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 كلمة ال�شقيري التي وجهها اإلى الموؤتمر الخام�س ع�شر للطلبة العرب 
في مدينة بولدر - كولورادو في الوليات المتحدة الأميركية في 1966/8/29

��يها �لإخوة 
��حييكم تحية �لعروبة وفل�صطين و�لتحرير ، 

تحية من حبة �لقلب �إلى حبة �لقلب ، 
�إليكم ��نتم ��بناء �ل�مة �لعربية – حملة ر�صالتها وم�صاعلها 
عبر �لمحيط ، وعبر �لبحار و�لقفار ، في �لوليات �لمتحدة 

�ل�ميركية . 
��حييكم با�صم منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ، وبا�صم كل 
فل�صطيني  عربي  مو�طن  كل  وبا�صم   ، فيها  �إخو�نكم  من  ��خ 

حيثما حل في ��ر�ش �هلل �لو��صعة . 
و�إنه لمن دو�عي فخري و�عتز�زي ��ن ���صجل هنا ، في �صدر 
تحيتي هذه �إليكم ��نكم ��نتم يا ��بناءنا �لطلبة في �لمهاجر – 
و�إخو�نكم �لذين �صبقوكم ، و��ولئك �لذين �صيلحقون بكم ، ��ول 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  �ل��صا�ش لمنظمة  ��ر�صى �لحجر  من 
ذلك ��نكم و�إخوة لكم �صبقوكم ، كنتم �لدعامة �لكبرى للكيان 
�لفل�صطيني ، ناديتم به وثبَّتم قو�عده ، ور�صختم دعائمه في 
خالل  وم��ن   ، و�لمتاعب  بالم�صاعب  م�صحون  دول��ي  وج��ود 
�لقليل  �لقليل  �إل  طياتها  في  تحمل  تكن  لم  عربية  ��و�صاع 
من عالئم �لطما�نينة و�لرتياح . فاإليكم يا ��بناءنا و�إخوتنا ، 
�لعاملين �لمجدين ، �ل�صائرين على درب �لكفاح و�لن�صال ، 
تحية ��بناء هذ� �لكيان �لذي كان حلماً فا��صبح حقيقة ماثالً 
للمال� ، و�ل���ذي ك��ان وه��م �ل��وه��م ، ف���اإذ� ب��ه �ل��ي��وم – بف�صل 
�ل�يام  مع مرور  متنامياً  �صامخاً  – بناءً  �إيمانكم وعزماتكم 
��نجبت ، وتنجب  ��مة  ��مجاد جديرة بها  ��بد�ً نحو  مت�صاعد�ً 

في كل يوم ، ���صبالً و��بطالً هم عنو�ن عزها وفخارها . 
�إلى  جميعاً  ت��ت��وق��ون  ��ن��ك��م   ، �ليقين  علم   ، ل�ع��ل��م  و�إن���ي 
معرفة ولو �صيء من ��خبار منظمتكم هذه منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية ، �لتي ولدت منذ عامين �ثنين فقط في ظروف 
ما  كثرة  على   ، مثيالً  لها  �لتاريخ  ع��رف  ما  لق�صية  ع�صيرة 
عرف وما روت �صفحاته من حكايات �لبغي و�لجور و�لظلم 
و�لطاغوت ، ق�صية ل مثيل لها في وقاحة عين �لباطل على 

�لحق ، وفي �لجر��ة على �لتاآمر وطي �لحقائق وتزويرها . 
��ن��ه��ي �إليكم يا  و�إن���ه لمن دو�ع���ي ���ص��روري و�ع��ت��ز�زي ��ن 
عن  �نبثقت  �لتي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ��ن  �إخو�ني 
�إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني في �لموؤتمر �لوطني �ل�ول بالقد�ش 

�لعربي  �لقمة  موؤتمر  وتبناها   ، �ل��ع��ام  ون�صف  عامين  منذ 
�لثاني في �لإ�صكندرية في مطالع ��يلول / �صبتمبر 1964 ، قد 
خرجت من دور �لإن�صاء و�لتا��صي�ش �إلى دور �لبناء و�لتعزيز ، 
خرجت من دور �لتململ في خاطر �لقليل �لقليل من �لنا�ش 
�إلى دور �لتبلور في �صمير كل فل�صطيني و�لوجود �لفعلي في 
�لحقلين �لعربي و�لدولي ، ي�صد ��زرها كل مو�طن بعزيمته 
وم�صائه ويذود عنها بروحه ودمائه ، ويرى فيها ��مله �لحلو 
�لكبير �لذي طال �نتظاره له و�لذي يو�عده مع �ليوم �لكبير 

، يوم �لكفاح �لم�صلح ، يوم �لتحرير ، تحرير فل�صطين . 
لقد ���صبحت �لمنظمة منظمة �ل�صعب با��صره ، بل منظمة 
�ل�مة �لعربية كلها ، �لكل ملتف حولها عاقد خنا�صره عهد�ً 
– �إلى جو�نب �لتفاف  . و��برز دليل على ذلك  و�إيماناً  وفا�لً 
�لقوى  �ل��ت��ف��اف   – ح��ول��ه��ا  وف��ئ��ات��ه  طبقاته  ب�صائر  �ل�صعب 
عام  عربي  طابع  ذ�ت  ق��وى  وه��ي   ، حولها  جميعها  �ل��ث��وري��ة 
كلها ، ما يوؤكد ��ن �لمنظمة ��فلحت في ��صتقطاب جميع هذه 
�لقوى �لعاملة من حولها ، ��صتعد�د�ً ل�صاعة �ل�صفر ، �صاعة 

�لنطالق نحو ربوع �لوطن �ل�صليب . 
�إخو�ني ، 

منجز�ت  من  �لكثير  لكم  ل�صردت  يت�صع  �لمجال  ك��ان  لو 
�لمنظمة ، ولكنها كلمة تحية ل تت�صع لذلك كله ، و��نا على 
ن�صاطها  وتر�قبون  ��خبارها  تتابعون  جميعاً  ��نكم  تامة  ثقة 
وتعملون على �لتعزيز من �صا�نها و�لدفع من ن�صاطها وحركتها 
�لتحرير  جي�ش  �إل��ى  ���صير  ��ن  �لعجالة  ه��ذه  ف��ي  ويكفيني   .
بل   ، �لتحرير  ليوم  متينة  ق��اع��دة  ���صبح  �ل��ذي  �لفل�صطيني 
�لعديدة  �لآلف  وفيه   ، �لتحرير  لمعركة  �ل�صاربة  �لطليعة 
من �إخوة لكم تهفو قلوبهم �لليل مع �لنهار �إلى يوم يكتب لهم 

فيه �صرف �ل�صت�صهاد في �صبيل ���صمى غاية و��نبل هدف . 
و��وؤكد لكم في ختام كلمتي هذه ، رغبتنا �ل�كيدة ورجاءنا 
تزودوننا   ، معنا  �صلة  على  با�صتمر�ر  تكونو�  ��ن  في  �لوطيد 
�إياكم  معاهدين   ، وت�صويباتكم  ومقترحاتكم  بملحوظاتكم 
على ��ننا لن نترك �صيئاً فيه �لخير �إل وحملناه على مهجنا 
و��رو�حنا ، نعمل على تحقيقه في �صبيل خير �لعروبة وتحرير 

فل�صطين . 




