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

�إخواني الأ�ساتذة و�أخ��وات��ي و�إخ��وان��ي من الطالب ومن
ال�شباب �أج�ل����س �أم��ام�ك��م و�أن ��ا �أح����س �أن�ن��ي �أج�ل����س بين يدي
�آم��ال الأم��ة العربية كلها � ..أجل�س �أمامكم و�أن��ا �أرى �شبابنا
بعزماتهم و�إيمانهم  ..و�أرى في بريق عيونهم  ..و�أرى في
ت�صميمهم �أم��ل الأم��ة العربية الكبير ف��ي تحرير الوطن
العربي الكبير وف��ي توحيده � ..أجل�س �أم��ام�ك��م و�أن��ا ٍ
�شاك
و�شاكر � ..شاكر لهذه الحفاوة التي �ألقاها من الأخ العميد
والأ�ساتذة � ،شاكر لهذه الحفاوة منكم جميعا ً � ،شاكر للعميد
و�إخوانه ما يبذلون من عون ومن ت�أييد ما يبذلونه من جهد
كله �إيمان �صادق وعزيمة في بناء �أجيالنا ال�صاعدة لتحمل
ر�سالة العرب الكبرى � ،شاكر لكل هذا � ..شاكر لهم عنايتهم
ب�أبناء فل�سطين وهم �أبنا�ؤهم � ..شاكر هذا الجهد الذي تجلى
في م�صر وفل�سطين � ..شاكر للكثير من الأنباء  ،والب�شائر
إلي الأخ العميد في حديثي معه عن ن�شاط �أبناء
التي حملها � ّ
فل�سطين  ...وعن تقدمهم في مجال النجاح  ..كان يذكر لي
قبل هنيهة �أن الأول في كلية التجارة �أجمع كان فل�سطينيا ً ..
و�أنه عر�ض عليه �أن يكون معيدا ً في كلية التجارة  ..رئي�س
منظمة التحرير الفل�سطينية يزجي �إلى العميد و�إخوانه بل
�إلى الجامعة كلها ال�شكر با�سم �شعب فل�سطين لهذه الفر�ص
الكبيرة التي تفتح �أم��ام عبقريات �أب�ن��اء فل�سطين لتتجلى
وتتج�سد وت�أخذ مكانها الرفيع في هذا المعهد الرفيع .
ذلك ما �أنا �شاكر له  ..وما �أنا حامد له بكل جوارحي ..
من �صميم قلبي ومن �أعماق �ضميري  ..ولكني ٍ
�شاك �أي�ضا ً ..
و��ش�ك��واي �إليكم �أبثها �إل��ى العميد و�إل��ى �إخ��وان��ه  :لمرتين
�سمعتها قبل �أن �أبد�أ حديثي �إليكم يو�صف فيه رئي�س منظمة
التحرير الفل�سطينية بال�ضيف الكبير  ..ما �أنا ب�ضيف هنا ..
رئي�س منظمة التحرير معكم لي�س �ضيفا ً و�إنما العميد هو
�ضيفي في هذه القاعة الآن ...
وح �ي��ن �أق � ��ول �إن ال�ع�م�ي��د ال �ح��ارون��ي ه��و ��ض�ي�ف��ي و�أن ��ا
م�ضيفه  ..وال�ضيف �أ�سير المع ّزب كما يقول المثل العربي ..
ول�ك�ن��ه �أ��س�ي��ر ح��ر طليق  ..م��ا �أق ��ول ه��ذا م �ج��ازا ً وال كناية
وال ا�ستعارة  ..وم��ا �أغنى لغة العرب بالكنايات والمجازات
واال�ستعارات � ..أقول هذا عن حقيقة �أ�صيلة عريقة  ..هنا في
هذه الجامعة وفي كل جامعات الأمة العربية تبنى الوحدة
العربية تبنى بكم �أن�ت��م طالبنا �أن�ت��م �شبابنا �أن�ت��م طالئع
الوحدة العربية  ..وهذه الجامعة هي الم�صنع الأول للوحدة
العربية .
ف�إذا كانت هنا تبنى الوحدة وحقا ً �إنها تبنى هنا  ..ول�ست
غريبا ً عن ه��ذه ال��دار وال �ضيفا ً على ه��ذه ال��دار  ..كلنا في

ه��ذا الحفل �سواء  ..كلنا في ه��ذا الجمع �سواء ال ف��رق بين
�ضيف وال م�ضيف هنا تبنى الوحدة العربية وبكم تبنى هذه
الوحدة وهنا حين �أتطلع �إليكم �أيها ال�شباب و�أيها الطالب ..
�أتطلع �إل��ى ق�سماتكم �أتطلع �إل��ى نظراتكم المملوءة بالعزم
وبالت�صميم  ،ماذا �أرى في هذه الوجوه التي �أمامي  ..ماذا
�أرى و�أ�سمع في هذه الهتافات التي تنطلق من حناجركم ..
�أرى �أمل الأمة العربية الكبير في الوحدة العربية الكبرى
ت�شمل الوطن العربي الكبير من المحيط �إلى الخليج هذا ما
�أراه �أمامي لأنكم هنا تدر�سون حقا ً وتتعلمون حقا ً وتتثقفون
حقا ً ولكن ثقافة �أكبر وعلما ً �أكبر ي�سود �أرواحكم و�ضمائركم ،
وثقافة في الوحدة العربية وم��ا �أكثر جوامعها التي تقوم
بيننا م��ا �أك �ث��ر ه��ذه ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت���س��ود خلجاتنا وتملأ
�أفئدتنا وجوارحنا في الوحدة العربية الكبرى ال�شاملة ..
�أبناء فرن�سا يلتقون في جامعة ال�سوربون ويتكلمون اللهجات
المتعددة لهجات اللغة الإفرنجية وعلى ق�سماتهم ال�سحنات
المختلفة  ،ولكن الوحدة الفرن�سية تجمعهم � ..أبناء �أميركا
في ال��والي��ات المتحدة يجتمعون في « ه��ارف��رد » مثال ً وما
�أكثر تباين لهجاتهم  ..لهجات ال�شمال ولهجات الجنوب ..
ولهجات ال�شرق ولهجات الغرب ولن يتفاهموا فيما بينهم
�إال �إذا تكلموا الف�صحى الأميركية  ..و�أب�ن��اء الإنجليز في
�أك�سفورد وف��ي كمبريدج لهجاتهم مختلفة متباينة بقطع
النظر عما وراءه��م من تاريخ �سالف  ،هذا �إ�سكتلندي وهذا
�إنجليزي وهذا �إيرلندي ولكن الوحدة الجامعة تجمعهم ..
�أنتم هنا ما �أكثر الجوامع التي تجمعكم وما �أق��ل الفوارق
التي تفرقكم � ..أنتم اللبنة الأولى في الوحدة العربية وتبنى
هنا هذه الوحدة � ..أنتم طالئعها  ،واعلموا �أيها الإخوان �أنه
قد �سبقكم �أجيال كثيرة من الطالب وال�شباب كثير منهم
من الذين التقوا في الآ�ستانة �أيام حكم الدولة العثمانية ،
وكثير منهم التقى في ال�سوربون في باري�س كذلك �أيام حكم
الدولة العثمانية � ،شبابنا �أولئك وطالبنا �أولئك هم الذين
كانوا ر�سل التحرير في الوطن العربي وحرروا �أكثر �أجياله ..
و�أك�ث��ر �أج��زائ��ه  ..ولكن ق��د انتقل �إليكم �شرف �أك�ب��ر انتقل
�إليكم �شرف �أعظم و�أخطر  ،انتقل �إلى �أكتافكم هو تحرير ما
بقي من الوطن العربي وفي الطليعة فل�سطين ال�سليبة ..
و�إن دورك��م ف��ي تحرير فل�سطين ال�سليبة ي�ب��د�أ هنا �أي�ضا ً
وي�صنع هنا �أي�ضا ً ويمار�س هنا �أي�ضا ً  ،ال تح�سبوا �أنكم هنا
من�صرفون �إلى التجارة  ..هنالك تجارة �أكبر  ..وهل �أدلكم
على تجارة تحرير الوطن العربي ب�أ�سره من المحيط �إلى
الخليج  ..هذه تجارتنا  ،هي تجارتنا الرابحة النتي ن�سعى
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�إليها جميعا ً ونعمل لها بكل جوارحنا وبكل �ضمائرنا  .لي�س
العلم وحده لي�ست الثقافة وحدها هي رائدنا هي �سبيلنا هي
�سالحنا ولكن هنا يبد�أ دوركم هنا في هذا المعهد وفي غيره
من المعاهد � .إن تحرير فل�سطين هي ح��رب علمية حرب
ُل ّبها العلم لحمتها العلم �سداها العلم  ،لم تعد الحرب اليوم
فار�سا ً لفار�س وال مبارزا ً لمبارز  ..لم تعد ج�سدا ً �أمام ج�سد
و�شجاعة �أم��ام �شجاعة وبطولة �أم��ام بطولة  ..ب��ل ل��م تعد
جي�شا ً�أمام جي�ش  ..الحرب اليوم في المختبر  ..الحرب اليوم
هي ح��رب العلم  ..في �صبيحة ه��ذا اليوم لعلكم قر�أتم في
ال�صحف العلماء في �أميركا يلتقون بالخبراء الع�سكريين ،
ليكون العلم فيه �إيماننا وعزمنا وجدنا لم يكن هناك تكاف�ؤ
القوى بين �شعب فل�سطين الذي كان يكافح وحده وكان يكافح
بما كان يقع بيده من �سالح  ،وا�ستمعتم �إلى الأخ العميد وهو
يتحدث عن كفاح م�صر في الـ  19وفي الـ  20ولم يكن �سالح
ال�شعب �إال الع�صي ي�سدد �إل��ى ��ص��دور الخونة ك�ف��اح �شعب
فل�سطين كان بما يقع ب�أيدينا من ال�سالح  ..لم يبق �شاب منا
وال رجل وال امر�أة �إال واقتحم ميدان المعركة في �شوارع يافا
وفي نابل�س وفي جنين وفي طولكرم وفي القد�س وفي كل
جبل وفي كل رابية �شهيد و�شهيدة �إيذانا ً ب�أن �شعب فل�سطين
ما �سقطت منه الراية �إال بعد �أن نفدت ذخيرته ونفد �سالحه ،
فما خرج من وطنه جبانا ً وال رعديدا ً ولكنه خرج مجاهدا ً
بعد �أن �أ�صبحت قوى اال�ستعمار وقوى ال�صهيونية تفوق ما
عندنا من قوة وتفوق ما عندنا من طاقة �أمام الرعب و�أمام
الحديد و�أم ��ام ال�ن��ار و�أم ��ام ال�ب�لاء الكبير بكل م��ا يمار�سه
اال�ستعمار من خبراته لتمريره ومن بط�شه ومن جوره هذا
ال�شعب البطل بقي يقاتل �إلى �آخر يوم من بقائه في وطنه ،
وعبد القادر الح�سيني ال��ذي نحتفل اليوم بذكراه الثامنة
ع�شرة ما �سقط �أمام جحافل اليهود �إال بعد �أن نفدت ذخيرته
و�أ��ص�ب��ح �سالحه قطعة م��ن ح��دي��د  .ه��ذا ه��و ك�ف��اح ال�شعب
الفل�سطيني  ،ما غلب على �أمره جبنا ً وال غدرا ً وال ا�ستكانة
ولكن غلب على �أمره بعد �أن نفدت منه الطاقات وا�ستنفدت
منه كل الكفاءات وهام على وجهه في الوطن العربي وحلت
النكبة وك��ان��ت تلك المرحلة التي ر�أيتموها ف��ي ال�صور ..
المرحلة الأولى مرحلة الكفاح لثالثين عاما ً خلفها �شعبنا ،
وال�صهيونية �أرجفت واال�ستعمار �أف�شى الأراجيف وما �أكثر
�أراجيف اال�ستعمار ب�أن �شعبنا قد باع و�أنه وباع �أر�ضه  ،وقد
ر�أي�ت��م في اللوحات وف��ي الأرق��ام وف��ي الإح�صاء وه��ذه كلها
م�أخوذة من �سجالت الأم��م المتحدة ولي�ست �أرقاماً عربية
وال �أرقاما ً فل�سطينية ولكنها �أرقاما ً للأمم المتحدة �شعب
فل�سطين �صمد ثالثين عاما ً فما باع �إال  %4من �أر�ضه وهذه
الـ  %4على الأغلب ملكها كثيرون من الذين كانوا يقيمون
خارج فل�سطين ف�شعبنا ما باع �أر�ضه ولكن �شعبنا خلط �أر�ضه
بدمائه حتى ا�ستنزفت دما�ؤه ..
المرحلة الثانية ال �أحدثكم عنها كثيرا ً يا �أبناء العروبة
ويا �أبناء فل�سطين لأنكم ع�شتم هذه المرحلة مرحلة الفراق
الكبير ف��ي ق�ضية فل�سطين مرحلة النكبة وت���ش��رد �شعب
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فل�سطين في �آف��اق الوطن العربي الكبير  .لقد ع�شتم هذه
المرحلة الثانية ب�سقوط الزمام من يد ال�شعب الفل�سطيني
ب�ضياع ذاتية ال�شعب الفل�سطيني لئال يمار�س العمل القومي
لق�ضيته  ..وامتدت ه��ذه المرحلة �سبعة ع�شر عاما ً طواال ً
كان ال�شعب فيها بعيدا ً عن ق�ضيته وكانت الق�ضية بعيدة عن
�شعبها  ..ال�شعب ال يمار�س تنظيم ذاته ..
ال�شعب ال ي��وح��د �صفوفه  ،ال�شعب ال يعمل لق�ضيته
ف��ي درب ال�ك�ف��اح وف��ي درب التحرير م�شرد م�شتت �إل��ى �أن
دعا الرئي�س عبد النا�صر �إلى م�ؤتمر القاهرة الأول  ..دعا
�إل��ى م�ؤتمر القاهرة فكان �إي��ذان �ا ً ببدء المرحلة الثالثة .
وه��ي مرحلة كفاح ال�شعب الفل�سطيني  ،وق��د وج��د ال�شعب
الفل�سطيني نف�سه �أمام فر�صته الكبيرة �أمام �أمله الكبير في
�أن ي�ضع يده على زمام ق�ضيته ويم�سك بكلتا يديه بق�ضيته
ي�صرف �أم��وره��ا ويتحمل م�س�ؤولياتها وي�شق درب الكفاح
من �أجلها  ..كانت هذه هي المرحلة الثالثة مرحلة الكفاح
وعنوان هذا الكفاح رمز هذا الكفاح هو قيام منظمة التحرير
الفل�سطينية ال�ت��ي ول ��دت ب�ي��ن الم�صاعب وب�ي��ن المتاعب
منظمة التحرير الفل�سطينية التي �ألقيت على درب غير
ممهد غير معبد  ..منظمة التحرير الفل�سطينية التي كان
عليها �أن تبد�أ من العدم و�أن تن�شئ كل �شيء من ال �شيء ..
منظمة التحرير الفل�سطينية التي تمار�س العمل من غير
�أر�ض ومن غير �شعب متجمع ومن غير �إرادة حرة متما�سكة ..
منظمة التحرير الفل�سطينية تن�ش�أ فريدة  ..تن�ش�أ وحيدة
م��ا �سبق �أن قامت هيئة تحرير بمثل م��ا قامت ب��ه منظمة
ال�ت�ح��ري��ر ف��ي ال�ت��اري��خ ال�ق��دي��م �أو المتو�سط وف��ي التاريخ
المعا�صر  .ك��ل ق�ضايا التحرير التي �شهدناها وعرفناها
ال�شعب متجمع على �أر�ضه وينهمر بعملية التحرير ولكن
�شعبنا تفرد بالنكبة وتفرد في بداية التحرير  ،وكان علينا
�أن نن�شئ الجيل ولي�س عندنا من مقومات الجيل �شيء وكان
علينا �أن نن�شئ مكاتبنا  .وقد ر�أيتم اللوحة  ..هنا في مقر
القد�س المقر ال�ع��ام لمنظمة التحرير وال�خ�ي��وط ممتدة
�إل��ى بكين �شرقا ً و�إل��ى نيويورك غربا ً  ،هذه مكاتب منظمة
التحرير الفل�سطينية التي �أن�ش�أتها من العدم و�أن�ش�أتها بكل
جهد وبكل �ضمير  .كانت هذه هي ال�صعوبات الكبرى التي
تقف امام منظمة التحرير الفل�سطينية  ،ونحن في عالمنا
العربي الذي يت�صارع �شبابنا فيه بالثورية وتت�صايح طالئع
ال �ث��ورة ب��ال�ث��وري��ة يجب �أن يعلم ال�ع��ال��م كله �أن �أك�ب��ر عمل
ث��وري ق��ام ب��ه �شعب فل�سطين ه��و انبثاق منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،ولكن منظمة التحرير الفل�سطينية ال تترك
وحدها لت�سير في طريقها وال�صعاب كثيرة �أمامها وال�صعاب
على ال�صعيد ال�ع��رب��ي الر�سمي م��ا �أك�ث��ره��ا وم��ا �أوف��ره��ا ..
وال���ص�ع��اب ف��ي م�ق��اوم��ة « �إ��س��رائ�ي��ل » المنظمة المجهزة ،
ال�صعاب في مقاومة اال�ستعمار بكل خبراته وتجاربه التي
ك�سبها عبر الأجيال  .فيما مار�س من ا�ستعمار في �أفريقيا
و�آ��س�ي��ا  ..ال ي��وج��د ق�ضية ف��ي ال�ع��ال��م كله �صعبة ك�صعوبة
الق�ضية الفل�سطينية  ،ال نعرف ق�ضية ت��واج��ه خ�صومات

كما تواجه ق�ضية فل�سطين ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،
و�آخر ق�ضايانا وهي �أقد�س ق�ضايانا  .الجزائر كانت تواجه
اال�ستعمار الفرن�سي ولكن ك��م ف��ي فرن�سا �أح ��رار ال�ضمير
و�أح��رار القلم يقفون �إل��ى جانب تحرير الجزائر ولكن في
فترة من الفترات � ..أميركا �أي�ضا ً لم�صالحها العالمية وقفت
�إلى جانب جبهة التحرير الجزائرية  ،هذه من �أكبر ق�ضايانا
ق�ضية الجزائر  ،وت��رون ما واجهت � .أم��ا ق�ضية فل�سطين
فتواجه على ال�صعيد الدولي اال�ستعمار كله متكتالً �سواء
كان �أميركيا ً �أو بريطانيا ً �أو فرن�سيا ً  .كل هذه القوى تقف
�أم��ام ال�شعب ال�صغير الم�شتت الم�شرد ولكن �إيماننا ب�أمتنا
العربية العتية ب��روح�ه��ا الغنية بكنوزها وث��روات�ه��ا الأمة
العربية ما هي بالفقيرة روحيا ً وال ماديا ً هي �أمة �سخية هي
�أمة كريمة  ..هي �أمة معطاءة تبذل الأموال والأرواح ولكن
ثقوا �أيها الإخ��وان �أن وراء تحرير فل�سطين �إذا كانت الأمة
العربية بكل قواتها هناك طليعة لكل الأمة العربية ونحن
طليعة هذه الأمة العربية .
ال�ع�م��ل ل�ت�ح��ري��ر فل�سطين ي�ج��د م���ص��اع��ب ك �ب��رى على
ال���ص�ع�ي��د ال �ع��رب��ي وع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال��دول��ي  ،وف ��ي ك��ل يوم
ن�شهد كثيرا ً من ال�شواهد على هذه الم�صاعب  .قبل ثالثة
�أي��ام لعلكم قد قر�أتم ت�صريح رئي�س الع�صابة الإ�سرائيلية
�إ�شكول  ..وهو يقول �إن �أب��واب البيت الأبي�ض مفتوحة على
م�صراعيها لـ « �إ�سرائيل » دوما ً نحن ال�شباب حين نتحدث عن
دورنا  .علينا �أن نعي �أعماق هذه الق�ضية و�أن نعي �أبعادها .
�إ� �ش �ك��ول ي �ق��ول ب� ��أن �أب � ��واب ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض م�ف�ت��وح��ة على
م�صراعيها ما هذه ببدعة وال هذه ب�ضاللة ما هذه بظالمة
جديدة ذلك امتداد ل�سيا�سة الواليات المتحدة و�سيرتها مع
الأم��ة العربية ومع �شعب فل�سطين  ..لي�س غريبا ً �أن تكون
�أبواب البيت الأبي�ض مفتوحة على م�صراعيها لـ « �إ�سرائيل »
و « �إ�سرائيل » قد ولدت عام  1947على فرا�ش البيت الأبي�ض
هنالك في حجرات البيت الأبي�ض ولدت « �إ�سرائيل » ومنذ
يوم مولدها �أ�صبح مقرا ً لرئي�س الواليات المتحدة  ،ما هو
بالبيت الأبي�ض ولكنه البيت الأ�سود الذي لطخ بالعار من
هذا الظلم الذي وقع على �شعبنا  ..بيت �أ�سود حتى و�إن كنا
نحمل لل�شعب الأميركي كثيرا ً من التقدير واالح�ت��رام ..
ف�إن كل �شعب في هذه الدنيا كل ال�شعوب بريئة كل ال�شعوب
�ضميرها نقي وحي  ،ولكن �سيا�سات ت�سيطر عليها  .والواليات
المتحدة كانت ال�سبب ف��ي قيام « �إ�سرائيل » ول�ي��دة البيت
الأبي�ض « �إ�سرائيل » ربيبة البيت الأبي�ض  .ولي�س عجيبا ً �أن
تكون �أبواب البيت الأبي�ض مفتوحة على م�صراعيها لإ�شكول
ولغير �إ�شكول من زعماء ال�صهيونية � « .إ�سرائيل » تتلقى
العون من �أميركا وتعي�ش « �إ�سرائيل » على معونات �أميركا ..
و�أميركا ت�صيح في كل منا�سبة �أن « �إ�سرائيل » وج��دت في
ال�شرق الأو�سط لتبقى ولكن وجدت لتفنى و�ستفنى  ..ال تفت�أ
الواليات المتحدة عن ن�صرة « �إ�سرائيل » بكل �أ�سباب الن�صرة
بال�سالح وبالمال المعونات الأميركية المعونات الألمانية
على مدى �أربعة ع�شر عاما ً � « ..إ�سرائيل » وراءها في الواليات

المتحدة اتفاقية التعوي�ضات الإ�سرائيلية الألمانية وراءها
كانت ال��والي��ات المتحدة لأرب�ع��ة ع�شر عاما ً  .واذك ��روا �أيها
الإخ��وان �أن « �إ�سرائيل » قد عا�شت اثني ع�شر عاما ً بثالثة
�شرايين  ..ثالثة موارد رئي�سية من الحياة :
�أول �ه��ا ث��روت�ن��ا ن�ح��ن و�أم�لاك �ن��ا وم��دن�ن��ا وق��ران��ا زيتوننا
وكرومنا و�أعنابنا وبرتقالنا � « .إ�سرائيل » عا�شت على الثروة
العربية �أوال ً ث��م على التعوي�ضات الإ�سرائيلية الألمانية
ثانيا ً  ..ثم على الم�ساعدات الع�سكرية والمالية من الواليات
المتحدة ثالثا ً  ..هكذا كان �ش�أن الواليات المتحدة على مر
ال�سنين حتى لم تترك مجاال ً لأن تكون الم�ساعدة قا�صرة
على الأ�سلحة التقليدية و�إنما تعدتها �إلى الأ�سلحة الذرية ..
الواليات المتحدة �أه��دت فرنا ً ذري�ا ً لـ « �إ�سرائيل » �أقيم في
النبي روبين  .و�أنتم �أبناء فل�سطين تعرفون النبي روبين بين
يافا وبين غزة هنالك في �أر�ضنا الطيبة  ..هنالك في قريتنا ..
هنالك في مروجنا  ..في بلدنا في عقر دارنا يقام فرن ذري
لمن ؟  ..فرن ذري الكت�ساح العالم العربي  ..فرن ذري �ضد
ال�شعب الفل�سطيني يهدى من الواليات المتحدة  .اليورانيوم
وقوده ومادته وغذا�ؤه  ..ممن ؟  ..تهديه الواليات المتحدة
�إلى « �إ�سرائيل » ولذلك لي�س بدعا ً وما هو بالأمر الجديد
�أن يقول �إ�شكول قبل ثالثة �أي��ام �أن �أب��واب البيت الأبي�ض
مفتوحة على م�صراعيها لـ « �إ�سرائيل »  ..ماذا يجب �أن يكون
جواب ال�شعوب العربية على هذا الكالم  ..ماذا يجب �أن يكون
جواب الحكومات العربية على هذا الكالم  ..ماذا يجب �أن
يكون لل�شعب الفل�سطيني  ..لمنظمة التحرير الفل�سطينية .
حين تطرح ال�س�ؤال على الأمة العربية حكومات و�شعوبا ً ما
هو جوابها على هذا ال�س�ؤال ؟ الجواب �أن تفتح كنوز الأمة
العربية تحت ت�صرف تحرير فل�سطين هذا هو الجواب ..
ال��والي��ات المتحدة ال تترك ه��ذا الأم��ر عند ه��ذا الحد
فح�سب  .ال��والي��ات المتحدة ت��زود الأردن مثالً ( الجي�ش
الأردني ) بالأ�سلحة الأميركية بطائرات لعلكم قر�أتم �أنباءها
�أخ �ي��را ً فيما ورد ف��ي �أخ�ب��ار ال�صحف  ..ال��والي��ات المتحدة
زودت الأردن بطائرات بريطانيا قالت عن ه��ذه الطائرات
�إنها قديمة ومجددة  ،فرن�سا قالت لقد �أفلتت هذه ال�صفقة
من �أيدينا وبهذا كان �سباق بين اختبارات ال�سالح بين فرن�سا
وبريطانيا و�أميركا على الطائرات  .و�أنا �أترك للم�س�ؤولين
مو�ضوع الطائرات �إن كانت قديمة �أو غير قديمة مجددة
�أو غير مجددة  .هل هي من ال�ط��راز الحديث ال�ق��ادر على
ال�صمود وخو�ض المعركة  .حديثي في هذا �أتركه للم�س�ؤولين
في الأردن ولكن الغريب العجيب في البيان الأميركي الذي
ي�صدر تبريرا ً لتقديم ال�سالح �إلى الجي�ش الأردن��ي البا�سل
جي�شنا البطل  .ما هي مبررات تقديم الطائرات �إلى الجي�ش
الأردني � ..أميركا في الما�ضي و�إلى حين كانت تتحدث عن
تزويدنا بال�سالح  ( ..تزويد بع�ض الدول العربية ) لت�ستعمل
جيو�شها ال�سالح الغربي  .و�أنتم تعلمون �أن بع�ض جيو�شنا
�سالحها �شرقي وبع�ض جيو�شنا �سالحها غربي  ..لكن �شرقيا ً
كان �أم غربيا ً هو �سالح عربي ب�أيدي الجيو�ش العربية ذلك ال
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�شك فيه وذلك ال ريب فيه � .إلى حين قريب كانت الواليات
المتحدة تبرر ت��زوي��د ال�سالح ب��إق��ام��ة ت��وازن بين الجانب
العربي وبين « �إ�سرائيل »  ..ك��ان ه��ذا ه��و المنطق منطق
التوازن بين « �إ�سرائيل » وبين الأمة العربية  .ولكن �أخيرا ً
في هذه المرحلة الأخيرة �سمعنا منطقا ًجديدا ًغريبا ًوك�أنما
هو غريب في الخيال منطق غريب تقدمه الواليات المتحدة
في بيانها الأخير �أنها الحظت تدفق الأ�سلحة ال�شرقية على
منطقة ال�شرق الأو�سط وكذلك من �أجل قيام التوازن ف�إنها
تزود الجي�ش الأردن��ي بالطائرات الحديثة � .أي منطق هذا
و�أية خطة هذه ؟ لي�س هناك غدر يبيت في دم�شق على عمان ،
لي�س هنالك مكر ي��دب��ر ف��ي ب�غ��داد على ع�م��ان وع�ل��ى �شعب
الأردن  ..لي�س هنالك عدوان يبيت في القاهرة على الأردن ،
�شعب الأردن هو جزء من الأم��ة العربية يخفق بم�شاعرها
وبخلجات �ضميرها  .ما معنى هذا الكالم التوازن بين عمان
وبين دم�شق وبين بغداد والقاهرة  ..حقا ً �إن القاهرة وبغداد
ودم�شق �أ�سلحتها �شرقية وال�سالح ال��ذي ي��ورد �إل��ى الجي�ش
الأردن��ي هو �سالح �أميركي لكن جي�ش الأردن هو من �أبناء
ال�شعب نحن هنا نحيي الجي�ش الأردني �شبانا ًو�أفراد وجنودا ً.
ال�ط��ائ��رات الأم�ي��رك�ي��ة ل��ن تغير م��ن الجي�ش الأردن ��ي قلبه
وجنانه وجوارحه  .نحن نعد الجي�ش الأردني ليوم التحرير
ولمعركة التحرير وال�ط��ائ��رات الأميركية ه��ذه �ستظل في
يد الزنود المجدولة وال�سواعد الم�شدودة من �أبناء جي�شنا
البطل جي�ش التحرير جي�ش الأردن  .ال تظن �أميركا �أنها
ت�ستطيع �أن تقيم ت��وازن �ا ً بين الجي�ش الأردن ��ي والجيو�ش
العربية الأخ��رى في العراق وف��ي �سورية وف��ي م�صر  ..كل
ه��ذه الجيو�ش هي في خدمة التحرير  ،ه��ذا ه��راء كبير ..
�إذا كانت �أميركا تتكلم عن توازن ونحن نرف�ض هذا التوازن
�أي�ضا ً بين « �إ�سرائيل » وبين الأم��ة العربية لأن �أي توازن
بين عالم عربي مئة مليون يقيم في �شبه قارة من المحيط
�إلى الخليج �شعوب م�ستقرة على �أو تعي�ش بحقها في وطنها
�أي ت��وازن هذا بين الأم��ة العربية كلها وبين هذه الع�صابة
ال�ت��ي ال ت�ق��وم ب���ص��ورة �شرعية ع�ل��ى �أر��ض�ن��ا وع�ل��ى وط�ن�ن��ا !
نحن نرف�ض هذا المنطق  ..منطق التوازن بين « �إ�سرائيل »
وبين العالم العربي ولكننا نرف�ض رف�ضا ً قاطعا ً �أي�ضا ً �أن
يكون في خيال الواليات المتحدة -كثيرا ً ما يكون في خيالها
كثير من الباطل -توازن بين الأردن وبين ال�شعوب العربية .
وقد �ساء ف�أل الواليات المتحدة و�ساء ظنها �أننا �شعب واحد
و�أم��ة واح��دة ووط��ن واح��د وم�صير واح��د ون�صر واح��د  ..ال
ينطلق هذا الكالم لأمد �سواء على جي�شنا الأردني البطل وال
على �شعبنا في الأردن البطل غرب النهر و�شرق النهر كل ما
في تلك الديار من جي�ش ومن �شعب ومن �أر�ض هو مكر�س
لمعركة التحرير � ..إن جي�ش الأردن من الذكاء ومن ال�شجاعة
بحيث ال تنطلي عليه ه��ذه الأحاييل  .كل ي��وم نجد دليالً
�ساطعا ً على �أخوة الدم التي تجمعنا على زمالة ال�سالح التي
تربط قلوبنا  .يوم كنت في الأردن في ال�شهر الفائت دعوت
اثنين من جي�شنا من جي�ش التحرير الفل�سطيني �أولهما
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العقيد �صبحي الجابي رئي�س �أرك��ان ح��رب جي�ش التحرير
الفل�سطيني وثانيهما قائد ل��واء ح�سين وه��و �أه��م وحداتنا
في �سورية  ..دعوتهما �إلى مدينة القد�س للت�شاور معهما في
�ش�ؤون منظمة التحرير الفل�سطينية  .اثنان  :رئي�س الأركان
وقائد قواتنا في دم�شق ومعهم ال�سيارة الع�سكرية ال�صغيرة
عليها لوحة جي�ش التحرير وي�سوقها فتى من �أبناء فل�سطين
مجند فدائي  ،لهم على ميمنة �أكتافهم �شارة جي�ش التحرير
منذ دخلوا الحدود الأردنية �إلى القد�س و�إلى عمان و�إلى ما
حولها من مدن وقرى و�إلى عودتهما عن طريق الرمثا �إلى
�سورية وما يلقاهما �أردني فل�سطيني �إال وينهال على �أكتافهما
مقبالً �شارة جي�ش التحرير .
ولقد �صادف �أن نفد البنزين من �سيارة جي�ش التحرير
وه��ي �سيارة ع�صرية تابعة لجي�ش التحرير وعليها لوحة
جي�ش التحرير  ،ودخلت هذه ال�سيارة �إلى محطة بنزين تابعة
للجي�ش الأردني  ،وملئ خزان �سيارة جي�ش التحرير  ،وقدّم
رئي�س �أركان جي�ش التحرير الح�ساب  ..قدم الح�ساب فرف�ض
الم�س�ؤول عن محطة البنزين وق��ال  :ه��ذه مجانا ً لجي�ش
التحرير  ،تدل على هذا هذه الإ�شارات ال�صغيرة الكبيرة ..
ه��ي �صغيرة حتما ً ولكنها كبيرة ف��ي م�غ��زاه��ا وف��ي معناها
وما �أ�سمى معناها ومغزاها تدل على �أن زمالة ال�سالح بين
جي�ش التحرير وجي�ش الأردن زمالة الدم تجمعهم الرابطة
الواحدة  ..الميدان الواحد  ..المعركة الواحدة ..
و�إذا كان �سا�سة وا�شنطن من وا�شنطن عن بعد يخططون
ب�أن تكون هنالك فرقة بين الجي�ش في الأردن وبين الجيو�ش
العربية �أو �أن تكون هنالك فرقة بين جي�ش التحرير وجي�ش
الأردن فقد ��س��اء ظنهم وخ��اب ف��أل�ه��م  ،نحن جي�ش واحد
ومعركة واحدة وم�صير واحد ون�صر واحد �إن �شاء اهلل ..
ال �أطيل عليكم الحديث كثيرا ً  ..وقد كان بودي لو ات�سع
المجال و�أن��ا �أعلم �أن عليكم واجبات كثيرة في الجامعة �أن
�أطيل الحديث عليكم  ،لكني ال �أترك هذه الندوة و�أنا �أتحدث
جال�سا ً �إليكم  ،ال �أري��د �أن �أت��رك ه��ذه ال�ن��دوة قبل �أن �أدعو
�شباب فل�سطين هذا ال�صيف �أن �أدع��و طالب فل�سطين هذا
ال�صيف خا�صة طالبنا ف��ي الأردن �إل��ى ح��دث ينتظركم ..
ينتظرهم وه��م ينتظرونه � .أنتم على موعد مع مع�سكرات
ال�شباب وال �ط�لاب ف��ي الأردن  .ف��ي ال�صيف الما�ضي كان
�شبابنا وط�لاب�ن��ا ي��درب��ون ف��ي غ��زة ف��ي مع�سكرات ال�شباب
ويدربون كذلك في مع�سكرات هنا في الجمهورية العربية
المتحدة وف��ي مباحثاتنا الأخ �ي��رة م��ع الحكومة الأردنية
ا�ستطعنا �أن ن�صل في اتفاقنا �إلى �أن تقيم منظمة التحرير
الفل�سطينية مع�سكرات لل�شباب وال �ط�لاب ف��ي الأردن ..
�ستقام هذه المع�سكرات هذا ال�صيف لكم على جبالنا وفي
ودياننا الجميلة وفي ربوعنا حيث هناك ت�شاهدون الأر�ض
الطيبة  ..هنالك �سنقيم مع�سكراتنا  ..مخيماتنا  ..ولن
تكون �أبوابها �إلى الم�شرق وال نوافذها �إلى الم�شرق �ستفتح
هذه المخيمات و�أبوابها �إلى الغرب ونوافذها �إلى الغرب �إلى
�أر�ضنا الطيبة � .إن اتفاق المنظمة مع الأردن لم يكتبه رئي�س

المنظمة وحده ولو كان وحده لف�شل الحوار بين المنظمة
والأردن  ..ولم تكتبه اللجنة التنفيذية وحدها � ..إن الذي
كتب هذا االتفاق هو ال�شعب هو الذي كان وراء هذا االتفاق
ول ��واله ل�م��ا �أم �ك��ن ال��و��ص��ول �إل ��ى االت �ف��اق  ..ل�ق��د ك��ان وراء
حوارنا  ..وراء �أبحاثنا ووراء جدلنا مع الحكومة الأردنية
�شعبنا كله متما�سكا ً متحدا ً يطالب ببنود هذه االتفاقية ..
�إن الذي وقع هذه االتفاقية هو ال�شعب ولقد انتهت مرحلة
االتفاق وانتهت مرحلة توقيع االتفاق  ،والأ�سئلة ت�أتيني من
كل حدب و�صوب في العالم العربي من �أبناء فل�سطين ما هو
ال�ضمان �أن تنفذ الحكومة هذا االتفاق � ،أنتم الآن تبت�سمون

�أم��ام��ي لأن ��ي �أع �ل��م �أن ه��ذه الأ��س�ئ�ل��ة ف��ي � �ص��دورك��م وعلى
�أل�سنتكم  ،ما هي ال�ضمانة لتنفيذ الأردن هذا االتفاق  ..؟
�أيها الإخوان �إن الذي كان وراء التوقيع �سيكون وراء التنفيذ
ال�صعب  ..ال�شعب هو ال�ضمانة ...
�أختم بال�شكر للعميد و�إخوانه الأ�ساتذة  ،و�أختم بال�شكر
كذلك للدكتور عبد العزيز حجازي رائ��د طلبة فل�سطين ،
وكما كنت و�أنا �أقبل فقط لهنيهة من هذا الحديث �أن �أكون
�ضيفا ً � ،أقول للحاروني و�إخوانه والرائد حجازي �سيكونون
�ضيوفنا في فل�سطين وقد تحررت .
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