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خيیرراالدديینن أأبوو االجبيینن منن أأوواائلل االفلسططسنيیيینن االذذيینن يیقيیموونن بالكوويیتت حيیثث ووصلهھا ووعائلتهھ عامم  بعدد ااحتاللل  1948 
مدديینتهھ يیافا "إإسرراائيیلل"  عنن ططرريیقق االقاهھھھررةة ووعملل بمددااررسهھا ثمم في ووززااررتي االكهھررباء وواالترربيیة كما عملل سكررتيیرراا لإلتحادد  

االرريیاضي االكوويیتي ووسكررتيیرراا لإلتحادد االكوويیتي لكررةة االقددمم  منذذ تاسيیسهھ وولمددةة إإثنتي عشررةة عاما حيیثث كانن يیماررسس مسؤؤليیة  
ثقافي االعرربي ووسكررتيیرراا للنادديي االرريیاضي ااإلسالمي ووسكررتيیرراا االرريیاضة في يیافا في مووااقع عددةة منهھا سكررتيیرراا للنادديي اال

للجنة منططقة يیافا لإلتحادد االرريیاضي االفلسططيیني  وومسؤؤال إإعالميیا في منظظمة االنجاددةة االفلسططيینيیة إإضافة إإلى محرررر  
رريیاضي  بجرريیددةة االددفاعع االيیفاوويیة .   

سلهھا عامم إإال أأنهھ منن االمعررووفف أأنن هھھھناكك بعثة تعليیميیة فلسططيینيیة ووصلتت إإلى االكوويیتت اارر االحاجج  1936   أأميینن االحسيیني  
ووكانن قدد إإهھھھتمم بالشأنن االفلسططيیني في ظظررووفف االمدد االقوومي وومنحتت االكوويیتت حرريیة االحرركة ووااللقاءااتت ووجمع ااألموواالل ألبناء 

االجاليیة  ووبمناسبة ددخوولل االذذكررىى االتاسعة ووااألرربعيینن إلنشاء منظظمة االتحرريیرر االفلسططيینيیة كانن معهھ هھھھذذاا االلقاء بإعتباررهه أأحدد  
شارركيینن في هھھھذذاا االم االتأسيیسس وومقرربا منن االررئيیسس أأحمدد االشقيیرريي مؤؤسسس االمنظظمة ووأأوولل مدديیرر لمكتبهھا بالكوويیتت كما أأنهھ  

ووضع كتابا عنن االمنظظمة ووكيیفيیة إإنططالقتهھا وو كتبب صفحاتت مططوولة عنن هھھھذذاا ااإلنشاء .  

 

يیقوولل "خيیرريي أأبوو االجبيینن" بعدد أأنن كلفف مؤؤتمرر االقمة االعرربيیة ااألوولل    االشقيیرريي بالتووجهھ 1964امم االذذيي عقدد في ااوواائلل ع 
إإلى االتجمعاتت االفلسططيینيیة في االددوولل االعرربيیة وومنهھا ااألررددنن ووبالضفة االغرربيیة منن أأجلل االعملل على إإنشاء كيیانن سيیاسي 

للفلسططيینيیيینن ووووضع ااالسسس االسليیمة لهھ حيیثث عقددتت إإنتخاباتت للجاليیة االفلسططيینيیة بالكوويیتت لتمثيیلهھا بهھذذاا االكيیانن تحتت إإسمم 
لكوويیتت ااالوولل وواالثاني ووقدد أأختررتت لررئاسة االمؤؤتمرر االثاني ااألمرر االذذيي ساعددني بتوولي منصبب مدديیرر مؤؤتمرر اابناء فلسططيینن با



مكتبب منظظمة االتحرريیرر بالكوويیتت  إإذذ كانن يینافسني على هھھھذذاا االمنصبب يیحي غنامم االذذيي كانن قرريیبا لحرركة االقووميینن االعرربب  
ووخالدد االحسنن االقيیادديي في حرركة فتح   

 

ووأأنن االشقيیرريي كانن ال يیررغبب بتوولي  منهھما هھھھذذاا االمنصبب فكانن أأنن ووقع هھھھذذاا ااإلختيیارر علي علما أأنن كال منن االددكتوورر ووليیدد أأيي  
االقمحاوويي ووحامدد أأبوو ستهھ عضوواا االلجنة االتنفيیذذيیة لمنظظمة االحرريیرر قدد ززااررااني في منززلنا بالنقررهه ووططلبا مني االموواافقة على 

كتبب االمنظظمة منن أأختاررهه االشعبب قبوولل هھھھذذهه االمهھمة ووفي االيیوومم االثاني قالل االشقيیرريي للصحفيیيینن لقدد إإختررتت مدديیرراا لم
االفلسططيیني بالكوويیتت كما صددرر لي  قرراارراا منن مجلسس االووززررااء االكوويیتي بإنتدداابي منن ووززااررةة االكهھررباء االتي كنتت أأعملل بهھا  

إإلى منظظمة االحرريیرر االفلسططيینيیة بكاملل ررااتبي ..  

 

وولل قدد تمنى على االحاجج أأميینن يیضيیفف أأبوو االجبيینن أأنن االشقيیرريي منن خاللل جووالتهھ للتحضيیرر النعقادد االمؤؤتمرر االفلسططيیني ااأل
االحسيیني أأنن يیكوونن االررئيیسس االفخرريي للمؤؤتمرر إإال اانهھ قددررفضض كما أأنن االشقيیرريي قدد أأكدد للملكك حسيینن أأنهھ لنن يیعملل االكيیانن 

االسيیاسي االفلسططيیني االقاددمم على فصلل االضفة االغرربيیة عنن االمملكة ااألررددنيیة االهھاشميیة ووأأنهھ  سيیتعاملل مع االفلسططيینيیيینن  
هھھھناكك حساسيیة كبيیررةةمنن قبلل ااالررددنن بتشكيیلل هھھھذذاا االكيیانن ..خاررجج ااالررددنن حيیثث كانتت   

 

كما ااكدد لجاللتهھ أأنهھ لنن يیكوونن هھھھناكك جيیشش تحرريیرر ووإإنما كتائبب مشيیرراا أأنن االشقيیرريي بجووالتهھ  في مددنن االضفة ووفي االشتاتت  
ررااء شاهھھھدد تعلقق االفلسططيینيیيینن بالكيیانن االجدديیدد كما لمسس كمم كانتت ررغبة االفلسططيینيیيینن بالكوويیتت وومصرر وواالمهھاجرر على ااج

اانتخاباتت محليیة للمؤؤتمرر االقاددمم علما اانهھ كانتت قدد ااجرريیتت اانتخاباتت بقططاعع غززةة  أأما االددوولل االتي لمم تجرر فيیهھا اانتخاباتت فقدد  
ااكتفي بلجنة تحضيیرريیة إلختيیارر االمنددووبيینن مثلل ااالررددنن ووسوورريیا وولبنانن وويیضيیفف بعدد اانن ااكتملتت االتحضيیررااتت لعقدد االمؤؤترر 

بفنددقق  1964اايیارر عامم  28في في ااالررددنن ااتفقق على اانن يیعقدد بالقددسس  كوونتيیننتالل ووأأنن يیكوونن أأميینن االقددسس ررووحي االخططيیبب   
عرريیفا  

لحفلل ااإلفتتاحح ..   

 

كما شارركك منن ااالررددنن كلل فلسططيیني ااالصلل منن ااعضاء مجلسس االنوواابب ووااالعيیانن وواالووززررااء ووررؤؤساء االنقاباتت ووبالنسبة 
اسرر عررفاتت ووكمالل عددوواانن ووررفيیقق االنتشة لممثلي حرركة فتح فقدد مثلهھا سبعة منن االذذيینن يیقيیموونن بالخليیج ووهھھھمم يی ووخالدد  

االحسنن وونصووحح االسعدديي علما أأني لمم أأشاهھھھدد عررفاتت بالمؤؤتمرر إإذذ أأنن فتح ددعمتت تشكيیلل منظظمة االتحرريیرر بعكسس حرركة 
االقووميیيینن االعرربب ..  

 

تووجهھنا االى االقددسس كممثليینن لفلسططيیني االكوويیتت عنن ططرريیقق مططارر قلندديیا وومنن هھھھناكك 26في يیوومم  فنددقق االى مكانن إإقامتنا ب 
كوونتننتالل مقرر االمؤؤتمرر ..  

 

وويیشيیرر االى اانن هھھھناكك كانن متررددددوونن لحضوورر االمؤؤتمرر منهھمم بهھجتت اابوو غرربيیهھ   وودد.ووليیدد قمحاوويي   االذذيي ددعي بصفتهھ نقيیبا   
لالططباء ووقدد ااخذذاا ررأأيي باعتبارريي قرريیبا منن االشقيیرريي بانضمامهھما للمؤؤتمرر حيیثث أأنن هھھھناكك منن يیشككك أأنن تشكيیلل كيیانن 

فيیة االقضيیة االفلسططيینيیة كما قالل اابوو غرربيیة على لسانن شبابب االقددسس إإال أأنهھ شارركك بالمؤؤتمرر فلسططيیني خططووةة بططرريیقق تص
بيیوومهھ االثاني علما أأنن هھھھذذاا االتشككك قدد إإعتقددهه بعضض االعرربب إإذذ ررووىى لي االددكتوورر ووليیدد االقمحاوويي أأنهھ في االمؤؤتمرر االثاني 

مائددةة االغذذااء قائال إإذذهھھھبوواا إإلى بيیووتكمم هھھھناكك للقمة االعرربيیة باإلسكنددرريیة أأتى االررئيیسس االسوورريي ااألسبقق لووفدد االمنظظمة على 
مؤؤاامررةة  لتصفيیة قضيیتكمم علما أأنن االشررعيیة االعرربيیة لمنظظمة االتحرريیرر قدد ووقعتت في قمة ااإلسكنددرريیة .   

 



يیتابع ووكانن في يیوومم ااإلفتتاحح تصددرر االمنصة جاللة االملكك حسيینن وواالشقيیرريي ووعبدد االخالقق حسوونة ااالميینن االعامم لجامعة  
ددحضرر االمؤؤتمررأأيیضا ممثلوو االملووكك ووااالمررااء وواالررؤؤساء االعرربب ووقدد مثلل أأميیرر االكوويیتت عبددهللا االسالمم االددوولل االعرربيیة ووكانن ق

خالدد االعددساني ووقدد االقى االملكك حسيینن كلمة  مناسبة بدداايیة تبعهھ االشقيیرريي االذذيي قالل في كلمتهھ بعدد تررحيیبهھ بالملكك حسيینن وو  
ع أأهھھھلل فلسططيینن ألوولل مررهه بعدد االنكبة .. فما أأررووعع هھھھذذاا بالحضوورر في هھھھذذاا االيیوومم االتارريیخي ووفي مدديینة االقددسس االخالددةة يیجتم

االلقاء وويیضمم مؤؤتمررنا هھھھذذاا أأجيیالل االكفاحح ووأأجيیالل االنكبة ووأأالجيیالل االصاعددةة ..وو في ززيیاررااتي ااالخيیررةة شهھددتت  االجماهھھھيیرر  
االعرربيیة تهھتفف لفلسططيینن ووتحرريیررهھھھا وو تهھتفف لفلسططيینن في إإحتفاالتت توونسس ووفي ليیبيیا    .. بعدد ذذلكك تحددثث عنن االكيیانن  

لفلسططيیني فقالل االكيیانن االفلسططيیني تعبيیرر غرريیبب عنن االحيیاةة االددووليیة وواالعرربيیة تعبيیرر ال سابقق لهھ كلل االشعووبب ووااالممم ال اا
تعررفف هھھھذذاا االتعبيیرر هھھھلل يیعررفف االتارريیخ االكيیانن االمصرريي ااوو االسوورريي ااوو االكيیانن االبلجيیكي مضيیفا كلل االشعووبب االتي اابتليیتت 

ووفي نهھايیة خططابهھ قالل تجددوونن اامامكمم االهھيیكلل االعامم للكيیانن  باالستعمارر تحررررتت وولكنن شعبب فلسططيینن أأقتلع منن أأررضهھ
االفلسططيیني يیتمثلل في االميیثاقق االقوومي وواالنظظامم ااالساسي ووددعا االمؤؤتمرر لددررااستهھما منن ااجلل إإقررااررهھھھما ..  

 

ثمم ططلبب منن ااعضاء االمجلسس تشكيیلل لجانن منهھا االميیثاقق وواالماليیة وواالعسكرريیة ووقدد أأختررتت أأنن أأكوونن عضوواا في لجنة   
ا شارركك فيیهھا عدددد منن االووززررااء ااالررددنيیيینن منن أأصلل فلسططيیني ووكانتت هھھھناكك نقاشاتت حاميیة قدد ددااررتت مابيینن االميیثاقق كم

ااعضاء االلجانن منن قبلل ممثلي ااالررددنن منن  ووسوورريیا وواالكوويیتت ووقططرر ووبذذلل االشقيیرريي جهھوودداا منن ووررااء االكووااليیسس إلقرراارر هھھھذذهه  
قووميیة االعرربيیة االلجانن ووخاصة االميیثاقق كما لمستت منن هھھھذذهه االجهھوودد إإلتززاامم االشقيیرريي بال حيیثث سمى االميیثاقق بالقوومي  

االعرربي كما كانن يینادديي بضررووررةة مررااعاةة االووجهھ ااالسالمي للقضيیة االفلسططيینيیة ووقدد ااقرر تشكيیلل االكتائبب االفلسططيینيیة االذذيي 
إإعتررضض عليیهھا غالبيیة  ااالعضاء   

 

ووأأنهھمم أأررااددوواا تشكيیلل جيیشش االتحرريیرر االفلسططيیني إإال اانهھ  ا أأنن االمجلسس االووططني أأقنعهھمم بالتسميیة نتيیجة االظظررووفف علم 
تغيیرر ااإإسمهھ االى جيیشش االتحرريیرر االفلسططيیني ووررؤؤيي في لجنة االميیثاقق أأنهھ منن  1966االفلسططيیني االثالثث االذذيي عقدد في غززهه 

االضرروورريي أأنن يیكوونن االعملل االفلسططيیني منن خاللل منظظمة تسمى منظظمة االتحرريیرر االفلسططيینة وومنن أأجلل  صيیاغة بيیانن ااعالنن  
ووفايیزز اابوو ررحمهھ ووشرريیفف االجعبرريي ووخيیرريي اابوو االجبيینن ووفي االجلسة ااالخيیررةة االمنظظمة شكلتت لجنهھ ضمتت ررااجي صهھيیوونن 

للمجلسس االووططني وواافقق االمجلسس على االميیثاقق وواالنظظامم  االعامم ووكلفف االشقيیرريي بتشكيیلل االلجنة االتنفيیذذيیة وواانتخبب عبدد االمجيیدد  
شوومانن ررئيیسا  

للصنددووقق االقوومي ووفقا للنظظامم يیكوونن عضوواا باللجنة االتنفيیذذيیة .   

 

ااعالنن االمنظظمة فقدد جاء كالتالي كما ااما بيیانن  أألقاهه االشقيیرريي :    

 

بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم  

إإيیمانا بحقق االشعبب االفلسططيیني في ووططنهھ االمقددسس ووتأكيیدداا لحتميیة معرركة االتحرريیرر للجززء االمغتصبب منهھ ووعززمهھ ووااصررااررهه  
ة وواالررووحيیة ووتحقيیقا المنيیة عززيیززةةمنن على إإبرراازز كيیانهھ االثوورريي االفعالل ووتعبئة ططاقاتهھ وواامكاناتهھ ووقووااهه االمادديیة وواالعسكرريی
أأماني ااالمة االعرربيیة ممثلة بقررااررجامعة االددوولل االعرربيیة وومؤؤتمرر االقمة االعرربي ااالوولل ااعلنن بعدد ااإلتكالل على هللا ووباسمم  ---

هھھھجرريیة االموواافقق   1384االمؤؤتمرر االووططني االفلسططيیني االمنعقدد في مدديینة االقددسس في هھھھذذاا االيیوومم االساددسس عشرر منن محررمم 
-منن اايیارر 28 مايیوو عامم   أأعلنن   1964  قيیامم منظظمة االتحرريیرر االفلسططيینيیة قيیاددةة معبئة لقووىى االشعبب االعرربي االفلسططيیني  

لخووضض  معرركة االتحرريیرر ووددررعا لحقووقق شعبب فلسططيینن ووأأمانيیهھ ووططرريیقنا للنصرر ..   

 

لفلسططيیني منذذ وويیررىى أأبوو االجبيینن أأنهھ يیمكنن ااعتبارر االمجلسس االووططني االفلسططيیني ااالوولل منن ااحسنن االمجالسس تمثيیال للشعبب اا 
اانعقاددهه ووحتى االيیوومم  -أأما شعاررااتت منظظمة االتحرريیرر ووحددةة ووططنيیة   -تعبئة قووميیة تحرريیرر ااتخذذتهھا كووااددرر االمنظظمة منذذ  

تاسيیسهھا ووأأعتبررتت االلجنة االتنفيیذذيیة أأنن هھھھددفهھا االكبيیرر هھھھووتحرريیرر فلسططيینن ووااعاددتهھا عرربيیة خالصة ألهھھھلهھا ووشعبهھا االعرربي 



في فلسططيینن منن غززوو صهھيیووني ووإإقامة االددوولة االفلسططيینيیة ووتلتززمم االمنظظمة بمبددأأ ووررفضض ما فعلتهھ االسيیاسيیة ااالستعمارريیة 
االمحافظظة على سالمة االقضيیة االفلسططيینيیة وومحارربة أأيیة محاوولة لالنقضاضض عليیهھا وواانن تحرريیرر فلسططيینن ال يیتمم ااال 

بالكفاحح  االثوورريي   ووررأأتت اانن ددووررهھھھا هھھھووتجسيیدد لإلررااددةة االفلسططيینيیة االعرربيیة في تنظظيیمم االشعبب ..   

دد إإنتهھاء إإجتماعاتت االمؤؤتمرر ااالوولل ووبمووجبب االنظظامم ااالساسي فقدد تمم بعدد مشاووررااتت ووتفوويیضض ررئيیسس االلجنة ووبع تشكيیلل  
االلجنة االتنفيیذذيیة فقدد جاء تشكيیلهھا علل االشكلل ااألتي :  

أأحمدد االشقيیرريي ررئيیسا   - -عبدد االررحمنن سكسكك نائبا للررئيیسس   -فالحح االماضي أأميینا للسرر   قاسمم االرريیماوويي ررئيیسا للدداائررةة  
-لسيیاسيیة اا عبدد االمجيیدد ررئيیسا للصنددووقق االقوومي    - االلووااء ووجيیهھ االمددني قائدداا لجيیشش االتحرريیرر    

ااالعضاء فهھمم :  

ووليیدد االقمحاوويي   - بهھجتت اابوو غرربيیة    - عبدد االخالقق يیغموورر     - خالدد االفاهھھھوومم     - دد.نقووال االددرر    - حيیددرر عبدد االشافي    - حامدد  
اابووستهھ   - فاررووقق االحسيیني    - قصي االعباددلهھ .   

 

منن ذذكرريیاتت أأبوو االجبيینن أأنن االكوويیتت قدد ساعددتت كثيیرراا في تسهھيیلل أأموورر منظظمة االتحرريیرر منهھا حرريیة االلقاءااتت ووااإلجتماعاتت وو 
بمساررحح االمددااررسس ثمم منح مقرر لمكتبب االمنظظمة منن أأمالكك االددوولة  ووأأنن االشقيیرريي كانن على عالقة جيیددةة بشيیووخخ االكوويیتت  

ووشعبهھا ووأأنهھ في إإحددىى خططبهھ  لسالمم بانهھ ااميیرر االمهھاجرريینن ووااالنصارر .خاططبب سموو ااالميیررعبددهللا اا   
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