
 فلسطين لدولة األكبر الوشاح تسلّمه حفل في القليبي الشاذلي األستاذ كلمة

 

ٌّة هذه أتسلـّم امتنان،  بكّ  ٌّة، الهد  .عّ اس محمود الب ٌر المناضك الُحّرة، فلسطٌن دولة رئٌس العزٌز، الصدٌق من السن

 فلسطٌن، مبانة إنّ   مّ . والتقدٌر الودّ  مشاعر من لِسٌادته أبنُّن  لِما مازن، أ و األخ  ها تفّضك التً البرٌمة، اللفتة  هذه حقّا، لَُمعتّز، وإّنً

  فلسطٌن ألمّ  ما أنّ  دوما اعت ر الذي" األّمة حزب"ش ا نا، منذ فٌنا،  رَسه لِما وحماسا،  ٌرةًة  ال انً، الوطن مبانةُ  تونسً، بكّ  لدى

 لذلك. الخوالً العهود إرث السترجاع أتوا أّنهم زعموا مختلفة، أصقاع من وافدٌن  فعك االستٌطانً، االستعمار من ضربٌب  هو إّنما

ٌّا، ٌختلف، ال فلسطٌن أصاب ما أنّ  نرى ُبّنا ٌٌّن، مستعمرٌن  ِزحف ومغر ا، مشرقا أقطارنا، من  الب ٌر أحاط عّما جوهر  هّ وا أورو 

 .ُدولهم سٌطرة تحت قرون، ق ك بان، ما الحتالك

وا الذٌن هؤالء اقتَدى ف همِ   على سٌطرتهم وفرضوا المقدس،  الد على أمرٌبا، من وحّتى وآسٌا أورو ا من فزحفوا، ؛  الصهاٌنة تسمَّ

 ".شعب  ال أرض "أّنه أعلنوا ما

، الفلسطٌنً شقٌقه مع التونسً الشعب تضامن أنّ  تونس فً نعت ر لذا،  َنا ع، هو  ؛ الحضاري االنتماء فً االشتراك إلى فقط ال ُمسَتنِدٌب

ٌّةًة  التارٌخ، من فترة فً ِبلٌَهما، َجَعلتْ  ِمَحن، من  هما ألمّ  فٌما  التشا ه الشعور ِمنَ  أٌضا،  من مّبنت الخارج، من آتٌةٍة  لِسٌطرةٍة  ضح

 .الُغر اء هم وبأّنهم ال الد أهك ومعاملةِ   الُحبم، واالست داد األرض، احتالك

 الُحّرٌة أجك من بفاح أُُخّوةُ  أٌضا، لبّنها، شّك، ال الحضاري، واالنتماء الَمْحتِد فً أُُخّوةٌب  والفلسطٌنً، التونسً شعَ ٌنا، فأُُخّوةُ 

ٌٌّن، نفوس فً لها، أّسس والبرامة،  ".األب ر المجاهَد َ  "اعت اره على بلمُتهم، اّتفقت َمن التونس

 محّ ة بكّ  ولِقادته تعاطف، بكَّ  الفلسطٌنً للشعب ٌُبنُّن  بان الذي  ورڨٌ ة، الح ٌب الرئٌس الِذبر، الخالدِ  تونس، زعٌم إلى  ذلك أشرتُ 

ْلقَى، أٌضا وبان ؛ الِجَنان فرادٌس هللا أَسبنهم – جهاد وأ و إٌاد وأ و عّمار أ و الُشهداء طلٌعتهم فً وتأٌٌد، ًَ  لدٌه، ٌَ  والوّد، التقدٌر عالِ

ؤى، فً تبامك من  ٌنهما لِما مازن، وأ و لطف أ و : جهاد فرَسً  ك" رهان فرَسً "ال اعَتَ َرُهما َمن   اٌات فً ترا ط ومن الرُّن

 .البفاح

ر، وإذ  النهج إلى تونس، فً التحرٌر، بفاح وّجه الذي هو أّنه أؤّبد أن أٌضا الواجب فِمن  ورڨٌ ة، الح ٌب  الزعٌم المإل، هذا فً أَُذبِّ

ٌّة، َمسحةًة  علٌه أضفى الذي أٌضا وهو ؛ الُدولً العام الرأي تأٌٌد  بسب المقترن السٌاسً  االستقالك أجك من البفاح أنّ  أعلن إذ أخالق

ٌّة قٌِم س ٌك فً بفاح هو إّنما  والُمولـّى منها المستقلّة العالم، شعوب سائر مع مظلّتها، تحت المبافحة، شعو نا تجتمع عالٌة، إنسان

ٌٌّن القادة ٌُوصً فتىء ما أّنه  ها، اشتهر التً اجتهاداته، من فبان. علٌها ٌّة إلقناعه الُدولً، العام الرأي إلى  التوّجه الفلسطٌن   مشروع

 .الفلسطٌنً الشعب حقّ  فً ظلم، من علٌه انطَوى ما ر م الُمّتحدة، األمم قرار  ه جاء ما حسب – مستقلّة دولةٍة  إقامة أجك من بفاحهم،

ٌّة الظروف ولبن ٌٌّن اإلخوان لِتجعك إّذاك، تُبن، لم العر  ٌّة "النِظرة هذه مع ٌتجاو ون الفلسطٌن  إلى أّدى الذي األمر ؛" ال راڨماط

 الفلسطٌنً التراب أ لب على سٌطرتها إحبام من إسرائٌك مّبنت مضاعفات،

ٌّة  السٌطرة ال لوى َتُعمُّن  بادت أن  عد إالّ   ها، ٌُؤخذ أن ال ورڨٌ ة  للنِظرة ٌُبتب ولم  حٌث ال انٌة، فاس قِّمة فً ذلك بان : اإلسرائٌل

ٌّة إلى  الربون السعودي المقترح على المصادقة َتّمتِ  ٌّة الشرع  .الُدول

ٌّها والٌوم ٌّدات أ ٌّة واألوضاع – والّسادة الس  ٌدعونا فالواجب –  مداها التبّهنُ  ألحد ٌُمبن ال جدٌدة تطّوراتٍة  تشهد أن وشك على الُدول

ٌّة، أّمتنا أجزاء  بكّ  الحضاري النهوض أجك من العمك أعنً : الظروف بكّ  فً المفعوك، النافذ السالح اّتخاذ إلى  إلخراجها العر 

، التخلّف، من جمٌعا  المحافك فً المسموعة، البلمةُ  لها ٌبون حّتى أ نائها،  جهود حٌاضها عن الذود على القدرةَ  وإلبسا ها ُبلٌّةًة

ٌّة  .الُدول

ٌّة أو الم اشرة الوصاٌة تحت دوما،  ذلك، فن قى : واالقت اس واالقتداء التقلٌد  مواصلة المنزلة، هذه  لوغ لنا ٌتسّنى ال لبن  .المعنو

ٌّتنا إنّ    مّ  ٌّة، قض  الحضاري، التطّور من درجة، على مجتمعاتنا بانت إذا إالّ  الُمجدي، الدفاع عنها تدافع أن ُدولنا تستطٌع لن المربز

ٌّا، احترام محكّ  تجعلها ٌّا أ نائها، من جموع هجرةَ  حراك ُدون تشهد أن مهانةَ  وَتقٌها ُدول ٌّة، ُدوك أعتاب على جـِ ِ  لُقمةَ  مستْجِدٌن أجن 

لٌن أو الُمّر، الخ ز  .الُهون أمن متسوِّ



ٌّا، الذاتٌة، القدرة  لوغ إلى لنا س ٌك ال إّنه ٌّة، الفضائك من السابن شعو نا، فً حّربنا، إذا إالّ  ُدول ًَ  األخالق  المبارم من والمنس

ٌّة، ٌّة حضارتنا إشراقُ  بان جمٌعا،  ها، التً االجتماع ٌّة العر   قد" : الشرٌعة مبارم "األصفهانً الرا ب سّماها والتً اإلسالم

ا اإلسالم ٌّدعون شراذم إلى مْنسو ة  ممارسات، ُتداسُ  الٌوم هً وها. والتخلّف االنحطاط عهود فً ُتُنوِسٌت هون : مذه ًة ٌُشوِّ  سمعَته ف

هاتم سائر ومن  راء، منهم واإلسالمُ –  ٌّة لِمناهجه الُمنافٌة ُترَّ  .الحضار

ٌّة حضارتها مبارم إحٌاء أجك من  ٌنها، التعاون ُتو ِّق ِأن مجتمعاتنا  بكّ  أُهٌبُ  لذلك ٌّة، العر   أّسست التً هً  اعت ارها اإلسالم

 أ واب ففتحت : األمم  ٌن للتضامن الحضاري النموذج وضعت التً وهً ؛ »آدم  نً بّرمنا ولقد «تعالى قوله فً – آدم  نً لَِبَرم

 فً العمكَ  وجعلت ؛ بلمته ٌقوك أن من الشعب لِتمبٌن الُشورى،  إقامة وأوصت ؛  الِعلم  طلب وأمرت العقك، َدْور وأعلت اإلجتهاد،

ٌّة المناعة أس اب أوبد من المجتمع فئات  ٌن التضامن س ٌك ٌّة، الجهود تضافر على القِدوة  ذاك فأقامت. الوطن  حضارةٍة  إل داع األمم

 .ال قافة أنوار و ثّ  الفبر، طاقات وفْتح الحّق،  إعالء ُتعَنى اإلنسان، خدمةِ  فً

 اإلخوان، حضرات

ٌّة، المحافك فً ُمجد، عمك لُِدولنا لٌبون  إحٌاءُ  ذلك، فً منهج خٌرُ  فإنّ  قضاٌاها، عن والذود مصالحها، إ  ات على أّمُتنا ولِتقوى الُدول

ٌّة شؤونها تصّرف أن لُِدولنا ٌُمبن  فضلها والتً منها، ال عضَ  ذبرتُ  التً األصلٌة، حضارتنا مبارم  أيّ  تحت ُوقوع ُدون الرئٌس

 . عٌد من وال قرٌب من ال وصاٌة،

ٌّة – جمٌعا المختّصة،  منّظماتنا أٌصا أهٌبُ  وإّنً ٌّة منها السٌاس ٌّة وال قاف  تربٌز إلى الطرٌق معالم لِ ٌان تتعاون، أن – واإلقتصاد

ٌّة الَمَنعة، أربان تحقٌق على القدرة وإقامة مجتمعاتنا، لسائر اإلقتصادي، اإلبتفاء أس اب إنشاء  واسطة البرامة، ٌّة منها السٌاد  واألمن

ٌّة،  .ومجتمعاتنا ُدولنا لمجموع والحضار

ٌُجّن ه بلمته، إعالء من ٌُمّبنه الذي الدعمَ  الفلسطٌنً، الشعب بفاح دعم على ُدولنا تقدر  ذلك  أهدافه  لوغ له وٌضمن السوء، مزالق و

ٌّة  .الشرع

ٌّة، ارتدادُ  ٌُرَجى أن ٌحقّ  إذن، و ذلك، عً ما و اطال أعمالـُها، مت رةًة  الصهٌون  .تدَّ

ٌّة التوّجه مع مازن، أ و ألخً الشبر  تجدٌد بلمتً أختم  ومشٌدا العظٌمة، لِتضحٌاتهم مقّدرا المجاهدٌن، إخوانه سائر وإلى إلٌه  التح

 .فلسطٌن فً اإلنسان قٌِم عن والذودَ  الحّق، بلمة إعالء  ه ٌ تغون إّنما  جهاد قٌامهم فً خصاك، من  ه ٌتحلّون  ما

 


