
القمة العربية
من فلسط0 الى العراق وبالعكس

صخر حبش

   ـلعب صمود اـلشعب الفـلسطيني، وـجرأته في ا=واـجهة والـتصدي لـلعدوان ا2سرائيلي الـبشع الذي شنه
السفاح ا2رهابي شارون دورا هاما في عقول وضمائر ومواقف الرأي العام الدولي، وخاصة الرأي العام
ا2وروبي. وفي الو2يات ا=تحدة ا2مريكية، حيث حظي شارون بدعم وغطاء غير محدود ليقوم بفرض سWم
ا2من ا2سرائيلي على الشعب الفلسطيني خWل ا=ئة يوم ا2ولى من حـكمه. ـفكانت النتـيجة تكسر صلف
صدي صمود والـت صخرة اـل شعبنا عـلى  ضد  صهيوني  مع الحـقد اـل وغطـرسة ا2سلحة ا2مريكـية ا=وجـهة 
عد توجه ا2مرـيكي =ـحاربة ما ـيسمونه با2رهاب ـب الذي أكده شعب الـجبارين. ومع ركوب شارون ـموجة اـل

 سبتمبر، تحرك اللوبي الصهيوني بشكل نشط ليربط ا=صلحة ا2مريكية بالهيمنة على العالم مع11 احداث
ية وفي ـمقدمتهم نة ـعلى منـطقة اـلشرق ا2وسط. وبدأ صهاينة ا2دارة ا2مريـك اـ=صلحة ا2سرائيلية بالهيـم
نائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد ونائبه وولفتز يضعون الخطط 2ستكمال مخطط الهيمنة بعد
لى عدوانها ـع في  كا  ساند امرـي الذي  الدولي  وقف  ستان. وان اـ= ضية افغاـن من ـق هوا  هم انـت قدوا اـن ان اعـت
عب وقد ـل هم.  سيكون مـع اصب.  في مكـاسب او رهـبة وخـشية عـلى مـن عن رغـبة  سواء  غاني،  شعب ا2ـف اـل
كوا بأنهم امتـل شعرون  وادارته ـي بوش  أساة دوراً جـعل  من ـم كا  أصاب امرـي ما  لى  أسي ـع في الـت فاق  الـن
بان والـقاعدة عالم ـباسره رهن اشارتهم. وـقدضاعف ـحسمهم اـلسريع ـلظاهرة طاـل ـناصية اـلكون واصبح اـل
ضم الذي ـي شر  شعار مـحور اـل فع  عا=ي الجـديد. وارـت ظام اـل لديهم عـلى الـن قوة والهيمـنة  عـقدة غطـرسة اـل
عدام التـحشيد الدولي ية فوجئت باـن كن ا2دارة ا2مريـك وريا اـلشمالية. وـل وايران وـك عراق  عبيرهم اـل ـحسب ـت
كون اول ية ان ـت شمالية، حـرصت كـوريا الجنوـب حول كـوريا اـل فة محـاربة ا2رهاب. ـف قولتهم ا=زـي ساند ـ= اـ=
الرافض� لسياسة العدوان ا2مريكي على جارتها الشمالية التي تسعى لفض الخWفات بينهما عن طريق
الحوار والتفاوض. وقد ساندت كوريا كل من الص� وروسيا واليابان. ا2مر الذي قلص محور الشر الى
من خWل ية، وخـاصة  مع ا2دارة ا2مريـك عامله  في ـت راني ا=رن  وقف ا2ـي استطاع اـ= وقد  وايران.  عراق  اـل
قاله الـعشرات بان من خWل ـمشاركة اـلشيعة في ـتحالف اـلشمال، اضافة الى اعـت عاونه ـعلى ـتصفية طاـل ـت
كا. قوم بـتسليمهم 2مرـي ية ا2صلية التي قد ـت هم العرـب اعدة الذين سـيسلمهم الى دوـل من اـعضاء تنـظيم الـق
من اـلصهاينة ادارته  اركان  بوش او  سان الرـئيس  لى ـل سواء ـع كي،  جح ا2مرـي وصل التـب قد  عراق ـف اما اـل
ها والدور ا2سرائيلي فـي شرق ا2وسط  ضية اـل تدخل ـق ردين. وهـنا  ولو منـف يه  بالهجوم عـل سيقومون  بانهم 

مرحلة جديدة.
 حلفه الثWثيني لضرب العراق تحت شعار تحرير الكويت. وقد1990    كلنا نذكر كيف شكل بوش ا2ب عام

نه كان يدرك ان الـحفاظ ـعلى الـتحالف 2 فة. ولـك ية من يدعم مخـططه بدوافع مختـل وجد من ا2نـظمة العرـب
يمكن ان يتحقق ا2 بعزل اسرائيل جانبا وعدم اشراكها في ا2عمال العدوانية على العراق حتى في حال
من له التخـلص  كانت ـتضمن  التي  صفقة  لى اـل شامير ـع وافق  وقد  عراق 2سرائيل باـلصواريخ.  ـقصف اـل
واعادة ا2عـتـبار للـحـركة اـلـصهيونية كـحـركة ـتـحرر وـطـني لـلـشعب رهاب،  ووصمها با2 منـظـمة التـحـرير 

1



دولي، يـنـجم ـعـنه ـمـسار مؤتمر  من خWل  ذعان ـعـلى اـلـعرب والفـلـسطيني�  سWم ا2 وفرض  الـيـهودي، 
مفاوضات ثنائية مباشرة يلحق فيها الوفد الفلسطيني بالوفد ا2ردني بدون ممثل� عن القدس او الWجئ�.
ية ية البـعيدة عن ا=واـجهة لتغـطية نـفقات عمـل ها الدول العرـب وـمسار ا=ـفاوضات مـتعددة ا2طراف ـتشارك فـي

السWم ا2مريكي.
رغم من الـحصار راهن نكـتشف ان ا2مور تـغيرت كثيرا. فـعلى اـل الذاكرة وربـطها بالواقع اـل    ومن خWل 

 عاما و2 يزال فان عWقات العراق تطــورت ايجابيا على ا=ستوى العربي والدولي.,11 الظالم الذي استمر
واصبح اقحام العراق في محور الشر مرفوضـاً من دول كثيرة في العالم مثل روسيا وفرنسا والص�. الى
من حد  ند  قف ـع كا 2 ـت كن ـحسابات امرـي عراق، وـل لى اـل عدوان ـع رفض اـل واسWمي ـي ربي  جانب اجـماع ـع
من يـتـجرأ وـيـقف لـيـحول بيـنـها وـبـ� تنـفـيذ ـيـرفض مـمـارسات هيمنـتـها وارهاـبـها اـلـعدواني واـنـما ـعـند 
وجه في  سيقف  من  الك  كان هـن حول اذا  سؤال  ية اـل صهاينة ا2دارة ا2مريـك نا ـيطرح  ومن ـه ها.  مخططاـت
ضربها لـلعراق ـبشكل مـكثف ـكما جرى في افغاـنستان، مع الـعلم ان امرـيكا لم تـتوقف عن ضرب اـلعراق

خWل السنوات العشر ا=اضية تحت ذرائع مختلفة وتشاركها في العدوان بريطانيا.
   امريكا لن تطلب إذنـاً من الدول التي تقيم عليها قواعدها لكي تنطلق منها الصواريخ والطائرات. وهي
عد لم ـت ها  هذا اـن كل  من  نووي. وا2هم  اسطولها اـل ها  خر فـي التي يـم ية  ياه ا2قليـم حدود اـ= عن  سأل  لن ـت
قاء في الـل ذلك  أكد  قد ـت ها. وـل التي تخـطط ـل ية  ية العدواـن في العمـل صهيوني  يان اـل اشراك الـك من  تخـشى 
الرأي ا2مرـيـكي ـعـلى دور الـكـيان البيت ا2ـبـيض. ـحـيث اـنـصب  في  شارون  مع  جرى  الذي  ا2ـخـير 
سطينية ساحة الفـل هدئة عـلى اـل بوش ان الـت يس  قد الرـئ عراق. ويعـت ضد اـل ادمة  ية الـق في العمـل صهيوني  اـل
تخدم سياسته تجاه العراق. ولذلك فان بوش ومعه كولن باول رفضا مواقف شارون التي ترفض الشراكة
مع الرئيس عرفات، وتتمسك بخطة جهنم ا=تدحرجة التي تهدف الى تدمير البنية التحتية للسلطة الوطنية،
بوش اكد  اوسلو، لـقد  وصيغة بديـلة عـلى انـقاض اتفاقـيات  عن قـيادة بديـلة  وتـسعى لتقويـضها والبـحث 
واكد عـلى بالرئيس عـرفات وبمنظـمة التحـرير وبالـسلطة الفلـسطينية،  عتراف  استمرار ا2 لـشارون عـلى 
ضرورة التهدئة وتخفيض معاناة الشعب الفلسطيني حتى تتمكن ا2دارة ا2مريكية من تنفيذ خطتها ضد

العراق في وضع يكون فيه العالم العربي اقل توترا من سياسات الو2يات ا=تحدة ا2مريكية.
عازر، بن الـي من خWل ـتصريحات  ية  في ا2دارة ا2مريـك وتأثيراته  لوبي اـلصهيوني  وايا اـل قد تـكشفت ـن    ـل

( وكذلك( رفات  شنق ـع اسرائيل  كان  ان باـم قوله  شيني ـب الذي ـكشف ـمشاعر ـت عدوان ا2سرائيلي،  وزير اـل
( الى نـفي( اضطر ا2ثـنان  وقد  لوقت  مع عـرفات مـضيعة ـل ان التـفاوض  ها  رايس بقوـل مـشاعر كـونداليزا 

يس اسة الرـئ مع سـي عارض  سربه يـت ما  كون  تذاره ـل استقبال اـع ضا  كذيبها ورـف عازر وـت بن الـي صريحات  ـت
شعب ية اخـضاع اـل يدرك أهـم صهيوني  لوبي اـل عراق. ان اـل ضد اـل ركز  شكل ـم استهم ا=وجـهة ـب بوش وسـي
الفلسطيني الى حد ا2ستسWم. ولكنه ادرك با=مارسة صعوبة ذلك، وبان التصعيد ا2سرائيلي قد يؤدي
من ا2جواء هو الكـاسب ا2كبر  عراق  كون اـل تالي ـي كا وباـل ضد امرـي ورسميا  شعبيا  الى تفجـير ا=نطـقة 
تام سطيني لWخـضاع اـل الدور الفـل بوش ان  يس  قد الرـئ اسرائيل. ويعـت ضد  صاخبة  ية وا2سWمية اـل العرـب
ستتحقق كـما يحـلم وجه الحـصار، حـيث  في  استكمال تـصفية النـظام العـراقي الـصامد  سيتحقق بـعد 
شارون درواً وسيكون لحكـومة  من ا2عتـراضات العربـية والدولـية.  الهيمـنة ا2مريكـية العا=ـية عـلى الـرغم 

عام شامير خWل اـلـعدوان  ـته حـكـومة  الذي لعـب الدور  عن  . والتي رضخت لشروط تحمل1991 يخـتـلف 
الصواريخ للحفاظ على التحالف مع امريكا.. فمع العدوان الراهن الذي تحضر له امريكا لن تجد حليفـاً
في ا=نطقة بشكل جدي اكثر من الكيان الصهيوني. واذا كان الرئيس بوش يعيش دور ا2نتقام من فشل

 فان شارون يقوم بالرد على الهزيمة النفسية1991 والده في استكمال مشروع النظام العا=ي الجديد عام
صواريخ الـحس� والـعباس رعب من  يالي اـل ايام وـل عاش  ها شامير با=جتمع ا2سرائيلي الذي  التي الحـق

خWل حرب الخليج الثانيه.
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ستراتيجي الـعـسكري ـبـ� الو2يات ا=ـتـحدة والـكـيان الذي يـعـيد مـفـهوم الـتـحالف ا2 هذا اـلـواقع  من     
عة ا=مـارسات من تحـديد طبـي بد  واضح. و2  شكل  وقائع ـب مور واـل الى ا2 ظر  تم الـن جب ان ـي صهيوني ـي اـل
رين نافع. فاـلساحة الفـلسطينية حـققت خWل اـلشهرين ا2خـي لك اـلضرورية لـجلب اـ= الWزمة لدرء ا=ـفاسد وـت
ً في استقطابها من جديد لرأي عام دولي استعاد رؤيته التي تفرق ب� باطل ا2رهاب وحق ً كبيرا تطــورا
ا=قاومة. وقد تبدى ذلك بوضوح في ا=وقف ا2وروبي الرسمي.فا=قولة الشارونية عن ضرورة فرض حالة
وقف ذلك  في  ما  فاوض، ـب ية ـت في عمـل الدخول  شامل 2بد ان يتحـقق قـبل  نار  ووقف اطWق  قة  امن مطـل
ولة هذه ا=ـق فه.  من وـق ها ـعنف 2بد  ية بأـن شارون وا2دارة ا2مريـك ومة  التي ـتصفها حـك اضة اـلشعبية  ا2نتـف
بارات اـ=وقف ا2وروبي الذي ادرك ان الـحصان هو السـياسة التي ـيجب ان ـتسبق الـعربة سقطت من اعـت
التي هي ا2من. ولقد ادرك ا=جتمع ا2سرائيلي مؤخراً، وعبر بشكل واضح عن ادراكه بمجموعة الظواهر
اسة شارون وضد استمرار ا2حتWل.وقد عبرت ها اـ=ظاهرات الـحاشدة ضد سـي اـلصاخبة التي عبرت عـن
مواقف الجنود والضباط عن ظاهرة رفض استمرار ا2حتWل والحصار من خWل العرائض والبيانات التي

. هذه الحقائق التي تدعم ا=وقف ا2وروبي.. وتتحرك بشكل1967 ترفض الخدمة في ا2راضي ا=حتلة عام
يدعم مواقف ا2دارة ا2مريكية الرامية الى استهداف العراق او2ً ومن ثم التحول الى الساحة الفلسطينية

بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني.
ية    ويرـتفع اـلسؤال حول طبـيعة الـتصدي ـلهذا ا=ـخطط اـلصهيوني ا2مـبريالي الذي ـيستهدف ا2مة العرـب
وا2سWمية بشكل عام، وفـلسط� واـلعراق بشكل خاص. فالشعب الفلسطيني الذي يدرك ان صموده في
الذي سد  شكل اـل وانه ـي ية وا2سWمية،  عن الحـضارة العرـب اعـاً  شكل دـف ما ـي صهيونية اـن غزوة اـل مواجـهة اـل
صمود اـلـشعب . ولتـعـزيز  ًWمة العرـبـية ـحـاضراً وـمـستقب الذي ـيـستهدف ا2 ـيـحول دون ـطـوفان اـلـعدوان 
وحدته لى  يد ـع ذلك التأـك دمة  وفي مـق استمراره،  ودعائم  هذا اـلصمود  ركائز  يه ادراك  فان عـل سطيني  الفـل
ً بالسلطة الوطنية من خWل ا=شاركة الفعالة لكل مكونات الشعب الفلسطيني في ترسيخها وتعزيزها بدءا
تداداتها في اطر ا=جـتمع ا=دني والهيئات ية وا2سWمية واـم ها ومؤـسساتها وبالقوى الوطـن ية واجهزـت الوطـن
ا=حلية وا2تحادات والنقابات وا=نظمات الشعبية. هذه الوحدة هي التي تتعزز حول وحدة الهدف الراهن
في شعبنا نـحو الـسWم الـعادل. ويـؤكد التمـسك بـاستراتيجية الـسWم  الذي يعـطي ا=ـصداقية =نطلـقات 
ها ية والتـمسك ـب قرارات اـلشرعية الدوـل شارون. وـتشكل  التي ـيشنها اـلسفاح  استراتيجية اـلحرب  مواـجهة 
وفي مـقدمتها انـهاء من ا2نتفـاضة ا=بـاركة وا=قـاومة البـاسلة  واهدافه  شعبنا  ا=ـؤشر ا2ساس لتوجـهات 

لة عام  ـبما فـيها اـلقدس وحتى حدود اـلرابع من1967 ا2حتWل وازالة ا2ستيطان من جـميع ا2راضي ا=حـت
حزيران. هذه هي ا=قدمة ا2ساسية لكل عملية السWم. فا2حتWل هو حالة ا2رهاب ا=وجهة ضد الشعب
الفـلسطيني من ـقبل اـلسفاح شارون وهذا ا2رهاب اـلصهيوني هو الذيان اـلسعي الى اـلسWم ينـطلق من
مـفهوم العدالة والـتسامح ا2نساني. وان السعي الى اـلحرب ينطلق من مفهوم الـحقد وغـطرسة اـلقوة، وهو
ما يبدو واضحـاً من خWل طبيعة العدوان الذي يمارسه السفاح شارون وحكومته العنصرية بكل ما يحمله
من حقد وغطرسة، في الوقت الذي يقوم فيه الشعب الفلسطيني بكل قواه ومؤسساته بالدفاع عن حقوقه
عدوان، ضحايا  هم  الذين  استهداف ا=دني�  ويدين  عدوان وا2حتWل وا2ستيطان، ويتحـاشى  اومة اـل وبمـق
واستمرارها ـكحق ـمشروع اسلة  اومة الـب وجود ا=ـق بــررات ـل الذرائع وا= وجوده  الذي يـعطي  ـجيش ا2حتWل 

في مواجهة ا2رهاب الصهيوني.
الى ـسطيني  ـشعب الفـل ـتوجه اـل ازالة ا2حتWل لـي ـاومة. وا=طــلوب  ـسطينية ا=ـق ـعل الفـل ـصنع ردود الـف    ـي
ناء مؤسساته التي دـمرها ته ا=ستقلة وـعاصمتها اـلقدس ا=باركة وـب استكمال اهداف انتـفاضته باـقامة دوـل

العدوان. وضمان حق عودة الWجئ� الفلسطيني� الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها.
دالة والـتسامح ا2ـنساني. وان اـلسعي الى اـلحرب ينـطلق    ان اـلسعي الى اـلسWم ينـطلق من مـفهوم الـع
سفاح ارسه اـل الذي يـم عدوان  عة اـل من خWل طبـي واضحـاً  بدو  ما ـي وهو  قوة،  هوم الحـقد وغطـرسة اـل من مـف
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شارون وحكومته العنصرية بكل ما يحمله من حقد وغطرسة، في الوقت الذي يقوم فيه الشعب الفلسطيني
ويدين ستيطان، ويتـحـاشى  عن ـحـقوقه وبمـقـاومة اـلـعدوان وا2حتWل وا2 قواه ومؤـسـساته ـبـالدفاع  ـبـكل 
استهداف ا=دني� الذين هم ضحايا عدوان، جيش ا2حتWل الذي يعطي وجوده الذرائع وا=بــررات لوجود

ا=قاومة الباسلة واستمرارها كحق مشروع في مواجهة ا2رهاب الصهيوني.
عدوانه دولي ـل طاء  شكيل ـغ مه بـت تبرير جراـئ في محـاولة  مد  شارون يعـت وقائع ان ا2رهابي  تت اـل قد اثـب    ـل
الوقت وفي  صهيوني.  داخل الكـيان اـل مدني� ا2سرائيلي�  سطينية لـل استهداف ا=قـاومة الفـل حت عـنوان  ـت
الذي تأتي فيه العمليات بمجملها كرد فعل على عمليات اغتيال القيادات وقصف ا=دني� الفلسطيني� في
ـمناطق اـلسلطة الفـلسطينية بوحشية، فانها تـعطي شارون ذرائع التصعيد ا=ستمر الذي يحشد من خWل
ا2عWم الصهيوني الطاغي مشاعر التعاطف مع ما يسمونه ضحايا ا2رهاب الفلسطيني، في الوقت الذي

يتزايد فيه شهداء وجرحى ا2نتفاضة وا=قاومة دون ا2شارة الى ا2رهاب الصهيوني ومسؤوليته.
   ان التأكيد على اهمية استمرار ا2نتفاضة وا=قاومة هو من اولويات ا=وقف الفلسطيني لتعزيز صموده
في تحقيق اهدافه. وان ا=طلوب هو تحديد طبيعة ا=همات بما يرسخ التعاطف الدولي والرأي العام الداعم
يات ضد ية، وقد اثـبتت وقائع الـنضال ان العمـل لـنضالنا اـ=شروع والذي يرـتكز ـعلى قرارات اـلشرعية الدوـل
الرأي يـاً ـعلى  تأثيراً ايجاـب الدولي تـعطي  قانون  حق ـمشروع ـحسب اـل وهي  ـجيش ا2حتWل واـ=ستوطن�، 
ساحة ا2رض ـيـاً ـعـلى  مردوداً ايجاـب وهي تـعـطي اـيـضـاً  ـعا=ي ـلـصالح الـنـضال الفـلـسطيني.  ـعام اـل اـل

، حيث يؤكد النضال ضد ا=ستوطنات انها عقبة في طريق السWم. وانها غير1967 الفلسطينية ا=حتلة عام
فاع اصوات ا=جـتمع ا2سرائيلي الذي يـحلم باـلسWم ـبضرورة ازالة تالي يؤدي ذلك الى ارـت شرعية. وباـل
يان في الـك داخل ا=دن  في  دني�  سقوط ا= الى  تؤدي  التي  مال  فان ا2ـع ذلك  لى ـعكس  ستوطنات. وـع اـ=
في اـحضان ا2عWم اـلصهيوني سقوط  مبــررات اـل عالم  في اـ=ستوطنات وتـعطي لـل عزز ا2من  اـلصهيوني ـت
حق صاحبة اـل سطينية  ادانة ا=نظـمات الفـل تالي  رهاب، وباـل يات با2 هذه العمـل وصم  الذي يـحاول  وجه  ا=

ا=شروع في ا=قاومة با2رهاب.
ان القضية الفلسطينية تشكل اليوم البند ا2ول على جدول اعمال القمة العربية القادمة. و2بد ان يكون   

سور ناء  ها وـب حاول ا2سرائيليون عزـل التي ـي قدس  وشعوب ان اـل ومات  رؤساء وحـك عرب،  يع اـل ومـاً لجـم مفـه
برل� جديد فيها تشكل العنوان ا2ول في القضية الفلسطينية. فهي قادرة على ان تحشد ا2مة ا2سWمية
والشعوب ا=سيحية في العالم ضد سياسة تهويدها. و2بد ان تكون القدس وقضية حق العودة الى جانب

 بعاصمتها1967 ثوابت شعبنا في الحرية وا2ستقWل وبناء الدولة ا=ستقلة حسب حدود الرابع من حزيران
فة هدئة زاـئ فرض ـت عد  عراق ـب ضرب اـل التي ـتستهدف  ية  وجه ا=خـططات ا2مريـك في  سد  قدس ـتشكل اـل اـل
على الساحة الفلسطينية. ان وضع العراق على جدول اعمال القمة هو تحقيق لحالة التكامل التي يتطلبها
كون مـجرد مـعترض عـلى مـبدأ جب ان ـي شعبي 2 ـي رسمي واـل فا=وقف العـربي اـل ية.  نا العرـب مـستقبل امـت
التي با2رادة  سWم  صنع اـل الى  سWم  سول اـل حا2ت ـت من  خروج  من اـل ما 2بد  عراق واـن عدوان عـلى اـل اـل
عن فوس  سمت الـن شر اذا  قوى اـل كل  هزم  التي تكـفي لـت يات  ية، وبا=قـومات وا2مكاـن نا العرـب تمتلكـها امـت
لى ا2مة عدوان ـع هو  قدس  لى اـل عدوان ـع لة. ان اـل وشهوات الحـياة الزاـئ ردية  صالح الـف الذات واـ= صغائر 
لى عدوان ـع هو  عراق  لى اـل عدوان ـع أسره. وان اـل ساني ـب عالم ا2ـن لى اـل عدوان ـع وهو  ية وا2سWمية،  العرـب
الدول العـظـمى كل  في اـلـعالم. وـعـلى  حرار واـلـشرفاء  كل ا2 وعدوان ـعـلى  سWمية،  مة العرـبـية وا2 ا2
والصغرى التي ستتحول، اذا ما انطلقت يد امريكا في عدوانها، الى محميات في النظام العا=ي الجديد.
ها. وهي لـيست وـحيدة في ها وكبرياـئ ية رونـقها وعنفواـن ادمة قادرة ان تـعيد لWمة العرـب ية الـق    الـقمة العرـب
هذه ا=رحلة، فالدول العظمى والدول الصناعية الكبرى ستجد في ا=وقف العربي القوي على ارض الواقع،
بامكانياته ا=ادية وا=عنوية سنداً لخWصها من التبعية ومدخWً لبناء نظام عا=ي 2 يخضع لروما الجديدة
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وانما =نطق وحدة ا2مم من اجل صيانة ا2نسانية من نزعات الطغاة ومفاسد البغاة.
ظروف رغم  في ا=رحـلة ا2خـيرة عـلى تـكثيف اجتمـاعات اطـرها ا=ـسؤولة  وقد حـرصت حركتـنا فـتح     
الحصار. فاجتمع ا=تواجدون في ا=جلس الثوري اكثر من مرة. واصبحت اللجنة ا=ركزية في حالة انعقاد
دائم مع القيادات ا=يدانية، وقد اطلع الجميع على حصيلة التحركات السياسية وا2تصا2ت التي تتم مع
بادرات وـتصــورات اـ=ستقبل ما في ذلك ما يـنشر حول اـ= زية ـب ا2خ ابو ـعمار وا2خوة اـعضاء اللـجنة ا=رـك
وكيفية مواجهة ا=خطط الشاروني ا=دعوم امريكيـاً. وقد ثمنت الحركة عاليا التزام موقف شعبنا الفلسطيني
رمز اـلـصمود والتـمـسك الذي ـيـشكل  ومواجهته الـبـاسلة لـلـعدوان وتأـيـيده ا=ـطـلق لWخ ابوـعـمار  وصموده 
بالثوابت الوطـنية. وـلقد عبرت الحركة عن الدورالبطولي الذي وـقفه جـميع اعضائها في مواقعهم النضالية
قاليم جميـعـها باعـتـبارهم في ا2 وفي التنـظـيم  الوزارات  الوطني او ا2ـجـهزة او  من  قوات ا2 في  سواء 
استمرار قوى الوطنـية وا2سWمية ولتعـزيز  مع جمـيع اـل يـشكلون دعـامة حقيقـية لتـرسيخ الـوحدة الوطنـية 
ا2نتفاضة ا=باركة وا=قاومة الباسلة. وقد كانت استجابة اعضاء الحركة لنداء ا2خ ابو عمار بوقف اطWق
عدوانه شارون ـبـاستمرار  والذي ـخـرقه اـلـسفاح  اسابيع  عدة  استمر  الذي  لتزام  ً ـعـلى ا2 اـلـنار تأـكـيدا

وسياسته القائمة على ا2غتيا2ت والحصار والتدمير واعادات ا2حتWل.
وقد اكدت الحركة على ان ا=عركة التي نخوضها هي معركة ا2ستقWل وهي معركة تنطلق من التمسك   

هوم شعب او =ـف سبة لWرض او لـل سواء بالـن ية  ثوابت الوطـن حدود اـل شكل  التي ـت ية  شرعية الدوـل قرارات اـل ـب
السيادة. وهذه ا=واقف هي التي تحظى با2جماع الوطني، وتحظى بالدعم الدولي، وتحظى بالقدرة على

تحشيد الطاقات ا=ادية وا=عنوية لضمان ا2نتصار ا2كيد بعون ا� تعالى.

وانها لثــورة حتى النصر
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