
كلمة ممثل م.ت.ف في ا-تحاد السوفيتي

في الذكرى الثانية لشهداء صبرا وشاتي8

17 . 9 . 84 - - جامعة الصداقة موسكو

أيها اMصدقاء اMعزاء
 -   يسعدني أن أتقدم بالشكر وا@متنان لرفاقنا الذين جعلوا هذا اللقاء حقيقة على أرض الواقع مساهمة
 -فعالة منهم لدعم نضال شعب فلسطS وقضيته العادلة وتأكيدا للتضامن معه في نضاله الباسل لتحرير

 - وطنه وتحقيق استقZله وحريته

زمن الغـطـرسة شاهدين ـعـلى رداءة   Zوشاتي صبرا  الدم وانـتـهت  عامS اخـتـلط اـلـجرح ـبـتألق   -   ـقـبل 
 -اlمبريالية والصهيونية زمن العنصرية والفاشية زمن الخداع والتآمر والغدر.

قا قا جرح صبرا وكان عمـي قد كان عمـي  - - -   واـلشاهد ـحS ـيكون عـميق اـلجرح كـميرس مـعنى الدرس وـل
كي حبر اnمرـي جف اـل فإنه قـبل أن ـي وضوحا وإلحـاحا.  أكثر  الدرس اtـستفاد  كان  هذا  شاتيZ وـل  -جرح 
يه التزام ـحكومته ية لـلشرق اnوسط فيـليب حبيب يـعلن ـف  - -اtـغشوش ـعلى صفحات تـعهد مـبعوث اlمبرياـل
يروت من أي عدوان أو تـهديد قاتلS في ـب tت اـZوعائ Sومخـيمات الفـلسطيني Sدنيtاية ا  - -وضمانتها لحـم
 - -nمنهم وسZمتهم بعد إخZء بيروت من اnبطال الذين دافعوا عنها أمام بربرية الغزو الصهيوني قبل أن
اريخ في ـت عار  وصمة  إلى اnبد  ستظل  التي  الدنيئة  عة  صة والخدـي يدة الرخـي كانت اtـك حبر  جف اـل  - - -ـي
ا t ها ولتي لو@ يروت  يدنس أرض ـب صهيوني أن  استطاع أي  ا  t ها والتي لو@  - -الدبلومـاسية اnمريكـية 
 - -تفجر دم الشهداء اnبرياء العزل من الشيوخ والنساء واnطفال في صبرا وشاتيZ وtا وقعت جريمة هذا

 - :العصر وكان صدى هذا الدرس صوتا يصرخ

عداء اSنـسان أيـها الـرفاق M أمان احذروا الـصهيونية - طمأنيـنة و-   -احذروا اSمبريالـية 
اMعزاء.

 -   لقد حاولت اlمبريالية اnمريكية منذ أن انحرف السادات بنتائج حرب أكتوبر إلى مهاوي الخيانة أن
راضي العرـبـية وـتـساوم علـيـها nمها اـلـخاص ـبـقوة أداـتـها الـعـسكرية اـلـصهيونية فتـحـتل اZس  -ـتـفرض 
كامب ديفـيد  - - -با@ستـسZم tطالبتـها وبـفرض ا@تفـاقات اtـذلة اtهيـنة عليـها وعـندما فـرضت اتفاقـيات 
لق جزء اtتـع طل اـل لة وخارجـها أن يـب داخل اnرض اtحـت سطيني  ربي واـلصمود الفـل  -استطاع اـلصمود الـع
هذا قام اـلعدو  - -بـقضية فـلسطS في اتفاـقيات كامب ديـفيد وذلك برـفضه اـلقاطع ـtشروع الـحكم الذاتي ـل
صفيتها سطينية وـت ثــورة الفـل ضرب اـل أجل  من  نان  ية عـلى لـب شن حـربه العدواـن صهيوني ـب ريالي اـل  -اlمـب
جاز اtخـطط أجل إـن ومن  ية  ية اللبناـن صفية الحـركة الوطـن أجل ـت ومن  ورية  ية والـث وزها الوطـن  - -وضرب رـم
اlمبريالي اnمريكي وفرض هيمنته على اtنطقة بأسرها فكانت معارك الصمود والتصدي والشرف التي
إلى جنب مع الحركة والقوى الوطنية اللبنانية ومع القوات السورية في بيروت من أجل  - -خضناها جنبـاً 
أجل ومن  واستقZله  أجل الحـفاظ عـلى عـروبة لبـنان  ومن   - -الحـفاظ عـلى الـثــورة والقـضية الفلـسطينية 
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 - -الـتسويات اnمريـكية اـلصهيونية ومن أجل دحر مؤتمرات العمZء ومن أجل م.ت.ف إطارا جبـهويا لـكافة
 - -فصائل الثــورة وكافة قوى الشعب الفلسطيني ومن أجل تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني داخل اnرض
صعيد ضال وـت في الـن أجل ا@ستمرار  ومن  ثائرة  أجل الحـفاظ عـلى البندقـية اـل ومن  لة وخارجـها   - -اtحـت

الكفاح اtسلح والثــورة في النصر.
 - -   ولقد واجهنا بعد خروجنا من بيروت مؤامرة أشد وأقصى فرضتها علينا اlمبريالية اnمريكية مباشرة
 -@ستكمال حلقات تصفية القضية الفلسطينية و م.ت.ف واtتمثلة بمشروع ريغان وكان البعض يريد فرضه
علينا في مؤتمر القمة العربي في فاس. ولكننا استطعنا متسلحS بأسطــورة الصمود البطولي في بيروت
أن نطرد شبح مؤامرة ريغان من قرارات القمة العربية وأن نؤكد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف
 -للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير اtصير وإقامة الدولة الفلسطينية اtستقلة بقيادة

م.ت.ف اtمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
قرارات قول أن  مة جـديدة ـت نا الـبعض بنـغ خرج علـي  Zوشاتي صبرا  في  شهداء  دماء اـل بل أن ـتجف   -   وـق
 -فاس جيدة ولكنها تفتقر إلى ميكانيـكية العمل وإلى ضمانات التنـفيذ وأن مبادرة ريغان يمكن أن تحقق
احذروا والدرس اـلـكبير   .Zوشاتي صبرا  صــورة  رؤوسنا  إلى  كانت ـتـصعد  وفــورا   - -هذه اtيكانيـكـية، 

اlمبريالية، احذروا الصهيونية @ طمأنينة و@ أمان nعداء اlنسان.
 .ثم يأتي الرد من أصدقائنا

   لقد جاء الخطة السوفيتية بصدد مبادئ التسوية الشرق أوسطية منسجمة مع قرارات القمة العربية في
عادل سZم  أجل  من  كانيكي  قدرة العـمل اtـي سطيني وتحـمل  الوطني الفـل قرارات اtجـلس  ومع   - -فاس 

ووطيد ودائم في الشرق اnوسط.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه مشروع ريغان على حق الكيان الصهيوني في ا@ستيZء على اnراضي•
ية بالقوة. فإن الـخطة اـلسوفيتية ـتؤكد ـبصرامة ـمبدأ عدم جواز لZستيZء ـعلى أراضي الـغير العرـب

عن طريق العدوان.

حه اـلحق• وجود اـلشعب الفـلسطيني nنه ـيرفض مـن غان ـب يه ـمشروع رـي قر ـف الذي @ ـي    وفي الوقت 
فان الخـطة سطيني.  شعب الفـل شرعيـاً وحـيداً لـل  ًZرفان م.ت.ف ممث ما @ يعـت رير ـمصيره ـك في تـق
السوفييتية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة الدولة الفلسطينية اtستقلة

وبان م. ت. ف. هي اtمثل الشرعي الوحيد.

•S رادية ـب صفقات ا@نـف عبر اـل سZم  فرض ا@سـت غان عـلى  يه مـشروع رـي ؤكد ـف الذي ـي الوقت  وفي 
مؤتمر عبر  عادل  سZم اـل ؤكد عـلى اـل سوفييتية ـت فان الخـطة اـل ية  والدول العرـب صهيوني   -الكـيان اـل

 -دولي تحت راية ا@مم اtتحدة تشارك فيه كل ا@طراف اtعنية بما فيها م. ت. ف.

قدس وا@ماكن• شأن اـل عرب ـب سلمS واـل tشاعر اـ غان ـم شروع رـي يه ـم راعي ـف الذي @ ـي الوقت  وفي 
من الـدولة  ً جزءا فان الخـطة الـسوفييتية تـؤكد ان الـقدس الـشرقية يـجب ان تـكون  اtقـدسة فيـها، 

الفلسطينية.

شرق• في اـل ضامن الوحـيد لتحقـيق التـسوية  هي اـل يرى فـيه ريـغان ان امريـكا  الذي  الوقت  وفي 
ما امـاً ـك وشاتيZ تـم صبرا  مة  من جرـي ستفادة  tالدروس اـ راعي  سوفييتية ـت فان الخـطة اـل ا@وسط 
 - -يراها الفلسطينيون انفسهم فZ طمأنينة و@ امان @عداء ا@نسان ولهذا تؤكد الخطة السوفييتية

على ان الضمانات للتسوية يجب ان تكون على مستوى مجلس ا@من الدولي.
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هذا في مطـلع  رافدا  اسئلته عـلى اجـوبة جـديدة اـل في  ذلك الرفـيق كونـستانتS تـشيريننكو  اكد  قد     وـل
ان ا@حداث الفاجعة الجراية هناك تبS انه @ يمكن بلوغ السلم عبر(  : -الشهر. فحول الشرق ا@وسط قال 

 - -اـلصفقات اtـنفردة ومن باب اولى ـبواسطة اـلتدخل الـعسكري واـلوضع في هذه اtنـطقة @ يـمكن تـحسنه
(. ا@ بالجهود والجماعية لكافة ا@طراف اtعنية

لة وخارـجها الـخطة اـلسوفييتية بالترحيب وبـمزيد من قد استقل شعبنا الفـلسطيني داخل ا@رض اtحـت    ـل
اسر سها ا@خ ـي صريحات رئـي ذية وـت يان اللجـنة التنفـي عبر ـب ها  عبر قادـت التي  لـ م. ت. ف.  يد  الدعم والتأـي
ثابت واـلصادق واـtؤيد  -ـعرفات بأهـمية هذه الـخطة وعمليـتها، ـحيث تنـطلق من اـtوقف اـلسوفيتي اـtبدئي اـل

لحق شعبنا في الحرية وا@ستقZل.

 .أيها الرفاق اMعزاء

فردة ـعلى صفقاتها اtـن ية أن ـتفرض  ية اnمريـك يه اlمبرياـل الذي ـتستطيع ـف الوقت  إلى اnبد  قد انـتهى     ـل
ية اسقط اتفاـق الذي  طل  ناني الـب شعب اللـب ضال اـل شعوب17 - - شعوب اtنطـقة فـن كل  درسا ـل أيار يمـثل   - 

ارسة عود مـصر tـم يد لـت كامب ديـف ركام  سينفي عـنه  شعب مـصر العظـيم  قون ان  حن واـث  - - - -اtنطـقة وـن
 .دورها الوطني والقومي التقدمي اtناهض لZمبريالية والصهيونية

نا في ؤكد تـمسكنا بحـق تال. وـن تال من أجل الـق نا وفي ذكرى شهداء صبرا وشاتيZ نـعلن رـفضنا للـق    إـن
 -الكفاح من أجل الحرية ومن أجل أن @ يذهب دم الضحايا هدرا وكما كان سيل الدم الذي انهمر دفاعا
عن ا@تحاد السوفيتي ومZيS الشهداء جسر عبور إلى الحرية والطمأنينة واnمن لشعوب التحاد السوفيتي
صر اnكـيد وسيتوج بالـن هدرا  يذهب  لن  ضال  كل مـعارك الـن وفي   Zوشاتي صبرا  في  شهداء   -فإن دم اـل
سنظل نقاتل ولن نسمح nمريكا أن ت حول شعبنا إلى هنود حمر في هذا العصر. ولن يسمح شعبنا في
اnرض اtحتلة للمجرمS من أمثال كاهانا أن يطردوه من وطنه. وسنظل صــورة شعب فيتنام البطل الذي
صنع من دماء الشهداء في مجــزرة ماي @ي علم الحرية وا@ستقZل رمزا حيا أمام شعبنا. وسيظل نضال
وشعوب أمريكا الZتينية في كوبا ونيكاراغوا والسلفادور وتشيليل وشعوب اسياد افريقيا مصدر قوة ودعم
لنا ولنضالنا. وسندعم موقف اnحرار والشرفاء في أوروبا ضد محاو@ت أمريكا لفرض غطرستها النووية

وتعريض اnمن العاtي للخطر.
   ونحن واثقون بأن الدعم الذي يتلقاه شعبنا من الدول ا@شتراكية وفي مقدمتها ا@تحاد السوفيتي في
كافة اtجا@ت سيزهر فوق أرض فلسطS الحرة شجرة خضراء للحرية فبندقية الثائر في أيدينا لن تسقط

وغصن الزيتون في يدنا لن يجف. nننا نريد الحياة نريد الوطن. نريد الحرية ل�نسان في كل مكان.

عاش التضامن السوفيتي الفلسطيني
عاش التضامن السوفيتي العربي

عاش نضال الشعوب ضد الصهيونية واSمبريالية
والعنصرية اdجد والخلود للشهداء اMبرار

وإنها لثورة حتى النصر
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