
623

ل�ن   ، �لكبير  �ل�صعبي  �لحفل  ه��ذ�  ف��ي  نجتمع  نحن  ه��ا 
�لجتماع هذ� قد �صبقه �صوؤ�ل و�صوؤ�ل هل يلتقي ��بناء فل�صطين 
في هذ� �ليوم ، وكان هذ� �لجمع �لذي نلتقي فيه جو�با على 
�صعب  �لتقى  هنا   .. �لعجيب  �لغريب  �لمريب  �ل�صوؤ�ل  ذل��ك 
فل�صطين و��بناء لبنان في يوم فل�صطين ... ونجل�ش هنا في 
وجير�ننا  و�إخو�ننا   .. فل�صطين  ��بناء  نحن  كلنا  �لقاعة  هذه 
، ولكن في  �إل��ى حديث  ك��الم ول  �إل��ى  ��ب��ن��اء لبنان ل ن�صتمع 
�لذي  �لقريب  �لم�صتقبل  �إل��ى  يرمز  كبير  معنى  ه��ذ�  جمعنا 
نرتقبه بكل �صمائرنا وبكل ��ب�صارنا .. �إن جلو�ش ��بناء لبنان 
�لعالمة  فيه  فل�صطين  ��ب��ن��اء  �إخ��و�ن��ه��م  م��ع  كتف  �إل���ى  كتفا 
�لكبرى ��ننا �صائرون �إلى �لطريق معا من هنا �إلى فل�صطين . 
قادة  �إخ��و�ن��ن��ا  �إل���ى  �لكريم  �لجمع  ه��ذ�  ف��ي  �جتمعنا  ث��م 
�لفكر مندوب �لحكومة ونائب رئي�ش �لمجل�ش �لنيابي و�ل�خ 
�ل�����ص���ت���اذ ج��ن��ب��الط ، ول��ي�����ش وج����ود ه�����وؤلء �لإخ������و�ن بيننا 
وحديثهم من من�صة منظمة �لتحرير بالحديث �لعابر �لذي 
ل يحمل في طياته �لمعاني �لكبار ، �إنما هذ� يحمل �لمعنى 
�إلى هدف و�حد هو تحرير  ��ننا في طريق و�حد  �لكبير في 
فل�صطين ... ومنذ �ل�صباح �لباكر و��نا في غرفتي و�لتلفون 
يدق �لمرة بعد �لمرة و�صوؤ�ل يتعاقب بعد �صوؤ�ل : هل ينعقد 
�ليوم  ه��ذ�  لذكرى  �ل�صباح  ه��ذ�  في  فل�صطين  ��بناء  �جتماع 
�لم�صوؤوم ؟ وكنا هنا نجيب على هذ� �ل�صوؤ�ل : لقد �جتمعنا 
��ن���ت حا�صر  ه��ل   ... �ل��ث��ان��ي  �ل�����ص��وؤ�ل  وك���ان   . �لتقينا  ول��ق��د 
؟  �لجتماع  هذ�  في  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  كرئي�ش 
وكان �ل�صوؤ�ل �لثالث بعد ذلك وهل رئي�ش منظمة �لتحرير 
 .. ��تكلم بكل جو�رحي  ��ن��ا  ؟ وه��ا  ه��ذ� �لجتماع  يخطب في 
بعد كل  �ل��ر�ب��ع  �ل�صوؤ�ل  ك��ان  . ثم  ه��ذ� �لجتماع  ��خطب في 
�لتحرير  ل��م��ن��ظ��م��ة  ك��رئ��ي�����ش  ��ن������ت  ���ص��ت��ت��ح��دث  ه�����ذ� وه�����ل 
��نني  ؟ وجو�بي  �ل�ردن  �لمنظمة في  ��م��ور  �لفل�صطينية عن 
�صا�تحدث عن ��مورنا في �ل�ردن ، و��ن رئي�ش منظمة �لتحرير 
�لتحرير  وم��ن��ظ��م��ة  م��ع��ه  فل�صطين  و���ص��ع��ب  �لفل�صطينية 
في  �ل��ك��ام��ل��ة  حريتها  ت��م��ار���ش  ��ن  ت��ري��د  م��ع��ه  �لفل�صطينية 
�لتعبير عن حريتها ور��يها و�صميرها وتنظيمها وتخطيطها 
��ن  وكفاحها من ��جل فل�صطين .. �ل�صعب �لفل�صطيني يريد 
��جل  م��ن  كله  �لعربي  �ل��وط��ن  ف��ي  �لكاملة  �لحرية  يمار�ش 
�صعب  في وجه  عا�صمة عربية  تقفل  .. ل  فل�صطين  تحرير 
فل�صطين ل تقفل عا�صمة عربية في وجه منظمة �لتحرير 
في  و�لمو�نئ  �لمطار�ت  في  �ل�ب��و�ب  تقفل  ول  �لفل�صطينية 
��ي�����ة ع��ا���ص��م��ة ع��رب��ي��ة ف���ي وج����ه رئ��ي�����ش م��ن��ظ��م��ة �لتحرير 
�لفل�صطينية حين  �لتحرير  ورئي�ش منظمة   .. �لفل�صطينية 
يخطب حين يجتمع حين يدر�ش وحين يذهب وحين يلتقي 
مع ��بناء فل�صطين ل يتلقى تعليماته من ��ي ملك ول من ��ي 
رئي�ش .. رئي�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يتلقى توجيهاً 

 م����ن ���ص��م��ي��ر �ل�����ص��ع��ب �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي وم�����ن ���ص��م��ي��ر �ل�م�����ة 
لل�صعب  مفتوحة  �صاحة  �لكبير  �لعربي  �لوطن  كل   ... �لعربية 
�لفل�صطيني .. �صاحة مفتوحة لمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. 
�إلى عمان نحن نخ�صى عليك بعد  وقد قيل لي قبل زيارتي 
هذ� �لحو�ر �لعنيف ��ن تذهب �إلى عمان .. قلت ل .. �إن �صعب 
فل�صطين يوؤمن باهلل ونحن نوؤمن باهلل .. و�إذ� عزمت فتوكل 
على �هلل . وذهبت �إل��ى عمان . ��ن��ا ع��ازم ومتوكل على �هلل .. 
بكل  ه��ذ�  �جتماعنا   .. بيروت  في  هنا  �جتماعنا  ف��اإن  ولهذ� 
�لمعاني �لعارمة �لد�فقة �لتي ��ر�ها فيكم وفي كل �لهتافات 
�لتي ���صتمع �إليها من هذه �ل�صرفات من على ميمنتي وعلى 
ما  بكل  �لجتماع  ه��ذ�   .. �لخلفية  �ل�صفوف  وف��ي  مي�صرتي 
ب��ي��روت .. ه���ذ� �لثغر  ف��ي��ه م��ن �ل��م��ع��ان��ي لي�ش غ��ري��ب��ا ع��ل��ى 
�صهدت  وق���د   ، ب��ي��روت  ع��ل��ى  غ��ري��ب��ا  لي�ش   .. �لكبير  �ل��ع��رب��ي 
 .. كلها  �ل��دي��ار  ه��ذه  �صهدت  يقظتها  ف��ي  �لعربية   �ل��ح��رك��ة 
�لتاريخ  ي�صنع  وه��و  �لع�صور  ��ق���دم  منذ  وح��ده��ا  ب��ي��روت  ل 
�ل�خ  .. من  �إليها  ��صتمعتم  �لتي  �ل�صفحات  .. وهذه  �لعربي 
�لفرزلي ومن �ل�خ جنبالط ومن �ل�خ مندوب �لحكومة ... 
هذه �للمحات وهذه �لنفحات ما هي غريبة على هذ� �لبلد 
�صعاع  و��ر�صل  �لعربي  �لتاريخ  قد �صنع   .. �لتاريخ  منذ فجر 
�ل��ح��ي��اة �ل��ع��رب��ي��ة �إل���ى ك��ل �لآف����اق .. ه���ذ� �ل���ذي �صنعها في 
�لع�صور �لقديمة و�صنعها في �لع�صور �لحديثة .. �جتماعنا 
ه���ذ� لي�ش غ��ري��ب��ا ع��ل��ى ب��ي��روت ول غ��ري��ب��ا ع��ل��ى ل��ب��ن��ان .... 
�جتماعنا هذ� هو �متد�د للمعاني �لتي عا�صها �صعبنا �لعربي 
�لتي  �لغالية  �متد�د لال�هد�ف   .. لبنان  �ل��صيل في  �لعريق 
... وهنا من من�صة  ��جياله  عا�صها لبنان بكل ع�صوره وبكل 
�إلى  �ل�صادقة  �لتحية  ��بعث  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
لهذ�  نجتمع  وحين   .. و�صعباً  وجي�صاً  وحكومةً  رئي�صاً  لبنان 
�ليوم  ه��ذ�  ف��ي  نلتقي  .. حين  وع��ظ��ات��ه  ع��ب��ره  نتذكر  �ل��ي��وم 
وعلى  مظالمه  وعلى   .. فو�جعه  على  �صريعة  نظرة  لنلقي 
مغارمه . هذ� �ليوم �لذي نلتقي فيه .. �صوؤمه لي�ش علينا 
وحدنا .. وعاره لي�ش علينا وحدنا .. نحن �صعب فل�صطين 
��كتافنا  على  لي�ش  و�لمقبل  و�ل��ح��ا���ص��ر  �لما�صي  وب����الوؤه 
و�لطريد  م��ن��ا  �ل�����ص��ري��د  فل�صطين  ���ص��ع��ب  ن��ح��ن   ، وح���دن���ا 
و�لمقيم منا في �لمدن و�لقرى و�لمهاجر في �لخيام وفي 
�لكهوف وفي �لجرود .. كل هذه �لمغارم لي�صت على ��كتافنا 
و�صمائرنا  و��حا�صي�صنا  وم�صاعرنا  قلوبنا  تمال�  ول  وحدنا 
�لعربية كلها على  �ل�م��ة  �صوؤمه ومغارمه على  .. كل  وحدنا 
كل �صعوبها .. حين نلتقي نحن �ليوم �إنما نلتقي لفل�صطين 
ولال�مة �لعربية . و�ل�مة لها ��يامها .. ولها ��عيادها .. و�صعب 
 .. �لز�هية  بالمالب�ش  ب��ه  يحتفل  عيد  م��ن  ل��ه  م��ا  فل�صطين 
على  �ل��رف��ر�ف��ة  و�ل�ع����الم  �ل�����ص��و�رع  ف��ي  ت�صطف  و�لجيو�ش 
�لمباني .. وعلى �لمن�صاآت �لعامة .. ما �صهد �صعب فل�صطين 
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�إل��ى يومنا هذ�  بلفور  ��ي���ام وع��د  م��ن  �لكارثة  ب��ه  وق��د نزلت 
فل�صطين يحتفل  �صعب  ، ولكن  فيه  ��ن يزهو  ي�صتطيع  يوما 
مع لبنان با�صتقالله ويحتفل مع م�صر في ثورتها ويحتفل 
�ل��ج��ز�ئ��ر ومع  ��صتقالله وم��ع �صورية وم��ع  ف��ي  �ل��ع��ر�ق  م��ع 
�لبالد �لعربية في ��عياد ��صتقاللها . قلوبنا مفتوحة للفرح 
وفي ��عياد ثور�تها .. قلوبنا مفتوحة للفرح .. لكن ليعلمن 
��صتقاللها  ��عياد  ��ن  �صعب فل�صطين ولتعلمن �ل�مة �لعربية 
في  جهد  من  تن�صئ  ما  و��ن   ، مهدد  ��صتقاللها  و��ن  ناق�صة 
 �ل�صناعة وفي �لح�صارة وفي �لبناء وفي �لغر�ش وفي �لنماء ، 
��ن تزول  �إل��ى  كل ما في هذه �ل�ر���ش �لعربية مهدد بالفناء 
�إن هذه   .. ... وقد قال لكم �ل�خ �لفرزلي   » ��صر�ئيل   « منها 
�لق�صية �لتي نجتمع �ليوم لنتذكر يوما من ��يامها �ل�صود�ء 
�صعب فل�صطين  .. جيلنا نحن  كنا  �ل�صود�ء منذ  ��يامها  وكل 
هو جيل هذه �ل�يام �ل�صود�ء جيل هذه �لنكبة �لعارمة حين 
�لتي  �ل�صهيونية  لي�صت  �إنها  �لفرزلي  �ل��صتاذ  �ل�خ  لكم  قال 
نو�جهها لي�ش �ليهود �لذين نو�جههم .. �إن ق�صية فل�صطين 
 .. كلها  �لحتكارية  �لقوى  تو�جه   .. كله  �ل�صتعمار  تو�جه 
تو�جه مو�كب �ل�صتعمار بكل جحافله بكل موؤثر�ته .. �صعب 
ف��ل�����ص��ط��ي��ن ه����ذ� �ل�����ص��ع��ب �ل�ع������زل ح��ي��ن ك��ان��ت ب����الده تحت 
و�ل�صطهاد  �لبالء  ��ن���و�ع  ���صد  يعاني  �لبريطاني  �لن��ت��د�ب 
و�ل�����ص���ر و�ل��ج��ور .. م���رت ب��ه ت��ل��ك �ل�����ص��ن��ون �ل��ث��الث��ون وهو 
وقر�ه  مك�صوفة  م��دن��ه  �آذ�ن   .. وح���ده  �ل��م��ي��د�ن  ف��ي  ي�����ص��ارع 
�إل��ى ��ن جاء يوم �لتق�صيم ، وخ��رج �ل�ه��ل من ديارهم  ع��زلء 
م��ز�رع��ن��ا ومن  م��ن  ���صحابها فخرجنا  م��ن  �ل��ب��الد  و�ق��ف��رت 
�لوطن  ف��ي  ه��ائ��م��ي��ن  م�����ص��اج��دن��ا  وم���ن  كنائ�صنا  م��ن  دي���ارن���ا 
�لعربي لجئين نتطلع للعودة �إلى ديارنا .. �لخ�صم في هذ� 
لم يكن �ل�صهيونية وحدها ولكن �لخ�صم وكل �لخ�صم كان 
رجعتم  ولو   ، جحافله  بكل  و�لحتكار  قو�ته  بكل  �ل�صتعمار 
�لما�صي ل�ننا  �إل��ى  ��رج���ع  ��ن  ��ح��ب  و��ن���ا ل  �ل�صيرة  �إل��ى تلك 
�لمرتقب  يومنا  ��ج���ل  م��ن  غ��دن��ا  وف��ي  حا�صرنا  ف��ي  نعي�ش 
بالعودة و�لن�صر .. ل ��ريد ��ن ��رجع �إلى ذلك �لما�صي . لكن 
�إليها  نبهنا  �لتي  �لبارعة  �للفتة  وه��ذه  �ل�صيق  �لحديث  هذ� 
��ذه��ان��ن��ا وف��ي خ��و�ط��رن��ا- ل ، نحن �صعب  ��ن تظل ف��ي  يجب 
 .. معنا  كلها  �لعربية  �ل�م���ة  ول��ك��ن  وح��دن��ا  ل�صنا  فل�صطين 
تعرف  غبية  ��م���ة  ولي�صت  ذك��ي��ة  ��م���ة  كلها  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل�م����ة 
عدوها من �صديقها ولكن يجب ��ن يعرف ملوكنا وروؤ�صاوؤنا 
�ل�صتعمار  ولكن  �ل�صهيونية  لي�صت  �لق�صية  هذه  خ�صم  ��ن 
��يام  �إل���ى  ب��ك��ل ق��و�ت��ه وب��ك��ل جحافله . ول���و رج��ع��ن��ا  �ل��غ��رب��ي 
�لتق�صيم  �لذي �صنع  ��ن  لر��ينا  �لمتحدة  �ل�مم  �لتق�صيم في 
لم تكن �لقوة �ليهودية وحدها .. �إن �لذي �صنع �لتق�صيم لم 
يكن �ل�صهيونية وحدها ولكن �لذي �صنع �لتق�صيم �ل�صتعمار 
ودور  كبير  دور  لها  كان  �لمتحدة  �لوليات   ، قو�ته  بكل  كله 
خطير �صيظل في �ل�صجل �لإن�صاني لطخة عار للظلم �لكبير 
�ل��ذي نزل  �لكبير  للظلم   .. �ل���و�دع  �ل�صعب  بهذ�  ن��زل  �ل��ذي 
وفي  دي��اره��ا  ف��ي  �لم�صتقرة  �لمطمئنة  �لآم��ن��ة  �ل�م���ة  ب��ه��ذه 
 ، و��وطانها  ديارها  من  ��خرجت  حتى  �لتاريخ  عبر  ��وطانها 

 .. مدججاً  وك��ان  م�صلحا  وك��ان  ثقيال  ك��ان  ه��ذ�  �لظلم  و��ن 
�ل�مم  و��ميركا في   ، بكل قوته  بال�صتعمار  �لمدجج  �صالحه 
�إق��ر�ر م�صروع �لتق�صيم . ولو  �لمتحدة لعبت ��خطر دور في 
رج��ع��ت��م �إل����ى �������ص����ر�ره و�إل�����ى وق��ائ��ع��ه ل��وج��دت��م ���ص��ي��ئ��ا ي�صبه 
وفي  حقيقتها  في  �لخر�فات  وي�صبه  رهبتها  في  �ل��صاطير 
فظاعتها . �لدنيا في ع�صرنا هذ� �لآن �صمير �لعالم يتحدث 
��جل  م��ن  كله  �هتز  �لعالمي  �ل�صمير   .. رودي�صيا  نكبة  ع��ن 
في  �لدنيا  �صاركنا  قد  �لعربية  �ل�م��ة  ونحن  رودي�صيا  نكبة 
�هتز�ز �صميرنا وعو�طفنا في ��صتفد�ح حكم �ل�قلية �لبي�صاء 
��ي�صا منظمة  لقد فعلت   . �ل�فريقي في وطنه  �ل�صعب  على 
�لبغي�ش  �لحكم  ه��ذ�  ��صتنكار  ف��ي  و�صاهمت  ه��ذ�  �لتحرير 
��ين ق�صية  لكن   ، �ل�فريقي  لل�صعب  �لبي�صاء  �ل�قلية  وحكم 
رودي�صيا من ق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني �إذ� كان �صمير �لعالم 
من ��عماق ��عماقه هزته تلك �لق�صية ونحن معه في �هتز�ز 
رودي�صيا من ق�صية  ��ين ق�صية  لكن   .. �صمائرنا وجو�رحنا 
�ل�قلية  حكم  لال��صود  ��بي�ش  حكم  رودي�صيا  في   .. فل�صطين 
 .. هنا  م��ن  ن�صتنكره  ونحن  بغي�ش  حكم  وه��و   .. لال�كثرية 
لكن  كلها  �لإن�صانية  بل  كلها  �لعربية  �ل�م��ة  معنا  وت�صتنكره 
�إ�صر�ئيل «   « ���صنع .. قيام  ��فظع وكان  �إ�صر�ئيل « كان   « قيام 
��كثرية  على  ��قلية  حكم  لي�ش  �����ص��ود  على  ��بي�ش  حكم  لي�ش 
مهاجر�  وجعله  ج��ذوره  من  �ل�صعب  �قتلع  كيانا  ك��ان  ولكنه 
�ل�صعب �ل�فريقي   .. �آبائه و��ج��د�ده  ��خرجه من وطن  لجئا 
ف��ي رودي�صيا م��ا ي���ز�ل ف��ي وط��ن��ه ف��ي ��ك��و�خ��ه وف��ي دي���اره .. 
َمْن �لذي يحكم رودي�صيا ؟ هل يحكمها  �ل�م��ر في رودي�صيا 
فل�صطين  ق�صية  لكن   ، �ل�صعب  يحكمها  ��م  �ل�بي�ش  �لرجل 
�ق��ت��الع لال�مة  و�إن���م���ا  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى ع��رب��ي   لي�صت ح��ك��م 
�ل�م��ر عند  يقف  لم   . �لعربي من وطنه  لل�صعب   .. �لعربية 
 ه����ذه �ل����ح����دود ، ل���م ي��ق��ف ع��ن��د ه����ذه �ل����ح����دود ب��ي��ن لبنان 
�لهدنة بين  �ل�م���ر عند خ��ط��وط  ل��ن يقف   ،  » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « و 
�لهدنة  خطوط  عند  �ل�م��ر  يقف  لن   » �إ�صر�ئيل   « و  �صورية 
بين �ل�ردن و » �إ�صر�ئيل « ول بين �صيناء و » �إ�صر�ئيل « ، هذه 
تحملها  ��ن  قبل  عينها  على  تنام  ل   » �إ�صر�ئيل   « �لخطوط 
ه��ذه هي   ، �ل��ف��ر�ت  �إل��ى  �لنيل  م��ن  بها  وتنتقل  ��كتافها  على 
��هد�ف » �إ�صر�ئيل « .. و�ل�مة �لعربية هذه معركتها كلها .. 
ولي�صت معركة �ل�صعب �لفل�صطيني ل يخرج من �لمعركة ول 
وم�صتعد  حا�صر  �لفل�صطيني  �ل�صعب   ، �لميد�ن  من  يخل�ش 
 .. �لعربية من حوله  �لمعركة و�ل�م��ة  ��ن يكون طليعة هذه 
كان يوم �لتق�صيم مقرر� ��ن يكون له �لت�صويت في يوم ��ربعاء 
في �ليوم �ل�صاد�ش و�لع�صرين من �صهر ت�صرين �لثاني ، وقد 
�لوليات  بذلتها  م�صتميته  م�صنية  جهود  �ليوم  ذل��ك  �صبق 
 « �إقامة  ��ن تو�فق على  �ل�صغيرة في  �لدول  �لمتحدة لإقناع 
�إ�صر�ئيل « و��ن تر�صى �لتق�صيم �صيا�صة وم�صير�ً . وجاء يوم 
�ل�صاد�ش و�لع�صرين ، و��دركت �لوليات �لمتحدة بالكثير من 
��ك��ث��ر من  ي��ح��وز  �لتق�صيم ل  ق���ر�ر  ��ن  �ل��ع��دي��دة  �ت�����ص��الت��ه��ا 
�لثلثين فعملت بكل جهودها على تا�جيل �لقر�ر و�لبحث فيه 
و��جلت   .. ��خ���رى  ��ي���ام  �إل���ى  و�لع�صرين  �ل�صاد�ش  �ل��ي��وم  م��ن 



625

و��ر�د  �لتالية  �ل�ي��ام  �إل��ى  و�لع�صرين  �ل�صاد�ش  من  �لت�صويت 
�لوفود  ل�ن  �لثاني  �ليوم  �إل��ى  يوؤجل هذ�  ��ن  �ل�ع�صاء  بع�ش 
�لعربية كانت على علم ويقين ��ن �لقر�ر ل يحوز �لثلثين .. 
يوم   « هو  �لثاني  �ليوم  ه��ذ�  قالت  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  ولكن 
ما   » �ل�صكر  ي��وم   « �لمتحدة  �ل��ولي��ات  �صا�صة  ولكن   » �ل�صكر 
ذهبو� �إلى �لطعام ول �إلى �ل�صر�ب ول �إلى �لحتفال ، بدلوه 
بالليل و�لنهار بالت�صال بالوفود جميعها ، ما كان يوم �صكر 
�ل�يام  �إل��ى  نقلت  وبهذ�  غ��درت  ولكنها  كفرت  لكنها  عندهم 
تنذر  وهي  وذ�ك  �لوفد  بهذ�  تت�صل  وهي  �لت�صويت  �لتالية 
 .. وذ�ك  ه��ذ�  ع��ن  �لمعونات  بقطع  ت��ه��دد  وذ�ك  �ل��وف��د  ه��ذ� 
رئي�ش وفد ��صتقال �حتجاجا على هذ� �لظلم وهذ� �لبغي .. 
رئي�ش وفد �آخر ركب �لبحر وولى هاربا �إلى دياره وهو يعلم 
��ن ��عماق �لبحر ��ريح له من ��ن يكون في هذ� �لمناخ .. في 
ذلك �لمجال .. مجال �ل�مم �لمتحدة حيث يدبر �لظلم على 
��ب�����ص��ع ���ص��وره . وت���ا�ج���ل م��ن ي���وم �إل���ى ي���وم ح��ت��ى ��صتطاعت 
�ل����ولي����ات �ل��م��ت��ح��دة ��ن ت��ف��وز ب��ب��غ��ي��ت��ه��ا وم��ع��ه��ا ك���ل �ل����دول 
�صيا�صياً  �لتق�صيم  ��ن تقرر  و��صتطاعت  �ل�خرى  �ل�صتعمارية 
�إر�دة �ل�صعب �صاحب �لحق �ل��صيل في  وم�صيرياً على رغم 
بوجودها  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل�م�����ة  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب   .. وط��ن��ه 
في  ت�صيح  و�لآ�صيوية  �ل�فريقية  �ل��دول  من  وع��دد  جميعها 
منابر �ل�مم �لمتحدة .. كيف تق�صمون وطناً على غير �إر�دة 
��هله ؟ وكيف تقيمون وطناً و�ل�كثرية �ل�صاحقة فيه هم ��هل 
دعاة  ي��ا  ��ن��ت��م   . ه��ذ�  يرت�صون  ل  فل�صطين  ع��رب  فل�صطين 
بمبد��  تعمل  �لتي  �لمتحدة  �ل��ولي��ات  ��يتها  �لديمقر�طية 
�ل�كثرية وبمبد�� �لديمقر�طية كيف تخرجون �ل�كثرية من 
تملكونه وعلى  �لآف���اق على وط��ن ل  �صذ�ذ  وتقيمون  �ل��دي��ار 
�صادرة  ظلت  �لمتحدة  �لوليات  ولكن  ؟  تعرفونها  ل  ��ر����ٍش 
�لغربي كله ي�صاندها ويوؤيدها في  في غيها لها و�ل�صتعمار 
�ل��م�����ص��وؤوم .. ح��ت��ى ك���ان �ليوم  �ل��ي��وم  �صعيها ه���ذ� ح��ت��ى ك���ان 
. وكان �ل�مر  �لرهيب �لذي �صدر فيه قر�ر �ل�مم �لمتحدة 
موؤرجحاً بين �ل�صك و�ليقين . فاز ب�صوت و�حد �صوت و�حد 
�لكارثة  ��ن��زل  .. �صوت و�ح��د  ب�صعب فل�صطين  �لكارثة  ��ن��زل 
�لقوى  وكانت   ، و�ح��د  ب�صوت  �لتق�صيم  ف��از  �لعربية  ب��ال�م��ة 
، ولهذ�  �لباغية  �لظالمة  �لقوة  ور�ء هذه  كلها  �ل�صتعمارية 
�صدر قر�ر �لتق�صيم ، و�نت�صرت �لوفود �لعربية تطالب �ل�مم 
�لمتحدة .. يا ��يها �لنا�ش ��نتم �لعد�لة �لدولية .. هل لال�مم 
�لمتحدة حق في تق�صيم �لوطن و�ل�ر�ش ؟ هل تملك �ل�مم 
�لوفود  ك��ان��ت  ؟  نظاما  تن�صئ  و��ن  دول���ة  تقيم  ��ن  �لمتحدة 
�لعربية ومعها �لوفود �لآ�صيوية و�ل�فريقية تقاتل �لمعركة 
�ل��ره��ي��ب من  �لعنيف  �ل��ح��و�ر  ��ن تنقل ه��ذ�  ت��ري��د  �ل�خ��ي��رة 
�صاحات �ل�مم �لمتحدة في �صاحة �لق�صاء �لعالي �إلى �صاحة 
�لوليات  ��خ����رى  م���رة  ووق��ف��ت   . �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��دل  محكمة 
بين  عنيفا  �لحو�ر  م�صى   ، �لعد�لة  طلب  وج��ه  في  �لمتحدة 
��بو�ب  �فتحو�   . �ل�صتعمارية  �لوفود  وبين  �لعربية  �لوفود 
�لعد�لة لل�صعب �لفل�صطيني و��صتفتو� �لعدل في هذ� وطرح 
يخ�صر  و�ح���د  ب�����ص��وت  و�إذ�   .. ث��ان��ي��ة  م���رة  للت�صويت  �ل�م����ر 

�لق���ت���ر�ح �ل��ع��رب��ي وت��ق��ف��ل ��ب����و�ب �ل��ع��د�ل��ة ف��ي وج���ه �لوفود 
�لعربية في وجه �صعب فل�صطين . وكانت ��ميركا مرة ثانية 
ور�ء هذ� �لخذلن �لذي نزل بنا . و�إذ� كانت ��بو�ب �لعدل قد 
��قفلت ، ومّر على هذ� �صبعة ع�صر عاماً طو�لً و�ل�مم توؤكد 
، ون��رى نحن  بعد ع��ام و�صنة بعد �صنة  �ل��ع��ودة عاماً  ق���ر�ر�ت 
�ل�مم  �لهم في  ه��ذ�   .. �لمتحدة  �ل�م��م  �لعبث في  ه��ذ�  كلنا 
�لمتحدة .. هذه �ل�صخرية بالعد�لة وتقفل في وجهنا ��بو�ب 
�لطويلة  �ل�صيرة  ه��ذه  بعد  �لعربية  �ل�م���ة  توقن   ، �ل��ع��د�ل��ة 
��ن يوقن معها ملوك  فا�رجو   ، �صعب فل�صطين  ويوقن معها 
��بو�ب  على  تحل  ل  فل�صطين  ق�صية  ��ن  وروؤ���ص��اوؤه��م  �لعرب 
��ب��و�ب ملحمة كبرى في  �لدولية ولكن على  �لعدل  محكمة 
�لجهد  يكن  ول��م   .. فل�صطين  ��ر����ش  وع��ل��ى  �لعربي  �ل��وط��ن 
�ل�ميركي قا�صر�ً على �لتق�صيم كفكرة ، لم يكن قا�صر�ً على 
�لتق�صيم كمبد�� ، ولكن �لجهد �ل�ميركي ذهب ��بعد من هذ� 
لال�مة  �ل��ع��د�ء  ف��ي  و��ع��م��ق  �لفل�صطيني  لل�صعب  �ل��ع��د�ء  ف��ي 
�لز�وية ونقطة  �لتق�صيم وح��ده هو مكان  يكن  لم   ، �لعربية 
�لرتكاز ولكن ��ميركا ��ي�صا قد منحت ل� » �إ�صر�ئيل « ما تريد 
من �لحدود حين كانت هناك لجنة �صغيرة في غرفة مقفلة 
تبحث وتعطي » �إ�صر�ئيل « ول تعطي �لعرب .. » �إ�صر�ئيل « 
في  خم�صة  ��و  ��رب��ع��ة  �إل  فل�صطين  ��ر����ش  م��ن  تملك  ل  �لتي 
�لمئة حازتها في خالل مئة عام بكل ��لو�ن �لبغي وبكل ��لو�ن 
ظلمه  وبكل  �لجائرة  ت�صريعاته  بكل  وبالنتد�ب  �ل�صطهاد 
تكون  دول��ة وكيف   » �إ�صر�ئيل   « ل�  .. كيف تعطى  و��صطهاده 
��ربعة  �إل  يملكون  �لذين ل  �لنا�ش  ه��وؤلء  .. ح��دود  حدودها 
��ن نح�صي  ��ردن���ا  ل��و  �لمئة ع��ام ؟  ف��ي �لمئة ح��ازوه��ا خ��الل 
��ب��ي��ب دول��ة ل��� » �إ�صر�ئيل « .  �ل�رب��ع��ة ف��ي �لمئة م��ا كانت ت��ل 
وتهديدها  �ل��م��ت�����ص��ل��ة  ب��ج��ه��وده��ا  ��م���ي���رك���ا  ��خ������ذت  وب���ه���ذ� 
وب���اإغ���ر�ء�ت���ه���ا ل���ل���دول �ل��م��خ��ت��ل��ف��ة ت��و���ص��ع ف���ي ه���ذه �لرقعة 
بعد  خربة   ، قرية  بعد  قرية   ، مدينة  بعد  مدينة  �ليهودية 
�إل��ى مجرى  �لحدود حتى ت�صل  �متدت  �ل�صمال  . في  خربة 
نهر �ل�ردن في عام 1947 ، �لخطة �ل�ميركية �لإ�صر�ئيلية ��ن 
كارثة  وه��ي  �ل�ردن  نهر  منابع  ق��رب  �إل��ى   » �إ�صر�ئيل   « ت�صل 

نعرفها .. 
به  ق�����ام�����ت  �ل���������ذي  �ل�ردن  ن����ه����ر  م�����ج�����رى  ت����ح����وي����ل    
 ، « في عام 1963 كان مخططا له من عام 1947  �إ�صر�ئيل   « 
�ل��خ��ط��ة ب��م��ا ��عطت  �ل��م��ت��ح��دة ور�ء ه���ذه   وك��ان��ت �ل���ولي���ات 
و�نتقل   ، �ل�صرقية  �ل�صمالية  �لمناطق  ف��ي   » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ل��� 
�إل����ى �ل��ب��ح��ر �ل��م��ي��ت . لب���د م��ن ��ن ت�صل  �ل��ت��ح��دي��د ج��ن��وب��اً 

 

و�لكنوز  �ل��ث��رو�ت  هنالك   . �لميت  �لبحر  �إل��ى   » �إ�صر�ئيل   «
وور�ءها   (  » �إ�صر�ئيل   « نمكن  ��ن  يجب   .. �لغالية  و�لمعادن 
�لحتكار�ت �ل�ميركية وور�ءها �لحتكار�ت �ل�صتعمارية ( ��ن 
�لميت �صيئا  �لبحر  . ول تملك من  �لميت  �لبحر  �إلى  ت�صل 
ولكنه كان �ل�صمير �لميت �لذي نقل » �إ�صر�ئيل « �إلى �لبحر 
�لميت .. ثم نزلنا جنوبا و » �إ�صر�ئيل « تريد مطار�ً لم يكن 
 .. « تريد مطارنا  �إ�صر�ئيل   «  ، ��ن تحوز مطار حيفا  يكفيها 
تريد مطار �للد ، ولكن » �إ�صر�ئيل « ل تملك ل �للد ول ما 
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حول �للد ، ول ��ريد ��ن ��تحدث كيف ��ُجلي �لعرب عن �لرملة 
 وعن �للد . ل ��ريد ��ن ��قف طويال عند ذلك �لظلم �لرهيب . 
ذلك ��مر م�صى و�نق�صى و�صلخنا �صبعة ع�صر عاماً من حياتنا 
نحن �ل�صعب �لفل�صطيني ونحن في ت�صرين �لثاني / نوفمبر 
من كل عام نر�صل �لزفر�ت ونر�صل �لق�صائد و�ل�نا�صيد ونر�صل 
وجيعة  ول  فجيعة  ن��ت��رك  ل   ، �ل��ه��و�ء  ف��ي  مر�صلة  �لخطب 
�ل�صعب  �صيرة  ه��ذه  كانت   . و�صمائرنا  ج��و�رح��ن��ا  وت��م��ال�  �إل 
�صبعة  مدى  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صيرة   .. �لفل�صطيني 
 ، �لمر�ثي  ونر�صل  لنبكي  نلتقي  نوفمبر   2 في   . عاماً  ع�صر 

 

في 29 من ت�صرين �لثاني نلتقي ��ي�صا لنذكر �لما�صي وبكل 
عبره بكل ح�صر�ته و�آلم��ه .. بكل مظالمه وبكل بغيه ، لكن 
�إل بقفزة من  �إليه  ، ول نرجع  هذ� �لعهد قد �نق�صى وولى 
.. عهد  �آخ��ر  �ليوم في عهد  نعي�ش  .. نحن  �ل�صريعة  �لب�صر 
�ل�صعب �لفل�صطيني ، لي�ش عهد �لخطب و�لق�صائد و�ل�نا�صيد 
على روعة �لخطب و�لق�صائد و�ل�نا�صيد .. يومنا هذ� �لذي 
نجتمع فيه �لآن �لتا�صع و�لع�صرين من �صهر ت�صرين �لثاني 
وي�صبقه يوم 2 نوفمبر ل نلتقي فيه على �لخطب و�لق�صائد .. 
�إن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية من�صتها في هذه �ل�يام وفي 
هذ� �لعهد لي�ش �كتفاء عند �لخطب ول �لبكاء على �لما�صي 
 ول �لحنين و�ل�صوق �إلى �لديار و�إلى مر�قد �لآباء و�ل�جد�د . 
يومان رهيبان عا�صهما �ل�صعب �لفل�صطيني : �ليوم �لثاني من 
نوفمبر و�لتا�صع و�لع�صرين من ت�صرين �لثاني . كلها ذهبت 
�صياعاً وهدر�ً ، ولكن �ل�صعب �لفل�صطيني في ��يامنا هذه ��مامه 
يومان عظيمان يقابالن يومين رهيبين . �إذ� كان �لثاني من 
��يار/  �صهر  من  و�لع�صرين  �لثامن  ف��اإن  رهيباً  يوما  نوفمبر 
مايو هو يوم �ل�صعب �لفل�صطيني يوم قيام منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية .. و�إذ� كان �لتا�صع و�لع�صرون من �صهر ت�صرين 
ما�صي  ف��ي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عا�صه  رهيباً  ي��وم��اً  �لثاني 
له  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و��ن  و�ل�صوق  �لحنين  بعذ�ب  تاريخه 
��يلول يوم جي�ش  �لعا�صر من  ، وي��وم  �آماله  �آخ��ر فيه كل  يوم 
نقف  �ليومين  هذين  عند  ولكننا   .. �لفل�صطيني  �لتحرير 
لنحتفل  نقف  وم��ا  �لتحرير  منظمة  بقيام  لنحتفل  ونقف 
بجي�ش �لتحرير �لفل�صطيني في �لعا�صر من ��يلول/ �صبتمبر 
�للذين تج�صد فيهما  �لمباركين  �ليومين  على روعة هذين 
 . �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�صخ�صية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  كفاح 
ما لهذين �ليومين نقف ، ول عند حدودهما نعتبر مهمتنا 
فعلت  م��اذ�  ولكن   .. ثالثاً  يوما  ن�صنع  ��ن  . يجب  �نتهت  قد 
منظمة �لتحرير ؟ ما هي منظمة �لتحرير .. ؟ ماذ� ��نجزت 
�لعدم  ن�صا�ت من  �لتحرير  .. ؟ منظمة  �لق�صير  من عمرها 
�لذي ل وجود له .. منظمة �لتحرير تبا�صر �لم�صوؤولية ل�ول 
�صبعة ع�صر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بعد فر�غ رهيب عا�صه  مرة 
��ن  عليها  كان  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   .. ط��و�ل  عاما 
�إلى  نزلت  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   .. �صئ  كل  تن�صئ 
�صاحة �لكفاح ول تملك من ��مرها �صيئا .. منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية �إلى يومنا هذ� .. �إلى يومنا هذ� ل تملك �لإر�دة 
منظمة   ... �لفل�صطيني  و�لكفاح  �لعمل  في  �لكافية  �لحرة 

 .. منها  تنطلق  ��ر���ش  غير  تعمل من  �لفل�صطينية  �لتحرير 
من غير جبال ول وهاد تعمل فيها وتقفز منها وتثب منها 
من  تعي�ش  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   .. فيها  وتتجمع 
�لوطن  ف��ي  �لفل�صطينية  تجمعاتنا   .. متجمع  �صعب  غير 
.. كل تجمع يعي�ش تحت ظروف خا�صة  �لكبير كله   �لعربي 
به .. ظروف غريبة وعجيبة .. منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
تعمل من غير �إر�دة م�صتقلة ل�ن �لذين يعملون في منظمة 
 �لتحرير ل �إر�دة لهم ول�ن �ل�صعب �لفل�صطيني ل �إر�دة له .. 
�ل�صعب �لفل�صطيني �صعب ���صيل و�صعب عريق .. �صعب �صجاع 
لم  حين  عاما  ثالثين  �لبريطاني  �ل�صتعمار  قاتل   .. بطل 
ل  �لفل�صطيني  �ل�صعب   .. ��فريقيا  ول  �آ�صيا  في  ��ح��د  يقاتل 
�ل��صالة  تنق�صه  ول   .. �لعزيمة  تنق�صه  ل  �لإر�دة  تنق�صه 
���صعب  فل�صطين وهي  ولكن طبيعة ق�صية   .. �ل�صجاعة  ول 
���صعب ق�صايا �لب�صرية .. منذ كان تاريخ   .. ق�صايا �ل�ر���ش 
�لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة   .. و�لإن�����ص��ان��ي��ة  �ل��ب�����ص��ري��ة 
�ل�صعيد  وعلى  �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على  �ل�صعاب  و�جهت 
�لفل�صطينية نبتت بين �ل�دغال  �لدولي .. منظمة �لتحرير 
وبين �ل�حر��ش .. وما نبتت على �لمروج �لخ�صر�ء ول بين 
 ، �لليالي  �لغناء ول كانت حلما لذيذ� يد�عبنا في  �لحد�ئق 
و�إذ� به حقيقة مج�صدة في �لنهار .. منظمة �لتحرير عانت 
وفي  �لق�صير  في عمرها  تعاني  ما  تعاني  ز�ل��ت  وم��ا  وعانت 
�إمكانياتها �لقليلة .. ��صتطاعت ��ن تفعل �لكثير ول ��ريد ��ن 
�لتحرير  منظمة  ب��د��ت  كيف  تعلمون  و��نتم  �لحديث  ��طيل 
وكيف �صارت منظمة �لتحرير .. و�إلى ��ين تقف �لآن منظمة 
.. وما  �ل��درب  �إلى بد�ية  .. لو رجعنا  �لفل�صطينية  �لتحرير 
��وح�ش �لدرب وما ��كثر م�صاعب �لدرب .. وكان على منظمة 
تثبت  ��ن   .. وج��وده��ا  تثبت  ��ن  ��ول  �لفل�صطينية  �لتحرير 
 .. �نهارت  �لتي  �ل�صخ�صية   .. �لفل�صطيني  �ل�صعب   �صخ�صية 
 .. و�إن�����ص��اءه��ا  ب��ن��اءه��ا  تعيد  ��ن   .. ت��م��زق��ت  �ل��ت��ي  �ل�صخ�صية 
وتجميعها .. و��ن تثبت وجودها ��ول ما تثبت وجودها لتكون 
�لقد�ش  مدينة  ف��ي  �لتاريخي  بلدها  ف��ي  �لخالد  بلدنا  ف��ي 
في مدينة  تكون  ��ن  �لق�صد  يكن  لم   .. لها  ف�اتخذتها مقر� 
�ل�قد�ش في د�ر فيها حفنة من موظفينا ول �صاريتها يرفرف 
��غلى علم فل�صطين على قلوبنا  عليها علم فل�صطين .. وما 
��كبر من كل هذ� .. كان  وعلى جو�رحنا . كان هنالك معنى 
يكون  ��ن  يريد  فل�صطين  �صعب  ��ن   .. �لكبير  �لمعنى  هنالك 
 وجوده في وطنه ويريد ��ن يثبت وجوده في حا�صرته �ل�ولى .. 
مدينة  في  �لعام  �لمقر  في  يكون  ��ن  قر�رنا  كان  يوم  ونحن 
�لقد�ش ... وما ��ردنا بهذ� زينة ول لهو�ً .. وما ��ردنا بهذ� ��ن 
يدخل  و��ن  و���صابير  ملفات  ��مامنا  تكون  و��ن  مكاتب  نن�صئ 
�لتليفونات  نم�صك  و��ن   ، ب���ال�ور�ق  ور�ئحين  غادين  عاة  �ل�صُّ
�لذي  .. ماهذ�  �لمرتبات و�ل�ج��ور  �لبرقيات وندفع  ونر�صل 
��ردناه من منظمة �لتحرير في ��ن يكون مقرها في �لقد�ش ، 
ولكن ��ردنا ��ن نثبت �صخ�صية �ل�صعب �لفل�صطيني في مدينته 
مقرها  في  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  و�صتظل   ، �ل�ول��ى 
 .. ن��ازع  ينزعها  ول   .. قالع  يقلعها  ل   .. �لقد�ش  في مدينة 
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نحن منها .. و�صنظل منها �إلى يوم �لتحرير ... 
وما مكاتبنا �لتي ��ن�صا�ناها في �لعو��صم �لعربية بالمكاتب 
�لتي نريد منها ��ن تكون زينة ول زخرفا .. ��ردنا من مكتب 
��ن  دول��ة وح��ر�م علينا  ل�صنا  .. فنحن  ��ن يكون ح��ارة  بيروت 
�لحياة  نعي�ش  و��ن   ، �صفارتنا  لنا  ��ن  ونعتبر  ب��ال��دول  نقا�ش 
�لدبلوما�صي  �لتفكير  نفكر  ��ن  علينا  ح��ر�م   .. �لدبلوما�صية 
في  ��ردن��ا  ما   . دبلوما�صياً  ناعماً  يكون طريقنا طريقاً  ��ن  ��و 
�لعربي  �لمغرب  ف��ي  ول  دم�صق  ف��ي  ول  ب��ي��روت  ف��ي  مكاتبنا 
كله .. في �لجز�ئر .. في �لخرطوم وفي كل هذ� .. ما ��ردنا 
��ن يكون هناك موظفون يتقا�صون رو�تب وي��وؤدون �ل�عمال 
�لعادية .. ما �إلى هذ� ق�صدت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
و�إنما ق�صدت �إلى ماهو ��كبر ق�صدت لما هو ��خطر .. تريد 
�لفل�صطينية  و�ل�صخ�صية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تثبت  ��ن  ��ول 
في عو��صم �ل�مة �لعربية �إ�صارة منا على ��ن تحرير فل�صطين 
تبعة ع��رب��ي��ة و�ق��ع��ة ع��ل��ى �ل�م����ة �ل��ع��رب��ي��ة و���ص��ع��ب فل�صطين 
��ن تكون طالئعنا  ��ردن��ا من مكاتبنا  .. هذ� ما  �لطليعة  في 
�ل�صخ�صية   .. �ل��ع��رب��ي  وط��ن��ن��ا  ف���ي  ���ص��ع��ب��ن��ا  ع��ن��د  ل��ل��ت��ح��ري��ر 
�لفل�صطينية قائمة ومج�صدة في كل حا�صرة عربية .. وعلى 
و��ل  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صية  تحجب  ��ل  عربية  حا�صرة  كل 
تنق�ش من قدرها ول من كر�متها .. هذه �لمكاتب قد نذرت 
نف�صها للتحرير .. وعلى �لعو��صم �لعربية ��ن تطا�طئ �لر���ش 

للتحرير ول�هد�ف �لتحرير . 
وحدها  �لدعاية  منها  ��ردن���ا  ما   .. �ل��خ��ارج  في  ومكاتبنا 
��ب����د� ، ن��ح��ن ل ن��وؤم��ن ب��ال��دع��اي��ة وح��ده��ا .. ن��ح��ن ل نوؤمن 
 .. بال�صالح  .. ونوؤمن  بالكفاح  نوؤمن  .. نحن  بالكالم وحده 
 �ل�صعب �لفل�صطيني .. منظمة �لتحرير .. لها هدف و�حد .. 
 .. للتحرير  �لم�صلح  �لكفاح  هو  و�ح��د  وطريق  �لتحرير  هو 
بالدبلوما�صية  ول   . للتحرير  طريقا  بال�صيا�صة  ن��وؤم��ن  ل 
و�صيلة  �لمتحدة  �ل�م��م  بمنابر  نوؤمن  ل   .. للتحرير  طريقا 
�لم�صلح  و�لكفاح  �لم�صلح  �لكفاح  ��ن  نوؤمن  نحن   . للتحرير 
وحده هو طريق �لتحرير .. لكن �لكفاح �لم�صلح في حاجة 
 ��ي�صا �إلى كفاح �آخر .. �إلى كفاح �لتعريف بق�صية فل�صطين .. 
ع�صر  �صبعة  مدى  على   . �لفل�صطينية  بال�صخ�صية  �لتعريف 
�لدولية  �لمحافل  في  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صية  �نهارت  عاما 
يت�صاءلون و�صا�لو� �لوفود �لعربية .. مر�ت ومر�ت قبل قيام 
 .. ؟  فل�صطين  �صعب  ��ي��ن   .. �لفل�صطينية  �لتحرير   منظمة 
 .. ب��وف��ده  ك��ان م��وج��ود�ً  �لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  �لجز�ئر  �صعب 
.. �صعب م�صر كان موجود�ً  بوفده  �صعب ليبيا كان موجود�ً 
في  كان موجود�ً  ��صتقالله  ��ول مر�حل  في  لبنان   .. بوفده 
�صبعة  .. لكن على مدى  �ل�م��ن  �لمتحدة في مجل�ش  �ل�م��م 
�لعربية  �لوفود  ؟  فل�صطين  �صعب  ��ي��ن   .. ط��و�لً  عاماً  ع�صر 
كلها تتحدث عن �لق�صية �لفل�صطينية .. و��نا �إن�صان متو��صع 
فل�صطيني لجئ كنت ��نتقل مرة من وفد �إلى وفد .. و��عمل 
منطق   .. فل�صطين  ق�صية  ��ج���ل  م��ن  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��وف��ود  م��ع 
�ل�صتعمار منذ كان ي�صير قي هذ� �لدرب �لمنطق �لإ�صر�ئيلي 
 ي�صير في هذ� �لدرب .. » �إ�صر�ئيل « تجيب على هذ� �ل�صوؤ�ل .. 

لكننا ما ��جبنا على هذ� �ل�صوؤ�ل . �ل�صتعمار ��جاب على هذ� 
للعقول  مغرية  بب�صاطة   .. بب�صاطة  عليه  و��ج���اب  �ل�����ص��وؤ�ل 
��جاب   .. �لحق  تعرف  ل  �لتي  �لمتحدة  �ل�م��م  في  �ل�صاذجة 
عليه بب�صاطه غريبة . في �صنة 1947 �نتهت فل�صطين . كانت 
�إذ�  و�ليوم  �لعالم  ��طل�ش  على  �لعالم  خارطة  على  فل�صطين 
ذهبت �إلى ��ي خريطة في �لعالم .. �إلى ��ي ��طل�ش في �لعالم 
�إل��ى م�صرق  وف��ي غيرها ونظرت  �لمتحدة  �ل�م��م  �صو�ء عند 
 ..  » �إ�صر�ئيل   « خريطة  وج��دت  �لمتو�صط  �ل�بي�ش  �لبحر 
« ومنطق  �إ�صر�ئيل   « .. ومنطق  �ل�ردن  ثم وج��دت بعد ذلك 
�إلى  بالن�صبة  ��م��ا  �لفل�صطينية  �ل�ر����ش  في  ذه��ب  �ل�صتعمار 
.. هل هناك من  �ل�صعب  وت�صرد  �ل�صعب  ت�صتت  فقد  �ل�صعب 
ق�صية لي�ش لها ��ر�ش .. هل هناك من ق�صية لي�ش لها �صعب 
 ، �ل�صتعمار  « ومنطق  �إ�صر�ئيل   « .. هذ� هو منطق  متجمع 
ت�صير  ع��ام��اً  ع�صر  �صبعة  خ��الل  ف��ي  فل�صطين  ق�صية  وك��ان��ت 
في رك��اب هذ� �لمنطق : �صعب م�صرد و��ر���ش ذهبت و�نتهت 
وخريطة �لعالم ل تعرف �صيئا ��صمه فل�صطين .. فقد كانت 
�لمتحدة  �ل�م���م  ف��ي  « ومندوبيها  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل   « ف��ي  �ل��وق��اح��ة 
م�صرفة �إلى حد ��ن تقول لم يعد هناك �صيء ��صمه �لق�صية 
 �لفل�صطينية .. �نتهت .. ما بقي �إل مجموعة من �لالجئين .. 
��ن تجد  ��لوف يعي�صون هنا وهناك .. وعلى �ل��صرة �لدولية 
لكن   .. �ل�صتعمار  منطق  ه��و  ه��ذ�  ك��ان   .. لحلمهم  طريقا 
�صعب فل�صطين بعد قيام منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ��ثبت 
�لعك�ش .. �ل�مة �لعربية بعد قيام منظمة �لتحرير كانت قد 
��ين �صعب  �لعالم �لدولي  �لنقي�ش حينما ي�صا�ل  ��جابت على 
 فل�صطين ؟ كانت منظمة �لتحرير �صو�ء في �ل�مم �لمتحدة .. 
ن��ح��ن ه��ن��ا .. و�صعب  ت��ق��ول  �ل��دول��ي��ة ..  �ل��م��وؤت��م��ر�ت  ��و ف��ي 
في  قائمة  �لفل�صطينة  �لتحرير  ومنظمة   .. هنا  فل�صطين 
، هذ� هو  �ل�صليب  �لوطن  ��صترد�د  ��ج��ل  �لعربي من  �لوطن 
و�صيظل  �لعربية  �ل�م��ة  وج��و�ب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ج��و�ب 
بال�عمال   .. ب��ال�ق��و�ل  ل  وبالن�صال  بالعمل  جو�بنا  هو  هذ� 
و�لكفاح ل بالن�صيد ول بالق�صيد .. في �ل��دورة �ل�خيرة في 
�ل�مم �لمتحدة ثار �لحو�ر �لرهيب حينما تقدم وفد منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية بطلب ��ن ي�صتمع في ق�صيته بطلب ��ن 
ي�صرح بديهيات �لتحرير و��هد�ف �لتحرير ، وقفت �لوليات 
وجه  في  بريطانيا  وقفت  �لمنظمة  وف��د  وج��ه  في  �لمتحدة 
�لمنظمة ووقفت » �إ�صر�ئيل « في وجه �لمنظمة ، ولكن �هلل 
�لمحافل  ف��ي  �لفل�صطيني  ولل�صعب  للمنظمة  �لن�صر  ��ر�د 
��فريقية  دول  قامت   .. �ل�صوفييتي  �لت��ح��اد  ق��ام   . �ل��دول��ي��ة 
�لمحافل  في  وقوبل  �لتحرير  منظمة  ووف��د  �آ�صيوية  ودول 
�ل�صعب  ولكفاح  �لفل�صطيني  لل�صعب  ��نه ممثل  على  �لدولية 
معنى  هذ�   .. �لخارج  في  مكاتبنا  معنى  هذ�   .. �لفل�صطيني 
بعثاتنا في �لخارج .. ولنا بعثة ��خرى .. بعثة في بكين ) في 
جمهورية �ل�صين �لديمقر�طية �ل�صعبية ( هذه لي�صت بعثة 
��تكلم عن و�جباتها ومهماتها .. هذه  ��ن  ��ريد  دبلوما�صية ل 
��نا   . �لفل�صطيني  �لكفاح  ���صباب  توفير  ��ج��ل  من  هي  �لبعثة 
��ن نح�صر منظمة  ت��ردد .. كيف يمكن  ��ق��و�ل  ��ل��ى  �لم�صتمع 
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�ل�صين  مع  �ل�صتر�كي  �لمع�صكر  مع  �لفل�صطينية  �لتحرير 
�ل�صعبية .. لي�ش عندنا نحن �صعب فل�صطين ما نعطيه لل�صين 
�ل�صعبية .. ولكن �ل�صين �ل�صعبية عندها �لكثير و�لكثير مما 
علينا  ينعون  �ل��ذي��ن  على  �إن   . �لفل�صطيني  لل�صعب  تعطيه 
�ت�صالنا بالمع�صكر �ل�صتر�كي ��ن يدلونا على �لطريق . ل�صنا 
�صيوعيين .. ول نريد ��ن نكون �صيوعيين ... �إن هذه �لكارثة 
�لوليات  ر���صها  وعلى  �لغربية  �ل�صيا�صة  م��ن  بنا  نزلت  ق��د 
�لمتحدة .. من �لطبيعي ��ن تقف �لوليات �لمتحدة موقف 
�لدفاع عن وطننا وعن �صرفنا وعن ديارنا . ل نريد ��ن نكون 
�ل�ح��ر�ر في  �صرقيين ولكننا نمد يدنا ل�ولئك  غربيين ول 
�لثورة  �لذين يمدون يد �لحرية ويد  �ل�ر�صية  �لكرة  جميع 
ويد �لتحرير �إلى �ل�صعب �لفل�صطيني .. �إن على �لذين ينعون 
��بو�ب  .. هل  �آخ��ر  ��ن يدلونا على طريق  �لطريق  علينا هذ� 
لندن مفتوحة لمنظمة �لتحرير .. ولل�صعب �لفل�صطيني .. 
هل ��بو�ب لندن مفتوحة .. ��بو�ب و��صنطن مفتوحة لمنظمة 
�لتحرير ولل�صعب �لفل�صطيني .. هل تقدم بريطانيا �صالحاً 
�إلى �ل�صعب �لفل�صطيني ؟ هل تقدم �لوليات �لمتحدة �صالحاً 
�إلى منظمة �لتحرير ؟ ولو تركنا �ل�صالح جانبا .. هل تقدم 
حال عادلً لل�صعب �لفل�صطيني ؟ هل تعمل على �إعادة �ل�صعب 
�إلى وطنه .. ؟ �إن �لذين ينعون علينا طريقنا مع �ل�صين .. 
ومع �لمع�صكر �ل�صتر�كي .. و�لذين ينعون علينا طريقنا مع 
�لدول غير �لمنحازة من ��فريقيا و�آ�صيا .. عليهم ��ن يدّلونا 
على �لطريق .. �لدول �لغربية تمّد » �إ�صر�ئيل « بال�صالح .. 

 

ب��ال��م��ال وبالعون  ت��م��ده��ا  �ل�����ص��و�ري��خ ..  ب��ال�����ص��و�ري��خ وغ��ي��ر 
�لع�صكري و�لقت�صادي . 

منذ ن�صا�ت » �إ�صر�ئيل « �إلى يومنا هذ� .. هذه �لمدر�صة من 
بع�ش ��قالمنا وكتابنا �لذين ينعون علينا طريقنا �إلى مو�صكو 
 وطريقنا �إلى �آ�صيا وطريقنا �إلى ��فريقيا .. طريقنا �إلى بكين .. 
و�إلى  ل��ن��دن  �إل����ى  �ل�����ص���و�ر  ول��ي��ك�����ص��رو�  �ل��ط��ري��ق  فليف�صحو� 
و�لع�صكري  �لقت�صادي  وبالعون  �ل�صالح  لمخازن  و��صنطن 

�إلى �صعب فل�صطين نحن ور�ءهم في هذ� �لطريق ... 
منظمة   .. �لتحرير  منظمة  ��ن��ج��زت��ه  م��ا  ه��ذ�  ك��ل  لي�ش 
�لتحرير ل تكتفي بالمكاتب .. مكتب بيروت ��و دم�صق ��و في 
�صمال ��فريقيا .. ��و في نيويورك ��و في بكين .. هذه ��جنحة 
�لكفاح في  �إّن   .. �لكفاح  .. لكنها لي�صت قلب  للعمل وللكفاح 
�لمعركة .. �إّن �لكفاح في �لميد�ن .. �إّن �لكفاح باإعد�د �ل�صعب 
�لفل�صطيني روحياً وع�صكرياً ليخو�ش معركة �لتحرير ، هذ� 
غير  �لتحرير  منظمة  ك��ان��ت  و�إل  �لتحرير  منظمة  و�ج���ب 
جديرة با�صمها وغير جديرة ب�صرف �لكفاح وب�صرف �لن�صال 
يوم ي�صا�ل �ل�صعب �لفل�صطيني ، يوم ي�صعر �ل�صعب �لفل�صطيني 
فاقتحمو�  �لتحرير  درب  في  ت�صير  ل  �لتحرير  منظمة  ��ن 
��بو�بها ومكاتبها و�خلعو� رجالها و�رف�صوهم و�نبذوهم في 
عن  يتخلون  �لذين  من  و��ك���رم  �����ص��رف  فال�صو�رع   ، �ل�صو�رع 
 هدف �لتحرير وعن طريق �لتحرير ، و�إنجازنا للتحرير .. 
 .. خو�طرنا  ف��ي  ماثل  ��ب�صارنا  ��م���ام  قائم  كذلك  و�إن��ج��ازن��ا 

�إنجازنا هو باإن�صاء جي�ش �لتحرير .. 

��ن تكون  �لفل�صطينية ل تريد لنف�صها  �لتحرير  منظمة 
��ن  ��و هيئة �إعالمية .. منظمة �لتحرير تريد  ناديا �صيا�صيا 
 .. �لطريق  ثورية   .. �لهدف  ثورية   .. ثورية  منظمة   تكون 
�ل�صعب  تمثل  ل�ن��ه��ا   .. �لتنفيذ  ث��وري��ة   .. �لتخطيط  ث��وري��ة 
�لفل�صطيني و�ل�صعب �لفل�صطيني كله ثوري .. كل �إن�صان ثوري 
هو �إن�صان ثائر .. لي�ش بيننا نحن �ل�صعب �لفل�صطيني �إن�صان 
غير ثائر .. فالحونا في �لقرى �ل�مامية .. �ل�صامدون على 
�صالح  غير  من  ط��و�ل  عاما  ع�صر  �صبعة  و�لرعب  �لنار  خط 
ول دفاع هم و��بناوؤهم وبناتهم ورجالهم ، هوؤلء تجمع ثوري 
�لمخيمات  وفي   .. �لجحور  وفي  �لخيام  في  �إخو�ننا   ، كبير 
 ، �ل�صقاء  وعلى  �لبالء  على  �ل�صابرون   .. �لمع�صكر�ت  وف��ي 
�لكاتب  �لفل�صطيني   .. ثائر  �إن�صان  ه��وؤلء هو  و�ح��د من  كل 
 �لذي يكتب بال�صدق وبالعزيمة وبالنفحة �لثورية هو �إن�صان 
ثائر .. �ل�صاعر �لذي ير�صل ق�صيده لهبا و�صو�ظا من �لنار هو 
 �إن�صان ثائر .. �صكان �لمدن و�لقرى .. جميع ��بناء فل�صطين . 
كما  �ل�صعفاء  فينا   ، و�ل�ح���ر�ر  �ل��ث��و�ر  كله من  �صعب  ه��وؤلء 
في كل �صعب ، فينا �لمترددون كما في كل �صعب ، لكنهم قلة 
�صعب  هو  كله  فل�صطين  �صعب  ولكن   .. قلة  ��نهم  وحمد� هلل 
 من �لثو�ر .. و�صعب من �ل�حر�ر .. ومنظمة �لتحرير بد��ت 
ثورية .. و�صت�صتمر حياتها ثورية �إلى يوم �لتحرير و�إلى يوم 
تدق ��عالمنا على �صو�طئنا في عكا وفي حيفا وفي يافا ... 
.. ول موؤتمر�ت  ولي�صت منظمة �لتحرير تمنيات ول خطباً 
�صعبية .. ول هتافاً ول ت�صفيقاً .. ول جولت �ل�صقيري في 
جي�ش   .. �لتحرير  منظمة  ه��ذه  لي�صت   ، �لعربية  �لعو��صم 
�لتحرير  ��ن�����ص��ا�ت منظمة  . وق���د  �ل��ك��ف��اح  ل��ب  �ل��ت��ح��ري��ر ه��و 
 �لفل�صطينية جي�ش �لتحرير ، كتائبنا �لآن في غزة .. في ��ر�صنا 
كل  على   ، �لتحرير  قانون �صريبة  غ��زة  وف��ي   . �لفل�صطينية 
�ل��زو�ج على  �ل�صر�ء على  �لبيع على  ، على  غ��زة  مو�طن في 
�لطالق على �لإ�صتير�د وعلى �لت�صدير على كل حركة و�صكنة 
�لمجل�ش  ��ق��ره  قانون   .. �لتحرير  �صريبة  يدفع  �لمو�طن 
�إخو�ننا  �لت�صريعي في غزة وفر�صه على �لجميع ، ومن هم 
��لف من �لالجئين من �لعائدين  في قطاع غزة ؟ ثالثمئة 
�ل�صاكنين في �لخيام .. �لعائ�صين على وكالة �لإغاثة �لدولية 
غزة  ف��ي  و�ل��م��و�ط��ن��ون   . �لتحرير  �صريبة  ق��ان��ون  ي�صملهم 
وثلثاهم يعي�صون ��ي�صا على �إعانة من وكالة �لإغاثة ي�صملهم 

قانون �صريبة �لتحرير .. 
 �لتنظيم �ل�صعبي في قطاع غزة .. �لتدريب �ل�صعبي في 
�لتحرير  مع�صكر�ت منظمة   ، �ل�صيف  ه��ذ�  في   ، غ��زة  قطاع 
 ، ورج��ال��ن��ا  �صبابنا  �ل�����ص��الح  ح��م��ل  ع��ل��ى  درب���ت  �لفل�صطينية 
ن�صاءنا وفتياننا .. في هذ� �ل�صيف وحده كان لنا مع�صكر�ت 
��قولها  و��ن����ا   ، �ل��ق��ط��اع  ��رج����اء  ك��ل  ف��ي  �لع�صكري  ل��ل��ت��دري��ب 
 ، �لآن  قبل  علمتموها  قد  تكونو�  لم  �إن  لتعلموها  �لآن  لكم 
دربت   .. و�ح���د  �صيف  ف��ي  �لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة 
حمل  على  فل�صطيني  وطالب  فل�صطيني  �صاب  �آلف  ثمانية 
�ل�صالح . وكتائبنا في غزة .. ما هي ؟ .. ما هي مهمتهم ؟ .. 
ما هو تدريبهم ؟.. ما هو ت�صليحهم ؟ .. هل هم كتائب لها 
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طائر�ت وم�صفحات ودبابات .. ؟ ��بد� كتائبنا هي للتحرير .. 
 كتائبنا للتدمير ، كتائبنا للكر و�لفر .. في ��ر�صنا �لمحتلة .. 
كتائبنا   .. كال�صيكياً  ول جي�صاً  نظامياً  لي�ش جي�صاً  وجي�صنا 
��ر�ش  على   .. �ل�صاعقة  كتائب  هي   .. �لفد�ئيين  كتائب  هي 
.. ل  �لمتحدة  �لعربية  ��ر����ش في �لجمهورية  .. على  م�صر 
��ذكر مر�كزها وثكناتها ، �صبابنا يتدربون على ��على م�صتوى 
للفد�ئيين  وكجندي  لل�صاعقة  كجندي   .. و�لقتال  للكفاح 
ليكونو� جي�صا للتحرير .. لتحرير �لوطن �ل�صليب .. هذ� هو 
جي�ش �لتحرير .. وكذلك كتائبنا في �صورية .. �إخو�نكم ��بناء 
كتائب  في  فل�صطين  ��ب��ن��اء   .. درع��ا  مع�صكر  في   .. فل�صطين 
جي�ش �لتحرير .. ي�صلحون ويدربون على ��على و��جود فنون 
 .. �إخو�نكم   .. .. و�لكر و�لفر  �لتدمير و�لتخريب   .. �لقتال 
�إخو�نهم  ��نف�صهم للقتال و�لتحرير .. وهكذ�  هوؤلء يهيئون 
في �لعر�ق ، كتيبة �ل�صاعقة .. من ��بناء فل�صطين .. يدربون 
وي�صلحون وين�صمون لكتائب �لتحرير ولجي�ش �لتحرير في 
 دم�صق .. وفي �لقاهرة وفي بغد�د .. ما هي �صعار�ت جي�صنا .. ؟ 
 .. ��عزها  وما  �صعار�ت   .. �لقاهرة  في  �صعار�ت جي�صنا  لي�صت 
لي�صت جي�صنا في دم�صق �صعارته �صعار�ت دم�صق وما ��عزها .. 
لي�صت �صعار�ت جي�صنا في بغد�د .. �صعار�ت بغد�د وما ��غالها 
�ل�صعب  �صعار  ه��و  �لتحرير  جي�ش  �صعار  لكن   .. ��ع��زه��ا  وم��ا 
 �لفل�صطيني ، �لوحدة �لوطنية .. �لتعبئة �لقومية و�لتحرير ، 

هذه هي �صعار�ت جي�ش �لتحرير ... 
�لكويت مع�صكر�ت  �لكويت ؟ في  .. ماذ� في  �لكويت  في 
ف���وج .. يدخلون  ب��ع��د  ف���وج���اً  ���ص��ب��اب��ن��ا   ، �ل�����ص��ع��ب��ي  �ل��ت��دري��ب 
منهم  �لكبار   .. �ل�صعبي  �لتدريب  يدر�صون   .. �لمع�صكر�ت 
�لذين  منهم   ، وبب�صالة  وبعزيمة  بحنين  يقبلون  و�ل�صغار 
يعملون في وظائف كبيرة .. ويتقا�صون رو�تب كبيرة .. منهم 
من يعي�صون بالحياة �لطرية ، �صمرو� عن �صو�عدهم وحملو� 
 ، عز�ئمهم  ولت�صتد  ��ي��دي��ه��م  لتخ�صو�صن  با�يديهم   �ل��ب��ن��ادق 
ي���درب���ون وي��ن��ظ��م��ون وي�����ص��ل��ح��ون ل��ي��ك��ون��و� ع����دة ف���ي جي�ش 
لتدريب  مع�صكر   .. �لكويت  في  ن�صاوؤنا  وكذلك   .. �لتحرير 
�لفل�صطينية  �لمر��ة  ، ذلك ل�ن  �لميد�ن  �إ�صعاف  ن�صائنا على 
�لرجل في  �إل��ى كتف جانب  كتفا  تكون  ��ن  نف�صها  ن��ذرت  قد 
معركة �لتحرير .. هذ� ما ترى في �لكويت ��ي�صا .. ومنظمة 
�لتحرير منظمة كفاح .. ومنظمة �صالح .. منظمة ثورية ل 
على �ل�صعيد �لقومي فقط ، ل على �لجماعة فقط ، ولكن 

على �صعيد �لفرد ، وعلى �صعيد �ل�فر�د . 
تعرف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ��ن و�جبها �لكفاح .. 
��مام كل فرد فل�صطيني كلكم تعلمون .. و��نا ��قولها ل�ول مرة ، 
لعلكم تعلمون �لدو�عي �لتي تدفعني ل�ن ��قولها ل�ول مرة .. 
�صقط في �ل�ر�ش �لمحتلة .. منا�صل فل�صطيني .. وقع ���صير� 
�لمنا�صل  .. هو  �لإ�صر�ئيلية  �لع�صابة   .. �لع�صابة  ��يدي  في 
حجازي  بكر  محمود   .. ح��ج��ازي  بكر  محمود  �لفل�صطيني 
ب��ك��ر حجازي  م��ح��م��ود   .. �ل��ت��ح��ري��ر  ف��ي جي�ش  ج��ن��دي��ا  لي�ش 
.. ول ع�صو� منت�صبا في  �لوطني  �لمجل�ش  لي�ش ع�صو� في 
منظمة �لتحرير .. منظمة �لتحرير ل تقف �صاكنة ��مام هذ� 

���صير� تحت رحمة  �لبطل تتركه  .. بين يدي هذ�  �لمنا�صل 
�لع�صابة �لإ�صر�ئيلية .. تتن�صل من �لن�صال �لفل�صطيني ومن 
�لن�صال �لفل�صطيني و�إن لم يكن مربوطاً بجي�ش �لتحرير .. 
ول بمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. هذ� منا�صل فل�صطيني 
ور��ت  �لع�صابة  ي��دي  ف��ي  �����ص��ي��ر�ً  �لمحتلة  �ل�ر�����ش  ف��ي  وق��ع 
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ��ن تج�صد ق�صية فل�صطين في 
�إن�صان فل�صطيني ، ون�صبت ثالثة محامين بكل ما يريدون 
وعن  �لفل�صطيني  �لن�صال  �صرف  ع��ن  ليد�فعو�  �ل��م��ال  م��ن 
ما  .. هذ�  �لإ�صر�ئيلية  �لمحاكم  ��مام  �لفل�صطيني  �لمنا�صل 
��ذكر لكم �لمبالغ  فعلته منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. ل 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ر�صدتها  �لتي  بال�لوف  وهي 
ت��ح��ت ت�����ص��رف �ل��م��ح��ام��ي��ن �ل��ذي��ن ي��د�ف��ع��ون ع��ن �لمنا�صل 
�لفل�صطيني في �ل�ر�ش �لمحتلة في ��ر�صنا من ��جل تج�صيد 
ق�صية فل�صطين وكفاح فل�صطين ، لقد فعلْت هذ� ل �صدقةً 
ولِمّنةً .. لكن مال �ل�صعب يجب ��ن ينفق على ق�صية �ل�صعب .. 

 

ميد�ن  ف��ي  �إل  ح��ر�م  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��م���و�ل 
ك��ان��و� .. ما  ��ي���ة جهة  �ل��وع��ي و�ل��دف��اع ع��ن �لمنا�صلين م��ن 
منظمة  تكن  ول��م   .. و�ل��ك��ف��اح  �لن�صال  ر�ي��ة  يحملون  د�م���و� 
لكنها   .. فح�صب  �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على  ق�صية  �لتحرير 
��مام �لملوك و�لروؤ�صاء ..  كانت ثورية على �ل�صعيد �لعربي 
يدي  بين  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ترتجف  كانت  ما 
�لملوك و�لروؤ�صاء .. ما كانت تفرك يديها بين يدي �لملوك 
و�لروؤ�صاء ، ما كانت تتكلم ب�صوت خاف�ش مرة مرتجف بين 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   .. و�ل��روؤ���ص��اء  �لملوك  ي��دي 
تنت�صب �إلى �صعب بطل .. تنت�صب �إلى �صعب �صجاع .. تنت�صب 
في  �لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة   .. منا�صل  �صعب  �إل���ى 
�لملوك و�لروؤ�صاء قالت  ���صماع  �لملوك و�لروؤ�صاء وفي  وجه 
كلمة �ل�صعب �لبطل من غير خوف ول تردد ول مجاملة من 
 ، با�ن�صودة  هو  وم��ا   .. بق�صيدة  هو  ما  �لخليج  �إل��ى   �لمحيط 
 بع�ش ملوكنا يغنون هذ� �لغناء من �لمحيط �إلى �لخليج .. 
�لمحيط  م��ن  �ل�صعار  ه��ذ�  ير�صلون  ك��ذل��ك  روؤ���ص��اءن��ا  بع�ش 
و�لهتاف  �ل�صعار  نر�صل  ��ن  �لمهم  لي�ش  لكن   ، �لخيلج  �إل��ى 
و�لند�ء .. �لمهم ��ن يكون �ل�صعب �لفل�صطيني من �لمحيط 
�إلى �لخليج .. حر�ً في �صفره .. حر�ً في �إقامته .. وحر�ً في 
موؤتمر  م��ن  وخرجنا   .. فل�صطين  تحرير  ��ج��ل  م��ن  كفاحه 
�لقمة بالقليل ، �لقليل من مطالبنا ولكن هل �صكتت منظمة 
و�نتهى   ، �ل��ب��اب  تقفل  ��ن  لنف�صها  �رت�صت  ه��ل   .. �لتحرير 
منظمة  تر�صى  ل  ��ن  �لبي�صاء  �ل��د�ر  في  �لقمة  موؤتمر  في 
�لتحرير ��ن تقف في �لطريق .. تظل �صائرة و�صابرة ل �صبر�ً 
 .. �لكفاح  على  �صبر�ً  ولكن  و�لك�صل  و�لخمول  �لقعود  على 

 

 وهذ� �لذي ذهب بمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إلى �ل�ردن .. 
كل  �إل��ى  تنتقل  ��ن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ع��زم  وف��ي 
�ل�صعب  مطالب   .. �ل�صعب  مطالب  لتناق�ش  عربية  عا�صمة 
 �لفل�صطيني .. تناق�ش مطالب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. 
، في  �لتحرير  قانون �صريبة  .. في  �لإج��ب��اري  �لتجنيد  في 
��نتم  وه��ا  و�لعمل  و�لإق��ام��ة  �ل�صفر  في   .. �ل�صعبي  �لتنظيم 
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�لتجنيد  �ل�صرفات ماذ� كان هتافكم هنا ؟ هتافكم  من هذه 
و�لتنظيم .. وهذ� هتاف �ل�صعب وعلى �لملوك و�لروؤ�صاء ��ن 
�إلى  �إلى ق�صية فل�صطين هو �ل�صتجابة  ��ن �لطريق  يعرفو� 
 ، �إل��ى فل�صطين هو �صعب فل�صطين  .. �لطريق  �ل�صعب  ن��د�ء 
و�ل�صتجابة �إلى مطالب �صعب فل�صطين .. منظمة �لتحرير 
 �صتلتقي بكل ملك .. وبكل رئي�ش لت�صع �ل�مور في حدودها .. 
منظمة   .. مطالبه  ع��ن  يتر�جع  ل  �ل�صعب   .. ن�صابها  وف��ي 
�لتحرير �لفل�صطينية ل تتدخل في �ل�صوؤون ل�ي دولة عربية 
�ل�صيا�صية و�لجتماعية ول  ��ن نتحدث عن نظمها  لي�ش لنا 
تعلم  ��ن  يجب  لكن   .. في خالفاتها  نتدخل  ��ن  ول  ��حز�نها 
حريته  يمار�ش  ��ن  يجب  فل�صطين  �صعب  ��ن  �لعربية  �ل��دول 
�صبابه  وتنظيم  �صفوفه  و�إع����د�د  نف�صه  �إع����د�د  ف��ي  �لكاملة 
 ورجاله وطالبه وعماله ون�صائه وفتيانه في معركة �لتحرير ، 
�ل�صعب  �إر�دة  ع��ن��د  ي��ن��زل��و�  ��ن  و�ل���روؤ����ص���اء  �ل��م��ل��وك  وع��ل��ى 

�لفل�صطيني .. 
 وذهبت �إلى عمان ، و��نا ��حمل في قلبي كل �لحب لبالدنا .. 
�ل�ردن منطلق  .. وفي  �ل�ردن وطننا  �صعبنا وفي  �ل�ردن  في 
�لتحرير .. �ل�ردن هو �صاحة �لتحرير .. �ل�ردن فيها بطولت 
رجالنا ون�صائنا .. �ل�ردن فيها مناعة جبالنا ورو�بينا ، �ل�ردن 
هي ��ملنا للتحرير .. �ل�ردن هي طريقنا �إلى يافا و�إلى عكا 
�إلى  .. �لطريق  �ل�صليب  و�إلى �لوطن �لحبيب   .. و�إلى حيفا 
�لتحرير من �ل�ردن .. ومن ��جل هذ� فنحن نجل �ل�ردن ل�ن 
في �ل�ردن وطننا و�صعبنا و��ملنا ومنطلق تحريرنا .. ومالذ 

�آمالنا و��مانينا . 
ذه��ب��ت �إل���ى ع��م��ان .. وق��ل��ب��ي م��م��ل��وء ب��ك��ل ه���ذه �لمعاني 
��ي��ام في عمان ، وكان لنا حديث مع  �لخيرة وق�صيت ع�صرة 
بعد  و�نتهينا   .. و�لنهار  �لليل  �متد   ، عمان  في  �لم�صوؤولين 
هذ� �لحو�ر .. بعد هذ� �لحديث �لطويل في ما�صي �لق�صية 
ل  با�ننا  �ليقين  هو  ق��ول  بعد   .. وم�صتقبلها  حا�صرها  وف��ي 
نفرق بين مو�طن ول مو�طن و��ن �ل�صفة �لغربية و�ل�صرقية 
عندنا هي �صو�ء هي م�صرح �لمعركة وميد�نها .. و��ن جي�ش 
 .. �ل�صرقية  ��بناء  �لغربية  �ل�صفة  و��بناء  جي�صنا  هو  �ل�ردن 
و��ننا نمجده ونثني على بطولته و�صجاعته ل�ن في �صر�يينه 
هذ�  كل   .. و�لعربية  و�ل�ردن��ي��ة  �لفل�صطينية  �لدماء  تجري 
��ن منظمة  �إلى جانب ذلك  ��علناه و��كدناه و��كدنا  كان يقينا 
فل�صطينية  حكومة  �إق��ام��ة  ت��ري��د  ل  �لفل�صطينية  �لتحرير 
�لتحرير  منظمة  و��ن   .. �ل��م��ه��ج��ر  ف��ي  ول  �ل��وط��ن  ف��ي  ل 
ول  �لد�خلية  �ل�ردن��ي��ة  �ل�صوؤون  في  تتدخل  ل  �لفل�صطينية 
�لكيان  مع  فل�صطين  كيان  يتعار�ش  ول  �ل�ردن���ي  �لكيان  في 
�ل�ردني . ولكن هذ� �لحو�ر كله قد �نتهى �إلى ف�صل وها ��ر�كم 
قد فزعتم و��صتمعت �إلى �آهاتكم و�إلى ح�صر�تكم ِلَم كان هذ� 
�ل�صعب  يجزع  ول  نجزع  ل   .. ؟  �لف�صل  م�صير  هو  �لم�صير 
.. ما جزعت  �لكفاح  تلك مرحلة من مر�حل   .. �لف�صل  من 
يزعلن عربي  ول  �لمباحثات  �إليه  �نتهت  �ل��ذي  �لف�صل  بهذ� 
لهذ� �لف�صل ل�ن ور�ء هذه �لمطالب �ل�صعب �لفل�صطيني بكل 
و��بناء  �ل�ردن  في  �لفل�صطيني  �ل�صعب   .. وعزماته  طاقاته 

�صرق �ل�ردن في �لكرك وفي �إربد وفي �ل�صلط وفي معان وفي 
�لقد�ش وفي نابل�ش وفي �لخليل وفي كل قر�نا ومد�ئننا .. 
كل �ل�صعب ور�ء منظمة �لتحرير .. كل �ل�صعب .. كل �ل�صعب 
ور�ء مطالب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . ووجدت معاني 
وجدت   .. �لف�صل  من  �ل��ع��ز�ء  فيها  وج��دت  �ل�ردن  في  ر�ئعة 
.. وجدت  نجاح  �إل��ى  �لف�صل  ه��ذ�  ي��رد  ��ن  لب��د  كبير�ً  نجاحاً 
و�صولي  ي��وم  �لمنظمة  يوؤيد   . �لمنظمة  مع   .. كله  �ل�صعب 
�إلى �لمطار ولي�ش هذ� �متد�حاً لي ول �فتخار�ً ول �عتز�ز�ً .. 

 

.. لج���ئ من  ��ب��غ��ي م��ج��د� ول زه����و�  ف��ا�ن��ا و�ح����د مثلكم ل 
�لالجئين .. ومو�طن من �لمو�طنين ل ي�صتحق حمد�ً ول 
�صكر�ً ول ذكر�ً ولي�ش لفل�صطيني ��ن يطمع في مديح ��و ذكر 
��و �صكر قبل ��ن يعود �إلى �لوطن �ل�صليب �لحبيب .. وجدت 
�ل�ردن جمهرة  �إل��ى  ذهبت  ما  وكثير�  م��رة  ل�ول  �لمطار  في 
��هل  من  �لوطني  �لمجل�ش  ��ع�صاء  من  �لفل�صطينيين  من 
�لر��ي من ��بناء فل�صطين من ��بناء �ل�ردن ومنهم ��ي�صا ��بناء 
 .. �ل�صرقية ينتظرون في �لمطار وينتظرون ماذ� ؟  �ل�صفة 
�لتحرير  رئي�ش منظمة  ينتظرون  �ل�صقيري ل  ينتظرون  ل 
في  يحمل  �ل��ذي  �لإن�صان  هذ�  ينتظرون  ولكن  �لفل�صطينية 

حقائبه مطالب �ل�صعب �لفل�صطيني .. 
وف��ي ي��وم �لإ����ص���ر�ء .. ي��وم �لإ����ص���ر�ء �ل���ذي ي��رب��ط �لدنيا 
بفل�صطين ويربط �ل�صناء و�لبهاء و�لروحانيات �لعليا بق�صية 
�لفل�صطيني   .. �لفل�صطيني  �لإن�����ص��ان  ه��ذ�  ذه��ب  فل�صطين 
�لالجئ �لو�قف �لآن بين ��يديكم في ���صو�ء خافتة في �صاحة 
�لوفود  مع  ب��الإ���ص��ر�ء  يحتفلون  �لذين  مع  ل�ك��ون   .. �لحرم 
�لإ�صالمية لتخاذ مكاني خا�صعاً خا�صعاً بين يدي �هلل نتذكر 
قد��صة تلك �لديار �لعظيمة �لمباركة و�إلى جانبنا �لوفود من 
 �ل�قطار �لإ�صالمية وقلبها يخفق بالحنين �إلى فل�صطين .. 
�ل�صعب كله في �صاحة �لحرم يخرج ليكون �إلى جانب رئي�ش 
منظمة �لتحرير ولي�ش له هتاف �ل هتافاً و�حد�ً .. فل�صطين .. 

 

منظمة �لتحرير .. �ل�صالح �لكفاح ... �لتحرير ... من جاء 
ليحت�صد  ��م��و�ل  �لتحرير  منظمة  ��نفقت  ما  ؟  �ل�صعب  بهذ� 
يح�صدون  �صرطة  ول  جند  �لتحرير  لمنظمة  لي�ش  �ل�صعب 
و��صتخبار�ت  مخابر�ت  �لتحرير  منظمة  ��نفقت  ما  �ل�صعب 
مال  لدينا  لي�ش   . �ل�صو�رع  وف��ي  �لطريق  في  �لنا�ش  توؤلب 
ون�صاوؤنا  ��ط��ف��ال��ن��ا  يحملها  و�ل��زي��ن��ات  �ل�ع����الم  ب��ه  ن�صتري 
من  �ل�صعب  �ندفع  �لتحرير  منظمة  مو�كب  في   . ورجالنا 
��مله  ر��ى  تلقاء نف�صه ل�ن��ه  �ل�صعب من  �ندفع   .. ذ�ت��ه  تلقاء 
ل�نه ر��ى هدفه ل�نه ��ر�د في تلك �لمنا�صبة .. منا�صبة �لإ�صر�ء 
�لعظيمة ��ر�د من بيت �هلل وفي �صاحة من ��كرم �صاحات �هلل ��ن 
يقول �إن �ل�صعب مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . هذ� هو 
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �صهدته  �لذي  �لكبير  �لمعنى 
��بناء �ل�صعب مع منظمة  يوم �لإ�صر�ء في �صاحة �لحرم وكل 
�لتحرير  منظمة  �إذ�ع����ة  م��ع  �لتحرير  جي�ش  م��ع  �لتحرير 
���صو�ق عمان ت�صير فيها ليال ونهار� وت�صمع  �لفل�صطينية .. 
�صوت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. يخرج من �لدكاكين 
�ل��رع��اة في   .. وفل�صطيني  ��ردن����ي  بين  ف��رق  ل  و�ل��ح��و�ن��ي��ت 
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�لحقول .. في �لمروج .. بيد �لر�عي ع�صا يه�ش بها على غنمه 
وبيده �لثانية تر�نزي�صتور �لر�ديو �ل�صغير ي�صتمع �إلى �آماله 
 .. �لفل�صطينية  �لتحرير  .. �صوت منظمة  ��مته   و�إل��ى �صوت 
�صوت  جانبه  و�إل���ى  �لحجارة  ينق�ش   .. �ل�صارع  ف��ي  ار  �لحجَّ
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. ��بناء �لقرى �ل�مامية يبيتون 
على �صوت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. في �لخيام يعي�ش 
�لعائدون على �صوت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. �إخو�ننا 
��بناء �ل�ردن ي�صتمعون �إلى منظمة �لتحرير �لفل�صطينية قبل 
��ن ي�صتمعو� �إلى �إذ�عة عمان ��و �إذ�عة �لقاهرة ��و �إذ�عة بيروت .. 
�ل�صعب كله ي�صتمع �إلى �لمنظمة .. ولي�ش هذ� وحده فقط .. 
دعوني ��نبئكم بكل �صر�حة و�صدق و��قولها عن علم ويقين .. 
�لجي�ش �ل�ردني كله .. بفل�صطينييه و��ردنييه ب�صباطه و�صف 
�صباطه وجنوده �إلى جانب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. 
 ولهذ� دعوني ��بعثها تحية .. تحية با�صمكم با�صم هذ� �لجمع .. 
و�إل��ى �لجي�ش   ... �ل�ردن كله ب�صفتيه  �ل�صعب في  �إلى  تحية 
�إلى  تحية   .. و��ردنييه  بفل�صطينييه  �لبا�صل  �لعربي  جي�صنا 
�لمر�بطين على  ��ول��ئ��ك  �إل���ى  تحية   .. دي��ارن��ا  و�إل���ى  ب��الدن��ا 
 �لحدود ينتظرون يوم �لن�صر .. وينتظرون �صاعة �ل�صفر .. 
كانت  �لمعاني  ه��ذه  كل   . وب��الده��م  وطنهم  لتحرير  ليهبو� 
فرحاً  قلوبنا  تمال�  عظيمة  كانت  �لمعاني  ه��ذه  كل   .. ر�ئعة 
وعزماً ويقيناً .. ومطالبنا ما هي ؟ .. ماذ� كانت مطالبنا ؟ .. 

 

ل جور فيها .. ��و ع�صف فيها .. لي�ش فيها �إهانة ل�حد .. ول 
تحدٍّ ل�حد ، ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ل تحمل على ��ي 
ملك .. ول على ��ي رئي�ش .. ول على ��ي حكومة .. ول على 
��ن نتعاون مع �لملوك جميعا .. ومع  ��ي دول��ة . نحن نريد 
�لروؤ�صاء جميعا .. ومع �لحكومات جميعا بكل �حتر�م وبكل 
�صخ�صية  �لفل�صطينية  �لتحرير  لمنظمة  ول��ك��ن   .. تقدير 
فيه  ت�صير   .. م�صتقلة  ووح���دة   .. م�صتقل  وط��ري��ق  م�صتقلة 
جميعا  �لملوك  وم��ع  جميعا  �لحكومات  مع  جنب  �إل��ى  جنبا 
ومع �لروؤ�صاء جميعا . وحين ��طرح ��مورنا في �ل�ردن ل ��وجه 
�إهانة �إلى ��حد ول م�صبة ل�حد ولكنها �لحقيقة كل �لحقيقة 
و�ل�صر�حة كل �ل�صر�حة في ق�صية �صبعة ع�صر عاما ُعدمت 
�ل�صر�حة وُعدمت �لحقيقة وكانت �لكارثة .. ل تريد منظمة 
وعو�مل  �ل��ك��ارث��ة  ع��و�م��ل  ت��ج��دد  ��ن  �لفل�صطينية  �لتحرير 
تعي�ش  ��ن  تريد  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إن   . �لما��صاة 
 .. �لفل�صطيني  �ل�صعب  �لرحيب وتخاطب  �لطلق  �لهو�ء  في 
.. وبكل  .. بكل كر�مة وبكل �صجاعة  تخاطب �ل�مة �لعربية 
 �صر�حة ماهي مطالبنا .. لقد تحدثنا عن �لقرى �ل�مامية .. 
��ن ت�صلح �لقرى  وقالت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يجب 
�ل�مامية .. يجب ��ن يدرب �صبابها ورجالها على �لقتال .. في 
هذ� �ل�صباح �ليوم قر��ت - ��ظن في جريدة �ل�نو�ر - عنو�نا 
�إ�صر�ئيل «   « �إن  ��ردن��ي يقول فيه  كبير� عن حديث لم�صوؤول 
�آلف  ع�صرة  �لهدنة  خطوط   .. �لهدنة  ح��دود  �خترقت  ق��د 
�ل�صخم  �لرقم  ه��ذ�  لي�ش   .. م��رة  و��ربعين  و�صتة  وثمانمئة 
�لكبير  �ل�صخم  �ل��رق��م  ه��ذ�   .. و�لف��ت��خ��ار  لالعتز�ز  �لكبير 
�لقرى   .. �ل��درب  على  ويدلنا  �لطريق  �إل��ى  ينبئنا  ��ن  يجب 

رجالها  يدر�صو�  و��ن  تجهز  و��ن   .. ت�صلح  ��ن  يجب  �ل�مامية 
ون�صاءها ليكونو� قادرين على حمايتها . ما كانت لتقع مذبحة 
قبية  ك��ان��ت  ل��و  ون�صائنا  ��طفالنا  على  بيوتها  وت��دم��ر  ِق��ْب��َي��ة 
م�صلحة وفيها �لرجال وفيها �ل�بطال قادرين على ��ن يردو� 
 .. خا�صرين  خا�صئين  ��عقابهم  على  �لإ�صر�ئيلية   �لع�صابات 
لو   .. بئر  بعد  بئر�ً  �آبارها  وتدمر  لتقتحم  قلقيلية  كانت  ما 
قالت  فقد  لهذ�   .. ومجهزة  وم�صلحة  مدربة  قلقيلية  كانت 
نر�صل  ��ن  م�صتعدون  نحن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 
�إل��ى كل فتى  �إل��ى كل رجل   .. �إل��ى �لقرى �ل�مامية  بال�صالح 
�إلى كل �صاب .. �ل�صالح من منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. 
�إلى قر�نا �إلى �صبابنا ورجالنا ل نقدمه بثمن .. ذهب �لزمان 
�لذي كان �ل�صالح يباع فيه وي�صترى ، ذهب �لزمان �لذي كان 
�ل�صالح فيه تجارة .. منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ل تبيع 
منظمة   ، كثير�  ��و  ك��ان  قليال  �ل�صالح  �لفل�صطيني  لل�صعب 
��و  �ل�صعب  �ل�صعب؛ ل�ن��ه من مال  �إل��ى  �ل�صالح  �ل�صعب تقدم 
تقدم  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة   .. لل�صعب  وج��د  ��ن���ه 
من  لي�ش   .. ِدئا�  �صَ قديما  ل  �ل�مامية  �لقرى  �إل��ى  �ل�صالح 
 .. �لثانية  �ل�ول��ى ول من مخلفات �لحرب  مخلفات �لحرب 
و��نا ��علم ��ن �إخو�ني في �لقرى �ل�مامية �صي�صتمعون �إلى هذ� 
�لحفل في �لليلة �لقادمة �إني ��قول لهم .. �إن �صالح منظمة 
�لذي يعرفه   .. �لكندي  �ل�صالح  لي�ش  �لفل�صطينية  �لتحرير 
�إخو�ننا �لقرويون وما ��ذكاهم وما ��نبههم .. وي�صمونه هزء� 
و�صخرية بندقية » ��م ذ�نين « .. ل نريد ��ن نر�صل بندقية ��م 
ذ�نين بندقية ��م فوهتين وبهذ� .. وبهذ� ي�صلح �إخو�ننا وقر�نا 
�لقرى  �إل��ى  ي�صلمها   .. �لجي�ش  �إل��ى   .. �لحكومة  �إل��ى  وتقدم 
��ي  عليها  ينق�ش   .. ��صم  ��ي  �صاء  �إذ�  عليها  وينق�ش  �ل�مامية 
 �صفة .. ل نبحث عن �ل�مجاد .. ول عن �لفتخار و�لزهو .. 
�لذي  �لم�صري  �لجديد   .. �صالحنا  يكون  ��ن  نريده  ما  كل 
��ور�ق���ه وف��ي بيوته وف��ي �صحومه ،  لم ي�صتعمل ما ي��ز�ل في 
ومن �ل��صلحة �لخفيفة �إلى �لمتو�صطة �لتي تقاوم �لدبابات 
�ل�صالح كله تقدمه منظمة  ه��ذ�   ، �ل��ع��دو  وت��رد  و�ل��ط��ائ��ر�ت 
�لتحرير �لفل�صطينية �إلى �إخو�ننا ورجالنا ون�صائنا .. فليكن 
هتافنا هتاف �لثورة .. ثورة �ل�صعب �لفل�صطيني .. ثورة �ل�مة 
�لعربية ثورية لها �صيحة و�حدة .. ولها لغة و�حدة .. ولها 
هدف و�حد .. �صيحة �لثورة روح �لثورة وكفاح �لثورة لجتذ�ذ 
» �إ�صر�ئيل « من ��ر�صنا وعودتنا عودة حرة �إلى مر�قد ��جد�دنا 

و�آبائنا .. 
��بناء  �لتجنيد �لإجباري هو مطلبنا �لثاني .. ��ن يتدرب 
�لآخر  �لطرف  . في  �ل�صالح  يكونو� تحت  و��ن  كلهم   �ل�صعب 
» �إ�صر�ئيل « .. مدربون م�صلحون منظمون .. ي�صتطيعون ��ن 
ي�صتنفرو� �ل�لوف ور�ء �ل�لوف من ��جل �لمعركة .. �لمعركة 
في �ل�ردن .. �ل�صعب يحب ��ن يكون م�صلحا ومدربا في �ل�ردن 
��نا ��حيي �لجي�ش �ل�ردني ب�صجاعته وب�صالته .. لكن معركة هذ� 
�لزمان لي�صت معركة جي�ش ��مام جي�ش ولكنها معركة �صعب 
��مام �صعب .. معركة �ل�صو�رع .. معركة �لدفاع عن �لمنازل 
و�لبيوت ومعركة �لدفاع عن �لحار�ت .. نريد ��ن يكون �إخو�ننا 
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في �لخليل وفي �لقد�ش وفي جنين وفي طولكرم وفي جميع 
�لقرى وفي �لكرك ��ي�صا وفي �إربد وفي �لطفيلة وفي عمان 
نريد ��ن يكون �ل�صعب كله تحت �ل�صالح .. ل�ن هذه �لمعركة 
بيننا وبين » �إ�صر�ئيل « هي معركة �ل�صعب .. ولي�صت معركة 
��ن  �لفل�صطينية م�صتعدة  �لتحرير  .. منظمة  �لجي�ش وحده 
تفتح مع�صكر�ت للتدريب �ل�صعبي في جبال �لخليل في رو�بي 
�لقد�ش في وديان جنين وفي وديان طولكرم وفي نابل�ش وفي 
��ريحا و�لكرك وفي �إربد .. وفي كل بقعة ، و��ن يدخل ��بناوؤها 
 . �لفل�صطينية  �لتحرير  .. مع�صكر�ت منظمة  �ل�صفتين  من 
قلناها �صريحة مفتوحة ل�بناء جنين ل تفرقة بين مو�طن 
��ن تجعل من  �لتحرير تريد  .. مع�صكر�ت منظمة  ومو�طن 
�إذ� جاءت �لمعركة هبَّ  ، حتى  �ل�صعب م�صلحاً مدرباً منظماً 
�لتحرير  منظمة  تريده  ما  ه��ذ�   . �لمعركة  في  كله  �ل�صعب 
و�حد   .. �لفل�صطيني  �ل�صعب  يريده  ما  وهذ�   ، �لفل�صطينية 
من  فل�صطيني  �صوريا  في  �ل�صاعقة  كتيبة  من  �إخو�ننا  من 
��هله وع�صيرته دخل من  نابل�ش جاء في زيارة لنابل�ش يزور 
غير �صالح ولكنه دخل بمالب�ش جي�ش �لتحرير �لفل�صطيني 
بالمالب�ش �لتي ترون ) باللو�ء وجيه �لمدني و�لعقيد محمد 
�ل�صاعر ( .. ق�صى هذ� �لجندي ��يامه ولياليه في نابل�ش ، فاإذ� 
نابل�ش كلها في عر�ش قومي كبير تحتفل بجندي من جي�ش 
�لتحرير ، فكيف يكون �ل�مر لو ��ن كتائبنا من ��بناء فل�صطين 
في نابل�ش وفي غير نابل�ش يومئذ يكون عر�صاً كبير�ً لل�صعب 
كله ل�نه ل يفرح فرحة ول يجد لذة ول يطيب له �صيء في 
�لحياة ، نحن �صعب فل�صطين نذرنا ��نف�صنا ��ل نعرف ��طايب 
�لحياة ول لذ�ئذها ول نعماها قبل ��ن نحمل �ل�صالح دفاعا 
 عن وطننا �ل�صليب .. هذ� هو طريقنا .. وهذ� هو هدفنا .. 
غريبا  ك��الم��ا  �صمعت  �لتحرير  �صريبة  �إل���ى  بالن�صبة  حتى 
 .. رم��زي��ة  تكون  ق��د  �ل�صريبة  ب��ا�ن  قيل   .. ف��ي عمان   عجيبا 
��بناء  وعلى  �لموظفين  على  تفر�ش  �لتي  �لمئوية  بالن�صبة 
 .. رمزياً  ي�صاهم  ل  فل�صطين  �صعب   .. رمزية  ن�صبة  �ل�صعب 
�صعب   .. وطنه  تحرير  على  وع���ازم  م�صمم  فل�صطين  �صعب 

فل�صطين  �صعب  وطنه  تحرير  على  وع��ازم  م�صمم  فل�صطين 
ت��ر�ه عمال  ولكن  رمزياً  لي�صت عمالً  عنده  �لتحرير  ق�صية 
فد�ئياً ون�صالياً وقتالً ودفاعاً حتى يجلو �لعدو عن ��ر�صنا .. 
نحن ل نعي�ش بالرمزيات ولكننا نعي�ش بالكفاح .. وبالكفاح 
وكل  طاقاتنا  كل  ندخر  ل�جله   .. نعي�ش  ��جله  ومن  �لم�صلح 

حياتنا .. و�صائر �لمطالب �ل�خرى .. 
�لتنظيم �ل�صعبي كذلك .. لم نجد ��صتجابة له كيف يمكن 
ل�صعب فل�صطين ��ن يخو�ش معركة �لتحرير غير منظم ، �إنما 
 يدفع �صعبه نحو �لدمار و�لخ�صائر .. �إنما يدفعه �إلى �لهزيمة .. 
�إنما يدفعه �إلى �لما��صاة و�لكارثة .. ��ما �تعظنا بالما�صي و��ما 
�لفو�صى  كانت  كيف  ؟  �لعبر  فيها  نجد  وما  �لنكبة  وعظتنا 
ت�صود �صفوفنا . ل نريد ��ن نقدم على هذه �لمعركة .. ونحن 
على عتبات �لفو�صى .. �لتنظيم �ل�صعبي هو حياتنا .. منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية كهيئة �صعبية تريد ��ن تمار�ش �لتنظيم 
�ل�صعبي .. قيل لنا �إن هذ� من مهمات �لحكومة .. �لتنظيم 
��م م�صوؤولية  �ل�صعبي مهمة �لحكومة .. م�صوؤولية �لحكومة 
منظمة �ل�صعب ل�ول مرة ���صمع ��ن م�صوؤوليات �صعبية تمار�صها 
 �لحكومة .. �لم�صوؤوليات �ل�صعبية تمار�صها �لمنظمة �ل�صعبية .. 
�لن�صاطات  �ل�صعب يمار�ش   .. �ل�صرقي  ��و  �لغربي  �لنظام  في 
�لتحرير  منظمة   .. �لن�صاط  لتمار�ش  و�لحكومة  �ل�صعبية 
تريد ��ن تربط نف�صها بال�صعب .. وبقو�عد �ل�صعب .. ترتبط 
بالعمال وبال�صباب وبالطالب وبالرجال و�لن�صاء في �لمدن 
�لمعنوية  �ل���رو�ب���ط  و���ص��ائ��ل  ب��ك��ل  بالمخيمات  �ل��ق��رى  وف���ي 
و�لروحية و�لمادية ليكون �صعبنا هو قاعدة منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية ، ل فائدة من منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إذ� 
لم يكن �ل�صعب قاعدتها .. نحن نطمع با�ن يكون �ل�صعب هو 
قاعدة �لمنظمة و��ن ت�صبح �لمنظمة هي �ل�صعب و��ن ي�صبح 
�لتحرير  منظمة  به  تطمع  ما  ه��ذ�   .. �لمنظمة  هو  �ل�صعب 
�لفل�صطينية وما نريد ��ن نمار�صه في كل بلد عربي نريد ��ن 

نمار�صه في كل تجمع عربي . 
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