كلمة االخ ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
في المؤتمر العام لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

الذي

عقد في الجمهورية التونسية

بتاريخ ما بين  4/30الى 1985/5/4

ايتها االخوات وايها االخوة...
علىىى ارت تىىونس الحبي ى بورقيبىىة والبىىع التونسىىي البطىىه يجتمىىت رىىذا المىىؤتمر
برعايىىة وورىىور السىىيدة الرئيسىىة الماةىىدة وسىىيلةا مبتسىىي رىىذا المىىؤتمر ياسىىيدتي
الرئيسىىىة ارةىىىوا اي تحملىىىي للسىىىيد المجارىىىد الحبيىىى بورقيبىىىة ىىىه التحيىىىة والمحبىىىة
والتقدير من شع فلسطين وثوار فلسطين ورةال ونساء واطفال واورار فلسطين.
لىىى يس مصىىىادفة اي ينعقىىىد مىىىؤتمر المىىىرأة الفلسىىىطينيةا رىىىذا المىىىؤتمر الىىىذي عصىىىى
واستعصى علىى ىه مىن وىاول النيىه مىن منظمىة التحريىر الفلسىطينية وامىن ال ىورة
الفلسىىطينيةا لىىيس مصىىادفة اي ينعقىىد رىىذا المىىؤتمر فىىي تىىونس وفىىي روىىا شىىعبها
ورئيسىها المجارىد الحبيى بورقيبىةا الننىىا يجى اي نىذ ر ايتهىىا السىيدة الرئيسىىة اي
الىىرئيس بورقيبىىة رىىو اول مىىن اعطىىى للم ىرأة وقوقىىا وانطلقىىا مىىن ق ىوانين االو ىوال
البخصية.
كما انه ليس مصادفة اي ينعقد المؤتمر في رذا العام الذي رو عام اختتام عبرية
المرأة والذي سيعقد بداية شهر تموز (ةويلية) في نيروبيا ويث تسىجه المىرأة فىي
العالي ال ال ث بتي القرار للبعو المناضلة والمكافحة واي نرىال البىعو مىن اةىه

الحريىىىة متواوىىىه واي شىىىمس االنتصىىىار ستبىىىر علىىىى امىىىه رىىىذا البو ىىى شىىىاء
االستعمار ام ابى.
نعي ايتها االخوات وايها االخوةا في رذا الظرف الصع والبا وفي الزمن العربىي
القاسىيا ال بىىد اي اقىول الىىرديءا الىىزمن العربىي القاسىىي ويىث المىؤامرات متواوىىلة
ضد االمة العربيىة بدايىة يىال ورة الفلسىطينية وانتهىاء بكىه مناضىه وىر وشىري

فىي

رذه االمة العربية.
نجتمىىت فىىي المىىؤتمر العىىام الرابىىت التحىىاد المىرأة الفلسىىطينية التىىي رىىي فىىي قىىامو
ثورتنىا ام وزوةىىة واخىا للمناضىىه وفىىي الوقىا نفسىىة المناضىىلة التىي خاضىا افىىة
معارك فلسطين منذ اي ةاءت الغزوة الصهيونية على ارضنا منىذ للىا الوقىا ورىي
تقاته على افىة الجبهىاتا وفىي افىة المعىارك والسىاواتا ورنىا لىن ابتعىد يىرا بىه
اسجه اعتزازي وفخري بهذه المىرأة الفلسىطينية التىي خاضىا رىذه المعىارك القاسىية
والصعبة لات الطبيعة غير العادية وي عدوانا من طبيعة غير عاديىةا ففىي مخىيي
عين الحلىوه الىذي دمىره الغىزو الصىهيوني للبنىاي 1982ا اقتىاد العىدو  16الفىا مىن
مقاتلينىا مىىت الفىىين مىىن ولفائنىىا اللبنىىانيين وزةهىىي فىىي معتقىىه انصىىارا ورنىىاك بقيىىا
المرأة في رذا المخيي محافظة على االطفال واعادة من ةديد بناء للا المخيي.
اروي رىىذه الحادثىىة االي الي الب يىىر فىىي امتنىىا العربيىىة ال يعنيهىىاا وعنىىدما اقىىول اي
طريق النرال ليسا رينة اعني للاا اما البهيدات فهن را ال نعجهن باالسماء

ولبني ال ر قوله تعالى " من المؤمنين رةال ودقوا ما عاردوا هللا علية فمنهي من
قرى نحبه ومنهي من ينتظر وما بذلوا تبديال" ود هللا العظيي.
ايتها االخوات ايها االخوة....
ينعقىىد مىىؤتمر ي و مىىا قلىىا عصىىى واستعصىىى الي الم ىؤامرة انىىا بيىىرةا المىىؤامرة
االمريكية – االسىرائيلية التىي تورطىا فيهىا بعىر االطىراف العربيىة ووصىار بيىروت
شارد على للاا ولن اخوت طىويال فىي تفاوىيه رىذه الملحمىة ولبىن انىا معر ىة
بيروت بيرةا فمعر ة طىرابلس انىا مريىرة الي الحصىار فيهىا ىاي مزدوةىا وبىالرغي
من للا خرةنىا مىن طىرابلسا ال رنىاك مىؤامرة لمىا عجىز عنىه شىاروي فىي بيىروت
واول اي يكمله "شاروي" اخر عربىي فىي طىرابلسا وعنىدما فبىلا مىؤامرة التصى ية
العسىىىكرية ال رنىىىاك مىىىؤامرة سياسىىىية لرىىىر ال ىىىورة الفلسىىىطينية لتعطيىىىه البىىىر ية
الفلسطينية والمنت المجلس الوطني الفلسطيني من االنعقادا ثي خرنا في السىاوة
الفلسىىطينية و ىوارا طىىويال مىىن اةىىه اي نصىىه الىىى رقىىي مبىىترك او معادلىىة مبىىتر ة
وبالقعىىه تواوىىلنا الىىى اتفىىا عىىدي – الجرائىىرا وال بهىىذا الطىىرف العربىىي ي ى
الفىىار

الفلسىطيني الىىذي و ى

بوةىىه

فىىي بيىىروت مىىت وليفىىة اللبنىىاني مىىدافعا عىىن لبنىىاي

وبيروت و رامة االمة العربية في رذا الزمن الصع .

واسىتمرت المحىىاوالت ويىىث وىىاولوا منىىت عقىىد المجلىىس الىىوطني ولبىىن االرادة انىىا
فو

ه مؤامرة وانعقىد المجلىس وعنىدما انعقىد وىاولوا تعطيىه اعمالىه و لبىي عىرفتي

بقرية الصواريخ التي ارسلورا لقص

اةتماعات المجلس.

ولي يمري اال وقا على انتخا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتى
طاردت ال الصيد فرساننا ليسقط فهد القواسمةا ما وصه ور بيروت باغتيال
البهيد سعد وايه "ابىو الوليىد" محىاوالت محمومىة لتر يىت ال ىورةا ولبىنهي وارمىوي
النهي في الوقا الذي انوا ميه يتوقعوي اخراج ال ورة الفلسطينية مىن لبنىاي قامىا
رذه ال ورة بالتحال

مت المارد اللبناني ليصنعا رذه المعجزة – معجزة المقاومة في

الجنىو اللبنىىانيا المقاومىة الفلسىىطينية – اللبنانيىة .-اقىىول رىذا البىىالم الي القىرار
الذي ودر من ال يادة المبتر ة الفلسطينية – اللبنانية التي انىا داخىه الحصىار
في بيروت  1982/6/23قلنا يومها العمها وبدأ العمه خل

خطوط العىدو وخاوىة

بعىد ووىىول رسىىالتينا االولىىى مىىن البىىهيد البطىه عزمىىي الزغيىىر قائىىد منطقىىة وىىور
وال انية من البهيد البطه المقدم بالل قائد المنطقة الوسطى ابلغونىا فيهمىا قراررمىا
باستمرار المقاومة بانتظار قراراتنا واوامرنا العسكرية.
اقول رذا البالم الي البعر اد ياء العمه العسكري والذين يتمسحوي ميه قىالوا اي
رىذه المقاومىة الوطنيىة اللبنانيىة – الفلسىىطينية انىا بعىد معىارك بيىروت ونسىوا اي
البهيد البطه عزمي الزغير استبهد بعد  46يوما من بىدء العمليىات التىي قىام بهىا

العدو الصهيوني بموافقة ومبار ىة مىن الواليىات المتحىدة االمريكيىة ورئيسىها ريغىاي
والذي يعود الى مذ رات المسندر هيى يكتبى

تمامىا المىؤامرة بكامىه ابعادرىا ويىث

قال للصهاينة "لقد فرحتمونا النبي قلتي انبي خالل خمسة ايام تستطيعوي القرىاء
علىى رىىذه ال ىىورة" والىىذي يقىرأ وىىر الظىالل و ىىرة البىىبع يىىر البصىىمات العسىىكرية
االمريكية وليس الدعي السياسي فقطا انا اقول رذا البالم النه بعىد  58يومىا ىذلا
استبىىهد رىىذا البطىىه بىىالل فىىي وادي ةيلىىو قىىر ةويىىا فىىي القطىىاط االوسىىطا ولبننىىا
فوةئنا بسو النخاسة في االعالم الذي بعرة عربي لالس ا ويث بدأوا يتبلمىوي
و تنه ال يوةد مناضلين فلسطينيين تنهي ال يعرفوي اي  16ال

معتقىه موةىودوي

في انصار واثناء وصار طرابلس استطعنا االفراج عن بعرهي ومنهي من ةىاء الىى
تونس والى الجزائر الحبيبة.
اقول رذا البالم النهي نسوا رذه الحقائق واقول لهي نحن مت المقاومىة الفلسىطينية
– اللبنانيىىة ولبىىن ىىانوا يمىىدووي رىىذه المقاومىىىة اللبنانيىىة لىىيس وبىىا ولبىىن رارىىىا
بالمقاومة الفلسطينية الىى اي ةىاء الىبالل العسىكري الىذي نبىرته وىحيفة "رىارتس
االسرائيلية الذي يقول اي المنظمات الفلسطينية واللبنانية قاما

 892عملية في

الجنىىو اللبنىىاني وسىىجلا  351عمليىىة داخىىه ارضىىنا المحتلىىة ومىىت للىىا ال اوىىد
يتحدث عن للا الي المقصود رو شط الرقي الفلسطيني الذي لي يستطيعوا شطبة
فىىىي بيىىىروت والجنىىىو وطىىىرابلس واسىىىوا وادثىىىة رنىىىاا فلقىىىد لرىىى اوىىىد اوىىىدقائنا

االسكندنافيين ونحن في وصار طرابلسا لر في زيارة للواليات المتحدة االمريكية
و ىىاي يىىتبلي عىىن البىىر االوسىىط والحىىر العرا يىىة االيرانيىىة ثىىي تبلىىي عىىن منظمىىة
التحرير الفلسطينية فقاطعه وزير الخارةية االمريكي شىولتز ليقىول لىه ايىن منظمىة
التحرير الفلسطينية؟ منظمة التحرير الفلسطينية تقبر في طرابلس.
رىىىذه رىىىي المىىىؤامرة اننىىىا فىىىي عىىىه رىىىذا الوضىىىت العربىىىي الصىىىع اسىىىتفردوا بىىىال ورة
الفلسطينية باخراج مصر من خالل ام ديفيد ومن خىالل انبىغال العىرا بىالحر
العرا ية – االيرانية وانبغال الخليج ذلا بهذه الحر .
وعنىىدما وقفىىا داخىىه المجلىىس الىىوطني التحىىدث عىىن رىىذا الجهىىد الفلسىىطيني فىىي
الجنو اللبناني وفىي ارضىنا المحتلىة تنطحىا لىي بعىر االوىواتا االوىوات التىي
استتةررا رىذا المسىتعمر فىي منطقتنىا العربيىة لي ىيي بهىا ومىن خاللهىا وبمسىاعدتها
دول الطوائىىى

فىىىي منطقتنىىىا العربيىىىةا ثىىىي ةىىىاءت معر ىىىة وىىىيدا لت بىىىا اي اوىىىدا ال

يسىىتطيت اي يخفىىي الجهىىد الفلسىىطيني فخىىالل  42يومىىا المقاومىىة الفلسىىطينية مىىت
اخ ىوانهي فىىي وىىيدا فقىىط يقىىاتلوي منفىىردينا فالحكومىىة ال تريىىد اي ترسىىه امىىدادات
لجيبها الذي انقسي الى قسمين ويث التحق قسي مت لحد وةعجت وبدعي اسرائيلي
اخذوا نص

ضواوي ويداا ثي رجموا باتجاه المخيمات الوتالل ويداا واكمال رذا

المخطىىط الطىىائفي الهىىادف الىىى ترويىىه  250ال ى

فلسىىطيني مىىن الجنىىو اللبنىىاني

وترويىىىه ارىىىه وىىىيدا المسىىىلمينا الي انتونىىىا يرتىىى باتفىىىا اسىىىرائيلي – امريكىىىي

ولالس

عربيا وال زال يتحدث عن ام ديفيدا انا اقىول رنىاك امى مىورفي الي

مىىورفي اتفىىق مىىت ز ىىيي عربىىي علىىى نقطتىىينت عىىدم عىىودة مقىىاتلي منظمىىة التحريىىر
الفلسىىطينية الىىى الجنىىو اللبنىىاني وضىىمانة امىىن الح ىدود البىىمالية مىىن الفىىدائيين
الفلسىطينيين وزيىىارة مىورفي االخيىىرة انىىا بهىدف للىىا واسىىتهدفوا وىيدا مىىن ضىىمن
االتفا في ودوة الحصىاي مىن ىانتوي "لحىد" الىذي يبىدأ مىن النىاقورة وتىى الحىدود
الفلسطينية لغايىة بلىدة مرةعيىوي الىى ةىزين ثىي يعىود الىى البحىر مىرة اخىر باتجىاه
ويدا ودخه رذا البانتوي اخر درزية وشيعية ومارونية وعلويىة وركىذلا رىي دول
الطوائ

في المنطقة.

اريد اي ال ر ي انني قلا عام  1982اننا سندخه النفق المظلي وقلا اننا سنحاور
في بيروتا وفىي وىر بيىروت اسىمها وىر "االو يىارديوي" وقلىا اي رنىاك "بلقنىة"
وتقسي في المنطقىةا اقىوال رىذا النىي سىمعا لمىة "البلقنىة" الول مىرة مىن الىرئيس
تيتىىىو قىىىائالت اي يسىىىنجر اخبىىىره بىىىاي قىىىرارات الربىىىاط قلبىىىا الحسىىىابات والمعىىىدالت
االمريكيىىةا ويومهىىا ابلغىىا ةميىىت الزعمىىاء العىىر رىىذا ففىىي  75/2/27قتىىه معىىروف
سىىعد فىىي وىىيدا ولىىيس مىىن قبيىىه الصىىدف اي تبىىدأ معر ىىة البلقنىىة فىىي وىىيدا واالي
تختتي في ويدا وليس رذا من قبيه الصدف.
لقد انا ال ورة الفلسطينية وا يىة لىذلا و نىا اوميىاء للقسىي العربىي الىذي اقسىمناه
اننا ضد رذا المخطط الطائفي وضد مخطط " البلقنة" في المنطقىة وطيلىة  42يومىا

لىىي يسىىتطيعوا ولىىيس لىىدينا اسىىلحة ثقيلىىةا لىىدينا اةسىىاد الاقىىا الىىدبابات طعىىي اللحىىي
الفلسىىطيني لب ى ي تىىدافت عىىن وىىيدا وفعىىال وىىيدا لىىي تسىىقط ولىىن تسىىقط واالي يىىدخه
عامه ةديد ورذا االشرا رو اشرا ال ىورة الفلسىطينيةا اشىرا العامىه الجديىد فىي
معادلىىة وىىيداا قلنارىىا بصىىوت عىىال ال ىىانتوي لحىىدا ال لبنتونىىات اخىىر ا نحىىن مىىت
عروبة لبنايا اريد اي ال ر االمة العربيىة انىه عنىدما دخلىا قىوات الىردط الىى لبنىاي
فانها دخلا تحىا بنىدين رمىا ومايىة ال ىورة الفلسىطينية ووىوي ووىدة لبنىاي ارضىا
وشعبا اليس من وقي م يي في تونس ارت الجامعىة العربيىة اي اسىتل يى

نفىذ

رىىذاي البنىىداي مىىن وقىىي اي اسىىتل الننىىا نعىىيس االي محاولىىة اس ىرائيلية – امريكيىىة
تورطا فيها بعر االطراف العربية القامة دول الطوائ

في رذه المنطقة وانا اقول

اللهىىي اشىىهد انىىي قىىد بلغىىا الي الىىذي يرةىىت الىىى مىىذ رات "موشىىيه شىىاريا" و "بىىن
غورين" و "خنجر اسرائيه" الذي تبه الد تور رانجيا الىذي يبىير الىى اي السىيطرة
على المنطقة العربية تستلزم اخراج مصر وثقه مصر من ولبة الصراط و انىا لهىي
رىىذا عىىن طريىىق السىىادات و امى ديفيىىدا ثىىي المنطقىىة االخىىر البىىر ية نسىىتطيت اي
نتغلى عليهىىا باقامىىة دول طوائى

ولىىيس مصىادفة اي االةتماعىىات تمىىا فىىي لىىوزاي

لخدعة البع اللبناني بمقولة اي سويسرا ايرا بلد انتونات وانا قلا لحاكي عربي
الا نىىا تعتقىىد اي رىىذه البانتونىىات سىىتحكمها انىىا فتنىىا خىىاطى فهىىذه البانتونىىات
ستبوي عاومتها "اسرائيه".

اقول رذا البالم للتاريخ وقلا عام  1982وعىام  1983واثنىاء وصىار طىرابلس فىي
رىىذا الخرىىي لىىي يتر ونىىا فىىنحن نحىىار علىىى العديىىد مىىن الجبهىىاتا ةبهىىة البىىر ية
الفلسىىطينية واتحىىاد المىرأة الفلسىىطينية وانىىا اقىىول للسىىيدة الرئيسىىة شىىكرا الننىىا تعبنىىا
وتى وةدنا مكانا لعقد مؤتمر المرأة الفلسطينية فبك ار لهذا القطر التونسي يحترن
رذه ال ورة الفلسطينية تماما ما وةدنا الصعوبة في اةتماط مجلسنا الوطني .ليس
مىىن قبيىىه الصىىدف مىىا يحىىدث فهىىي م ىؤامرة ولبىىن لمىىالا رىىذه الم ىؤامرة علىىى ال ىىورة
الفلسطينية النهي يريدوي قته البارد الحي ولذلا ال بد من قته ال ىورة الفلسىطينية
ولبنهي وارموي فهذه ال ورة عمالقة ..عمالقة...عمالقة.
اقول رىذا البىالم النىه لىيس مىن قبيىه الصىدف لقىد ةىاء المبعىوث االمريكىي مىورفي

وادار فىىي المنطقىىة لتنفيىىذ مىىا اتفىىق عليىىه فىىي لبنىىاي واعىىرت علىىى منظمىىة التحريىىر

الفلسىىطينية وفىىد مبىىترك اردنىىي – فلسىىطيني ولبىىن الفلسىىطينيين مىىن خىىارج منظمىىة
التحريىىر الفلسىىطينية وطبعىىا مىىا تعرفىىوي اةتمعىىا ال يىىادة الفلسىىطينية فىىي بغىىداد
واخذت قرار بالرد عليةا اقول رذا البالم الي مورفي امام فبىه محاولتىه رىذه لرى

الى االرت المحتلة ليلتقي رناك مت  24شخصية فلسطينية من الرفة الغربية

والقطىىاط طاروىىا نوعىىا مىىن الحكىىي الىىذاتي مقابىىه االشىىتراك فىىي وفىىد اردنىىي فلسىىطيني
بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينيةا فباي رذا الجوا الرائت قولهي انه ببتي أي
عمىىىىه سياسىىىىي فهنىىىىاك متحىىىىدث رسىىىىمي للبىىىىع الفلسىىىىطيني رومنظمىىىىة التحريىىىىر

الفلسطينية.

اما تذ رين رذا ايتها االخا الرئيسة ويذ ره المجارد االكبر الحبي بورقيبىة عنىدما

قال البع رذه ال يادة ري التي تم لني تمامىا و ى

البىع الجزائىري عنىدما ةىاء

ديغول يعرت علية مباريت عندرا خرج البع الجزائري برمته ليقول ال للمبىاريت

فجبهىىىة التحريىىىر الىىىوطني الجزائىىىري رىىىي مم لنىىىا ا ىىىذلا خىىىرج البىىىع الفلسىىىطيني

و ياداته لتقول ال لروابط القر وال لجبهة االنقال وال لغيرراا رذا العمال لي يتت ال

بقىرار مىىن مىىورفي وال بقىرار عربىىي ةىىاء مىىن خىىالل عمىىادة الىىدم والبىىهداء فىىي رىىذا

البع الفلسطيني.

رىىىذا البىىىع الفلسىىىطيني الىىىذي يجىىىد امامىىىة ىىىه يىىىوم الجنىىىديا امامىىىه  230الىىى

فلسطيني مروا علىى سىجوي العىدواي فىتلا اعتبرنىا اي مليىوني فلسىطيني فىي ارضىنا
المحتله قد مروا علىى رىذه السىجوي فالفلسىطيني يفىتع عينيىه ليجىد ارضىه محتلىةا

مالوق باالعتقال والقته والقهرا نحن نواةه مستعمرين على شىاكلة ةنىو افري يىا

ال نواةه ةيس اسرائيه فقىط نحىن نواةىه 3ماليىين مسىلع اسىرائيليا رىذه المبىروط

الذي اول من تبسر ميه نابليوي عندما استعصا علية عكا.
ولذلا اقول في رذا الخري اي العمىال الىذي ي ى

فىي الجنىو اللبنىالني بصىالبة

ومت للا ووورنا في للا اليوم االسود في نيساي فما ودث في بيروت من بباعة

فىىي رىىذا اليىىوما ورىىذا البىىالم اتر ىىه لالمىىة العربيىىة والقىىادة العىىر ولبىىن مخيماتنىىا
محاوىىىرة االي فىىىي بيىىىروت فىىىي الوقىىىا الىىىذي انىىىا مخيماتنىىىا محاوىىىرة بىىىالقوات
االس ىرائيلية فىىي وىىور و ىىذلا فىىي وىىيدا ولبىىن وىىمود وىىيدا اخىىه بالمعادلىىة الي

البىىيء الىىذي ىىانوا يخططىىوي لىىه انتهىىى فىىي الجنىىو بفرىىه الصىىالبة الفلسىىطينية

واللبنانية.

فالبىىع الفلسىىطيني بترىىحياته اثبىىا انىىه عمىىال فىىي رىىذا الخرىىي والوقىىا العربىىي

الصع وانا اقول اي نقطة االرتباز في تعديه الميزاي رو ايقاف الحىر العرا يىة –

االيرانيىىةا ومىىن رنىىا اتوةىىه بالتحيىىة والتقىىدير لل يىىادة العرا يىىة التىىي اسىىتجابا لبىىه

محاوالت السىالم اليقىاف القتىال لنىداء عىدم االنحيىاز واللجنىة االسىالمية واسىتجابا

مؤخرا للقرار الذي ودر عن مجلس االمن رغي بعر التحفظات عليه.

لمالا نطال بو

الحر العراثية – االيرانية الي ال قه العراقي والخليجي يج اي

يكوي معناا ثي عودة مصر لتلع دوررا بعيدا عن سياسة ام ديفيد لتتخذ دوررا

الطليعي مرة اخر في امتنىا العربيىة ثىي شىمال افري يىا مىن تىونس الىى المغىر الىى
الجزائىىر ليبىىكه رافعىىة ةديىىدة .يىىا سىىيادة الرئيسىىة وارةىوا اي تنقلىىي رىىذا البىىالم لهىىذا

الرةه القائد ابو رقيبة الذي يسىعى بكىه ةواروىه الةتمىاط عربىي فىي شىمال افري يىا

ليبكه رافعة للمبر العربي الذي يعيس لالس

في بداية عصر "االيابكة".

اقول اي ال ورة الفلسطينية ستستمر رغي البتات والبعد فليهام ابطالنىا فىي الجنىو

اللبنانيا ره تعرفوي ما معنى تعاقىد  28بطىال علىى البىهادة ىؤخرا علىى شىواطىء

يافىىاا  28بطىىال مىىن ابطالنىىا يعنىىي اننىىا ال تهمنىىا الحىىدود وال الجغراميىىا بىىه اننىىا نبتى

التىىاريخ بىىتورف مىىن نىور ونىىار تبنىىاه فىىي بيىىروت والجنىىو وطىرابلس والنقى وغىىزة

والخليه والقد

ونابلس والجليه وفي ه مكاي.

لبي اقولت تقري الرةولىة اي نمىد ةسىومنا ةسىرا

يعبروا

اي يعبروا الى فلسطين المحررة ففي نهاية النفىق ضىواء القىد

فقىه لرفاقنىا اي
بكنائسىها ومالنهىا

وانباء هللا شبه من رؤالء وزررة مىن راتىه الزرىرات سىترفت علىي ال ىورة الفلسىطينية

فو القد

..فو القد .

بسىىي هللا الىىرومن الىىرويي "اي هللا اشىىتر مىىن المىىؤمنيين امىوالهي وانفسىىهي بىىتي لهىىي
الجنىىة يقىىاتلوي فىىي سىىبيه هللا فقتلىىوي ويقتلىىوي واعىىدا عليىىه فىىي التىىوراة واالنجيىىه

ةالقرآي ومن افى بعهده من هللا فاستببروا ببيعكي الذي بىايعتي بىه وللىا رىو الفىوز
العظيي" ود هللا العظيي.

انها ل ورة وتى النصر

