
  

واعلنت صيدا اكتمال النصاب

للغابة لغة تجمع بE حفيف ا%زهار وعطر ا%وراق وتنسج من صخب العشاق وهمس الثوار حواراً % يبدأ
 قبل نهايته.

في ا%وراس شعبية  بالحرب اـل وتذكر  ووصايا  ايا  في ا%فق حـك شر  ية تـن الدورة وا%ودية الذهـب  .. .. .وتدور 
وبفن الوحدة بE الثوار وبE الناس.

 . وتنتشر ا%سئلة احاجي وعaمات استفهام

من وصل اليوم من الشام؟
هل دخل التموين ؟
 ماذا صرح خدام ؟!

هل خرج من السجن عصام ؟
هل حقـاً سيجيئون لتشويش ا%فكار وتخريب الحوار ؟

 حصار حوار حصار

حوار حصار حوار
aالحلوة وتشهد صيدا سوق عكاظ يتمترس خلف شظايا غطت شاتي Eفي ع Eوتكتظ سقيفة بني فلسط.. 

الذئاب لحـضور عبر كـمائن  رشيدية  سلل مـندوبو اـل لة، وـت اهل ا%رض اwحـت حة ارادة  والبرج باجـن  ..صبرا 
 .دورة صمود اwخيمات

 وحضر من حضر

وغاب من غاب
 .واعلنت صيدا اكتمال النصاب

شعاع من دائرة الـشمس  ابواب الحـقد اwـستــورد واwـفروض. ونـطرد   .. ..بـاسم ا| بـاسم فلـسطE نغـلق 
 .كراهية الذات ونعلن ابليس صباحـاً ومساء وعلى كل الصفحات ونعلن باسم الشعب افتتاح الدورة الثامنة

 . . عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني دورة اwحبة وا%ستقaل والصمود ، في بلد اwليون ونصف شهيد

 :نفتتحها على نغم الشهيد

 فلسطE داري

 فلسطE ناري

فلسطE ثاري
 .الى ان اعود
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وكما اعلن جيش التحرير الوطني الفلسطيني استنفاره الشامل لحماية اwخيمات في لبنان من العدوان ،
استنفر جيش الجزائر البطل بكل اسلحته البرية والبحرية والجوية لحماية اwمثل الشرعي والوحيد للشعب
فداء والـعطاء وسدت رياح التـحرير  . .الفـلسطيني من أي تدخل او عدوان واحـتضنت بaد اـلشهداء رموز اـل
لة نة. وانـتهت مرـح  .كل الدروب في وجوه اـwخابرات والعمaء واخذ اـلحوار الوطني ـمجراه في امن وطمأنـي

 :حوار الطرشان وغنى الحادي

الصح واضح واwخبى بان
واwرحلة كشفت عمى ا%لوان

يا محاور اللي قراره مش بيده
ضيعت وقتك في حوار طرشان
 ..وسقط الحصار وزبط الحوار

 وحضر من حضر

وغاب من غاب
وواعلنت صيدا اكتمال النصاب

 . سقطت ا%قنعة اwزيفة

فردة جار اـلصفقات اwـن الذهول ـت واعترى  واضحـاً  عدو  واضحـاً واـل واضحـاً والـخصم   .. .. . .واصبح اـلصديق 
بات في حـل سقطون  حترق فـي ها ـت ا لعـبوا علـي wالتي طا جزئة  رقة والـت هم حـبال التـف بام اعيـن شاهدون  وهم ـي
اصبح يـمر الى فلـسطE ا%رض فلـسطE الـشعب ، فلـسطE القـضية  فالعبور   . .الـسيرك عـلى وجـهوهم 
شعبي سور اـل فع اـل سطينية وارـت اسمها منظـمة التحـرير الفـل واحدة  وابة  وعبر ـب واحد  عبر  من ـم اريـاً   . .اجـب

 .اwلتزم في وجه كل محاو%ت البدائل وروابط ا%حذية الصهيونية وبقايا ا%نقاذ اwحتاجE الى انقاذ

الروح الوطـنـية الفـلـسطينية ـعـلى اـلـصغائر كانت للكـبـرياء دورة ارـتـقاء   .ودورة اـلـصمود واـلـشموخ وا%باء 
 .والكبائر فحE يعالج الفلسطيني الكبير جرحه برحيق الزعتر وهدوء الزيتون تصبح مرارة اwيرامية سوط
 .عشق فلسطيني يعصف باوبئة الفرقة والتشرذم وا%نانية ويعانق الكرمل مرج بن عامر عبــوراً الى اريحا
وسهولها ها  سطE جباـل عن فـل سطينية اwـسؤولة  اقة ا%رادة الفـل ما ـب قب ملمـل الى الـن حر  اريج الـب  .. ..باعـثـاً 

 .. :وا%رض ما بيحرثها ا% عجولها ويغني الحادي وهو يضمد الجراح

بE ا%هل في الثــورة طبل ودف
لكن تناقضهم بيضل عالرف

واللي بيعامل اخوته زي العدو
 بيحط حاله والعدو في صف

وظل الباب مفتوحـاً بارادة ومقدرة وطنية تنتزع اشواك الخصوم وا%عداء كشوكة فلسطينية يمكن استغaلها
 .لتشك اصبع طفل فلسطيني

ية وقوـمية تـجعل فـلسطE الـقضية فوق كل خaف ـعربي او دولي بارادة وـمصلحة وطـن باب مفـتوحـاً   .وظل اـل
سطيني ضال الفـل خدم مـصلحة الـن ما ـي دسة ـب مة مـق ية مـه نا العرـب في امـت صدع  مل عـلى رأب اـل وتجـعل الـع
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هدف ضرورية لتحقـيق اـل صف اداة  وحدة اـل من  الذي يجـعل  والكـفاح اwـسلح، وتحقـيق التـضامن العـربي 
Eتراب فلـسط هدف التحـرير والـعودة وتقـرير اwـصير واقـامة الـدولة الفلـسطينية اwـستقلة عـلى   ..الـواحد. 

 .وعاصمتها القدس الشريف

 .. .. .. ..الطريق الى القمة العربية القادمة ابتدأت من صبرا من شاتيa من برج البراجنة من عE الحلوة من
لة  ..اـلرشيدية من مـغدوشة. رشقت الدرب عبر مـخاضة الدم اـwتألق وا%رادة اـلصلبة لـجماهير ا%رض اwحـت
الوطني صيانة اـلـقرار  اجل  من  وحدة الـقـواعد اwقاـتـلة   .وwحـقـقي اـلـوحدة الوطـنـية اwـسلحة عـلى ا%رض 
ـرير ـسلح لتـح wـشعبي اـ ـفاح اـل ـصعيد الـك ـلة وـت ـسطينية اwقاـت ـية الفـل وصيانة البندـق ـستقل  wـسطيني اـ  .الفـل
 . ..فلسطE وبدأت كرة الوحدة الوطنية بنواتها الشرعية الصلبة تتدحرج في مخاضات ا%لم اwوحشة تكبر
يـاً سطينيـاً وعرـب التي حقـقت فـل صحة والعافـية  اخات اـل في مـن وحدة  عزز اـل الدم والكـفاح وـت كبر وتتعـمد ـب وـت
جزائر ، وتونس واـل براغ وـموسكو  في  يون  رموش الـع وثائق ـمصاغة ـب في  رية الـنضال اـwستقبلي  يـاً نـظ ودوـل

 ..وتكبر الكرة ويأتي الناس الى الجزائر افواجـاً وزمراً

 حتى اذا جاءوها

 . وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سaم عليكم طبتم فادخلوها خالدين"

"  . وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا"

 )صدق ا| العظيم(

 .وزمراً جاءوا الى منظمة التحرير الفلسطينية التي باركها ا| وسيجها بثaثة اسوار

عن آرب خـارجة  w لون من الـت رارها  ية وا%حـتواء ويحـمي ـق من الخـضوع والتبـع ها   :سور ا%ستقaلية يحمـي
ارادة الشعب الفلسطيني.

سور اـلحق الفـلسطيني اـwقدس في فـلسطE ، الذي ـيرفض ا%عتراف ـبحق الـكيان اـلصهيوني في اـلوجود
اwقدسة.على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته

وسور البنادق اwقاتلة والسواعد اwكافحة التي تؤكد على استمرار الكفاح اwسلح وتصعيده الى ان تحقق
 .اهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته

التي عد ا%خر فا%صوات  واحدا ـب اسوار اwنظـمة  استهدفت  التي  ية  لك الهجـمات اwتتاـل صدفة ـت كن   .لم ـت
ارتفعت مع مدافعها وبدائلها عن اwنظمة لتقوض سور ا%ستقaلية وتضع في جيبها قضية فلسطE ورقة
تلعبها wصلحة اقليمية على حساب ا%من القومي، وجدت الصدى عند اولئك الذين حاولوا تدمير سور الحق
Eرهاب مـطالب هم اwنظـمة با% غات ا%رض يـت اصواتهم بـكل ـل سور الكـفاح اwـسلح وارتفـعت  سطيني   .الفـل

كا242 با%عتراف بالقرار  . _ وبالتخلي عن الـكفاح اـwسلح من ـقبل اwنـظمة ، حتى يـمكن ـتسويقها في امرـي
الدولي ؤتمر  wالى ا سم الخـياط  من  اسوار الحمـاية وتـبدأ مرحـلة الـعري والعـبور   -هـكذا وبـعد ان تـهدم 
باwواصفات ا%مبريالية تحضر اwنظمة شاهد زور بصفتها اwمثل السري والوحيد اwطلوب منه التنازل عن

 ... :الحق التاريخي للشعب الفلسطيني ، ثم يلقى بها الى جهنم وبئس اwصير وغنى الحادي

يوم الحصاد،
 ياما ذياب انيابها تشرخ الريح

 لكن فشر

 الساعداللي رافق الديناميت
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وبدمه انتصر
مابينكسر

في وداعـاً بريجنـسكي تتـحـطم  مؤتمر الـرباط واحaم بريجنـسكي  في   ,. ..وـكـما تحـطـمت احaم كيـسنجر 
جوهر يوم فـهي  عد  ومـاً ـب اسوار الحمـاية ـي عزز  في فلكهـما وتـت يدور  ومن  ريز  غان وبـي جزائر احaم رـي  . .اـل
اwيثاق الوطني الفلسطيني ومبادىء واهداف واساليب حركة فتح وكل الفصائل الوطنية اwنضوية في اطار

 .منظمة التحرير الفلسطينية

 . .وما جاءت هذه ا%سوار من فراغ ولكنها اسوار الحماية من ا%مبريالية والصهيونية والعمaء انها الحامي
ً  . .من يأجوج ومأجوج العصر يتصلب بالحديد الفلسطيني اwفرغ عليه الزيتون قطرا

وما استطاعوا له نقبا"فما استطاعوا ان يظهروه"
صدق ا| العظيم

وانها لثــورة حتى النصر
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