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 هكذا تبدأ ا%رحلة

هكذا تنتهي
كل يوم شهيد

كل طفل يجيء يضيء اهازيج ايامنا
وتبتسم القنبلة
ثم يعلو النشيد
" فلسطM داري

فلسطM ثاري 
 "فلسطM ناري الى ان اعود

-2-

صفية اوهام ـت راكض خـلف  صهيوني اـل ريالي اـل زمن اYمـب في اـل شاوير  شط ـم وحتى حـمام اـل رامة  نذ الـك ـم
 .الثــورة الفلسطينية ا%سلحة. تعددت اYسلحة واYدوات والوجوه واYقنعة اY ان القرار كان واحداً والهدف

ً  كان محددا

كل نظام تتواجد فيه الثــورة الفلسطينية ا%سلحة عليه ان يقوم بتصفيتها. وكل نظام يرفض او يعجز عن".
 هذه ا%همة سنقوم نحن بتصفيته"

1970 قرار امريكي

وحM تحدى النظام السوري هذا القرار وتدخل %ساندة الثــورة في ايلول اYردن اYسود تمت تصفيته في
 .تشرين على يد حافظ اYسد
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الوطن. الى  سجادة للعـبور  وفرش رمـوشه  والدفء.  بالــورد والزيـتون   Mشيخ ذراعـيه ا%حمـلت ومد جـبل اـل
الدور جدران  ثــورة. واحـتضنت  سيم اـل رية. وامتsت اـلصدور بـن لوب الـعشق للـح نان ـق نوب لـب في ـج وتفـتحت 

 .بعشق وحنان انفاس الثوار. وتألق في ارجاء الكون ا%شوار

Mب ...لبنان فلسط
Mدم واحد في العرق Mشعب Y بلدين شعب واحد Y لد واحد. .. 

 :وارتفع الصراخ اYمبريالي الصهيوني

" "Yكل نظام تتواجد فيه الثــورة الفلسطينية ا%سلحة عليه ان يقوم بتصفيتها بتصفيتها بتصفيتها وا... ... ... 
ومن بM دماء شهداء الفردان كمال ناصر ، وابو يوسف وكمال عدوان نمدد الحصار حول شاتي| وصبرا

 .من جنود النظام اللبناني فجاء الرد الشعبي معلنا وYدة الحركة الوطنية اللبنانية ا%سلحة

 .وارتفع الصراخ اYمبريالي الصهيوني

" ... ... ... ... " وكل نظام يرفض او يعجز سنقوم نحن بتصفيته بتصفيته بتصفيته

 وايضـاً على يد حافظ اYسد
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! الثــورة الفلسطينية ماذا تعني ؟ ... 

 .سؤال يعرف اYجابة عليه الكثيرون كل على طريقته ولكن اYمبرياليM والصهاينة وعم|ئهم هم اكثر فهمـاً
 !! لحقيقة الجواب من بعض اYمناء العامM لدكاكM النضال

 الثــورة الفلسطينية تعني

 : .اوYً قرار وطني مستقل نابع من ارادة غير تابعة وY خاضعة وY موجهة اY من الشعب الفلسطيني

 : ...ثانيـاً هدف واضح هو فلسطM الحرة ورفض اYعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود على حساب
 .الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

 : .ثالثـاً كفاح شعبي مسلح يستمر استراتيجية وليس تكتيكـاً. ولن يتوقف اY بتحقيق آمال واهداف الشعب

 .هكذا يفهم الثوار الفلسطينيون ثــورتهم واركانها الث|ثة

ويدفعون ثــورة  اركان اـل تدمير  الى  هذا فـهم يعـمدون  ؤهم وـل صهاينة وعم| رياليون واـل وهـكذا يفهمـها اYمـب
 .بعض اYمناء العموميM وا%نتفضM ا%رتعشM لخوض صراع وهمي بM يمM ويسار

وخاض نظام السادات تجربة اYعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود على حساب الحقوق التاريخية
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 . .لشعب فلسطM فمات خائنـاً

وخاض حافظ اYسد تجربة تجريد الثــورة الفلسطينية من اسلحتها. مرة بالقوة وبتجريد الحم|ت ا%سلحة
 :والردع ا%دعوم، ومرة بالحيلة وا%راوغة ونسبة السبعة في اYلف وغيرها من النسب. وارتفع صوت الناس

 قوموا ادرسوا التاريخ ومنه اتعلموا"

معكم بنادق تقدروا تتكلموا
وان يوم %يتو الس|ح وخبيتوه

راح تندموا وزي الغنم تتلملموا"

 ...وجاء العدوان الصهيوني اYكبر %ساندة حافظ اYسد وتحقيق ما عجز عنه. وخرج ا%قاتلون من بيروت ولم
ما ـعجز حافظ اYسد ليـحقق  وجاء  قرار الفـلسطيني ـمستق|ً  وظل اـل عدوان  وسقط اـل س|حه  احداً  لق   ... ..ـي

و .العدوان عن تحقيقه. بمصادرة القرار الوطني الفلسطيني ا%ستقل
الة قة العـم في تغطـية حقـي ها  شلت جميـع فة ـف شعارات زاـئ حت  سطينية وـت ساحة الفـل داخل اـل له عم|ء  وجد 

والعم|ء.
 وبقي القرار الوطني مستق|ً

 وتصاعد الكفاح ا%سلح في اYرض ا%حتلة

ورفضت منظمة التحرير اYعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود.
وجاءت الطائرات الصهيونية واYمريكية الى حمام الشط هادفة سحق القيادة الفلسطينية ا%تمسكة بالقرار
الدم الفـلـسطيني والتوـنـسي ـعـلى ارض اـلـوفاء وت�s دم اـلـشهداء: الوطني الفـلـسطيني اـ%ـستقل واخـتـلط 
هم من  عداء يعـرفون جـيداً  Yنـاً ان ا واخوانهم معـل ابو محـمود، فتـحي عـلي  شكيب.  نور   .. ...شـاستري ، 

 اعداؤهم وان معنى الثــورة الفلسطينية يعرفه الصهاينة واYمبرياليون وعم|ؤهم.

ولكن اركان الثــورة الفلسطينية اصبحت معروفة اكثر ومقدسة اكثر واكثر عند كل فلسطيني.
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وفشلت كل محاوYت اYمبريالية والصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية والثــورة الفلسطينية. حاولوا جعلها
قوم كالـقضاء رماد ـي حت اـل من ـت نات  شه اللـع فانطلقت طائرايمطررـي ها  ية لتتخـلص مـن شكلة ل|نظـمة العرـب ـم
مة العرـبـية ـمـشكلة Yفي ـقـلب ا ووجوده   ..واـلـقدر ويـتـجه داـئـمـاً ـنـحو فـلـسطM ليـجـعل الـكـيان اـلـصهيوني 
راحل كل ـم في  ثــورة  ضد اـل ية  ها اYرهاـب كا حملـت شنت امرـي  Mديد ـمصالحهم. وـح رياليM وـمصدر تـه ل|مـب
حم|ت التصفية كان الجواب يأتي اوضح ما يأتي من قلب اYرض ا%حتلة، من ضمير الجماهير الراسخة
عدو ا%ـحتل وما اناة اـل ما مـع هي واـن ها  ية، ـليس ـفقط معاناـت اناة اليوـم يران اYحت|ل التي ـتعرف ا%ـع ـتحت ـن
 ..يلحق به من اهوال نتيجة الكفاح الشعبي ا%سلح الذي يستهدف افراده ومعنوياته واقتصاده ا%نهار ويظل
قائداً لنـضاله وممث|ً داخل اYرض ا%حتـلة بتمـسكه الـحازم بمنظـمة التحـرير الفلـسطينية  شعبنا العظـيم 
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رياليM واـلصهاينة ضربات اYمـب في مواجـهة  الدرع اYصلب  شعب العظـيم  هذا اـل ظل  له ـي  .شرعيـاً وحـيداً 
دارس شعبنا الـحر ا%نتـصر ا% سيبني  ؤامرات، وعليـها  كل ا% ستتحطم  صموده  صخرة  وعم|ئـهم وعـلى 

 .والجوامع والكنائس لتعلوا في القدس ا%قدسة راية الحرية عالية خفاقة الى اYبد

 وانها لثورة حتى النصر
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