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 كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام احلشود الشعبية يرد فيها 

  على قرار احلكومة اإلسرائيلية بإبعاده عن األراضي الفلسطينية
 .11/9/2003رام الله، 

 

 

وقال السيد الرئيس يف كلمة وجهها الليلة، إىل جماهير شعبنا احلاشدة التي أمت مقر الرئاسة دعماً  
يا إخوتي يا أحبتي إن هذا الشعب شعب اجلبارين : "رار احلكومة اإلسرائيلية بإبعادهوتأييداً لسيادته رداً على ق

  ".لله شعب الشهيد فارس عودة، شعب اجلبارين، ال ينحني، ال ينحني إالّ 
هددوا بتفجير هذا املقر يف احلصار السابق وأجرينا  عندما"وتابع سيادته خماطباً اجلماهير احملتشدة،   

واألطفال والرجال من رفحغراد إىل وإنما خرجت النساء وخرج الشيوخ  ك مل يفعلوا شيئاً،اتصاالت هنا وهنا
واآلن أقول للحكومة اإلسرائيلية هذا هو الرد على " ، مضيفاً، "جنينغراد وقرعوا الطناجر حمتجين على احلصار

انون ونابلس وطولكرم فحغراد وغزة وخان يونس وبيت حالتي انطلقت من جنينغراد إىل ر تقراركم، املسيرا
  ."'يا جبل ما يهزك ريح'وقلقيلية واخلليل 

ردد هتافات مؤيدة لسيادته، منها تكلمة السيد الرئيس عدة مرات وهي وقاطعت اجلماهير احملتشدة   
 سيا فلسطين، نفديك يا فلسطين، وإىل القد بالروح بالدم نفديك"ورد سيادته " يا أبو عمار بالروح بالدم نفديك"

هذا هو شعب اجلبارين، شعب الوحدة الوطنية سيدافع عن مقدساته املسيحية "، مؤكداً أن "ذاهبين شهداء باملاليين
  ".واإلسالمية

دلت على شيء فإنما تقول للعامل  إن هذه اجلولة التي يخوضها شعب اجلبارين، إن: وقال السيد الرئيس  
عن هذه األرض أوىل القبلتين وثالث احلرمين الشريفين مسرى  أجمع إن هذا الشعب الصامد املرابط اجملاهد يدافع

وليدخلوا املسجد كما : "نبينا حممد صلوات الله عليه وسلم ومهد سيدنا املسيح عليه السالم، مردداً قوله تعاىل
  ".مرة وليُتَبِّروا ما عَلَوا تَتْبيرا أول دخلوه
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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