
ا'حافظة على ا'عنويات
في الظروف الصعبة

من القوة" ان الحرب مجال الجهد واBلم البدني، وعلى من يشاء ا9قاومة والصمود فيها ان يملك نوعـاً     
هذه ً عـلى تحـمل  قادرا رء  سبة، فـهي تجـعل ا9 قوة طبيعـية ام مكـت هذه اـل أكانت  وسواء  وية.  ية وا9عـن البدـن
ية جـيدة." كأداة حرـب غدو اه_ً للعـمل  سليم ـي اشراف الجـسم اـل حت  صفة ـت هذه اـل من يتمـتع ـب وكل  اBeم. 

ك_وز فيتز
اشد ية  فان ا9رحـلة الحاـل صعوبتها لـيست جـديدة،  ومع  صعبة.  ظروف  يوم ـب سطينية اـل ثــورة الفـل مر اـل    ـت

خطراً واكثر تعقيداً من اية مرحلة سابقة.
   ففي هذه ا9رحلة، لم نعد نواجه العدو الصهيوني والقوى ا9حلية العميلة فحسب، بل هناك جيش نظامي
يسيطر على لبنان بهدف السيطرة على الثــورة الفلسطينية وترويضها والحد من استق_ليتها. وهناك قوى
التي ادت ذلك الجـماهير الوطنـية اللبنانـية  فوق  كانت تعـتبر حليـفة انـحازت موقفـها عـنا. وهـناك  محلـية 

م_بسات الحرب واهوالها وفظائعها الى جنوح قسم كبير منها نحو السلم، أي سلم.
نا كان يحـيط ـب الذي  د الجـماهيري  يه ا9 اخذ ـف واقع جـديد،  امام  قف  نا ـن ها جعلـت هذه اBوضاع كـل    ان 

يتفتت، واخذت ا9ساومة تحكم سلوك بعض القوى الحليفة، فكيف نواجه هذا الواقع الجديد؟
حافظون الذين ـي . ـف ًBنا او لى معنوياـت حافظ ـع نا ان ـن فان علـي يه،  شك ـف  B وهذا مواجهته،  اردنا  نا اذا     اـن
على معنوياتهم يستطيعون ان يدرسوا ويحللوا ويقرروا، وتكون دراستهم وتحليلهم وقراراتهم صحيحة. اما

الذين تهتز معنوياتهم، ف_ يستطيعون ان يدرسوا او يحللوا او يقرروا، ويكون ما يفعلونه صحيحـاً.
   ومن هذا ا9نطلق فان ا9حافظة على ا9عنويات اوBً، ويجب ان نحافظ على معنوياتنا، وخاصة والظروف

تزداد صعوبة وتعقيداً.
   واذا ما رأينا بعض الحلفاء يلفون راياتهم، او يلقونها ارضـاً، او بعض ا9ناضل� يهتزون، وتبدو الهزيمة

على وجوههم، فان علينا ان نظل رابطي الجأش، وان نتحلى بالثبات والشجاعة.
   واذا ما فعلنا ذلك فاننا نكون قادرين على معالجة الوضع الجديد بالطريقة ا9ناسبة.

 :   ونحن B ندعو الى الثبات والشجاعة عبثـاً، بل باBستناد الى ما يلي

بات واـلشجاعةن.1 سماتنا اBسـاسية. والـث من  بات واـلشجاعة  فان الـث هذا  قاتلون، وـل اضلون وـم ـحن مـن
من الصفات ا9طلوبة في الظروف الصعبة.

ن حدوث تغيرات في ا9وقف العام، وحدوث تحوBت مرحلية ليست 9صلحتنا B يجوز ان تعني انناإ.2
فقدنا أي امل في النصر، او اية قدرة على ا9قاومة. فاBمل بالنصر النهائي مازال اكيد، والقدرة

على مواجهة الظروف الجديدة مازالت كبيرة، من حيث الكم والكيف.

وقف الجـماهير،إ.3 في اـ9 لى مواجـهة اBهتزاز الحـاصل  قدرة ـع اكثر  نا  شجاعة يجع_ـن بات واـل ن الـث
وموقف الحلفاء، ويجعلنا مركز استقطاب لكل القوى ا9ناضلة ومركز جذب لكل القوى ا9تذبذبة او
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ا9ترددة. ذلك ان هذه القوى تبحث دائمـاً عن مركز قوة تستند اليه.
   ولهذا يجب ان نحافظ على معنوياتنا عالية، وبذلك نكون قادرين على صيانة قوانا اBساسية. فالضياع

والتدهور ا9عنوي يقودان الى بلبلة القوى وتفتيتها. ويدفعان باتجاه التدهور واBنهيار.
الة، وهذا يـحتاج الى ا9حاـفظة ها صلبة وفـع وانا، وان ـنحافظ علـي    وـنحن ـمطالبون اBن ان ـنحافظ ـعلى ـق

على ا9عنويات اوBً وقبل كل شيء.
   والعدو ح� يثير الكثير من اBشكاBت، ويصور عوامل التدهور واBنهيار مضخمة، فان هدفه من ذلك ان

يبعث اليأس والقنوط في نفوسنا، ويدفعنا الى اBستس_م ب_ قتال.
ولكن كيف نستطيع ان نحافظ على معنوياتنا؟

 :نستطيع ذلك عن طريق ما يلي

اساس ان الـثــورة يـجب ان تـستمرا1.9 حافـظة عـلى الـرؤية الثـورية الـسليمة للـوضع، القائـمة عـلى 
والصعوبات يجب ان تذلل، وان النصر النهائي للثــورة محتم.

فيالع.2 وعدم اBهتزاز  اهدافنا،  سك ـب عن طـريق التـم ية،  نا عاـل لى معنوياـت ظة ـع ستمر للمحاـف ـمل اـ9
ا9واقف الصعبة وابقاء ا9نظمات القاعدية متماسكة ومتحمسة.

يدات اـلوضع، وـبعث اBملا.3 رنا من خ_ل ج_ء تعـق ويات جماهـي استمرار ـعلى معـن لـعمل للمحاـفظة ـب
في نفوسنا، ومن خ_ل تقديم ا9ثل الصالح في الثبات والشجاعة والتضحية، واشراكهما يوميـاً في

العمل ا9ستمر للدفاع عن الثــورة.
 :وهذا يقتضي ان نعود فنؤكد على ما يلي

 الثــورة قادرة على اBستمرار، Bن هناك مناضل� صلب�، مستعدين للقتال في كل الظروف، وBإن.1
تهزهم الظروف الصعبة ا9عقدة، ومهما كانت الصعوبات وتعقيداتها.

لثــورة قادرة على اBستمرار، Bن هناك جماهير فلسطينية، قدمت تضحيات باهظة، ولم تهتز،إن ا.2
الى عود  ير ـمستعدة ان ـت ها ـغ ها، وBـن لى ـقضيتها وثــورـت صة ـع ها حرـي طاء، Bـن ومازالت ـمستعدة للـع

حالة الخضوع وا9ذلة والضياع التي كانت فيها.

رة قادرة ان تستمر Bن هناك جماهير عربية وقوى وطنية عربية، مؤمنة بان تحرير فلسط�إن الثــو.3
كثيراً، شيئـاً  عل  يوم ان تـف قادرة اـل كن  لم ـت ها اذا  سطينية ولكـن بالثــورة الفـل زمة  وهي ملـت ضيتها،  ـق
فانها لن تبقى كذلك طوي_ً، والقمع لن يبقى سيد اBحكام في هذا الوطن العربي الى اBبد، ولن

يستطيع ان يخضع هذه الجماهير العربية ابداً.
   ولذلك فالثــورة سوف تستمر، والنصر محتم.

   ولكن علينا ان نحتفظ بثباتنا وشجاعتنا، وان نحافظ على معنوياتنا لنستطيع ان نواصل، ان نقيم ونحلل
ونقاتل.

وهذا هز معنـوياته.  عدو، وان ـن قادرين ايـضـاً ان نـربك مخطـطات اـل نا     ومحافظتـنا عـلى معنوياتـنا تجعـل
نا، Bن تـماسكنا ثــورة. ان ص_بة موقـفنا ا9ـعنوي، تـمنع اـلعدو من اBـجهاز علـي ضروري اـيضـاً Bستمرار اـل
وص_بتنا واستعدادنا للتضحية تجعلنا قادرين على دفع العدو للتفكير مائة مرة قبل مهاجمتنا، او التفكير

بالقضاء علينا.
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رنا، واBستعداد 9راـجعة نوي، وـتصليب ـموقف جماهـي نا ا9ـع له ـيجب ان نـعمل ـعلى ـتصليب موقـف هذا ـك    وـل
مسيرة ا9رحلة السابقة واعداد برنامج ا9رحلة ا9قبلة.

   ان الثــورة سوف تستمر وهي قادرة ان تستمر رغم كل الصعوبات والعقبات هذا هو ا9نطلق.
( وامل اBخرى في( فوق كل الـع لة ـت ويات قوة هاـئ ا9عـن ومـاً ان  كون معـل كن، الى جانب ذلك، ـيجب ان ـي    وـل

قوة ذات كبير، واـل التي تجـعل الفئة القليـلة تـهزم الجـيش اـل هي  حرب. ان ا9عنـويات  تالي اـل السيـاسة وباـل
التسليح الضئيل تهزم القوة ذات التسليح ا9تفوق.. والشعب الذي يملك امكانيات قليلة ينتصر على الدول

اBمبريالية ذات اBمكانيات الكثيرة.
   وعلينا ان نعي هذه الحقيقة، وان نستفيد منها الى اقصى الحدود، فاننا نستطيع ان نمتلكها، ونستطيع

ان نجعل منها قوة هائلة في مواجهة كل اBعداء.
كل صامدون عـلى  كل التـضحيات ومنـاضلونا  رغم  مازال محافـظـاً عـلى معنـوياته  وشعبنا  ذلك     نـقول 
لة في اBرض ا9حـت وارنا  يـاً ـث ها يوـم قدمها ويعبـئ التي ـي سالة الخـارقة  الرائع والـب صمود  وهذا اـل هات.  الجـب

تعطي ا9ثل اBوضح على دور ا9عنويات في قهر الظروف الصعبة.

وانها لثورة حتى النصر
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