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كلمة ال�شقيري في افتتاح اإذاعة فل�شطين
1965/3/1

ب�صم �هلل �لعلي �لقادر ، نا�صر �لحق وهازم �لباطل ، با�صم 
�لمتحفز  �ل�صالح  لحمل  �لمتلهف   ، �لثائر  فل�صطين  �صعب 
�ل��ع��رب��ي��ة �لمنا�صلة  ب��ا���ص��م �ل�م����ة   ، ل��ت��ح��ري��ر وط��ن��ه  ل��ل��ك��ف��اح 
�لعربي  �لوطن  في  و��صتقاللها  وقيادتها  حريتها  ل�صتكمال 
�لكبير با�صم �لحرية �لإن�صانية �لز�حفة في م�صيرتها �لز�خرة 
ل تعرف جن�صا  ول لونا  ول ��ر�صا  ، با�صم هذ� كله ��فتتح �إذ�عة 
منظمة �لتحرير من �لقاهرة حا�صنة �لعرب �لكبرى ، ومنذ 
�صوت  �ل�ثير  ��م��و�ج  على  �صينطلق  �لتاريخية  �للحظات  هذه 
�لكريم  وطنه  ل�صترد�د   ، و�لن�صال  �لكفاح  �صوت  فل�صطين 
�لمدن و�لقرى  ��هل فل�صطين في  �إلى  �ل�صوت  �صينطلق هذ� 
مر�بعهم  ��مامهم  يب�صرون  وهم   ، فل�صطين  من  بقي  ما  في 
�لجميلة متحفزين لإجالء �لع�صابة �لدولة و�لدولة �لع�صابة 
بكل ما يملكون من �لمهج و�ل�رو�ح ، �صينطلق هذ� �ل�صوت �إلى 
�لعائدين �لر�ب�صين في �لخيام �لمر�بطين في �لكهوف ، ما 
�إيمانا   �ل�صنين  مر  على  ز�ده��م  بل  و�لحرمان  �لبوؤ�ش  هدهم 
فل�صطين في  ��ب��ن��اء  �إل��ى  �ل�صوت  ه��ذ�  �صينطلق   ، �إي��م��ان  على 
 �صورية وفي لبنان وفي �لعر�ق وفي �ل�صعودية وفي �لكويت ، 
وح��ي��ث م��ا ك��ان��و� ف��ي دن��ي��ا �ل��ع��رب و�ل��م��ه��اج��ر يتطلعون �إلى 
�صينطلق   ، �صادقة  وعزيمة  ما�صية  ب���اإر�دة  �لمقد�ش  �لزحف 
رجالنا  م��ن  فيها  وم��ن  �لمحتلة  فل�صطين  �إل��ى  �ل�صوت  ه��ذ� 
�لعهد  على  �لمقيمين  و��طفالنا  و�صبابنا  و�صيوخنا  ون�صائنا 
�ل�صابرين �لم�صابرين �لتائقين �إلى �لموعد و�للقاء ، �للقاء 
�ل�صوت  ه��ذ�  و�صينطلق   ، �لن�صر  م��ع  و�ل��م��وع��د  �ل�صالح  م��ع 
كذلك �إلى �ل�مة �لعربية جمعاء في حو��صرها وبو�ديها من 
�لمحيط �إلى �لخليج فكلنا في �لمعركة �صو�ء ، نلقي بالميد�ن 
بكل �لطاقات وكل �لعزمات ، �إلى هوؤلء جميعا  �صتر�صل هذه 
�لإذ�عة �صيحاتها �لهادرة و���صو�تها �لثائرة لتهز �ل��صماع كل 
�ل��صماع و�لقلوب كل �لقلوب ، فها قد �نق�صى �صبعة ع�صر عاما  
�لكهوف  في  و�ل��ه��ذر�ت  بالهم�صات  يتحدث  فل�صطين  و�صعب 
 ، كت�صتيته  كت�صريده حائر�   ���ص��ارد�   �لحجر�ت حديثا   وبين 
ولكن منذ هذ� �ليوم �صيطلق �ل�صعب �لبطل �صعب فل�صطين 
��رج��اء �لوطن �لعربي �لكبير كل  �إلى   ، �إلى �لف�صاء �لرحيب 
�آماله �لز�خرة و�آماله �لمتوثبة يبعثها عالية مدوية لنظرته 
�إذ�عة  ��ي  �لإذ�ع��ة  كانت  و�إذ�   ، وثورته  بغ�صبته  بل   ، ولهجته 
وطنها  ف��ي  �لم�صتقرة  �ل�م���ة  ح��ي��اة  ف��ي  ملحة  قومية  ح��اج��ة 
�لآمنة في ديارها �لر��صخة في نعماء �لحرية و�ل�صيادة ، فاإنها 
��دعى و��وجب بل �إنها ��ح�صن و��لزم ل�هل فل�صطين وقد تمزق 
ولهذ�   ، ومنازلهم  ديارهم  وتباعدت  �صملهم  وت�صتت  جمعهم 
���صبح ل بد ل�هل فل�صطين من �إذ�عة تتالقى ��رو�حهم حولها 
يلتقي  وبهذ�   ، و��حاديثها  ��خبارها  على  ���صماعهم  وتتجمع 
�ل�صعب دوما  على �آماله ويحيا مع وطنه ويظل م�صدود�  �إليه 
��بد�  على  لروحه ووجد�نه يعي�صه بعقله و�صميره ، وقدماه 

عتبات �لكفاح ، و�إن �ل�صبيل �إليكم يا �إخو�ني ��بناء فل�صطين هو 
هذ� �لمذياع �لقائم ��مامي �لآن ، يناجيكم ويناديكم يتحدث 
�إليكم با�مانيكم و�آمالكم في ليلكم ونهاركم ، بالمنازل و�ل�كو�خ 
في �لخيام وفي �لكهوف في �لم�صانع و�لمز�رع في �لمكاتب 
و�لمعاهد ، ليدعوكم جميعا  �إلى تحقيق �صعار�ت ثالثة �إلى 
�لوحدة �لوطنية �إلى �لتعبئة �لفورية و�إلى �لتحرير ، وهكذ� 
�لمذياع على ذكر فل�صطين وتعي�صون معه  يعي�ش معكم هذ� 
على ذكر فل�صطين ، فاإن فل�صطين عندنا هي كل جو�رحنا بل 

هي كل حياتنا نحيا لها ونموت من ��جلها .
و�علمو� يا �إخو�ني ��بناء فل�صطين ��ن �إذ�عتكم هذه �صتكون 
��خبارها   ، �إذ�ع��ة ثورية جديرة با�مة ثورية لها ق�صية ثورية 
��ول  ��خبار فل�صطين و�صعب فل�صطين د�ئما  و��بد�  ، حتى تظل 
متوهجة  �لوجود  م�صتعلة  �لحياة  ملتهبة  �لمقد�صة  ق�صيتنا 
�لع�صابة  وعميلته  �ل�صتعمار  مجابهة  ��حاديثها   ، �لن�صال 
�لدولة ف�صح مناور�ته ود�صائ�صه وتعزيز للحق في كل ميد�ن 
�صعب  �صيرة  فيها  �لق�صة   . مجال  ك��ل  ف��ي  بالباطل  وتنديد 
و��مجاد  �لعمال  وب�صالت  �لفالحين  بطولت  في  فل�صطين 
�ل�صهد�ء من �لرجال و�لن�صاء ، من �ل�صباب و�لطالب ، لنجدد 
، �ل�صعر فيها  ���صد نظاما  و��ق��وى عزما   هذه �ل�صيرة ونحن 
با�غو�ره   ، �لر�ئعة  وخمائله  �لبا�صمة  �لوطن  بمر�بع  �لتغني 
�لتي  بالكروم   ، و��نهاره  ب�صو�طئه  وجباله  به�صابه  و��مجاده 
، في �لمدن  ، و�لحد�ئق �لتي غر�صها �ل�ج��د�د  ��ن�صا�ها �لآب��اء 
�صو�عد  ��ن�صا�تها  �لتي  وب��ال��ق��رى  �ل��رج��ال  ��ك��ت��اف  بنتها  �لتي 
�ل�صباب ��جيال  بعد ��جيال ، �لرو�ية فيها م�صرحية �لتحرير 
 ، و�صبابنا  ون�صاوؤنا  رجالنا  ��بطالها  حية  حقيقة  نريدها  كما 
و�لتنظيم  �لتعبئة  وم�صاهدها  و�لتوجيه  �لتوعية  ح��و�ره��ا 
�صيحات  فيها  �لغناء   ، قريب  وفتح  �هلل  م��ن  ن�صر  وختامها 
�لمجاهدين وتكبير�ت �لمنا�صلين ل بكاء ول رثاء ول ذل ول 
�نك�صار ، �لنغم عزم و�لإيقاع �ندفاع ، و�للحن هادر ثائر ، هذه 
هي �إذ�عتكم يا ��بناء فل�صطين ، لن تكون ت�صلية ول لهو�  ول 
عبثا  ، فحر�م علينا �للهو و�لعبث ونحن في غير فل�صطين ، 
 هكذ� �صتكون �إذ�عتكم في يومنا هذ� وهكذ� �صتكون مناهجها ، 
�ل�روع  بالو�جب  �إذ�عتكم  ف�صتنه�ش  �لمرتقب  �لغد  في  ��م��ا 
با�خبار   ، �لتحرير  جي�ش  با�خبار  �إذ�عتكم  ت��دوي  ي��وم  �ل�رف���ع 

�لمعركة من ��ر�ش �لمعركة .
�لتحرير  منظمة  ب��ا���ص��م  �لإذ�ع������ة  ه���ذه  ��ف��ت��ت��ح  �إذ  و�إن����ي 
ميد�ن  �لكبير  �لميد�ن  في  رئي�صية  جبهة  �ليوم  ��فتتح  �إنما 
ولها  ذك��ي��ة  ��صتر�تيجية  لها  حقة  لجبهة  و�إن��ه��ا   ، �لتحرير 
�صالحها ولها عتادها ، و�إن معركة �لتحرير متعددة �لجبهات 
متنوعة �ل��صلحة كثيرة �لم�صارب و�لمقاتل ، وفي زماننا هذ� 
لم يعد �لقتال فار�صا  لفار�ش ول حتى جي�صا  لجي�ش ، ولكن 
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��مة بكاملها بكل طاقاتها  ��مام  ��مة بكاملها  �ليوم هو  �لقتال 
و�لحديد  بالحرير  و�لقنابل  بال�صنابل  نقاتل   ، و�إمكاناتها 
 بالم�صارع و�لمد�فع ، بل دعوني ���صارحكم ��ن �ل�مة - ��ي ��مة - 
تقاتل بالكلمة �لمر�صلة كما تقاتل بالقذيفة �لموجهة ، ولقد 
�خترع �لإن�صان ��فتك �ل��صلحة و���صدها تدمير�  على �ل�ر�ش 
وفي �لبحر وفي �لف�صاء ، ولكن هذ� �لإن�صان لم ي�صتطع ولن 
ي�صتطيع ��ن يجد �صالحا  ��م�صى من �لكلمة ، و�صتظل �لكلمة 
��ق��وى ما في  ��ثرها وفي خطرها  في قد��صتها و�صحرها في 
�لوجود على مر �لزمان و�ل�جيال ، وهذه هي �لر�صالت وهذه 
�لتحريرية  و�لحركات  �ل�صتقاللية  و�لحروب  �لنبوء�ت  هي 
كلها بد��ت بالكلمة ، ومن ��جل ذلك فاإن هذ� �لمذياع �ل�صغير 
��مامي وذلك �لر�ديو �ل�صغير بين ��يديكم يوؤلفان قوة هائلة 
في معركة �لتحرير ، فاإن �لكفاح ل بد فيه من �ل�رو�ح قبل 
�لما�صيتين  �لعالميتين  ��مة في �لحربين  ، فكم من  �ل�صالح 
�صهدناها ت�صت�صلم وهي كاملة �ل�صالح و�لعتاد ، وكم من ��مة 

�نت�صرت وقد قاربت على �لنفاذ بال�صالح وبالعتاد ، ويكفينا ��ن 
نذكر ��ن �لعدو�ن �لثالثي على م�صر قد ��صتهدف في طليعة 
ما ��صتهدف ��ن ي�صرب ��بر�ج �لإذ�ع��ات �لعربية من �لجو في 
ه��دف��ا  ع�صكريا  يجب تدميره حتى  �ل��ق��اه��رة ج��اع��ال  منها 
و�ل�مة  �لقاهرة  بين  �لد�فقة  �لحية  �لنب�صات  تلك  تخر�ش 
�لع�صكرية  �ل�ح���د�ث  ��ن  كذلك  نذكر  ��ن  علينا  بل   ، �لعربية 
يدها  ت�صع  ��ن  تبادر  ما  ��ول  تبادر  خارجية  ��م  كانت  د�خلية 
 ، �لحربية  �لمن�صاآت  على  يدها  ت�صع  حين  �لإذ�ع���ة  د�ر  على 
�إذ�عتكم  و�صتكون   ، و��عماقها  ��ب��ع��اده��ا  بكل  �لكلمة  ه��ي   تلك 
�لتحرير  كلمة  و�ل��ن�����ص��ال  �ل��ث��ورة  كلمة  فل�صطين  ��ب��ن��اء   ي��ا 
و�إ�صر�ر  ب��ع��ن��اد  نج�صدها  �صنظل  ن��ردده��ا  �صنظل   ، و�ل��ك��ف��اح 
مذياعنا  معنا  �صنحمل  ويومئذ   ، �لن�صر  لنا  �هلل  يكتب  حتى 
فل�صطين  �إلى  وق�ص�صنا  ون�صيدنا  وغناوؤنا  �صعرنا  ومعه  هذ� 
ترونه   ، �لتحرير  �إل��ى متحف  �لن�صر  �إل��ى متحف   ، �لحبيبة 

بعيد�  ونر�ه قريبا  ،  وكل �آٍت قريب .


