كلمة ال�شقيري التي وجهها �إلى الم�ؤتمر الخام�س ع�شر للطلبة العرب

في مدينة بولدر  -كولورادو في الواليات المتحدة الأميركية في 1966/8/29
�أيها الإخوة
�أحييكم تحية العروبة وفل�سطين والتحرير ،
تحية من حبة القلب �إلى حبة القلب ،
�إليكم �أنتم �أبناء الأمة العربية – حملة ر�سالتها وم�شاعلها
عبر المحيط  ،وعبر البحار والقفار  ،في الواليات المتحدة
الأميركية .
�أحييكم با�سم منظمة التحرير الفل�سطينية  ،وبا�سم كل
�أخ من �إخوانكم فيها  ،وبا�سم كل مواطن عربي فل�سطيني
حيثما حل في �أر�ض اهلل الوا�سعة .
و�إنه لمن دواعي فخري واعتزازي �أن �أ�سجل هنا  ،في �صدر
تحيتي هذه �إليكم �أنكم �أنتم يا �أبناءنا الطلبة في المهاجر –
و�إخوانكم الذين �سبقوكم  ،و�أولئك الذين �سيلحقون بكم � ،أول
من �أر�سى الحجر الأ�سا�س لمنظمة التحرير الفل�سطينية ،
ذلك �أنكم و�إخوة لكم �سبقوكم  ،كنتم الدعامة الكبرى للكيان
الفل�سطيني  ،ناديتم به وث َّبتم قواعده  ،ور�سختم دعائمه في
وج��ود دول��ي م�شحون بالم�صاعب والمتاعب  ،وم��ن خالل
�أو�ضاع عربية لم تكن تحمل في طياتها �إال القليل القليل
من عالئم الطم�أنينة واالرتياح  .ف�إليكم يا �أبناءنا و�إخوتنا ،
العاملين المجدين  ،ال�سائرين على درب الكفاح والن�ضال ،
تحية �أبناء هذا الكيان الذي كان حلما ً ف�أ�صبح حقيقة ماثالً
للملأ  ،وال ��ذي ك��ان وه��م ال��وه��م  ،ف ��إذا ب��ه ال�ي��وم – بف�ضل
�إيمانكم وعزماتكم – بناءً �شامخا ً متناميا ً مع مرور الأيام
مت�صاعدا ً �أبدا ً نحو �أمجاد جديرة بها �أمة �أنجبت  ،وتنجب
في كل يوم � ،أ�شباال ً و�أبطاال ً هم عنوان عزها وفخارها .
و�إن ��ي لأع�ل��م  ،علم اليقين � ،أن�ك��م ت�ت��وق��ون جميعا ً �إلى
معرفة ولو �شيء من �أخبار منظمتكم هذه منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،التي ولدت منذ عامين اثنين فقط في ظروف
ع�سيرة لق�ضية ما ع��رف التاريخ لها مثيالً  ،على كثرة ما
عرف وما روت �صفحاته من حكايات البغي والجور والظلم
والطاغوت  ،ق�ضية ال مثيل لها في وقاحة عين الباطل على
الحق  ،وفي الجر�أة على الت�آمر وطي الحقائق وتزويرها .
و�إن��ه لمن دواع��ي ��س��روري واع �ت��زازي �أن �أن�ه��ي �إليكم يا
�إخواني �أن منظمة التحرير الفل�سطينية التي انبثقت عن
�إرادة ال�شعب الفل�سطيني في الم�ؤتمر الوطني الأول بالقد�س
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منذ عامين ون�صف ال�ع��ام  ،وتبناها م�ؤتمر القمة العربي
الثاني في الإ�سكندرية في مطالع �أيلول � /سبتمبر  ، 1964قد
خرجت من دور الإن�شاء والت�أ�سي�س �إلى دور البناء والتعزيز ،
خرجت من دور التململ في خاطر القليل القليل من النا�س
�إلى دور التبلور في �ضمير كل فل�سطيني والوجود الفعلي في
الحقلين العربي والدولي  ،ي�شد �أزرها كل مواطن بعزيمته
وم�ضائه ويذود عنها بروحه ودمائه  ،ويرى فيها �أمله الحلو
الكبير الذي طال انتظاره له والذي يواعده مع اليوم الكبير
 ،يوم الكفاح الم�سلح  ،يوم التحرير  ،تحرير فل�سطين .
لقد �أ�صبحت المنظمة منظمة ال�شعب ب�أ�سره  ،بل منظمة
الأمة العربية كلها  ،الكل ملتف حولها عاقد خنا�صره عهدا ً
وف�أال ً و�إيمانا ً  .و�أبرز دليل على ذلك – �إلى جوانب التفاف
ال�شعب ب�سائر طبقاته وف�ئ��ات��ه ح��ول�ه��ا – ال�ت�ف��اف القوى
ال�ث��وري��ة جميعها حولها  ،وه��ي ق��وى ذات طابع عربي عام
كلها  ،ما ي�ؤكد �أن المنظمة �أفلحت في ا�ستقطاب جميع هذه
القوى العاملة من حولها  ،ا�ستعدادا ً ل�ساعة ال�صفر � ،ساعة
االنطالق نحو ربوع الوطن ال�سليب .
�إخواني ،
لو ك��ان المجال يت�سع ل�سردت لكم الكثير من منجزات
المنظمة  ،ولكنها كلمة تحية ال تت�سع لذلك كله  ،و�أنا على
ثقة تامة �أنكم جميعا ً تتابعون �أخبارها وتراقبون ن�شاطها
وتعملون على التعزيز من �ش�أنها والدفع من ن�شاطها وحركتها
 .ويكفيني ف��ي ه��ذه العجالة �أن �أ�شير �إل��ى جي�ش التحرير
الفل�سطيني ال��ذي �أ�صبح ق��اع��دة متينة ليوم التحرير  ،بل
الطليعة ال�ضاربة لمعركة التحرير  ،وفيه الآالف العديدة
من �إخوة لكم تهفو قلوبهم الليل مع النهار �إلى يوم يكتب لهم
فيه �شرف اال�ست�شهاد في �سبيل �أ�سمى غاية و�أنبل هدف .
و�أ�ؤكد لكم في ختام كلمتي هذه  ،رغبتنا الأكيدة ورجاءنا
الوطيد في �أن تكونوا با�ستمرار على �صلة معنا  ،تزودوننا
بملحوظاتكم ومقترحاتكم وت�صويباتكم  ،معاهدين �إياكم
على �أننا لن نترك �شيئا ً فيه الخير �إال وحملناه على مهجنا
و�أرواحنا  ،نعمل على تحقيقه في �سبيل خير العروبة وتحرير
فل�سطين .

