ��بثها  �إليكم  و���ص��ك��و�ي 
�صمعتها قبل ��ن ��بد�� حديثي �إليكم يو�صف فيه رئي�ش منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية بال�صيف �لكبير .. ما ��نا ب�صيف هنا .. 
�لعميد هو  و�إنما  لي�ش �صيفاً  �لتحرير معكم  رئي�ش منظمة 

�صيفي في هذه �لقاعة �لآن ... 
 وح��ي��ن ��ق�����ول �إن �ل��ع��م��ي��د �ل���ح���ارون���ي ه���و ���ص��ي��ف��ي و��ن����ا 
م�صيفه .. و�ل�صيف ���صير �لمعّزب كما يقول �لمثل �لعربي .. 

 

��ق����ول ه���ذ� م��ج��از�ً ول كناية  �����ص��ي��ر ح��ر طليق .. م��ا  ول��ك��ن��ه 
و�لمجاز�ت  بالكنايات  �لعرب  لغة  ��غنى  وم��ا   .. ��صتعارة  ول 
و�ل�صتعار�ت .. ��قول هذ� عن حقيقة ���صيلة عريقة .. هنا في 
هذه �لجامعة وفي كل جامعات �ل�مة �لعربية تبنى �لوحدة 
طالئع  ��ن��ت��م  �صبابنا  ��ن��ت��م  طالبنا  ��ن��ت��م  بكم  تبنى  �لعربية 
�لوحدة �لعربية .. وهذه �لجامعة هي �لم�صنع �ل�ول للوحدة 

�لعربية . 
فاإذ� كانت هنا تبنى �لوحدة وحقاً �إنها تبنى هنا .. ول�صت 
غريباً عن ه��ذه �ل��د�ر ول �صيفاً على ه��ذه �ل��د�ر .. كلنا في 

ه��ذ� �لحفل �صو�ء .. كلنا في ه��ذ� �لجمع �صو�ء ل ف��رق بين 
�صيف ول م�صيف هنا تبنى �لوحدة �لعربية وبكم تبنى هذه 
 �لوحدة وهنا حين ��تطلع �إليكم ��يها �ل�صباب و��يها �لطالب .. 
بالعزم  �لمملوءة  نظر�تكم  �إل��ى  ��تطلع  ق�صماتكم  �إل��ى  ��تطلع 
وبالت�صميم ، ماذ� ��رى في هذه �لوجوه �لتي ��مامي .. ماذ� 
��رى و���صمع في هذه �لهتافات �لتي تنطلق من حناجركم .. 
��مل �ل�مة �لعربية �لكبير في �لوحدة �لعربية �لكبرى  ��رى 
ت�صمل �لوطن �لعربي �لكبير من �لمحيط �إلى �لخليج هذ� ما 
��ر�ه ��مامي ل�نكم هنا تدر�صون حقاً وتتعلمون حقاً وتتثقفون 
حقاً ولكن ثقافة ��كبر وعلماً ��كبر ي�صود ��رو�حكم و�صمائركم ، 

 

تقوم  �لتي  جو�معها  ��كثر  وم��ا  �لعربية  �لوحدة  في  وثقافة 
وتمال�  ت�����ص��ود خلجاتنا  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  ه���ذه  ��ك��ث��ر  م��ا  بيننا 
 .. �ل�صاملة  �لكبرى  �لعربية  �لوحدة  في  وجو�رحنا  ��فئدتنا 
��بناء فرن�صا يلتقون في جامعة �ل�صوربون ويتكلمون �للهجات 
�لمتعددة لهجات �للغة �لإفرنجية وعلى ق�صماتهم �ل�صحنات 
�لمختلفة ، ولكن �لوحدة �لفرن�صية تجمعهم .. ��بناء ��ميركا 
وما  « مثالً  ه��ارف��رد   « �لمتحدة يجتمعون في  �ل��ولي��ات  في 
��كثر تباين لهجاتهم .. لهجات �ل�صمال ولهجات �لجنوب .. 
بينهم  فيما  يتفاهمو�  ولن  �لغرب  ولهجات  �ل�صرق  ولهجات 
في  �لإنجليز  و��ب��ن��اء   .. �ل�ميركية  �لف�صحى  تكلمو�  �إذ�  �إل 
بقطع  متباينة  مختلفة  لهجاتهم  كمبريدج  وف��ي  ��ك�صفورد 
�إ�صكتلندي وهذ�  ، هذ�  �لنظر عما ور�ءه��م من تاريخ �صالف 
�إنجليزي وهذ� �إيرلندي ولكن �لوحدة �لجامعة تجمعهم .. 
�لفو�رق  ��ق��ل  وما  تجمعكم  �لتي  �لجو�مع  ��كثر  ما  هنا  ��نتم 
�لتي تفرقكم .. ��نتم �للبنة �ل�ولى في �لوحدة �لعربية وتبنى 
هنا هذه �لوحدة .. ��نتم طالئعها ، و�علمو� ��يها �لإخو�ن ��نه 
منهم  كثير  و�ل�صباب  �لطالب  من  كثيرة  ��جيال  �صبقكم  قد 
��يام حكم �لدولة �لعثمانية ،  من �لذين �لتقو� في �لآ�صتانة 
وكثير منهم �لتقى في �ل�صوربون في باري�ش كذلك ��يام حكم 
�لدولة �لعثمانية ، �صبابنا ��ولئك وطالبنا ��ولئك هم �لذين 
 كانو� ر�صل �لتحرير في �لوطن �لعربي وحررو� ��كثر ��جياله .. 
�نتقل  ��ك��ب��ر  �صرف  �إليكم  �نتقل  ق��د  ولكن   .. ��ج��ز�ئ��ه  و��ك��ث��ر 
�إليكم �صرف ��عظم و��خطر ، �نتقل �إلى ��كتافكم هو تحرير ما 
 .. �ل�صليبة  �لطليعة فل�صطين  �لعربي وفي  �لوطن   بقي من 
��ي�صاً  هنا  ي��ب��د��  �ل�صليبة  فل�صطين  تحرير  ف��ي  دورك���م  و�إن 
��نكم هنا  ، ل تح�صبو�  ��ي�صاً  هنا  ويمار�ش  ��ي�صاً  هنا  وي�صنع 
��دلكم  ��كبر .. وهل  �إلى �لتجارة .. هنالك تجارة  من�صرفون 
�إلى  �لمحيط  با��صره من  �لعربي  �لوطن  على تجارة تحرير 
�لنتي ن�صعى  �لر�بحة  ، هي تجارتنا  .. هذه تجارتنا  �لخليج 
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�إليها جميعاً ونعمل لها بكل جو�رحنا وبكل �صمائرنا . لي�ش 
�لعلم وحده لي�صت �لثقافة وحدها هي ر�ئدنا هي �صبيلنا هي 
�صالحنا ولكن هنا يبد�� دوركم هنا في هذ� �لمعهد وفي غيره 
حرب  علمية  ح��رب  هي  فل�صطين  تحرير  �إن   . �لمعاهد  من 
ُلّبها �لعلم لحمتها �لعلم �صد�ها �لعلم ، لم تعد �لحرب �ليوم 
فار�صاً لفار�ش ول مبارز�ً لمبارز .. لم تعد ج�صد�ً ��مام ج�صد 
تعد  ل��م  ب��ل   .. بطولة  ��م���ام  وبطولة  �صجاعة  ��م���ام  و�صجاعة 
جي�صاً ��مام جي�ش .. �لحرب �ليوم في �لمختبر .. �لحرب �ليوم 
لعلكم قر��تم في  �ليوم  ه��ذ�  .. في �صبيحة  �لعلم  هي ح��رب 
��ميركا يلتقون بالخبر�ء �لع�صكريين ،   �ل�صحف �لعلماء في 
ليكون �لعلم فيه �إيماننا وعزمنا وجدنا لم يكن هناك تكافوؤ 
�لقوى بين �صعب فل�صطين �لذي كان يكافح وحده وكان يكافح 
بما كان يقع بيده من �صالح ، و��صتمعتم �إلى �ل�خ �لعميد وهو 
يتحدث عن كفاح م�صر في �ل� 19 وفي �ل� 20 ولم يكن �صالح 
�صعب  ك��ف��اح  �لخونة  ���ص��دور  �إل���ى  ي�صدد  �لع�صي  �إل  �ل�صعب 
فل�صطين كان بما يقع با�يدينا من �ل�صالح .. لم يبق �صاب منا 
ول رجل ول �مر��ة �إل و�قتحم ميد�ن �لمعركة في �صو�رع يافا 
�لقد�ش وفي كل  نابل�ش وفي جنين وفي طولكرم وفي  وفي 
جبل وفي كل ر�بية �صهيد و�صهيدة �إيذ�ناً با�ن �صعب فل�صطين 
 ما �صقطت منه �لر�ية �إل بعد ��ن نفدت ذخيرته ونفد �صالحه ، 
ولكنه خرج مجاهد�ً  ول رعديد�ً  فما خرج من وطنه جباناً 
بعد ��ن ���صبحت قوى �ل�صتعمار وقوى �ل�صهيونية تفوق ما 
عندنا من قوة وتفوق ما عندنا من طاقة ��مام �لرعب و��مام 
يمار�صه  م��ا  بكل  �لكبير  �ل��ب��الء  و��م���ام  �ل��ن��ار  و��م���ام  �لحديد 
�ل�صتعمار من خبر�ته لتمريره ومن بط�صه ومن جوره هذ� 
 �ل�صعب �لبطل بقي يقاتل �إلى �آخر يوم من بقائه في وطنه ، 
�لثامنة  بذكر�ه  �ليوم  نحتفل  �ل��ذي  �لح�صيني  �لقادر  وعبد 
ع�صرة ما �صقط ��مام جحافل �ليهود �إل بعد ��ن نفدت ذخيرته 
ك��ف��اح �ل�صعب  و�����ص��ب��ح �صالحه قطعة م��ن ح��دي��د . ه��ذ� ه��و 
�لفل�صطيني ، ما غلب على ��مره جبناً ول غدر�ً ول ��صتكانة 
ولكن غلب على ��مره بعد ��ن نفدت منه �لطاقات و��صتنفدت 
منه كل �لكفاء�ت وهام على وجهه في �لوطن �لعربي وحلت 
 .. �ل�صور  ف��ي  ر��يتموها  �لتي  �لمرحلة  تلك  وك��ان��ت  �لنكبة 
�لمرحلة �ل�ولى مرحلة �لكفاح لثالثين عاماً خلفها �صعبنا ، 

 

��كثر  وما  �ل�ر�جيف  ��ف�صى  و�ل�صتعمار  ��رجفت  و�ل�صهيونية 
��ر�صه ، وقد  ��ر�جيف �ل�صتعمار با�ن �صعبنا قد باع و��نه وباع 
ر��ي��ت��م في �للوحات وف��ي �ل�رق���ام وف��ي �لإح�صاء وه��ذه كلها 
عربية  ��رقاماً  ولي�صت  �لمتحدة  �ل�م��م  �صجالت  ما�خوذة من 
�صعب  �لمتحدة  لال�مم  ��رقاماً  ولكنها  فل�صطينية  ��رقاماً  ول 
فل�صطين �صمد ثالثين عاماً فما باع �إل 4% من ��ر�صه وهذه 
�لذين كانو� يقيمون  �ل�غلب ملكها كثيرون من  �ل� 4% على 
خارج فل�صطين ف�صعبنا ما باع ��ر�صه ولكن �صعبنا خلط ��ر�صه 

بدمائه حتى ��صتنزفت دماوؤه .. 
�لمرحلة �لثانية ل ��حدثكم عنها كثير�ً يا ��بناء �لعروبة 
ويا ��بناء فل�صطين ل�نكم ع�صتم هذه �لمرحلة مرحلة �لفر�ق 
�صعب  وت�����ص��رد  �لنكبة  مرحلة  فل�صطين  ق�صية  ف��ي  �لكبير 

. لقد ع�صتم هذه  �لعربي �لكبير  �آف��اق �لوطن  فل�صطين في 
�لمرحلة �لثانية ب�صقوط �لزمام من يد �ل�صعب �لفل�صطيني 
ب�صياع ذ�تية �ل�صعب �لفل�صطيني لئال يمار�ش �لعمل �لقومي 
طو�لً  عاماً  ع�صر  �صبعة  �لمرحلة  ه��ذه  و�متدت   .. لق�صيته 
كان �ل�صعب فيها بعيد�ً عن ق�صيته وكانت �لق�صية بعيدة عن 

�صعبها .. �ل�صعب ل يمار�ش تنظيم ذ�ته .. 
لق�صيته  يعمل  ل  �ل�صعب   ، �صفوفه  ي��وح��د  ل  �ل�صعب 
��ن  �إل���ى  م�صتت  م�صرد  �لتحرير  درب  وف��ي  �ل��ك��ف��اح  درب  ف��ي 
دعا   .. �ل�ول  �لقاهرة  موؤتمر  �إلى  �لنا�صر  �لرئي�ش عبد  دعا 
 . �لثالثة  �لمرحلة  ببدء  �إي��ذ�ن��اً  فكان  �لقاهرة  موؤتمر  �إل��ى 
�ل�صعب  وج��د  وق��د   ، �لفل�صطيني  �ل�صعب  كفاح  مرحلة  وه��ي 
�لفل�صطيني نف�صه ��مام فر�صته �لكبيرة ��مام ��مله �لكبير في 
��ن ي�صع يده على زمام ق�صيته ويم�صك بكلتا يديه بق�صيته 
�لكفاح  درب  وي�صق  م�صوؤولياتها  ويتحمل  ��م��وره��ا  ي�صرف 
��جلها .. كانت هذه هي �لمرحلة �لثالثة مرحلة �لكفاح  من 
وعنو�ن هذ� �لكفاح رمز هذ� �لكفاح هو قيام منظمة �لتحرير 
�لمتاعب  وب��ي��ن  �لم�صاعب  ب��ي��ن  ول���دت  �ل��ت��ي  �لفل�صطينية 
غير  درب  على  ��لقيت  �لتي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
ممهد غير معبد .. منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لتي كان 
��ن تبد�� من �لعدم و��ن تن�صئ كل �صيء من ل �صيء ..  عليها 
غير  �لعمل من  تمار�ش  �لتي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
 ��ر�ش ومن غير �صعب متجمع ومن غير �إر�دة حرة متما�صكة .. 
وحيدة  تن�صا�   .. فريدة  تن�صا�  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
منظمة  ب��ه  قامت  م��ا  بمثل  تحرير  هيئة  قامت  ��ن  �صبق  م��ا 
�لتاريخ  وف���ي  �لمتو�صط  ��و  �ل��ق��دي��م  �ل��ت��اري��خ  ف��ي  �ل��ت��ح��ري��ر 
وعرفناها  �صهدناها  �لتي  �لتحرير  ق�صايا  ك��ل   . �لمعا�صر 
ولكن  �لتحرير  بعملية  وينهمر  ��ر�صه  على  متجمع  �ل�صعب 
، وكان علينا  �لتحرير  �صعبنا تفرد بالنكبة وتفرد في بد�ية 
��ن نن�صئ �لجيل ولي�ش عندنا من مقومات �لجيل �صيء وكان 
.. هنا في مقر  �للوحة  ر��يتم  . وقد  ��ن نن�صئ مكاتبنا  علينا 
ممتدة  و�ل��خ��ي��وط  �لتحرير  لمنظمة  �ل��ع��ام  �لمقر  �لقد�ش 
، هذه مكاتب منظمة  و�إل��ى نيويورك غرباً  �إل��ى بكين �صرقاً 
�لتحرير �لفل�صطينية �لتي ��ن�صا�تها من �لعدم و��ن�صا�تها بكل 
�لتي  �لكبرى  �ل�صعوبات  . كانت هذه هي  جهد وبكل �صمير 
تقف �مام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، ونحن في عالمنا 
�لعربي �لذي يت�صارع �صبابنا فيه بالثورية وتت�صايح طالئع 
عمل  ��ك��ب��ر  ��ن  كله  �ل��ع��ال��م  يعلم  ��ن  يجب  ب��ال��ث��وري��ة  �ل��ث��ورة 
�لتحرير  منظمة  �نبثاق  ه��و  فل�صطين  �صعب  ب��ه  ق��ام  ث��وري 
، ولكن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ل تترك  �لفل�صطينية 
وحدها لت�صير في طريقها و�ل�صعاب كثيرة ��مامها و�ل�صعاب 
 .. ��وف��ره��ا  وم��ا  ��ك��ث��ره��ا  م��ا  �لر�صمي  �ل��ع��رب��ي  �ل�صعيد  على 
 ، �لمجهزة  �لمنظمة   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « م��ق��اوم��ة  ف��ي  و�ل�����ص��ع��اب 
�لتي  وتجاربه  خبر�ته  بكل  �ل�صتعمار  مقاومة  في  �ل�صعاب 
��فريقيا  ��صتعمار في  . فيما مار�ش من  ك�صبها عبر �ل�جيال 
ك�صعوبة  �صعبة  كله  �ل��ع��ال��م  ف��ي  ق�صية  ي��وج��د  ل   .. و�آ���ص��ي��ا 
خ�صومات  ت��و�ج��ه  ق�صية  نعرف  ل   ، �لفل�صطينية  �لق�صية 
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 كما تو�جه ق�صية فل�صطين ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، 
. �لجز�ئر كانت تو�جه  ��قد�ش ق�صايانا  و�آخر ق�صايانا وهي 
�ل�صمير  ��ح���ر�ر  فرن�صا  ف��ي  ك��م  ولكن  �لفرن�صي  �ل�صتعمار 
�لجز�ئر ولكن في  �إل��ى جانب تحرير  �لقلم يقفون  و��ح��ر�ر 
فترة من �لفتر�ت .. ��ميركا ��ي�صاً لم�صالحها �لعالمية وقفت 
�إلى جانب جبهة �لتحرير �لجز�ئرية ، هذه من ��كبر ق�صايانا 
فل�صطين  ق�صية  ��م��ا   . و�جهت  ما  وت��رون   ، �لجز�ئر  ق�صية 
�صو�ء  متكتالً  كله  �ل�صتعمار  �لدولي  �ل�صعيد  على  فتو�جه 
�لقوى تقف  . كل هذه  ��و فرن�صياً  ��و بريطانياً  ��ميركياً  كان 
با�متنا  �إيماننا  ولكن  �لم�صرد  �لم�صتت  �ل�صغير  �ل�صعب  ��م��ام 
�ل�مة  وث��رو�ت��ه��ا  بكنوزها  �لغنية  ب��روح��ه��ا  �لعتية  �لعربية 
�لعربية ما هي بالفقيرة روحياً ول مادياً هي ��مة �صخية هي 
��مة كريمة .. هي ��مة معطاءة تبذل �ل�مو�ل و�ل�رو�ح ولكن 
�إذ� كانت �ل�مة  ��ن ور�ء تحرير فل�صطين  �لإخ��و�ن  ��يها  ثقو� 
�لعربية ونحن  �ل�مة  �لعربية بكل قو�تها هناك طليعة لكل 

طليعة هذه �ل�مة �لعربية . 
ك��ب��رى على  م�����ص��اع��ب  ي��ج��د  ل��ت��ح��ري��ر فل�صطين  �ل��ع��م��ل 
�ل�����ص��ع��ي��د �ل��ع��رب��ي وع��ل��ى �ل�����ص��ع��ي��د �ل���دول���ي ، وف���ي ك���ل يوم 
ن�صهد كثير�ً من �ل�صو�هد على هذه �لم�صاعب . قبل ثالثة 
�لإ�صر�ئيلية  �لع�صابة  رئي�ش  ت�صريح  قر��تم  قد  لعلكم  ��ي��ام 
��ب��و�ب �لبيت �ل�بي�ش مفتوحة على  �إن  �إ�صكول .. وهو يقول 
م�صر�عيها ل� » �إ�صر�ئيل « دوماً نحن �ل�صباب حين نتحدث عن 
 دورنا . علينا ��ن نعي ��عماق هذه �لق�صية و��ن نعي ��بعادها . 
�إ���ص��ك��ول ي��ق��ول ب����ا�ن ��ب�����و�ب �ل��ب��ي��ت �ل�ب��ي�����ش م��ف��ت��وح��ة على 
م�صر�عيها ما هذه ببدعة ول هذه ب�صاللة ما هذه بظالمة 
جديدة ذلك �متد�د ل�صيا�صة �لوليات �لمتحدة و�صيرتها مع 
��ن تكون  .. لي�ش غريباً  �لعربية ومع �صعب فل�صطين  �ل�م��ة 
��بو�ب �لبيت �ل�بي�ش مفتوحة على م�صر�عيها ل� » �إ�صر�ئيل « 
و » �إ�صر�ئيل « قد ولدت عام 1947 على فر��ش �لبيت �ل�بي�ش 
�إ�صر�ئيل « ومنذ  هنالك في حجر�ت �لبيت �ل�بي�ش ولدت » 
يوم مولدها ���صبح مقر�ً لرئي�ش �لوليات �لمتحدة ، ما هو 
بالعار من  لطخ  �لذي  �ل��صود  �لبيت  ولكنه  �ل�بي�ش  بالبيت 
هذ� �لظلم �لذي وقع على �صعبنا .. بيت ���صود حتى و�إن كنا 
 .. و�لح��ت��ر�م  �لتقدير  من  كثير�ً  �ل�ميركي  لل�صعب  نحمل 
فاإن كل �صعب في هذه �لدنيا كل �ل�صعوب بريئة كل �ل�صعوب 
�صميرها نقي وحي ، ولكن �صيا�صات ت�صيطر عليها . و�لوليات 
�لبيت  ول��ي��دة   » �إ�صر�ئيل   « قيام  ف��ي  �ل�صبب  كانت  �لمتحدة 
�ل�بي�ش » �إ�صر�ئيل « ربيبة �لبيت �ل�بي�ش . ولي�ش عجيباً ��ن 
تكون ��بو�ب �لبيت �ل�بي�ش مفتوحة على م�صر�عيها لإ�صكول 
تتلقى   » �إ�صر�ئيل   «  . �ل�صهيونية  زعماء  من  �إ�صكول  ولغير 
 �لعون من ��ميركا وتعي�ش » �إ�صر�ئيل « على معونات ��ميركا .. 
في  وج��دت   » �إ�صر�ئيل   « ��ن  منا�صبة  كل  في  ت�صيح  و��ميركا 
�ل�صرق �ل�و�صط لتبقى ولكن وجدت لتفنى و�صتفنى .. ل تفتا� 
�لوليات �لمتحدة عن ن�صرة » �إ�صر�ئيل « بكل ���صباب �لن�صرة 
�ل�لمانية  �لمعونات  �ل�ميركية  �لمعونات  وبالمال  بال�صالح 
على مدى ��ربعة ع�صر عاماً .. » �إ�صر�ئيل « ور�ءها في �لوليات 

ور�ءها  �ل�لمانية  �لإ�صر�ئيلية  �لتعوي�صات  �تفاقية  �لمتحدة 
��يها  و�ذك���رو�   . عاماً  ع�صر  ل�رب��ع��ة  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  كانت 
بثالثة  �ثني ع�صر عاماً  « قد عا�صت  �إ�صر�ئيل   « ��ن  �لإخ��و�ن 

�صر�يين .. ثالثة مو�رد رئي�صية من �لحياة : 
��ول��ه��ا ث��روت��ن��ا ن��ح��ن و��م��الك��ن��ا وم��دن��ن��ا وق��ر�ن��ا زيتوننا 
وكرومنا و��عنابنا وبرتقالنا . » �إ�صر�ئيل « عا�صت على �لثروة 
�ل�لمانية  �لإ�صر�ئيلية  �لتعوي�صات  على  ث��م  ��ولً  �لعربية 

 

ثانياً .. ثم على �لم�صاعد�ت �لع�صكرية و�لمالية من �لوليات 
�لمتحدة ثالثاً .. هكذ� كان �صا�ن �لوليات �لمتحدة على مر 
قا�صرة  �لم�صاعدة  تكون  ل�ن  مجالً  تترك  لم  حتى  �ل�صنين 
 على �ل��صلحة �لتقليدية و�إنما تعدتها �إلى �ل��صلحة �لذرية .. 
��قيم في   » �إ�صر�ئيل   « ل�  ذري��اً  ��ه��دت فرناً  �لمتحدة  �لوليات 
�لنبي روبين . و��نتم ��بناء فل�صطين تعرفون �لنبي روبين بين 
 يافا وبين غزة هنالك في ��ر�صنا �لطيبة .. هنالك في قريتنا .. 
هنالك في مروجنا .. في بلدنا في عقر د�رنا يقام فرن ذري 
لمن ؟ .. فرن ذري لكت�صاح �لعالم �لعربي .. فرن ذري �صد 
�ل�صعب �لفل�صطيني يهدى من �لوليات �لمتحدة . �ليور�نيوم 
وقوده ومادته وغذ�وؤه .. ممن ؟ .. تهديه �لوليات �لمتحدة 
وما هو بال�مر �لجديد  « ولذلك لي�ش بدعاً  �إ�صر�ئيل   « �إلى 
�ل�بي�ش  �لبيت  ��ب���و�ب  ��ن  ��ي���ام  ثالثة  قبل  �إ�صكول  يقول  ��ن 
مفتوحة على م�صر�عيها ل� » �إ�صر�ئيل « .. ماذ� يجب ��ن يكون 
جو�ب �ل�صعوب �لعربية على هذ� �لكالم .. ماذ� يجب ��ن يكون 
جو�ب �لحكومات �لعربية على هذ� �لكالم  .. ماذ� يجب ��ن 
 يكون لل�صعب �لفل�صطيني .. لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
حين تطرح �ل�صوؤ�ل على �ل�مة �لعربية حكومات و�صعوباً ما 
��ن تفتح كنوز �ل�مة  �ل�صوؤ�ل ؟ �لجو�ب  هو جو�بها على هذ� 

�لعربية تحت ت�صرف تحرير فل�صطين هذ� هو �لجو�ب .. 
�ل�م���ر عند ه��ذ� �لحد  �لمتحدة ل تترك ه��ذ�  �ل��ولي��ات 
�لجي�ش   ( مثالً  �ل�ردن  ت��زود  �لمتحدة  �ل��ولي��ات   . فح�صب 
�ل�ردني ( بال��صلحة �ل�ميركية بطائر�ت لعلكم قر��تم ��نباءها 
�لمتحدة  �ل��ولي��ات   .. �ل�صحف  ��خ��ب��ار  ف��ي  ورد  فيما  ��خ��ي��ر�ً 
�لطائر�ت  ه��ذه  عن  قالت  بريطانيا  بطائر�ت  �ل�ردن  زودت 
�إنها قديمة ومجددة ، فرن�صا قالت لقد ��فلتت هذه �ل�صفقة 
من ��يدينا وبهذ� كان �صباق بين �ختبار�ت �ل�صالح بين فرن�صا 
��ترك للم�صوؤولين  و��نا   . �لطائر�ت  و��ميركا على  وبريطانيا 
مجددة  قديمة  غير  ��و  قديمة  كانت  �إن  �لطائر�ت  مو�صوع 
�ل��ق��ادر على  �لحديث  �ل��ط��ر�ز  . هل هي من  ��و غير مجددة 
�ل�صمود وخو�ش �لمعركة . حديثي في هذ� ��تركه للم�صوؤولين 
في �ل�ردن ولكن �لغريب �لعجيب في �لبيان �ل�ميركي �لذي 
�لبا�صل  �ل�ردن��ي  �لجي�ش  �إلى  �ل�صالح  لتقديم  تبرير�ً  ي�صدر 
جي�صنا �لبطل . ما هي مبرر�ت تقديم �لطائر�ت �إلى �لجي�ش 
�ل�ردني .. ��ميركا في �لما�صي و�إلى حين كانت تتحدث عن 
تزويدنا بال�صالح .. ) تزويد بع�ش �لدول �لعربية ( لت�صتعمل 
بع�ش جيو�صنا  ��ن  تعلمون  و��نتم   . �لغربي  �ل�صالح  جيو�صها 
�صالحها �صرقي وبع�ش جيو�صنا �صالحها غربي .. لكن �صرقياً 
كان ��م غربياً هو �صالح عربي با�يدي �لجيو�ش �لعربية ذلك ل 
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�صك فيه وذلك ل ريب فيه . �إلى حين قريب كانت �لوليات 
�لجانب  بين  ت���و�زن  ب��اإق��ام��ة  �ل�صالح  ت��زوي��د  تبرر  �لمتحدة 
منطق  �لمنطق  ه��و  ه��ذ�  ك��ان   ..  » �إ�صر�ئيل   « وبين  �لعربي 
��خير�ً  �إ�صر�ئيل « وبين �ل�مة �لعربية . ولكن   « �لتو�زن بين 
في هذه �لمرحلة �ل�خيرة �صمعنا منطقاً جديد�ً غريباً وكا�نما 
هو غريب في �لخيال منطق غريب تقدمه �لوليات �لمتحدة 
في بيانها �ل�خير ��نها لحظت تدفق �ل��صلحة �ل�صرقية على 
منطقة �ل�صرق �ل�و�صط وكذلك من ��جل قيام �لتو�زن فاإنها 
��ي منطق هذ�   . تزود �لجي�ش �ل�ردن��ي بالطائر�ت �لحديثة 
 و��ية خطة هذه ؟ لي�ش هناك غدر يبيت في دم�صق على عمان ، 
�صعب  وع��ل��ى  ع��م��ان  ب��غ��د�د على  ف��ي  ي��دب��ر  لي�ش هنالك مكر 
 �ل�ردن .. لي�ش هنالك عدو�ن يبيت في �لقاهرة على �ل�ردن ، 
بم�صاعرها  يخفق  �لعربية  �ل�م��ة  من  جزء  هو  �ل�ردن  �صعب 
وبخلجات �صميرها . ما معنى هذ� �لكالم �لتو�زن بين عمان 
وبين دم�صق وبين بغد�د و�لقاهرة .. حقاً �إن �لقاهرة وبغد�د 
�لجي�ش  �إل��ى  ي��ورد  �ل��ذي  و�ل�صالح  �صرقية  ���صلحتها  ودم�صق 
��بناء  من  هو  �ل�ردن  جي�ش  لكن  ��ميركي  �صالح  هو  �ل�ردن���ي 
�ل�صعب نحن هنا نحيي �لجي�ش �ل�ردني �صباناً و��فر�د وجنود�ً . 

 

ل��ن تغير م��ن �لجي�ش �ل�ردن����ي قلبه  �ل��ط��ائ��ر�ت �ل�م��ي��رك��ي��ة 
وجنانه وجو�رحه . نحن نعد �لجي�ش �ل�ردني ليوم �لتحرير 
في  �صتظل  ه��ذه  �ل�ميركية  و�ل��ط��ائ��ر�ت  �لتحرير  ولمعركة 
��بناء جي�صنا  �لم�صدودة من  �لزنود �لمجدولة و�ل�صو�عد  يد 
��نها  ��ميركا  تظن  ل   . �ل�ردن  جي�ش  �لتحرير  جي�ش  �لبطل 
و�لجيو�ش  �ل�ردن����ي  �لجي�ش  بين  ت��و�زن��اً  تقيم  ��ن  ت�صتطيع 
.. كل  وف��ي م�صر  �صورية  وف��ي  �لعر�ق  �ل�خ��رى في  �لعربية 
 .. ه��ر�ء كبير  ه��ذ�   ، �لتحرير  �لجيو�ش هي في خدمة  ه��ذه 
�إذ� كانت ��ميركا تتكلم عن تو�زن ونحن نرف�ش هذ� �لتو�زن 
تو�زن  ��ي  ل�ن  �لعربية  �ل�م��ة  وبين   » �إ�صر�ئيل   « بين  ��ي�صاً 
بين عالم عربي مئة مليون يقيم في �صبه قارة من �لمحيط 
�إلى �لخليج �صعوب م�صتقرة على ��و تعي�ش بحقها في وطنها 
�لع�صابة  وبين هذه  كلها  �لعربية  �ل�م��ة  بين  ت��و�زن هذ�  ��ي 
 �ل��ت��ي ل ت��ق��وم ب�����ص��ورة �صرعية ع��ل��ى ��ر���ص��ن��ا وع��ل��ى وط��ن��ن��ا ! 
 نحن نرف�ش هذ� �لمنطق .. منطق �لتو�زن بين » �إ�صر�ئيل « 
��ن  ��ي�صاً  قاطعاً  رف�صاً  نرف�ش  ولكننا  �لعربي  �لعالم  وبين 
يكون في خيال �لوليات �لمتحدة- كثير�ً ما يكون في خيالها 
كثير من �لباطل- تو�زن بين �ل�ردن وبين �ل�صعوب �لعربية . 
وقد �صاء فا�ل �لوليات �لمتحدة و�صاء ظنها ��ننا �صعب و�حد 
و��م��ة و�ح��دة ووط��ن و�ح��د وم�صير و�ح��د ون�صر و�ح��د .. ل 
ينطلق هذ� �لكالم ل�مد �صو�ء على جي�صنا �ل�ردني �لبطل ول 
على �صعبنا في �ل�ردن �لبطل غرب �لنهر و�صرق �لنهر كل ما 
في تلك �لديار من جي�ش ومن �صعب ومن ��ر�ش هو مكر�ش 
لمعركة �لتحرير .. �إن جي�ش �ل�ردن من �لذكاء ومن �ل�صجاعة 
دليالً  نجد  ي��وم  كل   . �ل�حاييل  ه��ذه  عليه  تنطلي  ل  بحيث 
�صاطعاً على ��خوة �لدم �لتي تجمعنا على زمالة �ل�صالح �لتي 
تربط قلوبنا . يوم كنت في �ل�ردن في �ل�صهر �لفائت دعوت 
��ولهما  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ش  من  جي�صنا  من  �ثنين 

�لتحرير  جي�ش  ح��رب  ��رك��ان  رئي�ش  �لجابي  �صبحي  �لعقيد 
وحد�تنا  ��ه��م  وه��و  ح�صين  ل��و�ء  قائد  وثانيهما  �لفل�صطيني 
في �صورية .. دعوتهما �إلى مدينة �لقد�ش للت�صاور معهما في 
�صوؤون منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . �ثنان : رئي�ش �ل�ركان 
وقائد قو�تنا في دم�صق ومعهم �ل�صيارة �لع�صكرية �ل�صغيرة 
عليها لوحة جي�ش �لتحرير وي�صوقها فتى من ��بناء فل�صطين 
مجند فد�ئي ، لهم على ميمنة ��كتافهم �صارة جي�ش �لتحرير 
منذ دخلو� �لحدود �ل�ردنية �إلى �لقد�ش و�إلى عمان و�إلى ما 
حولها من مدن وقرى و�إلى عودتهما عن طريق �لرمثا �إلى 
�صورية وما يلقاهما ��ردني فل�صطيني �إل وينهال على ��كتافهما 

مقبالً �صارة جي�ش �لتحرير . 
ولقد �صادف ��ن نفد �لبنزين من �صيارة جي�ش �لتحرير 
لوحة  وعليها  �لتحرير  لجي�ش  تابعة  ع�صرية  �صيارة  وه��ي 
جي�ش �لتحرير ، ودخلت هذه �ل�صيارة �إلى محطة بنزين تابعة 
للجي�ش �ل�ردني ، وملئ خز�ن �صيارة جي�ش �لتحرير ، وقّدم 
رئي�ش ��ركان جي�ش �لتحرير �لح�صاب .. قدم �لح�صاب فرف�ش 
لجي�ش  مجاناً  ه��ذه   : وق��ال  �لبنزين  محطة  عن  �لم�صوؤول 
 �لتحرير ، تدل على هذ� هذه �لإ�صار�ت �ل�صغيرة �لكبيرة .. 
معناها  وف��ي  م��غ��ز�ه��ا  ف��ي  كبيرة  ولكنها  حتماً  �صغيرة  ه��ي 
��ن زمالة �ل�صالح بين  ���صمى معناها ومغز�ها تدل على  وما 
جي�ش �لتحرير وجي�ش �ل�ردن زمالة �لدم تجمعهم �لر�بطة 

�لو�حدة .. �لميد�ن �لو�حد .. �لمعركة �لو�حدة .. 
و�إذ� كان �صا�صة و��صنطن من و��صنطن عن بعد يخططون 
با�ن تكون هنالك فرقة بين �لجي�ش في �ل�ردن وبين �لجيو�ش 
�لعربية ��و ��ن تكون هنالك فرقة بين جي�ش �لتحرير وجي�ش 
و�حد  جي�ش  نحن   ، ف��ا�ل��ه��م  وخ���اب  ظنهم  ���ص��اء  فقد  �ل�ردن 

ومعركة و�حدة وم�صير و�حد ون�صر و�حد �إن �صاء �هلل .. 
ل ��طيل عليكم �لحديث كثير�ً .. وقد كان بودي لو �ت�صع 
��ن  �لجامعة  ��ن عليكم و�جبات كثيرة في  ��علم  و��ن��ا  �لمجال 
��طيل �لحديث عليكم ، لكني ل ��ترك هذه �لندوة و��نا ��تحدث 
��دعو  ��ن  قبل  �ل��ن��دوة  ه��ذه  ��ت���رك  ��ن  ��ري���د  ، ل  �إليكم  جال�صاً 
فل�صطين هذ�  ��دع��و طالب  ��ن  �ل�صيف  هذ�  فل�صطين  �صباب 
 .. ينتظركم  ح��دث  �إل��ى  �ل�ردن  ف��ي  طالبنا  خا�صة   �ل�صيف 
مع�صكر�ت  مع  موعد  على  ��نتم   . ينتظرونه  وه��م  ينتظرهم 
كان  �لما�صي  �ل�صيف  ف��ي   . �ل�ردن  ف��ي  و�ل��ط��الب  �ل�صباب 
�ل�صباب  مع�صكر�ت  ف��ي  غ��زة  ف��ي  ي��درب��ون  وط��الب��ن��ا  �صبابنا 
�لعربية  �لجمهورية  في  هنا  مع�صكر�ت  في  كذلك  ويدربون 
�ل�ردنية  �لحكومة  م��ع  �ل�خ��ي��رة  مباحثاتنا  وف��ي  �لمتحدة 
��صتطعنا ��ن ن�صل في �تفاقنا �إلى ��ن تقيم منظمة �لتحرير 
 .. �ل�ردن  ف��ي  و�ل��ط��الب  لل�صباب  مع�صكر�ت  �لفل�صطينية 
وفي  جبالنا  على  لكم  �ل�صيف  هذ�  �لمع�صكر�ت  هذه  �صتقام 
�ل�ر�ش  ت�صاهدون  ربوعنا حيث هناك  �لجميلة وفي  ودياننا 
ولن   .. مخيماتنا   .. مع�صكر�تنا  �صنقيم  هنالك   .. �لطيبة 
�إلى �لم�صرق �صتفتح  �إلى �لم�صرق ول نو�فذها  ��بو�بها  تكون 
هذه �لمخيمات و��بو�بها �إلى �لغرب ونو�فذها �إلى �لغرب �إلى 
��ر�صنا �لطيبة . �إن �تفاق �لمنظمة مع �ل�ردن لم يكتبه رئي�ش 
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�لمنظمة وحده ولو كان وحده لف�صل �لحو�ر بين �لمنظمة 
�لذي  �إن   .. �لتنفيذية وحدها  �للجنة  تكتبه  .. ولم  و�ل�ردن 
كتب هذ� �لتفاق هو �ل�صعب هو �لذي كان ور�ء هذ� �لتفاق 
 ول����وله ل��م��ا ��م��ك��ن �ل��و���ص��ول �إل���ى �لت��ف��اق .. ل��ق��د ك���ان ور�ء 
�ل�ردنية  �لحكومة  مع  جدلنا  وور�ء  ��بحاثنا  ور�ء   .. حو�رنا 
 .. �لتفاقية  ببنود هذه  يطالب  متحد�ً  كله متما�صكاً  �صعبنا 
�إن �لذي وقع هذه �لتفاقية هو �ل�صعب ولقد �نتهت مرحلة 
�لتفاق و�نتهت مرحلة توقيع �لتفاق ، و�ل��صئلة تا�تيني من 
كل حدب و�صوب في �لعالم �لعربي من ��بناء فل�صطين ما هو 
�ل�صمان ��ن تنفذ �لحكومة هذ� �لتفاق ، ��نتم �لآن تبت�صمون 

��م���ام���ي ل�ن����ي ��ع��ل��م ��ن ه���ذه �ل����ص��ئ��ل��ة ف��ي ���ص��دورك��م وعلى 
؟   .. �لتفاق  �ل�ردن هذ�  لتنفيذ  �ل�صمانة  ، ما هي  ��ل�صنتكم 
��يها �لإخو�ن �إن �لذي كان ور�ء �لتوقيع �صيكون ور�ء �لتنفيذ 

�ل�صعب .. �ل�صعب هو �ل�صمانة ... 
��ختم بال�صكر للعميد و�إخو�نه �ل��صاتذة ، و��ختم بال�صكر 
 ، فل�صطين  طلبة  ر�ئ��د  حجازي  �لعزيز  عبد  للدكتور  كذلك 
وكما كنت و��نا ��قبل فقط لهنيهة من هذ� �لحديث ��ن ��كون 
��قول للحاروني و�إخو�نه و�لر�ئد حجازي �صيكونون   ، �صيفاً 

�صيوفنا في فل�صطين وقد تحررت . 
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