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 مفوضية االعالم والشؤون الفكرية والسياسية

إن منطق الّسواء الناموسي الذي يستقيم به ميزان احلياة واالستقرار والتطّور لألمم والشعوب واحلضارات ال ميكن 

كربى ال ميكن هلا أن إال أن يعتمداحلق والعدل واخلري، وإال لكانت هذه احلضارة ومسرية البشرية جمّرد كذبٍة 

تؤدي إىل سعادة اإلنسان، بل إىل الضد من شقائه وهالكه، وإن املصيبة الكربى ليست يف القيم اليت ال جيرؤ 

أحدهم مهما بلغت وقاحته وغروره أن ينقضها أو يعارضها، بل حتى تلكم األمراض اليت ابتليت بها البشرية 

ا كانت تصرُّ على تزوير حقيقتها وتدويره حتت شعارات من هذه كالنازية والفاشية واليوم الصهيونية ، كّله

مكذوبة ومدعاة، وكان ما أدى إىل املزيد من جرائمها ،يقع يف الضالل مرة واجلهل حبقيقيتها واخلداع مبعسول ما 

قة تدَّعيه وتغذي به الدعاية والربوبوغاندا عنها، ومن جهة أخرى نفاق من يعرف حقيقيتها ألنه صورة عن حقي

 .نفاقه ومرضه الوجداني واالنساني وعطب ضمريه، ومن هذا الثنائي تقوم مصائب البشرية كّلها

 أيها األخوة واألخوات،

على مدى النصف االول من القرن املاضي وبريطانيا حتديدًا من إن ما مارسته القوى االستعمارية الكولونيالية 

ش، هو الذي كان الّسبب الرئيس يف تشكيل نكبة شعب فلسطني جرمية اخليانة والغدر واالعتداء واخلديعة والبط

وأرض فلسطني واقرتاف أبشع جرمية على وجه األرض يف التاريخ احلديث،فمن وعد من ال ميلك ملن ال يستحق 

وال ينتمي، إىل االستيالء على خريات فلسطني ونهبها واملشاركة يف لصوصية اللصوص، فهذه الدولة املسؤولة 

حدوث النكبة وغرسها يف الواقع املعاش تتحمل املسؤولية التارخيية واألخالقية واإلنسانية عن هذه  مباشرة عن

اجلرمية أبد الدهر، يف الوقت نفسه الذي ال زالت هذه الدولة حتتفظ مبنهوبات الذهب الفلسطيين وقوام وعماد 

 .اقتصاد فلسطني السليبة

واليات املتحدة االمريكية دور اجلرمية املزدوجة، فرعت عدوان ويف النصف الثاني من القرن املنصرم ورثت ال

الصهاينة املستمر على حلمنا وأرضنا ومقدساتنا، ومحت بسطوتها وقوتها السوداء هذا الكيان الصهيوني الغاصب 

الح عشرات املرات من عقاب اجملتمع الدولي احلر، باستخدام حق تعطيل العدالة الذي يسمونه الفيتو، وأمّدته بس

القتل والّدمار الذي سّلطه العدو على شعبنا ومناضلينا يف الوطن احملتل والشتات فلم يسلم جتّمع لشعبنا على 

فلم امتداد خارطة التشريد والتهجري والظلم الدولي من أسنة رماح هذا العدو احلاقد من ساللة مصاصي الدماء، 

ية، بل خرج يطارد خميمات شعبنا يف االردن وسوريا ولبنان يكتف العدو مبا قتل يف فلسطني حتت احلماية االجنليز

بأسلحة املوت األمريكية، كما تسلل كاللص يقتحم كلَّ كرامات دول النفاق ليغتال مناضلينا يف عواصمهم 

 .ويسّجل موساده وأجهزة قتله اجلرمية تلو اجلرمية، هذا هو العدو وهذا هو ديدنه وهذا هو سجّله األسود

 واألخوات، أيها األخوة

إن الظلم الذي حلَّ بفلسطني وبشعب فلسطني هو عار يف جبني هذه البشرية ال ميكن أن يغفل التاريخ صّناع هذا 

العار وال جالوزته وال املتسببني ببقائه وتغذية استمراره، وإن القيمة احلقيقية للضمائر احلرة ال ميكن أن تستقر 

ئر أواًل تشوبها شائبة ظلم من هذا النوع، ولقد سارت قيادة الشهيد ياسر يف أي موضع رفيع ال تكون فيه هذه الضما

عرفات متخذة مسلكًا جتاه القبول بتسوية سياسية هلذا اجليل الفلسطيين عرب ما بدأ تهيئته على أساس أنه حل 

القادمة مرحلي يفضي إىل قيام كيان سياسي فلسطيين سيد على األرض الفلسطينية يكون مبثابة جسر لألجيال 

لتحرير باقي الوطن الفلسطيين احملتل مبا وقع من نتاج ميزان القوى الدولي، هكذا بدأت مسرية التسوية 
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ومسلسلها وهكذا كان أساس ما مت متريره منها على اجملالس الوطنية الفلسطينية املتتالية قبل أن يتم جتميدها 

 .واختطافها وتصبريها

من مناضلي حركة التحرير على ألسنة أخوتنا السابقني دأ رفضنا يف املاضي ننا يف هذا التيار ومن حيث املبإ

ذا التصوير املبّسط السرتاتيجيا فلسطينية تقوم يف العاصفة ويف الكتيبة الّطالبية ه  «فتح»الوطين الفلسطيين  

املتانة والصالبة والرؤيا السليمة فضاًل عن أنها ال دالئل من التاريخ وتفتقر إىل أسس  «الضباب والوهم»على قاعدة 

على جناح منط من هذا النوع من العالج، ومارسنا قناعتنا الثورية والوطنية ضمن صفوف حركتنا مبا منحته 

ر أخوتنا قيادة احلركة اليت مل تقطع مع املناخ النضالي والكفاحي ومل تندلق ملسار تسوية مفضوح مما سّهل مسا

باألمس، وحنن اليوم نستمر على ذات الطريق الذي اتضح بشكل جلّي ال لبس فيه أن االسرتاتيجيا الوطنية 

الفلسطينية اليت تتخلى عن الكفاح املسلح أسلوبا أساس وعن احلرب الشعبية وسيلة أساس ال ميكن هلا أن حتقق 

لوهم اليت سارت ونضجت يف حمطة أوسلو املدانة املشؤومة أيَّ نتيجة تذكر، بل إننا ندعو إىل إسقاط اسرتاتيجية ا

وخبث أكلها بشكل واضح ال لبس فيه عقب استشهاد الراحل أبو عمار وفقدان القيادة املتسّلطة غري الشرعية وال 

 .املؤهلة والفاقدة ألبسط متطلبات التكتيك االنقاذي ملوقف منهار أصال 

 أيها األخوة واألخوات،

ال يف مشهد القضية الفلسطينية اليوم أن تصو  بع  اجلهات العربية واحلكومات الصغرية لقد بلغ سوء احل

اسرتاتيجيا للشعب الفلسطيين تسري خلفها قيادات فلسطينية تنطق باسم هذا الشعب زورًا وبهتانًا ، بل لعلها دفعتها 

أن تصو  مثل هذه االسرتاتيجيا  مجيعا ًِال متلك مل جترؤ لتعلنها وهي هلذا دفعا كي تتغطى مبواقف عربية 

واليت ساقتها جلنة متابعة املبادرة العربية برئاسة قطر  «التّسول والتوّسل»اخلبيثة الساقطة، إنها اسرتاتيجيا 

وحفاوة اجلامعة العربية إىل واشنطن لتعلن أركان وركائز هذه االسرتاتيجيا املختفية حتت عنوان قبول التبادل 

لفلسطينية، وهكذا ختتفي القدس من حّلهم املرحلي وتضيع الضفة من حّلهم املرحلي والسمسرة على االرض ا

ويقرب حق العودة من حّلهم املرحلي الذي بدأوه حتت شعار سلطة فلسطينية مقاتلة على أي شرب ينسحب منه 

ال أرض وال سيادة العدو من دون قيد أو شرط، وانتهى اليوم دولة غري عضو يف االمم املتحدة بال قدس وال عودة و

وال أي من عناوين أوراق التوت لتغطية عورة سياسة التسوية واسرتاتيجية التصفية السابقة، فما الذي سيغطي 

 !من قطرحتديدا  «نعاجية احلظائر»واليت سبقها إعالن  «التّسول والتوّسل»اليوم من أشجار التوت عورة 

وسوء مآله وخبث نفسه يف ما  هذا املعروض ه عليه مع سقم حاليا شعبنا العظيم، لقد داس العدو باكرًا ما عرضو

، فسّرع االستيطان وقضم األرض، وسارع التهويد للقدس ويا لشجاعة التنازل عن احلقوق! «سالم الشجعان »مسي 

وما حوهلا، وعّجل االبعاد واحلصار ،ببناء الكانتونات واجليتوهات للمدن الفلسطينية ، وخنقها باملستوطنات 

 «عقبة كأداء »أراده شارون اللعني مبواصفات ال  «لشريك»واجلدار، وقتل قيادة سالم الشجعان كي يفسح جمااًل 

قيادة تقبل بالتوّسل والتسّول وتقّر مبا أعلنه أخريًا اجملرم  «سالم اخلصيان»النه وكيان العدو أراد قيادة بها، 

نتينياهو بأنه ال جمال حلديث ال يعرتف فيه الفلسطيين بأن روايته التارخيية كاذبة فيبصم له على ما يريده من 

اصم كم يعطيه من زريبة لنعاجه ألن صراعه كما أعلن وبعد ذلك يتفاهم مع هذا الب «بيهودية الدولة »اعرتاف 

، هل بقي بعد ذلك من حديث ملرّوجي الوهم يف  !مع شعب فلسطني وليس صراع حدود «صراع وجود»هذا الدعّي هو 

 .التسوية والتصفية؟ حتى أن بضاعة التصفية خاصتهم غدت مرفوضة من هذا العدو
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 أيها األخوة واألخوات،

لسانه موضعة الصراع وأصله، فنعم هو صراع وجود بني شعب فلسطني العربي الضارب يف لقد صحَّح العدو ب

وبني شّذاذ اآلفاق من راكيب البحر تقذفهم أمواجه حيث شاءت، نعم إنه يف أعماق أرضه وترابه ،اجلذور السحيقة 

بل، وبني طارئني وعابرين راسخني يف الزمان واملكان والفضاء واحمليط واملاضي واحلاضر واملستقصراع وجود بني 

وساقطني إىل هّوة التاريخ وثقبه األسود، نعم إنه صراع وجود بني األجيال الفلسطينية اليت تصّر على حقها بالعودة 

وتربط مصري مستقبل األجيال القادمة عليها من شعبها مبا ينتهي إليه ترسيخ هذا احلق وإعالن وفائه ومتامه، 

سرت باكرا وانتهت منذ مدة مل حتتمل جيلني ليلهث يف تعزيزها مبستهجرين من وبني موجات العدو اليت احن

روسيا وافريقيا وآسيا ألنه فقد نهائيا األمل مبصري املستقبل وبدأ صراعه الوجودي يظهر للعلن، نعم إنه صراع 

الحقة هي القتال، وجود وإن الوسيلة الوحيدة اليت عادت لتكون هي املقبول األوحد عند شعب فلسطني وأجياله ال

 .إنها أوامر الرب، وإنها طريق النصر واحلسم ، وإنها ما ثبت أنه ال طريق سواه لتحقيق العدل ورفع اجلور

 

 أيها األخوة واألخوات،

إن التفوي  السياسي الذي منحه الشعب الفلسطيين عرب جملسه الوطين لقيادة الشعب الفلسطيين اليت مثلتها 

واليت قيادة الشهيد ياسر عرفات والشهيد احلكيم جورج حبش والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد الشيخ أمحد يسني، 

كيف نستعيد أرضنا وحنقق عودة : ل املركزياصطرعت فيها األدمغة واختلفت التعبريات يف اجلواب عن السؤا

 شعبنا ونستعيد كافة حقوقنا، قد انتهى اليوم بشكل واضح ال لبس فيه ومن على لسان العدو نفسه الذي أطلق

رصاصة الرمحة على اسرتاتيجيا الوهم والضباب كما اسرتاتيجيا التسّول والتوّسل الوليدة، وإن احلقائق اليت 

بنفسه من خالل خارطة صناعة واقع التهويد لفلسطني، أو من خالل صناعة على االرض صنعها اليوم العدو 

الذي يريده جمّرد كلب حراسة له، وإن املطلوب اليوم وبشكل حاسم هي ليس رفع قواعد  «الفلسطيين اجلديد »

شعب فلسطني من  ما العمل؟ ، كال ألن اجلواب متوفر وواضح ودللت عليه التجربة اليت دفع: السؤال التارخيي 

مضاعفًا أضعاف كثرية، بل إن املطلوب اليوم هو صياغة فلسطينية وطنية موحدة واحدة دمه وحلمه وعمره مثنها 

جلواب العمل، ألن العمل بات اليوم هو االسرتاتيجية اليت مت التخلي عنها يوما، إنها اسرتاتيجية الكفاح الوطين 

إنها اسرتاتيجية إسقاط كل ما مت مهره بتوقيع أضاع حقًا وأمات فضيلة الشامل، إنها اسرتاتيجية صراع الوجود، 

ليقيم مكانها زورًا وفحشاء وساء سبيال، إنها اسرتاتيجية الكفاح الواعي حلقيقة العدو وكيفية قهره، اليوم تستحق 

يجية هذا الكفاح، فلسطني مؤمترًا شعبيا وطنيا عاما يف كل أماكن وجود الفلسطيين لتشكيل برنامج تنفيذ اسرتات

 .قطعته سياسات الوهم واخلذالن  ما وصَل  وتعبئة كل طاقات أبناء شعبنا على هذا الطريق الذي بدأ للتوِّ

عائدون يا صفد ويا لد ويا أيها الكرمل ويا أيتها ....عائدون يا يافا...عائدون يا حيفا...عائدون يا قدس

سننتصر ...ام املاجدات أو على تراب العاصفات الالهبات يتشّكل اليومجيلنا العائد إما يف أرح...عائدون قريبا ...الرملة

والساهر يرقب سنعود ألمسياتنا وحلصادنا ولقمرنا املنتظ ر ...وسنعود ألرضنا ولبيوتنا ولقرانا ولسهولنا ولودياننا

  هذه العودة اليت هي ال بد آتية وإننا حتما ملنتصرون،،،،،،،،،،،،،،


