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 ا=نط;قة استراتيجية الثورة حتى النصر

عام ناير  من ـي اتح  في الـف قت  التي انطـل كن الرصـاصات  لم ـت ورية1965     عن ميBد حـركة ـث جرد اعBن   ـم
عام نذ  له ـم ربي ـك الوطن الـع سادت  التي  فاهيم الـنضالية  Nفي اـ كانت انقBبا  ما  1948 ـمسلحة فـحسب، واـن

من تحليBت اـحـادية كانت اـNـفاهيم الـنـضالية اـلـسائدة تنـطـلق  عام النـكـبة.  اصطلح ـعـلى ـتـسميته  الذي 
في اـعـماق مـفـهوم الـكـيان اـلـجانب، ترـتـكز ـعـلى اـلـواقع الـعـربي اـNـجزأ وb تـكـلف خاـطـرها ـعـناء الـبـحث 
وجوده ـكضرورة التي ـفرضت  ية  عاد اbستعمارية واbمبرياـل لى ارض فـلسطj، واbـب ووجوده ـع اـلصهيوني 
حتمية لتحقيق مصالحها. لهذا كانت استراتيجية الوحدة العربية طريق تحرير فلسطj، والحرب النظامية
اسية، ناـهيك قوى السـي الدول واbحزاب والـحركات واـل اسات  في سـي ما اـلشعاران اbسـاسيان  فة، ـه الخاـط

عن تلك القوى التي كانت ترى ان الوحدة السلمية وقيام الدولة السلمية هي الشرط الضروري للتحرير.

   وعلى الرغم من وقوع عبء النكبة اساسا على الشعب الفلسطيني، اb ان التطلع نحو الوطن وتحريره
جة ان وكانت النتـي اقرب.  من خBله   jقد ان فـلسط الذي يعـت ماء  حو اbنـت سطيني ـن شباب الفـل شد اـل كان ـي
ومع ـنـهوض الـنـاصرية لوbءات قوـمـية او ديـنـية او امـمـية مـتـناحرة.  توزعت ـطـاقات اـلـشعب الفـلـسطيني 
سلوب الكـفاح اNـسلح، وتنظيمـها b كبر للـشباب الفلـسطيني والعـربي خـاصة بـعد تبنيـهاbواستقطابها ا
Nجموعات الفدائيj في قطاع غزة، بدأت مBمح الطريق إلى فلسطj تزاوج بj النضال من اجل الوحدة
عدوان ها اـل مة التي ـمني ـب رغم من الهزـي ية. وـعلى اـل والـنضال من اجل فـلسطj، وـتربط بينـهما بعBقة جدـل

)1956 الثBثي عام فلسطينيا لهذا العدوان كان سقوط قطاع غزة تحت اbحتBل( ، اb ان النتيجة اNباشرة 
اـلصهيوني، وـبداية اNواـجهة اNـباشرة ـبj ـجماهير اـلشعب الفـلسطينية في ـقطاع غزة وـبj قوات اbحتBل

عام غزة  سيناء وـقطاع  من  عدو اـلصهيوني  كان اـنسحاب اـل طبيع او1957 اـلصهيوني. ولئن  ما ـت تم دوـن قد   
توقيع على اتفاق استسBم كما جرى في كامب ديفيد، اb ان اbنسحاب فرض توقف اbعمال الفدائية من

قطاع غزة، وجعل مهمة الحفاظ على اbمن فيه منوطة بالحاكم العسكري اNصري.

إلى ـقضية حولت  واجده ان ـقضية فـلسطj ـت اماكن ـت كل  في  امام اـلشعب الفـلسطيني  واضحا  أصبح     
حدود بj الكيان الصهيوني واbنظمة العربية. وانه ما لم يتول الشعب الفلسطيني قضيته الوطنية بنفسه،
حدة قـضية مم اNـت bوحدود، وعـلى مـستوى ا ية قـضية مـزايدات  ستظل عـلى مـستوى اbنظـمة العرـب ها  فاـن
bجئj وتموين. كان جوهر الصراع يضيع في ظBل مظاهره الكثيرة. فاسم فلسطj، قد قرر اbمبرياليون
والصهاينة شطبه عن الوجود ارضا وشعبا ليتسنى لهم تكريس وجود النقيض اNادي ارضا وشعبا تحت

" . والواقع العربي التقى في مرحلة ترديه، مع متطلبات الهدف اbمبريالي الصهيوني في" اسرائيل اسم 
مرحلة نـهوضه، على تدمير الكياـنية الفـلسطينية. ـفتم تشتيت اـلشعب الفلسطيني بj اbحتBل في الجليل
واNثلث والنقب، وبj اbردن في الضفة الغربية، ومصر في قطاع غزة، واNخيمات التي انتشرت في لبنان
اما اbرض يش.  مة الـع عن لـق حث  به الـب الذي تطـل طوعي  شتات اـل عن اـل يك  طاع. ناـه ضفة والـق وسوريا واـل

" يه. وتم" اسرائيل عـل ته  ها واـعلن ـقيام دوـل الفـلسطينية ـفقد سطا اbحتBل اـلصهيوني ـعلى اـلجزء اbكبر مـن
حق قة الـحمة واـل سوريا منـط ضمت  ما  اشمية. ـك ية الـه كة اbردـن من اNمـل جزءا  ية لـتصبح  ضم اـلضفة الغرـب

قطاع غزة بمصر إداريا.
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من بد   b وكان ساومات.  Nضيعتها اـ التي   jسط اسم فـل ثا  نداء الحـياة ان ينطـلق باـع كان bبد ـل    هـكذا 
( عة( بل ارـب تح ـق ـف الوطني الفـلسطيني  رير  ركة التـح كان ميBد ـح كذا  سه. وـه حرك اـلشعب الفـلسطيني نـف ـت
وثBثj عاما، ضرورة تاريخية فرضتها متطلبات الوجود والنضال للشعب العربي الفلسطيني.

( فتح ان تستوعب دروس عشر سنوات من الركود والضياع الفلسطيني لتحدد بوضوح وعلى(    كان على 
اساس علمي، جوهر الصراع في اNنطقة، وموقع فلسطj في هذا الصراع، انطBقا من منهج ثوري في
اNعرفة، يعتمد الشمولية اNتطــورة اساسا لدراسة الواقع، بعيدا عن النظريات اbحادية الجانب، والقاصرة
طبيعته ومـظاهره واطـرافه جوهر الـصراع تتـحدد  حداث اNـستقبلية. وحـj يتـحدد  Bتـطور لNعن الفـهم ا

( عام( في  نت  واساليبها. واعـل واهدافها  ها  ورية بمبادـئ ها الـث تح نظريـت ـف حددت  كذا  طرف. وـه كل  واهداف 
ورية اـNسلحة. ـكما1958 لذين حددا ـبوضوح استراتيجية اbنطBقة الـث ثوري اـل ناء اـل نا وهـيكل الـب يان حركـت  ـب

قة… Bنطbاستراتيجية ا ستراتيجية…  bهذه ا التي تــقوم عليــها  ثة  Bســاسية الثbحددت الــركائز ا
واستراتيجية الثــورة حتى النصر.

ولى   اية ـجـهة اb اـلـشعب : الرـكـيزة ا= من  وعدم الـخـضوع او التبـعـية او اـلـتوجيه  ستقBلية  bهي ا
( فتح هو حالة تمرد على واقع الهيمنة والسيطرة التي حاول كل( الفلسطيني. كان واضحا ان ما اعلنته 

نظام او حزب ان يفرضها على قطاع من ابناء الشعب الفلسطيني، انطBقا من التوجه نحو اهداف تخدم
لى يان اـلصهيوني. وـع وجود الـك ثل ـخطره اbول ـب قومي اNتـم ـمصلحة اbمن اbقلـيمي ـعلى ـحساب اbمن اـل

( وضع( كان يقـتضي ان ـي جوهر اـلصراع  . اb ان  تح ـف صاقها ب  حاولوا اـل التي  ية  مة اbقليـم من تـه رغم  اـل
قومي عة الـنضال اـل سطينية طلـي رية الفـل كون القـط وكان يقـتضي ان ـت ربة وـليس الـعكس.  امام الـع الـحصان 
العربي الشامل، �نها تمثل النقيض اNادي للكيان الصهيوني. كان على العرب جميعا ان يفهموا ان اسم
فلسطj وكيانها الشرعي، ارضا وشعبا، هو اهم اbسلحة القومية Nواجهة السBح اbمبريالي اNصلت على

" ". اسرائيل رقاب اbمة العربية كلها، وهو سيف الكيان الصهيوني سيف 

تة غـير :  الركـيزة الثانـية   سطj وحـقوقه الثاـب في ارض فـل سطيني  شعب الفـل تاريخي لـل حق اـل وهي اـل
القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير اNصير واقامة دولته الديمقراطية اNستقلة وعدم اbعتراف

بحق الكيان الصهيوني في الوجود على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وهي ان الثــورة الشعبية اNسلحة هي الطريق الحتمي والوحيد لتحرير فلسطj، بكل :    الركيزة الثالثة
اشكال مـتـعددة للـنـضال، ـعـلى ـمـستويات الـنـضال الـجـماهيري والتنظـيـمي من  ما تحـمـله كـلـمة اـلـثــورة 
حتى تحقـيق استمرار النـضال  شكال لـضمان  bهذه ا كل   jوما يحقـقه التكـامل الفـعال بـ والعـسكري، 
النصر. وهي ثــورة شعبية �نها تعتمد اساسا على الشعب وعلى خط الجماهير النضالي الطويل اbمد،
وما يعنيه من تعبئة كافة الطاقات الشعبية من اجل تغيير الواقع الفاسد اNتمثل بوجود الكيان الصهيوني
تغيير جذريا. وهي ثــورة شعبية مسلحة bن الكفاح اNسلح فيها استراتيجية وليس تكتيكا ولن يتوقف هذا
الكفاح اb بتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني.. انها استراتيجية الثــورة حتى النصر. على هذه الركائز

( الذي( مي واbعBمي والجـماهير،  اسي والتنظـي ضالها السـي وبدأت مرحـلة ـن ثوري،  ها اـل تح هيكـل ـف شيدت 
كانون ثاني- . كانت تلك اللحظة1965 استمر سبع سنوات قبل ان يتقرر موعد اbنطBقة في الفاتح من يناير

ثــورة ركائز اbـساسية لـل امل اـل ها إستراتيجية تـك زناد واbصبع قد تحـققت فـي التاريـخية التي ـفصلت ـبj اـل
فاbرادة فلـسطينية غـير تابـعة وb خـاضعة او موجـهة. والـهدف تحـرير فلـسطj وتحقـيق كـامل اNـسلحة. 
اbهداف الوطنية للشعب الفلسطيني. واbسلوب كفاح شعبي مسلح ينطلق من فوهة بندقية موجهة بالخط
لى ورية ـع عة الـث مة الطلـي الذي ـيضع مـه وبالخط الجـماهيري  تح.  ته ـف الذي اعلـن ثوري  الوطني اـل اسي  السـي
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الشعب الفلسطيني كأساس، وعلى جماهير اbمة العربية كشريك في اNعركة واNصير. وبالخط الكفاحي
اNناضل والكفاح اNسلح اNستمر بالثــورة حتى النصر.

قد اعلـنت قـرارها بانـشاء كـيان كانت  كانت اNفـاجأة مذهـلة عـلى كـافة اNـستويات. فاbنظـمة العربـية     
ربي اbول مة الـع مؤتمر الـق في  وذلك  طالب بحـقوقه،  يام هيئة ـت سطj، وبـق شعب فـل سطيني يجـمع ارادة  فـل

. ثم رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية، واعلنت عن تشكيل جيش التحرير الفلسطيني في1964 عام
مؤتمر القمة العربي الثاني في نفس العام. كان جيش التحرير الفلسطيني يتبع عمليا هيئة اركان الدولة
لى اشرة وـع ارسة ـعسكرية مـب سلح ومـم مل ـم ية بانطBقة ـع فوجئت اbنظـمة العرـب ولذلك  ها.  واجد فـي التي يـت
سطيني ان ريد للفـل كانت ـت التي  كانت خـطرا تخـشاه اbنظـمة  ها. فاbستقBلية  اخذ اbذن مـن اbرض دون 

يكون تابعا مباشرا او جرما يدور في فلك مخابراتها.

اصفة قوات الـع هم  وبدأت اbصوات تـت ية.  اسية متـعسفة ومتجـن لى اbنطBقة ـق كانت الهجـمة ـع نا  ومن ـه    
في نت البBغ اbول  ثاني-1 التي اعـل كانون  ناير ها1965  ـي سنتو. والـبعض اـلصق عBقـت ها ـحلف اـل بان وراـئ  

باbخوان اNسلمj. وبدأ حسنو النية يعارضون اbنطBقة لتجاوزها اNبادئ الضرورية للعمل الناجح الذي
ولة التـنسيق اـلشامل ها ـطرحوا مـق توقيت، والى جانـب ولة اـل يتـطلب اbنطBق في الوقت اNـناسب. وـطرحوا مـق
توريط اbنـظمة قد اتـهموا قوات الـعاصفة بالـعمل ـل ية ـف ـكشرط ضروري لـنجاح الـعمل اـNسلح. اما سيئو الـن
العرـبية في معركة هي ليست مؤهلة لـخوضها. وكان الذين يلـعنون ظBم اbحتBل اكثر من ـنجوم السماء.

ولكن احدا منهم لم يضء شمعة واحدة. وعندما اضاءت العاصفة هذه الشمعة عملوا على إطفائها.

بسم اE الرحمن الرحيم

)"32 (ويأبى اE ا= ان يتـــم نوره ولو كــره الكــافرون"

سورة التوبة

صدق اE العظيم

قة شافهم حقـي عد اكـت حرك خصـوصا ـب هذا الـت يدركون خـطــورة  كانوا  قد  رياليون واـلصهاينة، ـف أما اbمـب    
ربي جال الـع Nفي اـ سطينية  بروز الشـخصية الفـل كان  ية.  مة العرـب من اbنـظ وعدم خـضوعه bي  استقBليته 
يل لى ان الـج استراتيجيتهم ـع نوا  الذين ـب يان اـلصهيوني،  زعج ـحكام الـك ما ـي اكثر  هو  ديد  من ـج والدولي 
قاء تنـتفض من ـتحت اـلرماد لتـعلن ثاني سيـنسى. فاذا بفـلسطj تـتجدد كالعـن اbول سيموت، وان الـجيل اـل

الثــورة حتى النصر.

   كان اNشروع اـلصهيوني قد زرع على ارض فلسطj من اجل تحـقيق استراتيجية اـلتوتر الدائم، التي
ستراتيجية تـستهدف تكـريس bوهذه ا الوطني.  في مرحـلة تـصديها لحـركات التـحرر  تبنتـها اbمبريالـية 
وضمان ريق ـبj اbنـظمة واـلشعوب  عبر تـكريس التـف وذلك  ربي،  الوطني الـع في  ية  جزئة والتـخلف والتبـع الـت
واستثمار من ـتـطوير مجتمعاـتـها وجـيـوشها واقـتـصادها،  تبـعـية حكـمـها للسـيـاسة اbمبرياـلـية، وحرماـنـها 
قومي. واصبح الـبحث عن ما ـيخدم ـمصلحة اـلشعب واbمة ـعلى اـNستويj الـقطري واـل ية ـب ـمواردها الطبيـع
وسائل تأمj اbمن اbقليمي يشغل بال اbنظمة ويجعلها تعيش تحت وطأة الخوف من الكيان الصهيوني
ومن ـيقف وراء الـكيان الصهيوني. كان تأثير استراتيجية اـلتوتر الدائم واضحا على كل اbنـظمة العرـبية.
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مات واصبحت اNـه ية.  إلى اقليـم حول  صارت تـت ية  درجة ان اbحزاب القوـم ية ـل زعة اbقليـم سيطرت الـن قد  فـل
نان التي ها. وكان هذا اـNوقف يؤمن ـعوامل اbمان واbطمـئ اية ذاـت كز ـعلى حـم هذه اbنـظمة ترـت اbـساسية ـل
وقد اما  اخرى.  هة  من ـج ية  ته اbمبرياـل وتأديته Nهـم من جـهة،  ووجوده  يان اـلصهيوني  ستقبل الـك ـتضمن ـم
انطلقت القوة الفلسطينية اNستقلة التي تبعث طاقة الحركة في الجماهير العربية فتحول طاقاتها الكامنة
إلى قوة جبارة فاعلة فان هذا يعني انطBق النقيض اNدمر للكيان الصهيوني، ولكل اNخططات اbمبريالية
واطماعها في اNنطقة العربية. لهذا كان قرار التصدي لهذه الظاهرة حاسما يتطلب الرد التأديبي السريع
ضد كل اNناطق التي ينطلق منها العمل الفدائي او تتواجد فيه خBياه السرية. كان هدف الرد اNباشر هو
فدائي. وتـحويل هذا الـعمل ية في دول اـلطوق ـمسؤولية الـقضاء ـعلى ظاهرة الـعمل اـل تحـميل اbنـظمة العرـب
يان حدود الـك اية  مة حـم حول مـه وبذلك تـت ية.  إلى ـخطر وـمشكلة عرـب يان اـلصهيوني،  من ـخطر وـمشكلة للـك
ضد مـواقع في دول الـطوق. وتBحـقت الـغارات والهجـمات الـصهيونية  إلى الجـيوش العربـية  الـصهيوني 
ـيزة ـكن رـك ـاضلj، وـل ـمة باNـن سجون اbنـظ وسوريا، وامت�ت  غزة  ـطاع  ـية وـق ـضفة الغرـب في اـل ـدودية  ـح

اbستقBلية وتأمj سBمتها كان الضمانة اbساسية لBستمرار بالعمل.

   وكان bبد للكيان الصهيوني وقد عجزت اbنظمة ان تضع حدا للعمل الفدائي ان تقوم بنفسها بعدوانها
عام هذا الـعدوان بـصــورة b تقـبل الـشك طبيـعة اbمبريالـية اbمريكـية اNرتبـطة1967 الـشامل  كرس  .وقد 

بالكيان الصهيوني وطبيعة التردي الفاضح لواقع استعدادات اbنظمة العربية الهجومية والدفاعية على حد
سواء. ولئن كان العدوان يستهدف ضرب الفكرة الفلسطينية اNستقلة في مهدها، فانه كان ايضا يستهدف
حق سليمها ـب صر لـت في ـم اصر  بد الـن يس جـمال ـع ها الرـئ التي بعـث بة  ستقلة اNتوـث Nية اـ الروح القوـم ضرب 

الوجود للكيان الصهيوني هو اول اهداف اbمبريالية لضمان مستقبل هذا الكيان.

عدوان وجبروته ـب سطوته  صهيوني ذروة  يان اـل لغ الـك قد ـب ربي و1967    ـل عالم الـع وكأن اـل عالم اجـمع،  بدا لـل
بشعوبه وـجماهيره ودوله وانظـمته سيخر راـكعا امام هذا الـكيان الذي اـثبت على اbرض انه قوة b تـقهر.

( ـفتح باعBن اbنطBقة الثاـنية في(  - آب28 وـقبل ان يـفيق اـلعدو اـلصهيوني من ـنشوة انـتصاره، كان قرار 
من محـيط هزيـمة.انط1967 اغـسطس قة  Bمل والتـحدي. انط bإلى قـمة ا والتردي  ركام الـيأس  من  قة  B

صفوف في  وامام نتائـجـها اNـبـاشرة العظـيـمة  قة  Bنطbوامام ا إلى مـنـبع انـتـصار اbـنـسان.  الـجـيوش، 
( واها( ، انـقضت اـلصهيونية ـبكل ـق تح ـف كبير الذي ـفرضته  ية، وامام الـتحدي اـل الـجماهير الفـلسطينية والعرـب

 -لتستحق منبع الريادة ومبعث اbعتزاز القومي فكان التصدي الكبير للعدوان.. وكانت الكرامة آذار مارس
، اNعركة التي فتحت صفحة جديدة للنضال العربي ضد الكيان الصهيوني. واثبتت بما b يقبل الشك1968

ان اbنسان هو العامل الحاسم في اNعارك وليس السBح. وان حرب الشعب الطويلة اbمد وخط الجماهير
اNسلح باbرادة الصلبة، هما الضمانة اbساسية للنصر، وليس خط اbنظمة اNساومة.

   لقد اكدت معركة الكرامة فيما اكدته من حقائق، كانت غائبة عن اذهان ا لكثيرين، ان اbرادة والعزيمة
اكدت ان الذي ـيـضمن الـنـصر وـلـيس ـتـكديس اـلـسBح… ـكـما  ساس  bـنـاضل ـهـما اNـنـسان اbاـلـصلبة وا
شهاد، من روح اbسـت اضBعه   j ما يحمـله ـب فانه ـب شعبه  ضية  نى ـق الواعي عـندما يتـب عي  اضل الطلـي اNـن
يستطيع ان يجترح اNعجزات. ولقد اكدت الكرامة ايضا ان التجربة الخاصة والظروف الخاصة بكل حركة
ثورية هي منبع اbبداع bتخاذ القرارات اNناسبة وليس مجرد التطبيق اbعمى لتجارب ناجحة لدى شعوب
وياء الذين ما ـيحترم اbـق عالم b ـيشعر بالعطف ـعلى اـلضعفاء واNسـتسلمj واـن اخرى. واكدت اـيضا ان اـل
يصمدون من اجل تحقيق حقوقهم. فالعالم b يحترم ضعف اصحاب الحق كما انه يرفض صلف وغطرسة
فدائي والـجندي اـلرسمي وانـهما قد اـظهرت مـعركة الـكرامة شجاعة اbـنسان الـعربي اـل اطل. ـل اصحاب الـب
اسطــورة الـجـيش ـيق الـنـصر. وان  إلى ـجـنب، ـيـستطيعان تحـق ـبا  ـركة التـحـرير جـن ـندما يـخـوضان مـع ـع
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يدون بالسBسل داخل عدو مـق ها ـعندما وجد ان ـجنود هذا اـل هر، ـظهرت ـعلى حقيقـت اـلصهيوني الذي b يـق
jردني مقيدين بقرارات عدم القتال. وحbكان جنود الجيش ا jيستطيعوا الهرب، في ح b دباباتهم حتى
حطم الجندي اbردني قيده لم يستطع الجندي الصهيوني اbفBت من قبضة القدر العاتية التي الحقها به
الفدائي الفلسطيني مع اخيه الجندي في الجيش اbردني. وكان هذا التBحم وهذه اNلحمة البطولية في

الكرامة هي بداية لرد اbعتبار لكرامة الجماهير العربية التي انسحقت في حزيران.

   وبدأت قيود اbنظمة، على اسم فلسطj، تتآكل لدرجة اصبحت ورقة اجازات اNقاتلj جواز سفر العبور
إلى الوطن العربي باسم فلسطj، مؤكدة صحة الشعار الفتحوي، فلسطj… طريق الوحدة.

ضربها عدو اـلصهيوني  وحاول اـل وشموليتها.  ظاهرة  هذه اـل من  ريالي اـلصهيوني     وازدادت اـلخوف اbمـب
ويزداد التBحم قوة  تزداد  ها  يان اـن واضحا للـع بدا  التي  سطينية  ثــورة الفـل كن اـل وسائل. وـل كل اـل اشر ـب اNـب
الجماهيري بها فلسطينيا وعربيا كلما تعرضت للتصدي اNباشر للعدو الصهيوني، سواء من موقع الدفاع
رضت ما تـع لة كـل داخل اbرض اNحـت ضاعف  سكرية تـت يات الـع وكانت العمـل جوم عـسكريا.  من مـوقع الـه او 

القواعد اbرتكازية للثــورة في اbردن او لبنان او سوريا للعدوان الصهيوني.

صفية عـلى اbنظـمة هذه الـت ضع مهـمة  ثــورة وـي صفية اـل ستهدف ـت قرار ـي عن  ريالي  الذهن اbمـب    وتفـتق 
قوم( يه ان ـي ثــورة الفـلسطينية اـNسلحة عـل يه اـل واجد ـف ظام تـت كل ـن قرار اـلصهيوني كـيسنجر  وجاء  ية،  العرـب

(. بتصفيتها، وكل نظام يرفض او يعجز عن القيام بهذه اNهمة سنقوم نحن بتصفيته

jثم ـب اصر.  بد الـن سطينية والرـئيس ـجمال ـع ثــورة الفـل اسفj ـبj اـل لدق اول  اولة  في مـح روجرز  وجاء     
جانب اـلـثــورة1970 اـلـثــورة الفـلـسطينية واbردن باـNـرصاد… ـفـكان اـيـلول إلى  ، ووـقـفت الـقـيادة اـلـسورية 

وجاء من تـصفيتها.  بد   b مريـكي، فـكانbعرض الـحائط بالتهـديد ا ضاربة  صمودها  تدعم  الفلـسطينية 
النظام السوري الجديد ليساهم مع اbردن في مخطط تصفية الثــورة في احراش دبj وعجلون، ثم عمل
في مـحـاولة ـلـتدجينها. واـتـسعت ـثـلوج ـجـبل اـلـشيخ استقBلية اـلـثــورة الفـلـسطينية  ـعـلى الـتـضييق ـعـلى 
في لبـنان لطمـوحات فلـسطj واتـسع جـنوب لبـنان لـراية الـثــورة ورجالـها وفتـحت اNخيـمات الفلـسطينية 
إلى ثـكـنات ـعـسكرية جماهـيـرية لـلـثــورة. وـفـتح الوطـنـيون اللـبـنانيون لـلـثــورة الفـلـسطينية ابواـبـها لتـتـحول 
الصدور قبل الدور. فكانت ملحمة تناغم ثوري استمر سنوات منبرا للديمقراطية في غابة البنادق. وملجأ

لكل ثائر ضد اbمبريالية والصهيونية والعنصرية.

التي ـصفوية  ؤامرات الـت Nـسلة ا ـبات وسـل ـيع العـق ـجاوز جـم ـسطينية ان تـت ـثــورة الفـل استطاعت اـل ـقد     ـل
استهدفتها ابان ايلول وما بعده. واصبح الوجود الفلسطيني الكياني مكرسا ومجسدا في منظمة التحرير
في ها  ها وممثلـي ضرب رؤوس اNنظـمة وقياداـت اسة  إلى سـي جه  صهيوني يـت عدو اـل ما جـعل اـل سطينية ـم الفـل

الخارج.

   ولقد شن العدو الصهيوني حربا ضارية جند لها كل ما لديه من امكانيات مخابراتية. فقد شكلت جولدا
ياريف، اهرون  هذا الجـهاز  لى رأس  نت ـع سطيني. وعـي شعب الفـل يادات اـل صفية ـق مائير جـهازا خـاصا لـت
الذي يعمل رئيسا لBستخبارات العسكرية في الجيش الصهيوني. وانتقلت ساحة الصراع خارج اbرض
اNحتلة. وردت الثــورة على هذه الحرب بضرب ادواتها اbساسية مما احدث شلل في جهاز اbستخبارات
جوbن بور وتـحرير اـل يان اـلصهيوني وتـحقق الـع اقل الـك تدق مـع فاذا ـبحرب رـمضان  الـعسكرية اـلصهيونية، 
ضد كانت فـيه اجـهزة اNـخابرات الـصهيونية تـتابع خططـها اbرهابـية  الذي  الوقت  في  ساعات…  خBل 
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قيادات الثــورة الفلسطينية.

   وعلى الرغم من محاولة اbعBم العربي الصاخب اغفال الدور البطولي Nقاتلي الثــورة الفلسطينية، فان
بان منظـمة التحـرير صهيوني  وزير اعBم الكـيان اـل فاعترف  ية فـرضت نفـسها،  الحقيـقة واNمـارسة العمـل

" من جـديد ان" حرب رـمضان  تت  قد اثـب . وـل اسرائيل ضد  شمال  في اـل ثة  هة ثاـل حت جـب قد فـت سطينية  الفـل
فأي تال.  ية للـق تدمير اbرادة العرـب من خBل محـاولة  رست  هي خـرافة تـك هر  الذي b يـق اسطــورة الجـيش 
جيش b يمكن ان يقهر اذا كان خصمه مستلما ومسلما بالهزيمة. اما الشعب، وروح الشعب الخBقة فانها
اضافت قد  بادئ. وـل Nـيساوم ـعلى اـ bيسـتسلم و b الذي اومة،  رمز اـلصمود واNـق الدهر  وستبقى ابد  كانت 
حرب رمضان اهمية زخم الجيش النظامي اذا حارب من اجل التحرير وفي اطار استراتيجية النصر. اما
وفي رسوار  في الدـف جرى  ضعفه، كـما  مواطن  شف  عدو سيكـت فان اـل اجل التحـريك  من  كانت حـربه  اذا 
وحرب التحـرير حرب الـعصابات  لدور  بار  سطيني اbعـت اتل الفـل واعاد اNـق جوbن.  لى اـل عاكس ـع Nجوم اـ الـه
الشعبية الطويلة اbمد… واهميتها عندما تتكامل مع الحرب النظامية اNسلحة بارادة الثــورة حتى النصر.

فرض ية  من امكاـن نه  في حـي ته  وما طرـح وسلبيات  يات  من ايجاـب ته  ما حمـل كل  حرب رـمضان، ـب وكانت     
، حيث وصل التضامن العربي درجة كاد يشكل فيها1967 اbنسحاب على العدو من اbراضي اNحتلة عام

وbول مرة ضغطا حقيقيا على الوbيات اNتحدة لتتخذ موقفا اقل انحيازا للكيان الصهيوني.

شعب شرعي الوحـيد لـل ثل اـل هي اNـم سطينية  رباط ان منظـمة التحـرير الفـل في اـل ية  مة العرـب وقــررت الـق    
jية ـب يات ثناـئ جاز اتفاـق ية bـن عبر رحBته اNكوـك كان يخـطط  الذي  سنجر  يد كـي في  واسقط  سطيني.  الفـل
الكيان الصهيوني والدول العربية، مصر وسوريا واbردن كل على حدة شاطبا منظمة التحرير الفلسطينية

من bقراري مجـلس ا في  ذكره  يرد  لم  الذي  سطيني  شعب الفـل سنجر ان قـضية338 ،242 واـل ، واعـتبر كـي
الشرق اbوسط اصبحت بعد قرار القمة، تحتاج إلى خياط جديد يعيد حياكة ثوبها اBNئم. وكان في جعبة
قت اbعتراف قد حـق كن  لم ـت التي  سطينية  ثــورة الفـل صفية اـل اجل ـت من  سنجر ـمقص اbجرام، يخـطط  كـي

الدولي بعد.

ـشعب ـرسها اـل التي ـك ـسطينية،  ـرير الفـل ـمة التـح في منـظ ـسدة  ـسطينية اNتـج ـية الفـل وأصبحت الكياـن    
الفلسطيني ممثB شرعيا وحيدا له. واصبحت اNنظمة تفرض نفسها على الواقع العربي كما كرسته قمتا

الجزائر والرباط.

.jتعلقة بقضية فلسطNتحدة اNمم اbنظمة يتطلب منها التعامل مع قرارات اNعتراف الدولي باbوكان ا   
فكان b بد من وضع برنامج مرحلي وطني يعتبر خطوة على طريق النضال الطويل الشاق بما b يتعارض

مع الركائز اbستراتيجية لحركتنا.

عام في  الوطني  مع اNجـلس  دورته1974    واجـت في  شر،) 12 (  قاط الـع امج الـن امج اNرحـلي، برـن واقر البرـن
من ارض جزء يـتم تحـريره  سلطة الوطنـية عـلى اي  سطينية اقـامة اـل الذي تبـنت فـيه منظـمة التحـرير الفـل
فلسطj. وقد اعتبر ذلك البرنامج في حينه، انه الخطة اbعتراضية Nخطط التصفية اbمبريالية الصهيوني.
ية Nنـظمة ية العموـم في الجمـع راقب  حدة بـعضوية ـم اقرار اbمم اNـت هذا اـNشروع،  كانت اول مـنجزات  وقد 

سطينية بتـاريخ قاء1974-11-22 التحـرير الفـل ابو عـمار رئـيس اللجـنة التنفيـذية bـل دعوة اbخ  ، بـعد ان تـمت 
في ية  ية العموـم امام الجمـع تاريخي  جاء1974-11-13 خـطابه اـل انه  لن  امج اNرحـلي. واـع شرح البرـن ، حـيث 

) b تسقطوا الغصن:  Bتحدة قائNمم اbخرى وناشد اbيحمل بندقية الثائر في يد وغصن الزيتون في اليد ا
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(. اbخضر من يدي

عتراف بمنظـمة التحـرير bمريكـية القـادمة بـعدم اbدارات اbواستطاع الـصهيوني كيـسنجر ان يـلزم ا    
" اسرائيل في الوجود، ونبذت اbرهاب، والكفاح" الفلسطينية او اقامة اي حوار معها اb اذا اعترفت بحق 

من bقراري مجـلس ا واعترفت ـب سلح  Nفي338 ،242 اـ سطيني دورا هـاما  امج اNرحـلي الفـل عب البرـن وقد ـل  
قد ثــورة الفـلسطينية. ـل اـجهاض كل الـبرامج واـNشاريع الـتصفوية السـياسية التي حاولت تـمزيق وـتصفية اـل
مع ناورة  Nقدرة اـلصمود واـ ثــورة  فاعطى لـل سBم  شاريع اbسـت Nراضية ـ امج اNرحـلي خـطة اعـت شكل البرـن
ناني ـبكل ما ثــورة. وقد اكدت سنوات التBحم الفـلسطيني اللـب عام لـل اNحاـفظة ـعلى اـلخط اbستراتيجي اـل

فيها من ايجابيات وما تضمنته من سلبيات على ان الثــورة الفلسطينية وجدت لتبقى، ووجدت لتنتصر.

عبر واقع  لى ارض اـل ية b يـمكن ان تتـحقق ـع سلطة الوطـن تدرك ان اـل مة التـحرير الفـلسطينية  كانت منـظ    
اNفاوضات في ظل اختBل ميزان القوى بشكل ساحق لصالح العدو الصهيوني، خاصة ان السادات كان
الوقت، اقحـمت فس  وفي ـن يد.  كامب ديـف إلى  قادت  التي  ستفردة،  Nصفقة اـ جزئي واـل حل اـل هث خـلف اـل يـل
مع اـلـقوى اbنعزاـلـية. في مواـجـهة  مع اـلـقوى الوطـنـية والتقدـمـية اللبناـنـية  اـلـثــورة الفـلـسطينية اNتحاـلـفة 
وتطــورت الحرب لتصبح اNواجهة مع النظام السوري طبقا لتخطيط الوقيعة التي اعدها كيسنجر. وقد عبر
في لبـنان. وتـصاعدت ثــورته  ضد مـحاوbت تـصفية  عن احتـجاجه الـصارخ  سطj اNحتـلة  في فـل شعبنا 
ووصلت اbنتفـاضات اوجـها خBل في لبـنان  كان يـجري  ما  شعبنا احتجـاجا عـلى  وتBحـقت انتفـاضات 
حصار مخيم تل الزعتر الذي صمد اكثر من سبعj يوما، وصد اكثر من مائتي هجوم ومحاولة اقتحام من

القوى اbنعزالية.

شكلت اللجـنة بات اـلصمود. ـف شعبية Nواجـهة متطـل جان اـل شكيل الـل داية تجـربة ـت كانت ـب زعتر  تل اـل وفي     
الشعبية العامة من ممثلj عن كل فصائل الثــورة واbتحادات الشعبية وعدد من وجهاء اNخيم، وتفرعت عن
وكانت ـقـيادة مداد واـلـصحة واbـغـاثة واbعBم والـحـراسة واbـتـصاbت.  bاللـجـنة الـعـامة ـلـجان للـتـموين وا
اNيليشيا تتحمل مسؤولية العمل العسكري بالتنسيق اNتواصل مع القيادة في بيروت والجبل لتأمj الدعم
كانت الذي  صد الهجـمات اbنعزالـية اNتتالـية بـواسطة الـحزام الـناري،  في  مداد واNـشاركة  bـستمر باNا

مدفعية الثــورة في الجبل تؤمنه bجهاض الهجمات وافشالها.

ها في وية التي كانت ـتستهدف اقحاـم ثــورة الفـلسطينية ان تـجمد التناـقضات الثاـن    وما ان استطاعت اـل
من سلة  ناقض اbسـاسي. فخـاضت سـل صهيوني، حـيث الـت ضت عـلى الكـيان اـل حتى انـق ية،  مـعارك جانـب
من قـواعد لة او  سطj اNحـت في فـل ثــورة  من تنظـيم خBيا اـل قة  جريئة اNنطـل يات اـل ية والعمـل اNـعارك البطوـل
رأة Nـغـربي. ـلـقد ـجـسدت اNل اbهذه العمـلـيات عمـلـية اـلـشهيدة د ابرز  من  وكان  في اـلـخارج.  اbنطBق 
اشكالها طبـيـعة التـكـامل الـنـضالي ـلـشعبنا ـثــورة ـبـكل  اطر اـل في  عبر ـمـشاركتها الفـعـالة  الفـلـسطينية 

الفلسطيني، والذي يتخذ ابهى اشكاله وارقى مظاهره اليوم في فلسطj اNحتلة.

ضد ـمـستعمراته وـمـراكز تجـمـعاته كانت ردة ـفـعل اـلـعدو اـلـصهيوني ـعـلى الـتـصعيد اـلـثوري اـNـسلح     
لى هدف ـتصفيتها. وـع نان ـب في جـنوب لـب ثــورة  واعد اـل ضد ـق جومه اNـكثف  شن ـه وـمصانعه الـعسكرية، ان 
ثــورة الفـلسطينية واـلقوات اـNشتركة اـلرغم من ـحشد اـلعدو اNـكثف برا وـبحرا وجوا ـفقد ـتصدت له قوات اـل
احد الـصور سيظل  حم نـضالي،  Bفي ت الفلـسطينية اللبنانـية وجـماهير الـشعبj اللبـناني والفلـسطيني 
عن احتBل ياته  ياته وامكاـن صهيوني بـكل آـل ية. وعـجز الجـيش اـل نا العرـب في تـاريخ امـت اNـشرفة واNـشرقة 
طاني. وعـندما إلى اللـي ها  صور وتجاوزـت قد حـاصرت منطـقة  عدو  يات اـل كانت آـل ها.  صور ومخيماـت نة  مدـي
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يادة اـلصهيونية من رـئيس اbركان اـلصهيوني اقـتحام صور، قال انه b ـيستطيع ان يدخل عش طـلبت الـق
الدبابير. فلقد واجه العدو الصهيوني في مخيم الرشيدية صــورة خارقة لبطولة اطفال اbر بي جي الذين

حولوا خBل دقائق ارتال ا�ليات إلى اكوام من الحديد اNلتهب.

   وسقطت مقولة بريجنسكي، وداعا منظمة التحرير الفلسطينية. ونتج عن اغBق الحدود العربية كلها في
وجه الثــورة الفلسطينية اNسلحة. ان تكرس اbهتمام بالبناء التنظيمي واNؤسساتي داخل فلسطj اNحتلة
جنبا إلى جنب مع متطلبات النشاط العسكري والسياسي واbعBمي في الخارج، حيث اصبحت منظمة
وفي ية  في الجامـعة العرـب حدة وعـضوا كـامل العـضوية  مم اNـت bفي ا با  سطينية عـضوا مراـق التحـرير الفـل
اNؤتمر اbسBمي وفي مؤتمر عدم اbنحياز. واصبح لها في الخارج اكثر من مائة سفارة ومكتب وممثلية.
الى منـظـمة التـحـرير شهادة اbنـتـماء  وهو يـحـمل  في فـلـسطj اNحـتـلة  واصبح الـطـفل الفـلـسطيني ـيـولد 
الفلسطينية. فاbسرة التي ولد فيها، ان لم تكن قد قدمت شهيدا ففيها حتما الجريح او اNعتقل او اbسير
او الذي مر بهذه الظروف على اbقل. والحضانة التي يتعلم فيها تقدم له صــورة فلسطj مع كوب الحليب.
الوان الـعـلم اوراقه  التي تـنـشئه يتـعـلم فـيـها اـلـرسم وخرـبـشات الطـفـولة واـنـاشيد اـلـثــورة تم�  واـلـروضة 
وطن اهـلي سطj بBدي..  غرد مـنذ الطفـولة. فـل البريء ـي ناعم  وصوته اـل سطينية  سطيني والكوفـية الفـل الفـل

واجدادي…

   وفي اNدرسة يتعلم الطفل والفتى مناهج الثــورة التي تطمس وتعري مناهج اbحتBل.

التركيز ـعـلى اNنـظـمات الجماهـيـرية من ـغـطاء عـلـني لـنـشاطات التنظـيـمات اـلـسرية. ـفـبدأ  وكان bبد     
واbتحادات والنقابات اNهنية. ولعب تنظيم الشبيبة دوره القيادي في تأطير الشباب تحت واجهات اbندية
والفرق الرياضية والكشفية والفنية. كما نشط اتحاد اNرأة في بناء مؤسسات الرعاية والحضانة واbنتاج
اNنزلي للتراث الشعبي الفلسطيني. وركز اتحاد العمال على انشاء التعاونيات. ونشطت الفعاليات الثورية
دارس. ونـشط Nعـاهد واNفي الجامـعات وا في اطـرها الجماهيـرية واNهنـية اNعنـية. فنـشط اتـحاد الطBب 
اNهندسون واNعلمون واbطباء والصيادلة واNحامون والكتاب والصحفيون والتشكيليون والفنانون والفBحون

كل في مجاله.

شاطاتها عبر ـن بة  اضات اNتعاـق نار اbنتـف في تأجـيج  اديا  ية دورا قـي سها الطBـب عات ومجاـل بت الجاـم    ولـع
الفعالة في اbعتصامات واbضرابات واNظاهرات اbحتجاجية واNصادمات مع جيش اbحتBل الصهيوني،
وكانت الجامـعة الوطنـية الـكبرى لتعلـيم من تـعرض الجامـعات اNـستمر لBغBق واNحـاصرة.  عـلى الـرغم 
دروس الثــورة وبناء الكادر القيادي، هي سجون ومعتقBت العدو الصهيوني، حيث كانت اNواجهة البطولية
سجنه ما يـحويه  عزل، وبـj الجBد الـصهيوني بـكل  bعتـقل اNسير او ا bنـاضل الفلـسطيني اNا jتـتم بـ
ومعتقله من ادوات التعذيب واbذbل وقتل الروح اNعنوية والصمود. وكم كانت هذه اNعارك الصدامية داخل
سطيني اضل الفـل سBح الوحـيد للمـن كانت اـل التي  صلبة  كن اbرادة اـل اسية. وـل وغرف التحقـيق ـق زنازين  اـل

 :مدعما بالقناعتj الرئيسيتj للثائر الفتحوي والفلسطيني وهما

اbيمان اNطلق بحتمية النصر.•

واbستعداد الدائم للتضحية.•

   كانت هذه اbرادة الثورية تنتصر على قبضة السجانj الحديدية. وكانت تتجلى في اسمى معانيها يوم
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سماء في اـل ها  إلى بارـئ اضل ـتصعد  ظا وروح اNـن سجان غـي حترق اـل شهاد فـي حد اbسـت إلى  ـتصل اbرادة 
حاملة معها اسرار الثــورة وعنفوانها ومكرسة الثقة وكرامة النفس وسياج الثــورة والوطن. وعلى الرغم من
وكان الجـنوب اللبـناني ثــورة اختراقاتـها للمـوانع اNـزدوجة.  جانبj، فـقد كثـفت اـل من اـل حدود اNحـروسة  اـل
اسهل مناطق التصعيد حيث لم تكن قوات الطوارئ الدولية تشكل سدا منيعا، كما هي الحال على الحدود
وما اريا  في نـه ستعمرات اbشكنازية  Nلى اـ لة ـع سطينية الثقـي ية الفـل ية اbخرى. وحـj اـنصبت اNدفـع العرـب
ها ضد مجـتمع النـخبة الحاـكمة في ثــورة ـتركز عملياـت ها، جن ـجنون الـكيان اـلصهيوني وهو ـيشاهد اـل حوـل
الكيان الصهيوني، وفي عمق هذا الكيان. واصبح واضحا عجز امكانية تصفية الكيان الصهيوني مدعما
ثــورة، ومن ثم الـقضاء ية لـل ية التحـت ـبكل اسلحة الـقتل والدمار اbمريـكية باجـتياح لـبنان وـبهدف ـتصفية البـن
عا، وـطمس امرا واـق سطينية، وـجعل اbحتBل اـلصهيوني  رير الفـل مة التـح نوي Nنـظ وجود اNادي واNـع لى اـل ـع
الشخصية الفلسطينية اNستقلة إلى اbبد. كانت طموحات الجنرال هيج والجنرال شارون قد هيأت لهما ان
رمال صهيوني يـعبر ارض اـل بالجيش اـل فاذا  ايام،  ساعات او  سهلة وكأنـها نـزهة تـستغرق  ية تـبدو  العمـل
مائة قوات اـلصهيونية.. ـفستj، فـتسعj، ـف من اـل الف ـجندي  ية الـعشرين  نان، وـتصبح عمـل في لـب اNتـحركة 
وخمسj الف جندي مع كل ما يساندهم برا وبحرا وجوا، وجميعها اصطدمت بصمود القوات والجماهير
الشعبية اNسلحة في جنوب لبنان. ثم واجهت السد الوطني الثوري اللبناني والفلسطيني، اNدني الشعبي
التي شارون الـغازي،  صمود بـيروت طمـوحات هـيج اNـعزول وحمـلة  صخرة  والعـسكري، وتحطـمت عـلى 
من رغم  صامدة، دون ان تـستطيع اقتحامـها عـلى اـل اسوار بـيروت اـل استمرت ثمانـية وثـمانj يـوما عـلى 
الهجمات اNتتالية برا وبحرا وجوا، واستخدام كل انواع اbسلحة الفتاكة، بما فيها اbسلحة اNحرمة دوليا،
سلحة b ـجارب ـناني ـحـقل ـت كان اbـنـسان الفـلـسطيني واللـب مرة، ـحـيث  التي ـتـستخدم bول  سلحة  bوا
اbمبريالية اbمريكية اNجرمة. ولعبت اللجان الشعبية دورها الفاعل في تأمj الصمود البطولي في بيروت.
وظن اbمبرياليون والصهاينة انهم باجBئهم اNقاتلj عن بيروت وتوزيعهم في معسكرات بعيدة عن ارض
لة. ولBـمعان في غاء اbرادة الفـلسطينية اNقاـت غاء دور الـكفاح اـNسلح الفـلسطيني، واـل فـلسطj قد حـققوا اـل
بة ضد اNخيـمj اbعزـلj صبرا وشاتيB، وقام وية الفـلسطينية قام شارون باNجــزرة الرهـي ـقتل الروح اNعـن
باحتBل بيروت الغربية بعد ان غادرها فرسانه وحماتها تحت ضغط تجنيبها وسكانها من التدمير الشامل.

اوزوريس واشBء  من الـرماد  وهي تـشاهد العنـقاء تـخرج  وجاءت اNفـاجأة الـكبرى لBدارة اbمريكـية     
تتجمع من الشتات جسدا متماسكا بارادته القوية. فقوات الثــورة الفلسطينية التي ظنوا انهم القوا بها في
bمنافي الشتات والفناء، تتجمع في الشطر الجنوبي من اليمن، لتقوم باعظم استعراض عسكري احتفا
قوات اـلـثــورة ساعات لـتـشارك  وجاءت اـلـقوات خBل  قة اـلـثــورة اـNـسلحة.  Bنطb ـبـالذكرى الثاـمـنة ـعـشرة
اNـتواجدة في الـيمن ـبشطريه. جاءت من اـلجزائر ومن تونس ومن دـمشق ومن ـبغداد ومن اـلسودان، لـتؤكد
لب إلى ـق وصول  عن اـل قا  هذا العـصر عاـئ في  شكل  عد ـي لم ـي عد الجغـرافي  وهي ان الـب قة اسـاسية،  حقـي

اNعركة، في الوقت اNناسب، شريطة توفر اbرادة الثورية اNقاتلة.

 الذي كان النتيجة اNباشرة bتفاقيات1982    وعلى الرغم من العدوان الصهيوني الشامل على لبنان عام
كامب ديفيد، اb ان الثــورة الفلسطينية والحركة الوطنية والقوى اللبنانية اNناضلة صمدوا بشكل اسطوري
نور ونار، سيظل ابد الدهر نـبراسا ـلكل ناني ـب سجل ملـحمة بـطولة التBحم ـبj اـلشعبj الفـلسطيني واللـب
وتوزيعهم عـلى من لبـنان   jالفلـسطيني jـقاتلNخروج ا من  في الـعالم. وعـلى الـرغم  حرار  bالـشرفاء وا
بت، افة اbصعدة، كان قد تـث وجود الفـلسطيني ـعلى ـك قة اـل يدة عن خط اNواـجهة، اb ان حقـي مـعسكرات بـع
وثبت معه خارطة فلسطj في قلب الكرة اbرضية كحقيقة راسخة، بغض النظر عمن ينظر اليها ومن اية

زاوية.
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   بدأت اNشاريع العربية والدولية تحاول وضع البرنامج اNرحلي الفلسطيني موضع التنفيذ. فكان مشروع
قرار من  ضية انطBقا  مع الـق امل  تة وتـع سطينية الثاـب الذي تجـاهل الحـقوق الفـل غان  رها242 رـي الذي يعتـب  

امة لذان حددا ـبشكل واضح ضرورة اـق يف، اـل مة فاس، ثم ـمشروع بريجـن عه ـمشروع ـق ـقضية bجـئj. وتـب
لة ـبعد عدوان . وعلى الحدود ا�منة واNعترف بها لكل1967 اـلدولة الفـلسطينية اـNستقلة ـعلى اbراضي اNحـت

هذه كون  حتى b ـت ية  وحدة الوطـن ما يتطـلب تجـسيد اـل سطيني يتطـلب اول  وقف الفـل Nوكان اـ دول اNنطـقة. 
اNشاريع بما فيها من ايجابيات وسلبيات سببا في تمزيق الساحة الفلسطينية. وجاء اNجلس الوطني في

 :الجزائر لكي يجيب عن اbسئلة بوضوح فكانت قراراته كما يلي

. بما يتعلق بمشروع ريغان.1

تة لـلشعب الفـلسطيني، bنه يتـنكر( ية الثاـب إن ـمشروع رـيغان في نـهجه وـمضمونه b ـيلبي الـحقوق الوطـن    
لـحـقوق اـلـعودة وتـقـرير اـNـصير واـقـامة اـلـدولة الفـلـسطينية اـNـستقلة، وNنـظـمة التـحـرير الفـلـسطينية كمـمـثل
شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. ويتناقض مع الشرعية الدولية، ولذلك يعلن اNجلس الوطني الفلسطيني

رفض اعتباره اساسا صالحا للحل العادل والدائم لقضية فلسطj والصراع العربي الصهيوني)

 بما يتعلق بمشروع بريجنيف..2

التي تـضمنها مـشروع الرئـيس( عن التـقدير والتأكـيد للمقتـرحات  الوطني الفلـسطيني  يـعبر اNجـلس     
، والذي يؤكد على الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، بما في ذلك حقه1982  سبتمبر16 بريجنيف الصادر في

له يادة منـظمة التـحرير الفـلسطينية ممـث سطينية اـNستقلة، بـق دولة الفـل امة اـل رير اـNصير، واـق عودة، وتـق في اـل
الشرعي والوحيد)

. بما يتعلق بقرارات قمة فاس واYشروع العربي للس;م..3

ية الذي ـيجب ان( لدول العرـب يـعتبر اNـجلس الوطني قرارات ـقمة فاس اـلحد اbدنى للـتحرك السـياسي ـل    
يتكامل مع العمل العسكري بكل مستلزماته، من اجل تعديل ميزان القوى لصالح النضال والحقوق الوطنية
اسي امج السـي مع اbلتزام بالبرـن ناقض  قرارات b تـت هذه اـل مة  ؤكد اNـجلس ان مـه ية. وـي الفـلسطينية والعرـب

(. وقرارات اNجلس الوطني

مع البرنـامج من الـحرص عـلى الـوحدة الوطنـية واbنـسجام  في قـراراته  الوطني     لـقد انطـلق اNجـلس 
اNرحلي وتأكيد الركائز اbساسية لBنطBقة، ورفض ما يتعارض معها استراتيجيا. وعلى هذا اbساس،
كان رفض مشروع ريغان، الذي يكرس حق الكيان الصهيوني في الوجود من جهة، ويتجاهل حق الشعب

الفلسطيني في تقرير مصيره من جهة اخرى.

يادة منظـمة التحـرير تة، وبـق من تأكـيد عـلى الحـقوق الثاـب سBم  سوفيتي لـل شروع اـل Nضمنه اـ ما ـت وكان     
يد هذا اـNشروع. اما ـمشروع اـلسBم قدير وتأـي الفـلسطينية، ـبصفتها اNـمثل اـلشرعي الوـحيد هو الدافع لـت
العربي فانه إلى جانب تأكيده على اbستقBلية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فقد اكد ان
مع العـمل العـسكري بـكل الذي يـجب ان يتكـامل  دنى للتـحرك السيـاسي العـربي،  bحد ا هو اـل اNـشروع 

مستلزماته.
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بائل اbنـظمة لـتوزيع دم اNنـظمة ناغم ـبj ـق ركائز اbـساسية لBنطBقة. وبدأ الـت    وبدأت مؤامرة ـتقويض اـل
( ية تعميـمها ـبشق( ، وحاولت اbنـظمة العرـب ـفتح ية داخل  علـيها. وكان bبد من ـيهوذا ـفجاءت اNـحاولة اbنقBـب

بديل، وهم في الحقـيقة ـيهدفون إلى تدمير كل ما هو فـلسطيني اصيل، اNنـظمة ـتحت شعار الـبحث عن اـل
وشطب كل ما يتعلق باستقBلية الشعب الفلسطيني وارادته وتقرير مصيره. كانت خطوات التآمر متناسقة.
مات هالت عـلى مخـي التي اـن صواريخ  وصليات اـل ية  جامBت البروتوكوـل Nوالترهيب، واـ الترغيب  ها  ناوب فـي يـت
التي ومات  جانب اNعـل إلى  ؤامرة  Nعة ا يادة الحـركة واNنظـمة لطبـي هم ـق وكان ـف لس.  بداوي وطراـب بارد واـل اـل
عبر في الـقدرة عـلى التـصدي لـها، وتجـاوزها  عن طبيـعة فـصولها، دور اسـاسي  باول   bكانت تـصل او
الـتسامح الوطني الفـلسطيني، وـفضح اbدوار اNرتـبطة بأجهزة اـNخابرات. وbن ـحبل اbنقBبات واNؤامرات
الفاشلة قصير جدا، فقد انقلب السحر على الساحر. وفشلت اbمبريالية اbمريكية في تصفية الثــورة عبر
ها لس اهميـت في طراـب ربة الـحصار  وكان لتـج قاع وطراـبلس.  في الـب ية  عارك الجانـب Nية واـ حاوbت اbنقBـب Nاـ
ية ثــورة في وجه الـحصار اNزدوج. واستطاعت وهي في هذه اـلظروف ان ـتقوم بعمـل ـحيث صمدت قوات اـل
من ية تحـرير اNئات  سطيني. فـقد تـمت عمـل في مـسار النـضال الفـل كان لـها اثـرها الفـعال  استراتيجية، 
اbسرى واNعتقلj من سجون العدو الصهيوني مقابل اbفراج عن اbسرى الصهاينة. وكان اصرار الثــورة
لة، شريطة ان ما ـيزيد عن ـعشرين ـعاما وـخاصة من سكان اbرض اNحـت ـعلى تـحرير اNـحكومj باـNؤبد وـب

.jفراج عنهم ومنحهم الحرية للعيش داخل فلسطbيتم ا

ثــورة وقد تـمرسوا وخبروا بارا، يـعرفون دروس اـل ها اساتذة ـك كبرى طBـب ية اـل قد ـخرجت الجاـمعة الوطـن    ـل
سر قد تـك اية رهـبة. ـل واسلحته  ياته  سجانيه وآـل عد لجـنوده وـل ولم ـت صهيوني.  عدو اـل ضعف اـل قاط  رفوا ـن وـع
وشبابا  bاـطـفا ،bورجا امام ـجـماهير اـلـشعب الفـلـسطيني ـنـساء  من اـلـعدو اـلـصهيوني  حاجز اـلـخوف 
كانت اNواجـهات الجماهيـرية، تـستر خلفـها البـنى التنظيمـية للفـصائل اNقاتـلة، وشيوخا وكـهوb. فبـعد ان 
ماهير اbرض وقدرة ـنضالية لـج وقادة  احرارا  الداخل  في  سطينية اـNسلحة  مات الفـل قادة التنظـي اصبحت 

اNحتلة.

توطj. فـقامت منظـمة التحـرير مؤامرة اـل نان لتمـرير  في لـب سطيني  وجود الفـل صفية اـل مؤامرة ـت وبدأت     
الفلسطينية باعادة معظم اNقاتلj لحماية اNخيمات حتى b تتكرر مأساة صبرا وشاتيB من جديد. وعلى
صمود شقيقة لتـصفية اNخيـمات، اb ان اـل قوى  استخدام  استوجب  التي  صفقات اNـشبوهة  من اـل رغم  اـل
أسمى في  كان ـيـكرس مـعـجزة اـلـصمود الفـلـسطيني  سنوات،  من ثBث  كثر  b خـيـماتNالـبـطولي ـلـهذه ا
ية اـلصهيونية Nـحاولة فا. وـحj توجهت اNؤامرة اbمريـك ؤكد انه بالثــورة ـيصبح اـلخارق الـي ها. وكان ـي معانـي
اغتيال اbخ ابو عمار والقيادة الفلسطينية في حمام الشط، اصبحت اbمور اكثر وضوحا. واكدت الثــورة
الفلسطينية بذلك ان كل الدول العربية هي دول مواجهة. فما دام العدو الصهيوني يستطيع ان يمد ذراعه
اNجرمة لتطال اNفاعل النووي في العراق وحمام الشط في تونس، فان اليد العربية يجب ان تعرف كيف
ها في كرامـت ية  هدد اbمة العرـب ما ـي سطيني فحـسب، واـن شعب الفـل هدد اـل الذي b ـي ثاث الخـطر،  تد bجـت تـم

ووجودها وحريتها واستقBلها.

ؤكد أن ية ايذانا بانطBق وحدوي ارحب، ـي    وانـعقد اNـجلس الوطني.. في اـلجزائر وـتعززت اـلوحدة الوطـن
سوق1987 عام في  كل ـمحاوbت ـتسويق منـظمة التـحرير الفـلسطينية،  سقطت  قد  عام فـلسطj، ـف سيكون   

من اNنظـمة ان بوا  قد طـل حتى الـنصر. ـف ثــورة  ركائز اـل ركائز اbنطBقة  من  ها  ية بتعريـت النخـاسة اbمبرياـل
من bدورها338  و242 ـتـعترف ـبـقراري مـجـلس ا عن  عن الـكـفاح اـNـسلح والـتـنازل  عن التـخـلي  ، واbعBن 

اNستقل، هذا من جهة. في الوقت الذي كانت فيه مؤامرة تصفية الشعب الفلسطيني ووجوده في مخيمات
( )، امل شعارات  كانت الهجـمة عـلى اNخيـمات تـحت  مع خـطوات تـصفية اNنظـمة.  لبـنان يـسير متنـاسقا 
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ناني والفـلسطيني، وـفتح آفاق ـجديدة امام ـتستهدف ـتقويض العBقة التاريـخية الـنضالية ـبj اـلشعبj اللـب
" "jستوطنات في شمال فلسطNا jبتأم ، سBمة الجليل الكيان الصهيوني، ليقطف ثمرة عدوان ما اسماه 

من ضربات الثوار.

غي وسيطرة تـل نة  نان هيـم في لـب ظام اـلسوري  يروت يـحقق للـن نان وـب من ـجنوب لـب مات  يل اNخـي كان ترـح    
نان ووحدته. في الوقت الذي يـحقق هذا الترـحيل للـكيان اـلصهيوني نـموذجا يـقتدي به لترـحيل استقBل لـب
اNخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع الى خارج فلسطj باعتبارها بؤر التوتر وصواعق اbنتفاضات
واعد j ـق الدم ـب مدة ـب سطينية اNـع ية الفـل وحدة الوطـن مات وتجـلي اـل طولي للمخـي صمود الـب كن اـل بة. وـل اNتعاـق
تال عارك اقـت عال ـم مات بافـت اوامر وتعلـي من  ها  كان ـيصدر الـي ما  كل  ورفض  مات،  هذه اNخـي في   jقاتل Nاـ

ية التي تم تتويـجها في اNـجلس/ فـلسطيني فـلسطيني، كان اNـفتاح الحقـيقي واNـجسد اbول لـلوحدة الوطـن
الوطني في الجزائر وتكريسها التمسك بالركائز اbستراتيجية لBنطBقة.

عام من خBل اللجـنة1987     مم اNتـحدة  bــررته ا ما ق هذا  سطيني.  شعب الفـل عام اـل  .jسط عام فـل هو   
عام هو عام الذكريات اـلسبع نة بـقضية فـلسطj. هذا اـل ية اNعـي ية للتـنسيق ـبj اNنـظمات ـغير الحكوـم الدوـل

ساني. فـعام ضمير اbـن طارد اـل تزال ـت  b التي سوداء  صفحات اـل سع1987j اNـريرة واـل الذكرى الـت  يحـمل 
للمؤتمر الصهيوني اbول الذي بدأ تحت شعار ارض بB شعب لشعب بB ارض موضع التنفيذ.

وعام ضرورة زرع1987     كرس  الذي  مؤتمر كامـبل بنـرمان  ؤتمر اbستعمار،  N jمان الذكرى الـث  يحـمل 
الكيان الصهيوني على ارض فلسطj كضرورة تاريخية تتطلبها مصلحة كل الدول اbستعمارية.

 يحمل الذكرى السبعj لوعد الذي اعطى من b يملك Nن b يستحق، معلنا بداية وضع الدول1987    وعام
اbستعمارية bستراتيجية التوتر الدائم موضع التنفيذ.

وعام     1987jسط قه لفـل الدائم بتمزـي توتر  كرس اـل الذي   .jسط سيم فـل قرار تـق الذكرى اbربـعj ـل  يحـمل 
في اـلـعالم، لـيـكون اـلـدولة الديمقراـطـية ءمة  Bكثر م bـكان اNـقـدسات واـNالديانات وا ارض اـلـسBم وـمـهد 
يز ـبسبب هم ـنفس الواـجبات ودون تمـي هم ـنفس الـحقوق وعلـي عا وـل ها اNواـطنون جمـي اـNستقلة التي يـعيش فـي

وعام الدين او العـقـيدة.  دعم مـبـاشرة1987 العـنـصر او  Nالذكرى الـعـشرين لـلـعدوان اـلـصهيوني ا  يـحـمل 
قدمون هم ـي التي جعلـت زعة الغطـرسة  صهاينة ـن فوس الـعسكريj اـل في ـن والذي زرع  ية  ية اbمريـك باbمبرياـل
تم احتBلـها مـثل الـقدس والـجوbن ونـهب نـصف مـساحة الـضفة الغربـية التي  ضم بـعض اNـناطق  عـلى 

والقطاع باسم اbمن واbستيطان.

وعام قدس وتـسليمه1987     الى اـل سادات  من قـبل اـل عار واbستـسBم  زيارة اـل الذكرى العـاشرة ـل  يحـمل 
بشروط الكيان الصهيوني واbمبريالية اbمريكية بحق الكيان الصهيوني في الوجود على حساب الحقوق
يد واضحا ـبرفض الـتطبيع قد كان جواب اـلشعب ـعلى مؤامرة كامب ديـف اـNشروعة لـلشعب الفـلسطيني. وـل

واNعاهدة وباbطاحة برمز كامب ديفيد، التي b تزال قيودها تكبل اbرادة اNستقلة لشعب مصر العظيم.

وعام من1987     عدوان  هذا اـل له  وما حـم نان  لى لـب شامل ـع عدوان اـلصهيوني اـل الذكرى الخاـمسة لـل  يـحمل 
ضد اـلـشعبj الفـلـسطيني واللـبـناني جرائم ارتكـبـها اـلـعدوان اـلـصهيوني  من  جرائم ارتكـبـها اـلـعدوان 
باستخدامه اbسلحة اNحرمة دوليا وبتحويله اNخيمات والقرى واNدن الى ساحات تجريب لفعالية اbسلحة

.Bختراع. وقد بلغت هذه الجرائم ذروتها بمذابح صبرا وشاتيbمريكية الحديثة اbا
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 سيكون1987    هذه الصفحات السوداء السبع للذكريات اNريرة جعلت بيريز يعلن وهو يزور مصر ان عام
عام حل القضية الفلسطينية. ونحن نعرف ان حل القضية الفلسطينية على الطريقة الصهيونية يعني طريق
كامب ديفيد. ولكن ثوار فلسطj اbبطال يستلهمون من الذكريات اNريرة دروس نضال عميق. يضاف الى
جانب الدروس التي تتراكم من خBل ايجابيات النضال الفلسطيني اNتعاظم. فلقد تعززت الوحدة الوطنية

عام في  عن اNخـيـمات واـلـشعب1987 الفـلـسطينية  الدفاع  حرب  في  تم تحقيـقـها ـعـلى اbرض   ـبـعد ان 
الفلسطيني في لبنان. كما ان عام فلسطj شهد التفافا عاNيا حول برنامج الثــورة وتأييدا للمؤتمر الدولي

عام والذي ـيـضمن الـحـقوق اـNـشروعة لـلـشعب الفـلـسطيني. ـكـما ان  فرض تـعـزيز1987 ذي اـلـصBحيات،   
جانب الخـطر عـلى الى  عراق  عدوان الغـاشم عـلى اـل عن اـل اتج  في مواجـهة الخـطر الـن ضامن العـربي  الـت
اbرض الفلسطينية. وبدأت موجات اbنتفاضة تتقارب وتتصاعد وتنتقل من مكان الى مكان داخل اbرض
اNحتلة. وبلغت ذروـتها يوم ـظهرت مـحاولة طمس الهوية الفلسطينية وـجعل القضية الفـلسطينية من الدرجة
الثانية في مؤتمر القمة العربي الطارئ في عمان. يومها، ونذكر للتاريخ الوقفة الرائعة لBخ اNناضل علي
عبد ا� صالح وللرئيسj صدام حسj والشاذلي بن جديد واصرارهم على تأكيد القرارات السابقة للقمم

العربية واNتعلقة بالقضية الفلسطينية وتأكيد انها جوهر الصراع في الشرق اbوسط.

جاه الدفع باـت في  ساهم  كن ان ـي ووفاق يـم دولي  فراج  بوادر اـن في طـياته  الدولي يحـمل  وضع  وكان اـل    
قدم اNـساواة bنـجاز صBحيات. تـشارك فـيه منظـمة التحـرير الفلـسطينية عـلى  دولي للـسBم ذي  مؤتمر 
الحقوق اNشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة وتقرير اNصير واقامة

الدولة الفلسطينية اNستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 لم تجد القضية الفلسطينية مكانا لها في جدول اعمال قمة العمBقj نتيجة اصرار1987    وفي ديسمبر
الرئيس اbمريكي على تجاهل الشعب الفلسطيني.

فالثــورة ومنـظـمة التـحـرير ـمـهددة مداه.  قد ـبـلغ  في فـلـسطj اNحـتـلة  الوطني اـلـثوري  كان الغـلـيان     
اني ـيـصبح الـيـفا... وكان bبد لـلـخارق  بالـتـصفية، واـلـعالم الـعـربي ـيـقف متـفـرجا منـقـسما ـعـلى نـفـسه. 
فانفجرت في اbرض اNحتلة جماهير الشعب الفلسطيني في انتفاضة مباركة، ظن الصهاينة انها ليست
سوى موجة عادية من موجات اbنتفاضات السابقة، لدرجة ان وزير الحرب الصهيوني الذي كان في زيارة
شامير ها ـل مة معالجـت اركا مـه اضة، ـت j لBنتـف عودة خBل اbسبوعj اbوـل شقة اـل سه ـم لف نـف لم يـك كا  bمرـي

اNعروف بذكائه جدا.

من الفـصل العـضوي والفـكري في البـداية  قت  وبدأت خـطة جـديدة لتـصفية اNنظـمة واbنتفـاضة، انطـل    
والسيـاسي بـj اbنتفـاضة ومنظـمة التحـرير الفلـسطينية. وامت�ت الـصحف واNجBت باNـقاbت اNـشبوهة
عن منـظـمة التـحـرير التركيز لـخـلق ـقـيادة بدـيـلة  الداخل ـبـهدف  في  والبريئة، تـمـجد اbنتـفـاضة وقادـتـها 
الفلسطينية، وهو احد الطموحات التي حاول شولتز تحقيقها في جوbته اNكوكية bنقاذ الكيان الصهيوني.
ضة، حادات والجـماهير اNنتـف يات واbـت من الشخـصيات والفعاـل لة،  سطj اNحـت داخل فـل من  جواب  وجاء اـل
هي اNـمـثل اـلـشرعي والوـحـيد لـلـشعب الفـلـسطيني. وارـتـفع الـعـلم تـعـلن ان منـظـمة التـحـرير الفـلـسطينية 
لدور الـنشيط ماء والـتواصل. وكان ـل قة اbنـت ؤكد حقـي اسبات لـت الفـلسطيني وصور اbخ ابو ـعمار في كل اNـن
بارز في اbنتـفاضة كنـقطة وتـجمع وانطBق وـتعبير، يارات اbسBمية ولدور اـNسجد اـل يه الـت الذي شاركت ـف
حزاب بـهدف bمن ا بالخميني وغـيره  سBم واNـسلمj ان تـربط اbنتفـاضة  Bعـادية لNحاولت الـقوى ا ان 
اbيقاع وخلق الشرخ في وحدة اbنتفاضة. وكان للمشاركة الفعالة لكل جماهير شعبنا الفلسطيني اNسلم
جامع، مع اـل الى ـجنب  با  سة جـن والدور الـنشط للكنـي شعبنا،  ناء  من اـب  jسيحيNخوة اـbمع ا غالبيته،  في 
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اية نداءات، رافـضة  انات واـل كل البـي اكدتها  والتي  التي تحقـقت  قة  ية العمـي وحدة الوطـن في اـل ثر  bاكبر ا
ية تـقسم اـلشعب الفـلسطيني الى ـفصائل وـعقائد وشرائح هو في ـغنى مـحاولة لBـنجرار الى ـمعارك جانـب
ها، وهو يواجه وجود اbحتBل اـلصهيوني وقـبضته الحدـيدية التي b ـترحم احدا، وـظهر ان هذه التـفرقة عـن
وهذه التسميات ليس لها على ارض الواقع اي دور، وانما هي من ابداع اbمبريالية والصهاينة يتخذونها

وسيلة bجهاض اbنتفاضة ولكن خسئوا...

   وحj فشلت اساليبهم توجهوا الى الرأس اNلهم واNخطط لBنتفاضة، اbخ ابو جهاد نائب القائد العام
واNسؤول اNباشر عن العمل في اbرض اNحتلة. وحيث b يمنع حذر من قدر فقد نفذت ارادة ا� ومشيئته،
ـسطينية ـثــورة الفـل ـعة لـل استفتاء ومباـي موكب  في  ـشهداء  ـير اـل سBمية اـم bـية وا وودعت الـجـماهير العرـب
هادر ثــورة اـلشعبية فاذا الـبركان اـل ها جذوة اـل اركة. وظن اNـجرمون اـنهم سيطفئون بجريمـت ولBنتـفاضة اNـب
ها وسهولها في الجـليل واNـثلث والـنقب وفي اـلضفة والـقطاع. وصعدت في فـلسطj يـتمدد مغـطيا كل جباـل
الى وهي ـتصعد  طاهرة  روحه اـل بة  لى مواـك اصروا ـع شهيدا  سبعة ـعشر  بارواح  ابي جـهاد محـاطة  روح 

بارئها.

بسم اE الرحمن الرحيم

)"54 (ومكروا ومكر اE واE خير اYاكرين"

سورة آل عمران

صدق اE العظيم

   وطبقت الدروس اNستفادة من تجارب مكلفة، استنزفت من الدماء والعرق الكثير الكثير. وها هي الخطة
ية التي ارـتفع شعارها عام ية، ـتشق1974 اbعـتراضية لـخطة الـتصفية اbمبرياـل امة اـلسلطة الوطـن  شعار اـق

هذه اNرحـلة جاز  كان bبد bـن قد  قوة، ـف ير اـل سترد بـغ بالقوة b ـي اخذ  ما  لى اbرض. وbن  يذها ـع طـريق تنـف
وتحقيق اقامة سلطة الشعب الفلسطيني، ان يتم تدمير سلطة القمع الصهيوني. ولتطبيق قانون اbنتفاضة

كان bبد من شطب قانون اbحتBل.

حداث bمع ا ـطــورة  شاملة مـت ـطة  اطار ـخ في  ـمة  ـية اNنتـظ ـطوات اNتتاـل ـبدأ الـخ ـقي ان ـت ومن اNنـط    
وقائع الفـلسطينية ما ـتفرض ـتراكم اـل واbـنجازات، ـترفض حرق اـNراحل والـقفز عن الـحقائق اـNوضوعية، واـن
ية سلطة اbدارة اbحتBـل يك  من تفـك كان bبد  شعبية  سلطة اـل ناء اـل وقائع اbحتBل. ولـب طرد  لى اbرض وـت ـع
واستقالة سطيني،  شعب الفـل بل جـماهير اـل من ـق عبر اNقاطـعة  ية Nؤسـساتها  توجيه اـلضربات اNتتاـل وذلك ـب

العاملj في الشرطة والجمارك والضرائب واللجان البلدية والقروية اNعنية وغيرها.

في عن العـمل  عبر الـضربات الجزئـية والـشاملة واbمتـناع  تم الـحض عـلى التـمرد اbقتـصادي     كـما 
في اـNـستوطنات، ومقاـطـعة ورفض الـعـمل قطـعـيا  ضراب اـلـشامل،  bايام ا في  اNؤـسـسات اbقـتـصادية 

البضائع واNنتجات الصهيونية، واbمتناع عن دفع الضرائب.

 عن فك ارتباطه بالضفة الغربية.. مما1988    وجاءت اول نتائج اbنتفاضة باعBن اbردن في اواخر تموز
جعلها تتحدد في اطار مفهوم القانون الدولي كارض فلسطينية محتلة. وأدى هذا التطور الى التعامل مع
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قان باـنسحاب الـكيان اـلصهيوني من اbراضي الفـلسطينية338 ،242 قراري مـجلس اbمن  باعتبارـهما يتعـل
عام شهر آب1967 اNحـتـلة  وفي مـطـلع  في اـلـجوbن.  راضي العرـبـية اNحـتـلة  bجانب ا الى   تـحـقق1988  

اbنتصار العراقي في الحرب العراقية اbيرانية. وbن اNوقف العراقي اNساند للثــورة الفلسطينية والداعم
اقاته عراق وـط ية تـخطط bـحتواء اـل قد بدأت الدوائر اbمبرياـل نا للم�. ـف يان ومعـل لBنتـفاضة كان واضحا للـع
مع الـعدو الـصهيوني. وتلـخص اNـوقف السيـاسي اbمريـكي تـجاه عن معـركة اNواجـهة  العـسكرية بعـيدا 

" ، والذي انطلق" البناء من اجل السBم الشرق اbوسط في التقرير الذي اعدته اللجنة الرئاسية تحت عنوان 
الذين هم الفـلـسطينيون  الداخل  الداخل واـلـخارج. واعـتـبار   jشرخ اـلـشعب الفـلـسطيني ـبـ ارضية  من 
يد. يات كامب ديـف اساس اتفاـق فاهم اbسرائيلي ـلحل اـNشكلة الفـلسطينية ـعلى  كون الـت انتـفضوا، ومـعهم ـي

اما فلسطينيو الخارج فهم bجئون عرب تحل مشكلتهم في البلدان العربية.

   أما بالنسبة للعراق فقد تطلع التقرير الى احتوائه عبر تحالف ضمني يضم العراق والسعودية والكيان
قة وسيطرتها اNطـل ية  ية اbمريـك دمة ـNصالح اbمبرياـل قق، ـخ لو تـح حالف،  هذا الـت اـلصهيوني. حـيث ـيشكل 

على النفط العاNي.

وجاء رد ـواجده للمـخـطط التـقـسيمي الـتـصفوي.  اماكن ـت كل  في  وقد ـتـصدى اـلـشعب الفـلـسطيني     
اbنتفاضة الجبارة. وشعارها النضالي.. دحر اbحتBل والحرية واbستقBل الوطني..

الوطني في دورة اNـجلس   jدولة فـلسط باعBن اbستقBل ـل اضة  شعار اbنتـف مع  مة  جاوب اNنـظ وجاء ـت    
.1988-11-15 التاسعة عشرة اNنعقد في الجزائر بتاريخ

   كانت بوادر التفكك في اNنظومة اbشتراكية بعد هزيمة اbتحاد السوفيتي في الحرب الباردة قد بدأت
تعطي نتائج سلبية. وكان اخطر هذه النتائج ذلك التهجير اNكثف ليهود اbتحاد السوفيتي واوروبا الشرقية
ضفة في اـل راضي  bهذه الهـجرة واتـسع مـعه نـطاق اغتـصاب ا وقد اتـسع نـطاق  سطj اNحتـلة.  الى فـل

الغربية وقطاع غزة وانشاء اNستوطنات الصهيونية عليها.

خدم ما ـي سكرية ـب قدراته الـع طور  بدأ ـي الذي  عراق  صهيونية لـل ديدات اـل مع التـه جرة  رافق ـتصاعد الـه    وـت
اNعركة القومية ضد العدو الصهيوني. وكانت دعوة العراق لBمة العربية بالوقوف صفا واحدا في مواجهة

العدو الصهيوني الذي b ينتصر على العرب نتيجة قوته، وانما نتيجة ضعف العرب الناتج عن تفرقهم..

 اجتمع مؤتمر القمة العربي في بغداد تحت شعار مقاومة الهجرة الصهيونية ودعم1990    وفي ايار عام
العراق في مواجهة التهديدات اbسرائيلية. ولم يكن ذلك اNؤتمر في حقيقته توحيديا، بقدر ما كان تجسيدا
واضحا بدا  ما  عرب عرـبj ـك حدة دور اـلسكj اـNسموم، فـقسمت اـل يه الوbيات اNـت بت ـف سام خطـير، لـع bنـق

للعيان ابان ازمة الخليج وقضية الكويت.

   وكان اNوقف الفلسطيني في تلك اbزمة منسجما مع الوقفة الضميرية التي عبر عنها شعبنا في اbرض
ية مة العرـب يا في اطار الـق وطالب ـبحل اـNشكلة عرـب عراق،  عدوان اbمرـيكي ضد اـل لة، والذي رفض اـل اNحـت
،jاـساسي jناغم في اطار هدف عدواني اbمـبريالي اـلصهيوني الذي ـت ية. وـلكن اNـخطط اـل والجاـمعة العرـب
بترول الـعرب في توظـيف  عن طمـوحات الـعراق  سيطرة امريـكا اNطلـقة عـلى نـفط الخلـيج بعـيدا  اbول، 
Nصلحة العرب. والثاني ضرب القدرة العسكرية للعراق باعتبارها الخطر القومي الوحيد الذي يهدد وجود

الكيان الصهيوني.
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   وجاءت نتيجة حرب الخليج، ليس كما اراد العراق، وان كان قد ابدى صمودا وبطولة في مواجهة عدوان
ثBثيني، يضم الدول العظمى ومصحوبا بانحياز اbتحاد السوفيتي.

   ولم تكن النتيجة، كما اراد بوش ايضا، القضاء على النظام في العراق.. ولكنه استطاع ان ينتزع من
له ريدها وان يتـعامل بازدواـجية واضحة مع قرارات اbمم اNـتحدة، ـمما جـع قرارات التي ـي اbمم اNـتحدة اـل

يعلن بكل ثقة ان نظاما عاNيا جديدا، ينبثق من رماد حرب الخليج.

بة لم باـنشائه هو الـعمل ـعلى معاـق عاNي الـجديد الذي كان بوش يـح ظام اـل    وكانت اول مؤامرات هذا الـن
ستقBلي لـلـشعب bمن ـتـصفية للـطـموح ا ذلك  اـلـعراق… وـتـصفية منـظـمة التـحـرير الفـلـسطينية ـبـما يعـنـيه 
كامب ديفـيد، ومـشروع اساس اتفاقـيات  وحل اNـشكلة عـلى  وهويته الوطنـية  الفلـسطيني، والـغاء كـيانيته 

الحكم الذاتي الخاضع للكيان الصهيوني، والذي يكرس شرعية اbحتBل باNوافقة الفلسطينية.

   وقد ظهرت ـخيوط اNؤامرة وركاـئزها واضحة عبر التخـطيط Nؤتمر مدريد. وهو ما تسميه امرـيكا مؤتمر
في بوش  له بخـطاب  تدأ التخطـيط  والذي اـب سBم،  بادرة1991  آذار6 اـل والذي اعـتبر ـم يج،  حرب الخـل عد   ـب

ضد اbمة يب اNـخطط اbـخطر  اجل ترـت من  كر  خارجيته بـي وزير  ها  قام ـب ية  جوbت مكوـك ذلك  بع  لـلسلم. وـت
العربية.

   وتمـخضت جوbت بـيكر عن وضع اسس Nؤتمر ـمدريد، تنـطلق اـساسا من انه b ـيوجد احد في اNنـطقة
.bمريكي.. هذا اوbللسيد ا ..b يستطيع ان يقول

   وان الدول التي وقفت في مجموعة الحل العربي عليها ان تغير موقفها واb فانها ستعاقب، وهذا ثانيا.
خدم ـمصلحة اNـخطط.. ـخاصة اذا ما ـي عاملته ـب يبرر ـم ية اـلسBم اbمرـيكي  في عمـل هام  وان دور اbردن اـل
استطاع ان يشكل مظلة للوفد الفلسطيني، يتم من خBلها ابعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن اNشاركة

مباشرة في علمية السBم وهذا ثالثا.

ضرورة ـNـسيرة فاNخطط يـعـتبر ـتـصفيتها  ما يتـعـلق بمنـظـمة التـحـرير الفـلـسطينية..  وهو  أما راـبـعا،     
شاركتها اbعتراف ني ـم والتي تـع سطيني،  شعب الفـل ستقلة لـل Nية اـ وية الوطـن ثل الـه ها تـم سBم، حـيث اـن اـل
الذي يـحول دون مـشاركة الكـيان مر  bوهو ا الوطن والـدولة اNـستقلة.  ستقBل  bفي الحـرية وا بـاهدافها 

الصهيوني في العملية.

   أما العراق فله مخططه الخاص خارج موضوع مسيرة التسوية.

   ـيقوم اNـخطط اNؤامرة على ارـبعة ركائز اـساسية اعـتمدتها ادارة بوش. وهي تنسجم مع اNـخطط الذي
" اجل اـلسBم" من  ناء  الـب رير  في تـق وعة اـلصهاينة  إلى ،Building for Peace وضعه مجـم هدف اNـخطط   وـي

" ". اسرائيل الكبرى تحقيق اbذعان العربي الشامل للعصر الصهيوني ولتحقيق 

شعب الوطني لـل حرر  ارها حـركة الـت صهيونية باعتـب بار للحـركة اـل اعادة اbعـت قوم الركـيزة اbولى عـلى     ـت
من جـهة، ية  اشم عـلى اbمة العرـب عدوانها الـغ شرعية  صهيونية  يزة تحـقق الحـركة اـل هذه الرـك هودي. وـب الـي
وتدين التصدي والنضال العربي الذي واجهها وتصدى لها من جهة اخرى. كانت العقبة في وجه امريكا

مبر من نوـف اشر  في الـع صادر  حدة اـل امة لBمم اNـت ية الـع قرار الجمـع ثل ـب . والذي يدين الصهيونية1975 تتـم

17



ية، كا ـجهدا كبيرا في تجـميع اbصوات من الجمـع ارها شكB من اشكال العـنصرية. وقد بذلت امرـي باعتـب
شعب الوطني لـل حرر  وصفها حـركة الـت بار ـب ها اbعـت ترد ـل ثم  من جـهة،  صهيونية  ادانة اـل قرار  غي  كي تـل ـل
باطن لتحـقيق هذا فاء ـحفر اـل كا وحـل رغم من كل الـجهد الذي بذلته امرـي الـيهودي من ـجهة اخرى. وـعلى اـل
الهدف، ـفقد ـعجزت امريكا عن تجـميع اbصوات الBزمة bعـتبار اـلصهيونية حركة الـتحرر الوطني للشعب

 دولة وهذا العدد b يكفي bصدار القرار.76 اليهودي، حيث لم توافق مع امريكا على مشروع القرار سوى
فاكتفت مرحليا باbصوات التي جمعتها bلغاء القرار السابق للجمعية العامة الذي يدين الصهيونية، حيث

قرار " صوتـاً. وقد ساهمت دول عربية ودول اسBمية في التواطؤ110 "استطاعت ان تـحشد ـNشروع هذا اـل
داكار، ـبـادانة في  سBمي  bؤتمر ا Nفي ا الذي اـتـخذ  من اـلـقرار  مع السـيـاسة اbمريـكـية، ـعـلى اـلـرغم 

التحركات لتبرئة الصهيونية، وبالتأكيد على قرار الجمعية العامة بإدانتها.

   أما الركيزة الثانية.. وهي النقيض لBولى فهو تحقيق ادانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها حركة
ـاسي ـصفية وجــودها السـي ـراقب، وـت ـضو ـم ـحدة كـع مم اNـت bمن ا ـدمة لطــردها  في مـق وذلك  ـية،  ارهاـب

والدبلوماسي ومطاردة اعضائها وقياداتها.. تحت طائلة القانون الدولي للنظام العاNي الجديد.

   هذه الركيزة التي يشكل انجازها اهم واخطر اهداف الصهيونية واbمبرياليj، �نها تهدم السد اNنيع
كل تذكر  نا ان ـن بد ـل  bوسعية. و ية الـت وجه اNخـططات اـلصهيونية اbمبرياـل في  التي ـتقف  كأداء،  بة اـل والعـق
صدور التقـرير هدف مـنذ  هذا اـل جاه تحقـيق  حدة ـت ها الوbيات اNـت التي خطـت سابقة والراهـنة  الخـطوات اـل

" .. لقد اقامت الوbيات اNتحدة حوارا شكليا مع اNنظمة، بعد" البناء من اجل السBم الصهيوني اbمبريالي 
امام اي دور سـيـاسي ـمـستقبلي وضعها اـلـصهيوني كـيـسنجر ـلـسد الـطـريق  التي  انتزعت اـلـشروط  ان 
للمنظمة. ثم جاء قطع اbدارة اbمريكية للحوار الشكلي تحت شعار عدم تخلي اNنظمة عن اbرهاب، وعدم
جوهر النـظرة قامت بـها جبـهة التحـرير الفلـسطينية. هـنا يكـمن  التي  ادانتـها لعملـية الـشاطئ البطولـية 
اbمريكية.. اNنظمة تساوي اbرهاب.. وجاءت مؤامرة حفر الباطن.. ووقفت اNنظمة حيث يجب ان تقف في
وجه الغزو اbمبريالي الصهيوني لBمة العربية.. فأكد اbمريكان تصنيفها بأنها مع العدوان.. ولهذا جاءت
الدور يدركون ـجـيدا  صحيح ان اbمرـيـكان  اشارة �ي دور للمنـظـمة..  ما ـيـسمى باـلـسBم.. دون  ـخـطة 
،jسرائيلي bـصهاينة ا رسائلهم التطمينــية لـل ـكن  رسائل تطمينــية.. وـل الحقيــقي للمنظــمة.. ويــرسلون 
وممارساتهم العملية تؤكد انهم b يزالون مستمرين في مخططهم الهادف إلى تحقيق ركيزة ادانة اNنظمة

باbرهاب كمقدمة لتصفيتها.

كانت الذي  شكل  هو اـل الذي  عدد اbطراف،  مؤتمر اNـت الدعوة لـل ند  قي ـع حك الحقـي Nجاءت لحـظة اـ وقد     
اNنظمة واbتحاد السوفيتي يناديان به باعتباره اbساس الذي منه تنطلق اNفاوضات الثنائية. وان اNنظمة

يجب ان تكون طرفا اساسيا على قدم اNساواة مع اbطراف اbخرى.

   ولكن اNنظمة كانت مستثناة من الدعوة.. وعلى الرغم من انعقاد اNؤتمر في موسكو، فإن روسيا التي
ورثت اbتحاد السوفيتي في اNشاركة كراعي ثان لعملية السBم، لم تدفع باتجاه حضور اNنظمة كطرف

اساسي، مما يوحي ان خط التصفية للمنظمة، قد يتجاوز الدوائر اbمبريالية والصهيونية.

   ومن يدقق في رسالة الدعوة إلى مؤتمر مدريد ورسائل التطمينات، التي ارسلت إلى اbطراف اNدعوة
إلى اNؤتمر، يBحظ بوضوح مخطط اbبعاد للمنظمة تمهيدا لتصفية وجودها.

مة العربـية بـأسرها، ولـيس عـلى الـشعب الفلـسطيني فـقط، bمؤتمر مـدريد عـلى ا شروط     لـقد فـرضت 
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شعب اـلـعراق اـلـصامد ضد  ة  Nمن ـقـراراته الظا bالذي ـيـفرض ـفـيه مـجـلس ا درجة اbـجـحاف  وبـنـفس 
الشجاع.

   وحـيث ان اNنظـمة تـشكل الهـوية الوطنـية اNـستقلة للـشعب الفلـسطيني، النقـيض الـتاريخي والـشرعي
للوجود الصهيوني على ارض فلسطj، فإن تصفية اNنظمة هي تصفية Nا تمثله من معنى bستقBل وطني
على طريق ازالة الكيان الصهيوني، تمهيداً لتحقيق الوحدة العربية الشاملة. وحj يصر الكيان الصهيوني
نه حول بـي الذي ـي سد  تدمير اـل إلى  هدف  ما ـي الذاتي، اـن مة وـمشروعها بـمشروع الـحكم  استبدال اNنـظ لى  ـع

وبj السيطرة على اbمة العربية وفرض العصر الصهيوني عليها.

يق عددة اbطراف، ـفهي تحـق اوضات اNـت عبر اNـف ها  كا تحقيـق حاول امرـي ما ـت وهي  ثة..  يزة الثاـل أما الرـك    
صراع، ساحة اـل عن  يدة  ها البـع ما فـي ها. ـب ية جميـع صهيوني واbنظـمة العرـب يان اـل طبيع العBقات ـبj الـك ـت
التي تقـودها في اNرحـلة الراهـنة الحمـلة الشـرسة،  حظ  Bـغرب العـربي. ونNسواء دول الخلـيج او دول ا

الوbيات اNتحدة ضد اNقاطعة العربية للكيان الصهيوني وتغييرها وكأنها جريمة العصر.

ية اـلرسمية ـعلى استبعاد منـظمة التـحرير    وـتحاول امرـيكا في مخطـطها الـتصفوي انتزاع اNواـفقة العرـب
سطيني. شعب الفـل اساس انـها غـير مـوجودة وb تمـثل اـل سBم، والتـصرف عـلى  ية اـل من عمـل سطينية  الفـل
رافا قط اعـت يس ـف ربي ـل وقف الـع Nكون اـ يب اNنظـمة، لـي ظل تغـي في  طبيع  اهداف الـت جاه  كا باـت وتدفع امرـي
استنكارا للمـوقف النـضالي والجـهادي Nنظـمة بالـصهيونية كحـركة تـحرر وطـني للـشعب اليـهودي، وانـما 

التحرير الفلسطينية وادانة لفكرة وجودها.

   أما الركيزة الرابعة.. فإنها تتلخص بأن يقوم الكيان الصهيوني، ومن منطلق دوره في تكريس التجزئة
j من اNـشترك ـب bاساس ا قوم عـلى  ية، ـت مع اbقـطار العرـب ية  قات ثناـئ Bالوطن العـربي، بتكـريس ع في 
الـكيان الصهيوني من ـجهة، وكل ـنظام عربي على حدة، من ـجهة اخرى. ويـتكرس مفهوم اbمن اbقلـيمي
سيدا وحاكـما للمنطـقة، ويـصبح مخـطط من الـقومي، وبـهذا يتـكرس الكـيان الـصهيوني  bعـلى حـساب ا

" اسرائيل اـلكبرى حقـيقة واـقعة. ويعـتمد اNـخطط اـلصهيوني اbمـبريالي لتحـقيق هذا اـلهدف عبر" امرـيكا و
اصيل في تـف ربي، واـلخوض  طرف ـع كل  ية ـل ية، وـخطط تـكريس اـNصالح اbقليـم اوضات الثناـئ ـمسارات اNـف
قات اـNـستقبلية ـبـj الـكـيان اـلـصهيوني والـقـطر الـعـربي اNـعـني، دون اعـتـبار لطبـيـعة Bجزـئـية لطبـيـعة الع

العBقات واNصالح اNشتركة بj اbطراف العربية.

رير مة التـح لى منـظ فاظ ـع ريالي اـلصهيوني للـح مع اNـخطط اbمـب هة  ركة اNواـج نا مـع قد ـخاضت حركـت    وـل
الفلسطينية. وشكلت درعا صلبا لحمايتها في الوقت الذي اطلقت طاقاتها الجبارة لتقطيع كل خيوط العزلة

التي حاولت القوى اNعادية فرضها على اNنظمة لتصفيتها.

   لقد استطاع التعنت الصهيوني والتعسف اbمريكي ان يفرضا شروط انعقاد مؤتمر مدريد تحت شعار
السBم ارتكازا على قبضة الهيمنة اbمريكية، التي اصبحت بعد حرب الخليج مطلقة اليد. وعلى الرغم من
جرة بات الـه قروض Nواجـهة متطـل ضمانات اـل سألة  في ـم صهيوني  يان اـل لى الـك ضغط ـع كا باـل ظاهر امرـي ـت
ثوابت شروطهم وان يطمـسوا معـظم اbسس واـل استطاعوا ان يفـرضوا معـظم  صهاينة  اليهـودية، اb ان اـل
الفلسطينية. فاNشاركة اNباشرة Nنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها اNمثل الشرعي والوحيد، تحولت إلى
ضية قدس، وـق ها اـل ما فـي والداخل ـب خارج  من اـل وفد  شكيلة اـل اشر. كـما ان ـت من اbشراف غـير اNـب شكل 
القدس، وضرورة وجودها موضوعا وتمثيB منع تحقيقها. وقد جاء خطاب الرئيس بوش خاليا من التزاماته
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 آذار اNاضي والذي ركز على مبدأ اbرض مقابل السBم والحقوق السياسية للفلسطينيj.6 السابقة في
سيطرة ذات مـعـنى ـعـلى ـحـياته( ـمـنح اـلـشعب الفـلـسطيني  عن  ذلك بـعـبارة فضـفـاضة تـتـحدث   bـمـستبد

) ـليس) يه ـعلى ان هدف اNؤتمر  . في الوقت الذي شدد ـف ها اسرائيل وتحـقيق امن ـل بوb ـب وـمصيره ويوفر ـق
لن وهذا  هذا b يـكفي.  ها، ـف حرب مكاـن عدم اـل الة  شرق اbوسط واحBل ـح في اـل حرب  الة اـل هاء ـح ـمجرد اـن
يستمر. بل اننا نسعى إلى السBم، السBم الحقيقي. واعني بالسBم الحقيقي معاهدات. وامنا وعBقات

وهذه كـلـها تطـلـعات)  . سياحة وحتى  واستثمارات، ـتـبادb ثقاـفـيا  قات اقـتـصادية، ـتـجارة  Bدبلومـاسية وع
صهيونية على حساب اbمة العربية.

من اـNـواقف اـلـصعبة عبر ـمـراحل ـنـضالها اـلـشاق اـNـرير اـلـكثير  فرض ـعـلى اـلـثــورة الفـلـسطينية     ـلـقد 
والصمود في اNمرات اNوحشة والعبور اbجباري في ممرات اNجازفة التي تتطلبها طبيعة موازين القوى.
فرض عـلى منظـمة التحـرير اريا  كان مـمرا اجـب سBم  مؤتمر اـل سمى  ما ـي مؤتمر مـدريد او  إلى  والذهاب 
الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني تماما كما فرض على الثــورة الفلسطينية الخروج عسكريا من بيروت

عام1982 عام لس  ومن طراـب وية1983   سطينية وطـمس الـه ضية الفـل صفية الـق هدف ـت نافي ـب Nإلى اـ سفن   باـل
الذين استطاع  هل  اهدافها؟..  ؤامرة ان تحـقق  Nاستطاعت ا هل  كن..  سطيني.. وـل شعب الفـل ضالية لـل الـن

فرضوا اNمر اbجباري على الثــورة ان يذبحوها على ركبة اNنافي؟.

جزات اجتراح اNـع لى  قادر ـع سطيني اـل وهج اbبداع الفـل صعبة يـت مرات اـل Nفي اـ انه  بت  قد ـث ما b. ـل    حـت
وفرض الحقائق الفلسطينية حقائق الرقم الصعب.

ارادته امل  شروطه وبـك دريد حـسب  مؤتمر ـم إلى  ذهب  انه  ستطيع اbدعاء  سطيني ـي من فـل ناك  يس ـه    ـل
الثورية او تطبيقا لBسس التي اقرها اNجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين او اbسس بحدها
اbدنى الذي اـقرها اNـجلس اـNركزي في دورته اbـخيرة وـخاصة ما يتـعلق ـبوقف اbستيطان. ان اNـجازفة
اطار الـخطة في  باري  مر اbـج Nفي اـ بور  في الـع سطينية  رير الفـل مة التـح التي تخـوضها منـظ اسية  الدبلوـم
اbعتراضية Nنع التصفية، وقرارها القاضي بتقليل الخسائر يتطلب موقفا واضحا وصريحا وصادقا عما

يجري على ارض الواقع.

   b يختلف اثنان على شرعية حق اbختBف حول ما يسمى مؤتمر السBم. فأكثر اNتحمسj له اصيبوا
بخيبة امل من التعنت الصهيوني والتعسف اbمريكي. ولكن اولئك الذين صوروا الذهاب إلى مؤتمر مدريد
باNواصفات الراهنة انتصارا، انما يكذبون على انفسهم ويخدعون شعبهم. ولو قالوا بانه ضرورة حتمية
كانوا يل الـخسائر ـل باطن وـبهدف تقـل مة ـحفر اـل قوى الراـهنة ـبعد جرـي قدوها نتـيجة ما ـفرضته موازين اـل اعـت

اقرب إلى الصواب.

ما قة اذا  إلى الحقـي اقرب  هم  حارا  واصفات الراهـنة انـت Nدريد باـ مؤتمر ـم إلى  الذهاب  صوروا  والذين     
كانوا هم انفسهم اداة هذا اbنتحار، واداة تكريس الخسائر، واNزيد من الخسائر واخطرها خطر انهيار

سقف الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة مؤامرة التصفية.

" مBلي ايران ـتحت شعارات اسBمية تذكرنا بايران ـجيت،"    أما اصوات من نوع تلك التي تصدر عن 
ما مع  خوض معـركة اNواجـهة  وهو ـي طل  شه الـب شعب العـراقي وجـي إلى اـل التي وجـهت  غادرة  وبالطعـنة اـل

يسمونه الشيطان اbكبر.. فانها اصوات ليست في مجال ابداء رأينا في هذه اNرحلة.
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لة هو اbستيطان اـلزاحف اNدعم ـبسيل الـهجرة    إن الـخطر الداهم الذي يواجه شعبنا في اbرض اNحـت
فان اول واجـبات سBم،  في طـريق اـل حدة تعـتبر اbستيطان عقـبة  حتى الوbيات اNـت كانت  اليهـودية. واذا 
خطوات السBم يجب ان تبدأ بوقف اbستيطان. وسواء كان الفلسطيني معارضا bنعقاد مؤتمر مدريد او
موافقا عليها، فان كل الفلسطينيj يجمعهم موقف واحد، وهو رفضهم لBستيطان وbستمراره. وهم بذلك
ها ـموقف التي يتطلـب وحدة اـلصف  هذا الـخطر الداهم. ان  وجه  جميـعهم ـمطالبون بالوقوف وبشـراسة في 
ناء شعبنا في نا واـب ناء حركـت الدفاع عن الـنفس وعن اbرض وعن القضية هي التي كانت شعار جـميع اـب

اbرض اNحتلة وخارجها.

كانت اسوأها،  من  لس  كانت تجـربة طراـب والتي  سابقة،  سطيني اـل سطيني الفـل تال الفـل جارب اbقـت    إن ـت
ية منـخرطة في له ـمسؤولية تعـميق الخBف. اما ا�ن وكل اbطراف العرـب يا يـمكن تحمـي ها ـطرفا عرـب ـتجد ـل
عملية التسوية، فان مسؤولية اbقتتال الفلسطيني ستسجل تاريخيا ضد شعبنا الذي اعترف له كل العالم

بانه الشعب الذي استطاع فرض الديمقراطية في غابة البنادق.

   وهنا يجب اbشارة إلى ان الطرف الوحيد القادر على تغذية وتسعير وتصعيد الشقاق الفلسطيني هو
وحدة( شعار  ذهان. وهـنا يـصبح  bعن ا ظاهرة الـصهاينة اNلثمـj ببعـيدة  وما  صهيوني نفـسه.  عدو اـل اـل

ية) اـلصف.. الدفاع عن الذات ـمعبرا عن ـطريق اNواـجهة اـلصحيحة. وذلك عبر صب كل اbمكاـنيات القتاـل
اضة وـتصعيد كون ـتصعيد اbنتـف عات الـعسكرية، بـحيث ـي ضد اـNستوطنات واـNستوطنj والتجـم والـعسكرية 

الكفاح اNسلح هو التعبير لكل فلسطيني عن قناعته بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه.

فان جــيش اbحتBل ـصف.  ووحدة اـل الدفاع  ـشكل خــطرا يتطــلب  ـزاحف ـي ستيطان اـل bكان ا    واذا 
الصهيوني، ووجوده الغاشم على ارضنا هو الهدف الذي يجب ان يتوجه اليه الهجوم اNكثف واNوحد.. من
كل ابناء شعبنا وحركتنا وثــورتنا. فالذين يعتقدون ان مؤتمر مدريد يمكن ان يحقق انجازا لصالح الشعب
الفلسطيني مطالبون بدعم موقف اNفاوض الفلسطيني على اbرض برفضهم لBحتBل وتصعيدهم للكفاح
ـضية ـصفية الـق إلى ـت يؤدي  ـكن ان  ؤتمر يـم Nـقدون ان ا الذين يعـت وكذلك  ـاسلة.  ـاضة الـب ـسلح واbنتـف Nاـ
الفلسطينية فانهم مطالبون بحماية هذه القضية بتصعيد نضالهم اNسلح واNكثف ضد اbحتBل الصهيوني
ولـيكن شعارهم هو ـجعل ـحياة اـلصهاينة اNحتـلj كاـبوسا. وتوجيه كل قدراتهم الراـفضة لـتكون نـقمة ـعلى

( وحدة اـلـهدف.. للـهـجوم ـمـعبرا ـعـنه بـتـصعيد هجوـمـنا ـعـلى( شعارنا اـلـثاني  اbحتBل واNحتـلـj، ـفـكان 
.jحتلNل واBحتbا

ـوفد ـاشر لـل ـير اNـب ـها ـغ ـسطينية بتوجيـه التي تـخـوضها منـظـمة التـحـرير الفـل ـاسية     إن اNـجـازفة الدبلوـم
الفلسطيني في مؤتمر مدريد ترتكز على اNوقف العربي اNوحد لتعزيز قدرتها على تقليل الخسائر وضمان
الخروج ساNة من التجربة، او العمل على تطويرها مستقبB بالتكامل الضروري مع تصعيد الكفاح اNسلح
الوطني، كـضرورة التي اقـرها اNجـلس  احد اbسس  واbنتفـاضة البـاسلة. لـقد حقـقت اللـقاءات العربـية 
للمطالبة بالشرعية العربية التي اقرتها قرارات القمة العربية، بما يضمن تحقيق الحل الشامل واستبعاد
الحلول اNنفردة وصفقات كامب ديفيد، الجديدة التي قد تترك الشعب الفلسطيني وحيدا في حلبة اNواجهة
كل مع  حم الفـلـسطيني  Bعودة الت مع اـلـعدو اـلـصهيوني. ان ـتـرابط اـNـصالح القوـمـية العرـبـية تقـتـضي 
راضي العربـية اNحتـلة bمن جمـيع ا طراف العربـية، بحـيث تـصبح قـضية الـقدس وقـضية اbنـسحاب  bا
حق اـلـعودة وتـقـرير اـNـصير واـقـامة دوـلـته وفي ـمـقدمتها  هداف الوطـنـية لـلـشعب الفـلـسطيني،  bوتحـقـيق ا
الفلسطينية اNستقلة وعاصمتها القدس الشريف هي محور التBحم العربي. وسواء استمر مؤتمر مدريد او
انفرط عقده، فان هذا اNوقف الفلسطيني الذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينية هو اهم ثوابت حركتنا
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ـفـتح. وعلـيـنا للمحاـفـظة ـعـلى ـمـسيرتنا الـنـضالية ان b ـتـكون اNـجـازفة الدبلوـمـاسية ـعـلى ـحـسب مبادـئـنا
فان اbهداف يه  ها. وعـل راسخة b تتحمـل بادئ اـل Nفان اـ اسية تتحـمل اNجـازفة،  كانت الدبلوـم نا. واذا  وثوابـت

اbستراتيجية لحركتنا يجب ان b تهتز نتيجة اbوضاع الراهنة. فاNستقبل ليس حالة استاتيكية.

نا نا ومنظمـت نا وثــورـت ير موازين اـلقوى ـلصالح حركـت يرات التي ـتضمن تغـي    وـنحن ـمطالبون ـباحداث التغـي
وشعبنا وامتنا، ونحن باعتبارها طليعة اbمة العربية في معركة تحرير فلسطj، اكثر اbطراف اNعنية في
تحقيق الظروف اbكثر مناسبة لتحقيق اbنجازات. وعلى ابناء حركتنا في كل اماكن تواجدهم ان يتعاملوا
مع الواقع الراهن باعتباره احد نتائج الزbزل اNتتالية التي اصابت جبهتنا العاNية والعربية والفلسطينية.
اناه يج وما ـع حرب الخـل تائج  بع ذلك من ـن كا وما ـت باردة ـلصالح امرـي اية اـلحرب اـل يار اـلسوفيتي ونـه فاbنـه
شعبنا ـتحت اbحتBل في مواجهة اbستيطان اـلزاحف. كل هذا يتطلب ـمنا اbستعداد Nواجهات قد ـتكون
اكثر صعوبة، ولكن علينا عدم التسليم تحت كل الظروف بمقومات وجودنا ووجود حركتنا التي انطلقت في
هد الة تBحم وتـمسك بـع في ـح اؤها  ما دام ابـن بات  كل العـق جاوز  لى ـت قادرة ـع وهي  صعوبة،  اكثر  ظروف 

الشهداء، عهد الوفاء، عهد اbستمرار بالثــورة حتى النصر.

   إن اNحك الرئيسي الذي ستواجهه اbرادة العربية هو صمودها في موقف رفض اbستفراد الصهيوني
اساس ما تـسميه بالـسBم عـلى  مؤتمر  سيناريو  وقد فـصلت امريـكا  اطراف الـصراع.  من  طرف  بأي 
ها واحدة مـن كل  ية تـبحث  الدول العرـب حاول ـجعل  التي ـت حاbت اbستفراد  يق  اـNسارين، بـحيث يـمكن تحـق
قومي. وقد حاول بوش في ـخطابه في مؤتمر ها اbقلـيمي ـعلى ـحساب اbمن اـل ـعلى حدة عن تحـقيق امـن
ضبط التـسلح واNـياه جوانب، مـثل  عددة اـل من اهمـية خـطــورة بـحث القـضايا اbقليمـية اNـت يل  مـدريد التقـل
وضمان تحـقـيق اbـنـسحاب هذه الـقـضايا ـقـبل اـنـجاز  وـمـشاكل الBجـئـj والتنـمـية اbقـتـصادية. ان ـبـحث 
عرب صهيوني عـلى اـل فوق الكـيان اـل هو تكـريس لـت لة  ية اNحـت سطينية والعرـب من اbراضي الفـل صهيوني  اـل
الدول خارج اbرض اNحتـلة قـضية bجئـj عـلى  سيجعل قـضية الـشعب الفلـسطيني  ما  وهو   .jمجتمعـ
العربية استيعابهم مقابل الكيان الصهيوني للمزيد من اNهاجرين اليهود. ومن هنا تأتي اهمية اNزيد من
ضرورة ية. كـما ان اـل سطينية والعرـب بالثوابت الفـل وضرورة التمـسك الجـماعي  سيق والتBحم العـربي  التـن
تقتضي توسيع دائرة بالتصدي Nحاوbت التصفية التي تندرج في اbنجرار نحو اbشراك الخداعية التي
تنصبها الصهيونية العاNية بمساندة امريكا. ويأتي هذا التوسيع عبر تطوير العBقات الفلسطينية العربية
في اbرض اNحـتـلة، الدعم ـلـشعبنا  مع جـمـيع اـلـقوى والفعاـلـيات اـلـقادرة ـعـلى تحـقـيق  واعادة تمتيـنـها 
ولقضيتنا النضالية في معاركها، اNتعددة اbوجه. كما ان الساحة اbسBمية اNناضلة، التي تنادي بتحرير
ـكان مع اbمرـي ـسرية  ـصفقات اـل عن اـل ـيدة  ـنة والبـع ـسمحة واNؤـم سBم اـل bمن روح ا قا  Bانط jـسط فـل
والصهاينة، هذه الساحة على امتداد العالم تشكل مصدر قوة حقيقية للثــورة الفلسطينية، وهي تلتقي مع
قدس سبيل  وفي   jسبيل فـلـسط في  بالنفس والنـفـيس  بروح الـجـهاد والـتـضحية  في التـمـسك  حركـتـنا 
اbقداس اولى القبلتj وثالث الحرمj الشريفj، مسرى النبي محمد عليه الصBة والسBم ومهبط اNسيح

عليه السBم، وعاصمة دولة فلسطj الحرة اNستقلة باذنه تعالى.

 -   لقد صمدت حركتنا وثــورتنا ومنظمتنا في وجه مؤتمر مدريد ومخططات بيكر شامير. وهي على وشك
توجه لBدارة ـبـعدم بد ان  b صدمة مع ادارة امريـكـية ـجـديدة. وـكـنا نعـتـقد ان  تدخل مرـحـلة ـجـديدة  ان 
اNشاركة الفلسطينية في الجولة الثامنة، تحت شعار طلب تأجيل الدورة إلى ما بعد استBم ادارة كلينتون
هدف من ـجديد، ـب دريد  مؤتمر ـم قد  لى ـع ضرورة الـعمل ـع الى  اشرنا  ما  البيت اbـبيض. ـك في  اـNسؤوليات 
 -تجاوز الشروط اNجحفة اNوروثة عن مخلفات شامير بيكر. والعمل على وضع شروط تؤكد الدور الواضح
اNباشر Nنظمة التحرير الفلسطينية ومشاركتها في مسيرة التسوية، بحيث يعاد النظر في تشكيل الوفد،
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الدفع صابها يقـتضي  في ـن وضع اbمور  قدس. ان  ها اـل ما فـي والداخل ـب خارج  في اـل شعبنا  يع  ثل جـم ليـم
باتجاه ان يتحول مؤتمر مدريد إلى مؤتمر دولي باNواصفات التي حددتها قرارات مجلسنا الوطني، الذي
قرارات هو  الدولي،  ؤتمر  Nيه ا قوم عـل الذي ـي بار ان اbساس،  حدة دورا هـاما، باعـت مم اNـت bها ا عب فـي تـل
الشرعية الدولية. صحيح ان امريكا b تزال تهيمن على قرارات اbمم اNتحدة بشكل او بآخر. ولكن توسيع
مجاbت اNشاركة من دول مجلس لBمن دائمة العضوية. وفي مرحلة يتشكل فيها النظام العاNي الجديد،
ما يتطـلب وهو  ني الجـديد.  عاNي اbـم ظام اـل شكل الـن صياغة  في  اشر  دورها اNـب حدة  سيكون لBمم اNـت
توازنا دوليا بj النظام العاNي اbقتصادي الجديد، الذي تلعب فيه منطقتنا دورا هاما بحكم موقعها وما

تحتويه ارضها من مادة حيوية، هي النفط الذي يشكل عصب الحياة اbقتصادية في هذا العصر.

رارها واستطاعت بـق مر اbجـباري اNوحش.  Nفي اـ استطاعت اNنظـمة ان تجـتاز اخـطر اNنعطـفات  قد     ـل
اbـخير ـبعدم اNشاركة في الـجولة الثاـمنة ـبوفدها اNتـكامل من ان ـتحدث ـبعض الصدمة ـحيث كان تقليص
الوفد يعطي مدلول اللقاء غير الرسمي، كما افشلت اNنظمة محاوbت رابj وكسرت اسافينه الخبيثة التي

حاول بها افتعال الشقاق الفلسطيني العربي والفلسطيني الفلسطيني.

   ولقد بلغت ذروته اسافj رابj، يوم دفع باتجاه اbقتتال بj حركتنا وحركة حماس في قطاع غزة. وقد
" الوحدة وتركنا ضمير الجماهير حكما ونحن نتوجه بكل طاقاتنا ضد العدو الصهيوني. وقد" اطلقنا شعار 

عدو اـلصهيوني. وها ـنحن ـنشاهد يع للمواـجهة مع اـل ودفع الجـم يل الـخسائر  نا في تقـل نـجحت ارادة حركـت
ونحن نعبر العام السادس لBنتفاضة كيف اصبحت حماس في موقع الصدام مع العدو الصهيوني بشكل
مل ما ـيجب ان نـع هو  من ـحماس  وهذا اـNوقف الـجهادي  اضية..  ورية واbنتـف استراتيجيتنا الـث في  ـيساهم 
على استثماره للمزيد من التBحم القاعدي بj ابناء فتح وابناء كل فصيل فلسطيني، مقاتل ومجابه ضد

عدونا الصهيوني.

   لقد فقد رابj اعصابه وهو يرى سحره ينقلب عليه. فوقع في الحفرة التي اراد ان يدفن فيها الوحدة
 مناضB فلسطينيا، وهو يعتقد ان413 الوطنية عبر اbقتتال الفلسطيني الفلسطيني. فارتكب جريمته بابعاد

اواصر فانقلب الـسحر عـلى الـساحر وتعمـقت  داخل الـصف الفلـسطيني.  ستعمق الـشرخ  هذه الخـطوة 
الوحدة.. وانكشف وجه رابj اbرهابي البغيض للعالم، الذي يرى كل يوم كيف يصمد اNبعدون قسرا من
بيوتهم ووطنهم إلى اعماق الزمهرير فيستظلون بحرارة اbيمان با� والوطن. ويصرون على الصمود وهم

 :يرددون بخشوع قوله تعالى

بسم اE الرحمن الرحيم

"bؤمنYوفتح قريب وبشر ا E13 (نصر من ا"(

سورة الصف

صدق اE العظيم

   لقد اسقطت جريمة اbبعاد.. والى اbبد.. مؤامرة اbرهاب رابj، واسافينه اNسمومة التي حاول عبرها
الوطني الفـلسطيني تح.. ـحركة التـحرير  نة اNـجاهدة.. ـحركة ـف نا اNؤـم تال ـبj حركـت تأـجيج اـلصراع واbقـت
وصيانة اNـسيرة الكفاحـية اNـسلحة، وبـj حـركة اNقـاومة ولى  bق الرصـاصة اBشرف اط ها  كان ـل التي 
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جانب إلى  واضافت ـفصيB جـديدا  اضة الجـبارة..  جو اbنتـف في  ولدت  التي  اbسBمية.. حـركة حـماس.. 
يد ـلشعبنا ثل اـلشرعي والوـح اطار منـظمة التـحرير الفـلسطينية.. اNـم في  لة اNـنضوية  ثــورة اNقاـت ـفصائل اـل
اطار اNنظـمة، والقـيادة الوطنـية خارج  حاولت تميـيز نفـسها  قد  كانت حـركة حـماس  الفلـسطيني.. ولئن 
في نا  يوجه اخوـت التي يـمكن ان  ية  ادية والكفاـح هو اbضافة الجـه نا  كان يعنـي ما  فان  وحدة لBنتـفاضة،  Nاـ
كرة، دريد الـع ياه ـم في ـم صهاينة اbصطياد  حاول اـل قد  صهيوني. ـل عدو اـل ضد اـل رها  حـماس طـاقاتهم عـب
له من ـممر اـجباري فرض ـعلى اNنـظمة شروط مجـحفة، فبj الـقبول واـلرفض Nا وـمسيرة الـتسوية وما تمـث
يسمى مسيرة السBم، كان الخBف داخل الساحة الفلسطينية حتميا.. ولكن التعبير عن هذا الخBف كان
 -مختلفا. ففي الوقت الذي كان الصهاينة يدفعون باتجاه اbقتتال الفلسطيني الفلسطيني.. كانت حركتنا
كل الخـناجر كل الحـجارة.. والخـناجر  نادق.. والحـجارة  كل الـب نادق  وحدوي الخـالد.. الـب شعارها اـل تطـلق 

نحو العدو الصهيوني.

نت سي حـj اعـل ناقض الرئـي حو الـت بالتوجه ـن ثانوي  ظل الخBف اـل في  وحدة  شعار اـل نا  وجددت حركـت    
" . ومع استجابة اbخوة في ـحماس ومع استجابة" لدفاع ووحدة اـلهدف للـهجوم وحدة اـلصف.. ـل شعارها 

وكان التكـامل اشكاله.  كان تـصعيد الكـفاح الفلـسطيني وتـطوير  شعبنا الفلـسطيني كـله لـهذا الـشعار، 
ها سقط فـي خاخ ـي من مـكائد واـف له  ما خـطط  كل  يرى ان  وهو  قد اعـصابه  j يـف الذي جـعل راـب ضالي  الـن
الصــورة اNشرقة للنضال والجهاد الفلسطيني قد امتدت إلى غزة وهذا ما دفعه إلى اbقدام على ارتكاب
قدم عاد ـي ية اbـب بانه بعمـل يح  إلى التلـم غروره  به  وصل  قد  عات. فـل كل الحـسابات والتوـق عن  يدا  ته بـع جريـم
خدمة إلى مسيرة السBم، وNنظمة التحرير الفلسطينية التي بادر بجعل الكنيست يلغي قرار منع اbتصال
اناة قا من مـع عاد اNتـعصبj اbصوليj. منطـل ؤيد اـب ية ـت احة ان مـعظم الدول العرـب ها، ـكما انه صرح بوـق ـب

بعض اbنظمة من النشاطات اbصولية في بBدهم، وخاصة مصر والجزائر.

والدور الحقـيـقي Nنـظـمة التحـرير الفلـسطينية عـلى كـافة اـNـستويات الوزن   jـلـقد اـظـهرت جرـيـمة راـبـ   
واNجاbت الفلسطينية والعربية والدولية. ولقد شاهد العالم كيف استطاعت اNنظمة ان تحول الضرر الذي

لحق بشعبنا وبابنائه اNبعدين إلى قضية مقدسة ومعركة فاصلة بj الحق والباطل.

   وكان للدور الذي لعبته حركتنا في هذه اNعركة اهميته الخاصة، سواء عبر تعميق الحوار والتفاهم مع
اقاته كل ـط ركة ـب واستنفاره ـلخوض اNـع واجده  اماكن ـت كل  في  نا  يل تنظيـم عبر تفـع في ـحماس، او  اbخوة 

امتدادا من جنوب لبنان وحتى آخر خلية تنظيمية في الوbيات اNتحدة.

   إن محصلة اNتغيرات الدولية تساعد في تعزيز مواقع منظمة التحرير الفلسطينية في العالم، بما يضمن
دورها الفاعل في الساحة الدولية. فمنظمة التحرير الفلسطينية وحركتنا بكل ما تمثله من دور طليعي في
النضال الفلسطيني والعربي، في استطاعتهما تعزيز هذا الدور الهام للقضية الفلسطينية. فهذه القضية
التي كانت مصدر توتر دائم خBل مراحل الحرب الباردة، يمكن ان تلعب دورا هاما في تحقيق اbستقرار
العاNي، في حالة وصول الشعب الفلسطيني إلى تحقيق اهدافه اNرحلية اNطروحة على جدول اعمال اbمم
اNتحدة. وفي الوقت نفسه، فان هذه القضية قادرة بفعل ديناميكية حركتها الفتحوية، ان تشكل الصداع
ـشعب ـحدة. فاـل يات اNـت bواهداف الو مع ـمـصالح  واضح  ـشكل  ـعارض ـب ما يـت وهو  ستقرار،  Bـزمن ل Nاـ
الفلسطيني الذي كتب عليه ان يصارع الحركة الصهيونية خBل القرن العشرين بأكمله، لن يسلم اbجيال
افح مـجاهد عـظيم، لـحظة اسـتسBم ـتحت شعار اbستقرار واbستكانة لBدارة ناء شعب مـك ادمة من اـب الـق
اbمريكية، واbذعان للعصر الصهيوني البغيض. ان ارادة شعب فلسطj، ارادة القوم الجبارين، هي التي
انواع وهي اـلـقادرة ـعـلى الـتـصعيد اـلـشامل، ـبـكل  وسط.  bفي منـطـقة اـلـشرق ا ستقرار  bدرجة ا ـتـقرر 
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وهي في ـحـالة تـجـاهل الـحـقوق الثاـبـتة، ـغـير القاـبـلة للـتـصرف لـلـشعب الفـلـسطيني.  الـتـصدي والـكـفاح، 
القادرة، ايضا، على التفاعل الكامل مع ارادة شعوب اNنطقة، ومع اbمة العربية، في فرض حالة السBم
اريخ، ان ـيصهروا عبر الـت استطاعوا  الذين  سBم اـلشجعان،  قدس،  سBم اـل الفـلسطيني واـلسBم الـعربي. 
في حضارة اbمة العربية واbسBمية كل العابرين الغزاة. وان يحافظوا على التراث اbنساني العريق لهذه
من ها،  بارك فـلسطj كـل ها،  بارك ا� حوـل التي   ،jشريف وثالث الحرـمj اـل  jلت اولى القـب اNنطـقة، منطـقة 

النهر إلى البحر ومن البحر إلى النصر.

وانها لثورة حتى النصر
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