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  رة وطـن ذاكـ

  سري القـدوة 

  مقاالت سياسية 

  
  ٢٠٠٥: الطبعـة األولـى 

  :الغـالف للفنـان 

  :منشـورات
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  إهداء 
  

  

  ..إيل الزعيم اخلالد ياسر عرفات
  ..ستقاللأيل شهداء احلرية واال

معا وسويا  علي الدرب من اجل فلسطني 
  حرة عربية
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  ويستمر املسلسـل الدمـوي
  

  

التعنت اإلسرائيلي يدفع باستمرار حالة العنف واستمرار شارون برغبتـه             

الدماء واتجاهه نحو التطرف واليمين اإلسرائيلي يعزز        المندفعة للقتل وسفك  

 بالمنطقة إلى الدمار الشامل ويعيد احتالل       خطورة بالغة تجاه المستقبل ويدفع    

األراضي الفلسطينية معتقداً بذلك أنه يرغم الشعب الفلسطيني علـى القبـول            

بالشروط واإلمالءات اإلسرائيلية التي ال تلبي طموحات الشعب الفلـسطيني          

  .. والحد األدنى من برنامج الكفاح الوطني

واصلة للقتـل والمطـاردة     إن استمرار حكومة شارون بهذا المخطط وم         

للفلسطينيين ومالحقتهم يعني أن حكومة شارون هي حكومة إرهابية تمارس          

اإلرهاب المنظم بحق شعب أعزل ال يمتلك أدنى مقومات التوازن العسكري           

أو التكنولوجي في حرب غير متكافئة أصالً معلنة من الطرف اإلسـرائيلي            

الحتالل بتنفيذ مخطط الحرب    على الشعب الفلسطيني وأن استمرار حكومة ا      

على الشعب الفلسطيني يدفع بالمنطقة إلى الدمار الحتمي ويعيق فرص التقدم           

باتجاه خلق جبهة سالم فلسطينية قوية ومتينة وحفظ األمن والهدوء بالمنطقة           

 تتطلـب تعزيـز     نعيشهاإن المرحلة التي    . وال يعزز أدنى شروط التفاوض    

 وحدة الصف الوطني واإلسالمي الفلـسطيني       الجبهة الفلسطينية والعمل على   

ورص الصفوف لمواجهة االحتالل والدمار الشاروني ألن شارون مـستمر          

في ارتكاب المجازر ولن يتوقف من الزحف باتجاه تدمير البنيـة األساسـية             

للشعب الفلسطيني فهو ال يريد لهذا الشعب أن يعيش بأمن واستقرار وال يريد             

رات شارون هي شعارات دموية تـدعو إلـى قتـل           دولة فلسطينية وأن شعا   

الفلسطينيين وتدمير أي أساس للدولة الفلسطينية واسـتمرار حالـة العنـف            



 ٦

واإلرهاب الشاروني هي استمرار لمخطط القتـل والتـشريد التـي تلحـق             

إن هذا اإلرهاب الذي يمارس يوميـاً بحـق الـشعب           . بالعائالت الفلسطينية 

 الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وال معنـى        الفلسطيني يجب أن يتم التدخل    

الستمرار انفراد شارون وحكومته بأعمال القتل سوى االنحيـاز والتواطـؤ           

األمريكي مع حكومة االحتالل في تنفيذ أوسع مخطط لها لتـصفية الـشعب             

  ..الفلسطيني وتركيعه وإذالله

ب للمنطقـة    إن لغة العربدة والقوة التي تستخدمها حكومة االحتالل لن تجل           

األمن واالستقرار وستدفع بمزيد من أعمال المقاومة وتكريس نهج عـدائي           

إن االحتالل اإلسـرائيلي لألراضـي      .. بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي   

الفلسطينية هو األساس في تفجير الصراع واستمرار العـدوان واالحـتالل           

نبين وهذا ما تتحمـل     للمدن الفلسطينية يدفع إلى مزيد من الضحايا بين الجا        

نتائجه حكومة االحتالل فهي التي تعتدي وتحتل األراضي الفلسطيني وهـي           

التي ترتكب المجازر الدموية القاتلة بحق الشعب الفلسطيني ويجـب علـى            

االحتالل أن يرحل عن األراضي الفلسطينية لضمان األمن والسالم والهدوء          

  .. بالمنطقة لكال الشعبين

قيقي هو سالم الشجعان وأن لغة السالم هي مـنح الـشعب            إن السالم الح     

الفلسطيني حقه إلقامة دولته وتقرير مصيره على أراضيه بعيداً عن إرهاب           

  .حكومة االحتالل الذي يقوده شارون بحق الشعب الفلسطيني
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  فجر االستقالل الفلسطيني
  

  

لية من ساحة المنار فـي رام       كلما اقتربت الدبابات والمجنزرات اإلسرائي       

اهللا نقترب من النصر المؤكد فها هو فجر االسـتقالل الفلـسطيني قـادم ال               

ها هو شارون وحكومته يركعون أمام عظمـة عطـاء الـشعب           .. محالـة

  .. الفلسطيني وصموده وإرادته 

نحـو  .. إن االنتفاضة اليوم تسير بخطوات واثقة نحو الدولة الفلـسطينية            

حيث أثبتت االنتفاضـة قـدرتها علـى الـصمود          .. نتصار القادم بشائر اال 

والبطولة واالنتصار فكانت حلقة مضيئة فـي تـاريخ الـشعب الفلـسطيني             

وعبرت عن أماني وتطلعات شعبنا مجسدة صورة نضالية بطولية نفخر بها            

بين األمم ونعتز بأن هذا الشعب العظيم فجر انتفاضته واضعاً حداً لمهاترات            

فاليوم االنتفاضـة   .. الزائفة والخداع والمراوغة والكذب اإلسرائيلي    التسوية  

الفلسطينية تستند إلى الفعل النضالي والعطاء الشعبي الفلسطيني المتواصـل          

ولم تعد خطوات مارقة أو عابرة في حياة الشعب الفلسطيني بل هي تـاريخ              

قتـرب مـن    ي.. لهذا الشعب العظيم الذي يقترب اليوم من الدولة الفلسطينية        

  .. بشائر النصر

إن االنتفاضة الفلسطينية حققت أهم مقومات النضال الفلسطيني فجـسدت             

الوحدة الوطنية بين كافة القوى والفصائل الفلـسطينية فجـسدت طموحـات            

فها هي االنتفاضة الفلسطينية تفقد اإلسرائيليين رؤيـتهم        .. الشعب الفلسطيني 

والتخريب واالعتداء العـدواني علـى      السياسية ويمضون في القتل والدمار      

الشعب الفلسطيني فإن مشروع االحتالل هو مشروع فاشل وخاسر وخاصـة        

على الصعيد السياسي واألمني فها هي االنتفاضة الفلسطينية تسير بخطوات          



 ٨

واثقة نحو تحديد رؤية النصر الفلسطيني القادم وتطبق نموذج نضالي متقدم           

مسيرة الكفاح والحرية والتحريـر وإقامـة       يكفل للشعب الفلسطيني مواصلة     

الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن خيار المثابرة واإلرادة والعزيمـة التـي ال            

إن .. يمكن أن تنال منها مجنزرات ودبابات وطـائرات المجـرم شـارون           

االحتالل هو االحتالل يبقى عنوان اإلرهاب والقمع وهؤالء أطفال فلـسطين           

ية والعزيمة التي ال تلين فهم أصحاب مشروع الدولة         هم أصحاب اإلرادة القو   

القادمة وهم أصحاب الرؤية الثاقبة الواقعية التي تحقق االنتصار العظيم لهذا           

  .الشعب البطل
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  املثلــــث الدمــــوي  
  

  

 الحكومـة   أن شارون فهذا يعني     رأسهم يجتمع نتنياهو وموفاز وعلى         أن

 اإلرهاب أقطابعلى    تسير في اتجاه المثلث الدموي الذي يرتكز       سرائيليةاإل

 التي يقودها متطـرفين إرهـابيين       اإلسرائيلية المؤسسات   إرهاب اإلسرائيلي

واسـتخدموا التـدمير والقتـل      .. أشكاله والدمار بكل    اإلرهابقتلة مارسوا   

نيين  واالعتداء الوحشي علـى الفلـسطي      األراضيونسف المنازل ومصادرة    

 .. اإلسـرائيلي  وتجويعهم واستمرارا لسياسة االحـتالل       إرادتهمبهدف كسر   

 بشكل متعاقب ومتتالي يعبر عـن       إسرائيلفهذا النهج الذي تمارسه حكومات      

 التفـاوض   إلى والدمار وال تسعى     اإلرهاب لغة   إال ال تعرف    إسرائيليةعقلية  

ـ واالستفادة من التجارب السابقة لوقف سـفك دمـاء            اإلسـرائيلية  اءاألبري

 اإلسرائيلية السياسة   أقطاب هذا هو النهج الدموي الذي يمارسه        ..والفلسطينية

 شارون يعني استمرار حالة الحرب المـدمرة        رأسهمونتنياهو وموفاز وعلى    

  ..والتنكيل بالشعب الفلسطيني دون رحمة 

 إلـى  مطالب اليوم بوقف هذه المجازر والتطلـع         اإلسرائيلي المجتمع   إن    

سالم عادل وشامل من خالل حسم المعركة االنتخابيـة وليـذهب شـارون             

 المنظم بحق الـشعب     اإلرهاب الجحيم فهم قتلة مارسوا      إلى سياسته   وأقطاب

 االنتقام الجماعي من الشعب الفلسطيني      إالالفلسطيني وال يرغبون في تحقيق      

 ريـاء األب المـنظم بحـق      اإلرهـاب واستمرار حالة العداء الدائم وممارسة      

 اإلسـرائيلية  حسم المعركة االنتخابية لصالح قوى الـسالم         إن ..الفلسطينيين

 فرصة حقيقية لوقف سفك الدماء والتواصل التفاوضي بدال مـن           إيجاديعني  

 التوصل للغـة الـسالم      إلىلنسعى  ..  والدمار والقتل وسفك الدماء      اإلرهاب



 ١٠

ار والقتل فالمرحلة ال    الدائم والشامل بعيدا عن استمرار العمل الهمجي والدم       

. تحتاج لمزيد من العنف وممارسة العدوان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني           

 بإنهاء وتقويتها يعني    اإلمام إلىالسالم والدفع بعجلة السالم       تقوية عناصر  إن

 المثلث الـدموي    أقطابمرحلة طويلة من العنف استمرت في ظل ممارسة         

  .دماء بحق الشعب الفلسطيني والقتل والاإلرهاب أعمالمزيدا من 

  
١/١٢/٢٠٠٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١

  

  الليكود اإلسرائيلي ومعارك الدم
  

  

 ويعزز من   اإلرهاب شارون رئيساً لحزب الليكود يكرس عناصر           انتخاب

العمل القمعي الذي يستهدف تعريض حياة أبناء الشعب الفلـسطيني للخطـر            

ن سياسة شارون اتصفت بالدمويـة      فإ.. والقتل والتصفية واإلبادة الجماعية     

وال يمكن للمجتمع الدولي استمرار ممارسة حالة الصمت والتخـاذل           والقتل

 التـي   اإلسرائيلي اإلرهابي المسلسل الدموي الشاروني وأقطاب العمل       إزاء

 الذي يهدف إلى ضرب     واإلرهابييتزعمها أرائيل شارون بأسلوبهم القمعي      

ـ      ي جديـد يـستمر خاللـه االحـتالل         عملية السالم وفرض مخطط احتالل

 والتنكيـل باإلنـسان الفلـسطيني       ااإلسرائيلي بفرض الحصار على شـعبن     

إن إرهاب حكومـة االحـتالل      .. إرادتهواضطهاده وضرب صموده وكسر     

 انتخاب شارون لقيادة حزب الليكود ، هذا الحزب الذي يعد مـن             إعادةيعني  

إسرائيل منذ نشأتها ، فإن هـذا        في تاريخ    إرهابااألحزاب الدموية واألكثرها    

العمل اإلرهابي القمعي يهدف إلى مزيد من أعمال القمع واإلبادة الوحـشية            

إن . والتصفية لهذا الشعب المناضل الذي يتطلع إلى العيش بحرية واستقالل           

االحتالل اإلسرائيلي هو احتالل قاتل وقمعي وال يمكن له أن نـستمر بهـذا              

 أن يكون له ما يريد من اسـتمرار حالـة القمـع              وال يمكن  اإلرهابيالنمط  

 والتنكيل وإعادة احتالل األراضي الفلسطينية وفرض واقع قمعـي        واإلرهاب

إن االحتالل اإلسرائيلي هو المحرض األكبر ،       .. احتاللي وهيمنة بهذا الشكل   

 األكبر  اإلرهابيوهو الذي يمارس القمع والتنكيل واإلبادة بدم بارد وبتخطيط          

إن ممارسة أعمال القمع والقتل والتدمير بحق أبناء شـعبنا          ..  شارون القاتل

يعني الدفع بالمنطقة إلى الهاوية والدمار الشامل والحرب الدموية التي تخلف           



 ١٢

إن أعمال القمع والقتل والتدمير     . الدمار للشعب الفلسطيني واإلسرائيلي معاً      

ة هي أعمال تعبر عـن      التي يمارسها الجيش اإلسرائيلي بالمناطق الفلسطيني     

 المتحـدة  األمـم وحشية االحتالل وهمجية الجيش اإلسرائيلي وقد رفـضتها         

وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية الدولية عن إدانتهـا لهـذه           

   ..الممارسات 

 المتكررة بوقف العـدوان     األوروبية الدولية والمطالبة    اإلدانةوبالرغم من      

ووقف المجازر ودعوة الحكومة اإلسـرائيلية إلـى        على الشعب الفلسطيني    

 أن  إالسحب الجيش اإلسرائيلي من المدن والقرى والمخيمـات المحتلـة ،            

 الفلـسطيني   األراضـي االحتالل يستمر في فرض واقع احتاللي جديد على         

ويستمر أيضاً شـارون وبعـد      ..  السالم اتفاقياتضارباً بعرض الحائط كل     

زب الليكود في ممارسـة دعـم احـتالل المنـاطق            انتخابه رئيساً لح   إعادة

الفلسطينية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني فهذا االنتخاب ال يمكـن           

واألمن وال يمكن أن يكون هناك سـالم مـع           له أن يعيد المنطقة إلى الهدوء     

  ..رجل الدم والقتل اإلسرائيلي أرائيل شارون
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  الشهيد عاشور سامل
  

  



 ١٣

أنه التاريخ الفلسطيني يقول لالحتالل لن نركع، لـن يرهبنـا نـسفكم             وك   

لن تقتلعونا مـن    .. للمنازل، وهنا على األرض باقون، وفي بيوتنا صامدون       

أرضنا، وال يمكن أن تنالوا من صمودنا، هكذا كان عاشور سالم البالغ مـن              

رادة  عاماً صامداً في بيته عنواناً لمعركـة البقـاء والـصمود واإل            ٧٠العمر

  .. الفلسطينية

كأنه القدر الفلسطيني والـصمود والبطولـة والعظمـة وروح العطـاء               

هكذا كانت إرادته أقوى من الجالد عندما كرس حياته في مناهضة           .. الوطني

االحتالل، وكان صامداً رافضاً لألوامر العسكرية اإلسرائيلية، معلماً الجنـود    

ء الوطني والخلود والبقاء وحب الوطن،      اإلسرائيليين دروساً في معنى االنتما    

إنه هـذا   .. حيث رفض أن يركع، وكان له اإلصرار والبطولة ولحن الخلود         

الرجل العجوز الذي رحل تاركاً معنى وطـن كبيـر للـشعب الفلـسطيني،            

مجـسداً معنـى االنتمـاء      .. ومجسداً أروع صور البطولة والبقاء والخلـود      

لعنوان، معلناً التمرد على الواقع الفاسد،      الحقيقي والوطني لألرض والهوية وا    

لن يـزل وسـيبقى     .. مؤكداً أن الفلسطيني باقي في وطنه صامداً ولن يركع        

 هكذا هو الرجل الذي ترك بصمات لها معنى       .. معنى للوفاء والخلود والبقاء   

عبر التاريخ، أراد في رحيله أن يسجل للقـدر الفلـسطيني ذكـرى خالـدة               

لن تنسى األجيـال الفلـسطينية      .. ألجيال عبر التاريخ  سيدرسها ولن ينساها ا   

معنى عاشور سالم الوطني إرادته التي لن تقهر، الرافضة لالحتالل والتـي            

سيبقى كل الشعب الفلسطيني يتذكر قصة المناضـل        .. كانت أسطورة خالدة  

إنه معنى التاريخ المعاصر لشعب فلسطين،      .. الكبير والبطل األسطورة سالم   

الصامد المرابط على أرضه، قاهر الجيش اإلسـرائيلي، ومعلـم          هذا الشعب   

قيادات أركانه دروساً في معنى الصمود الفلسطيني ومعنى أن يكون اإلنسان           

إن ممارسات االحتالل ووحشيته لن ولم تنال من شعبنا         .. الفلسطيني فلسطينياً 

 وال يمكن لها أن تنال من إرادة هذا الشعب الذي يسجل كـل يـوم تاريخـاً                



 ١٤

مشرقاً لألمة العربية واإلسالمية ويكسر بصموده حاجز الصمت والتخـاذل          

إن إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة الشهيد العظيم البطـل عاشـور           .. العربي

ذكرى خالدة لن ولم تنساها األجيال وسـيتذكرها        .. سالم ستبقى عبر التاريخ   

ل المجد للشهيد   المجد ك . هذا الشعب طالما كانت مسيرته خالدة عبر التاريخ       

البطولة والتـضحية والعظمـة والكبريـاء للـشعب         .. الكبير عاشور سالم  

الفلسطيني الذي يستحق الحياة ويحق له أن يكون أسطورة خالدة عبر التاريخ            

المعاصر، النصر للشعب الفلسطيني، والمجد لشهدائه الذين يكتبـون تـاريخ           

  . خالدون عبر التاريخ نا،صمود هذا الشعب بإرادتهم القوية، فهم أحياء بين

  
١٥/١٢/٢٠٠٢  

  

  

  

  

  

  

  

 ___________________________________  
رفض عاشور سالم االنصياع لألوامر العسكرية الصادرة من جنود الجيش اإلسرائيلي بإخالء منزله             *

  مما أدى إلى استشهاده بعد أن هدم الجيش اإلسرائيلي المنزل وهو في داخله

  

  
  سرائيليتنظيم القاعدة اإل

  



 ١٥

  

ما من شك بأن أجهزة الموساد اإلسرائيلي تحاول تشويه صورة النـضال               

الفلسطيني ووصفه باإلرهاب في محاولة مستمرة الستغالل الظروف الدولية         

والتغيرات بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ومـا تالهـا مـن تغييـرات              

اإلسـرائيلي  لقد عملت أجهـزة الموسـاد       .. بالمواقف على المستوى الدولي   

علـى خلـق    يل شارون رئيس الوزراء اإلسرائيليائوبالتنسيق الكامل مع أر  

الفتن وتلفيق الروايات واألكاذيب حول أعمال إرهابية وإرهابيين يعيشون في          

في محاولة السـتمرار آليـة   .. غزة، ووصف غزة بأنها ملجأ لتنظيم القاعدة  

الشعب الفلسطيني وفـرض    الهجوم اإلسرائيلي والقمع والحصار الظالم بحق       

أجواء داعمة للطروحات اإلسرائيلية، وتهيئة الرأي العام العالمي السـتمرار          

جيش االحتالل بحـق أبنـاء       آلية القمع والقتل والتدمير المنظم الذي يقوم به       

إن استمرار الحملة اإلسرائيلية الشرسة المزعومة والتي       .. الشعب الفلسطيني 

أنهم هم تنظيم القاعدة ويأوون أعضاء منهم هي        تشوه الفلسطينيين وتصفهم ب   

حملة مشبوهة وعابرة، فالشعب الفلسطيني هو شعب مناضل يسعى لتحقيـق           

الحرية ونيل االستقالل بأساليب وطنية مناضلة مـشروعة ، أقرتهـا كـل             

األعراف الدولية، وهناك فرق بين العمل اإلرهابي وبين المناضلين أصحاب          

حرية واالستقالل ويسعون إلى تقرير مصيرهم ونيل       الحق الذين يطالبون بال   

يل شارون بوجود خاليا للقاعدة في غـزة شـعار          ائاستقاللهم وأن مزاعم أر   

إن حكومة االحـتالل    . زائف لتبرير استمرار العدوان اإلسرائيلي المتواصل     

اإلسرائيلي تسعى لفرض حصار ظالم على شعبنا الستنزاف القوة الفلسطينية          

جهزة إعالمها وأجهزة الموساد اإلسرائيلي التي تعمل علـى         عبر مؤسسات أ  

تشويه الحقيقة وتشن هجوماً شرساً للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وما تلك            

المزاعم اإلسرائيلية إال ستار الستمرار تنفيذ مخطط القمع والتصفية للـشعب     

ر هذه  فإن اإلرهاب هو إرهاب االحتالل وأن االحتالل واستمرا       ..الفلسطيني  



 ١٦

الممارسات يكون هو بمثابة القاعدة المنظمة التـي تمـارس اإلرهـاب وأن             

مؤسسات االحتالل هي مؤسسات تمارس العدوان المـنظم علـى الـشعب            

المناضل وتمارس سياسة االحتواء واإلبادة والقتل على الفلسطينيين رافـضة          

بحقهم االعتراف بحقوقهم ومستغلة الظروف الدولية لشن هجوم واسع النطاق          

والذي يهدف إلى تكريس لغة العدوان والهيمنة واستمرار الحـصار الظـالم            

إن أجهزة الموساد هي أجهزة القاعدة السرية التـي         . على الشعب الفلسطيني  

تحاول أن تكرس الفوضى وتوجد جو من عدم االسـتقرار لالسـتفادة فـي              

تحقيق مصالحها فارضة حصار ظالم على الـشعب الفلـسطيني ، ضـاربة            

بعرض الحائط كل اتفاقيات السالم ورافضة تنفيذ ما تم االتفاق عليه وغيـر             

إن إسرائيل بهـذه الـسياسة      .. مبالية لقرارات األمم المتحدة واألسرة الدولية     

تدخل المنطقة إلى دوامة عنف وممارسات إرهابية قمعية قاتلة ال يمكن بأي            

ي وفرض عقوبـات    حال من األحوال العمل على تجاوزها إال بالضغط الدول        

على إسرائيل لمنح الشعب الفلسطيني حقه واالعتراف بدولتـه الفلـسطينية           

المستقلـة ذات السيـادة على أراضيه دون التدخــل فــي شؤونهــا            

  .بعيداً عن األكاذيب واالفتراءات اإلسرائيلية.. الداخليـة

  
٢٣/١٢/٢٠٠٢  

  

  

  

  

  

  إرادتنا أقوى من االحتالل
  
  



 ١٧

الل في األسبوع الماضـي دون اجتمـاع المجلـس          حالت حواجز االحت     

المركزي بكامل أعضائه في مبنى الرئاسة برام اهللا، فاجتمع المجلس بمـن            

تمكن من أعضائه من الحضور ولن تتوقف عجلة الحياة السياسية الفلسطينية           

  . بمشيئة االحتالل

ة وفي هذا الشهر كان استحقاق إجراء االنتخابـات البرلمانيـة والرئاسـي              

والمحلية ولكن دبابات االحتالل التي تحتل كامل مناطق محافظات الـوطن           

جعلت من إجراء مثل هذه االنتخابات وكأنه دعاية لتجميل االحتالل بموافقة           

على استمراره بشكله العدواني والبشع، فكان القرار بإرجاء موعد االنتخابات          

ومنـذ أيـام    .  المحتلـة  حتى جالء دبابات االحتالل عن مدننا وقرانا وبلداتنا       

وسلطات االحتالل تمنع من اشتراك وفد فلسطيني في المؤتمر الذي دعا إليه            

رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لمناقشة اإلصالحات الفلسطينية، وكـأن          

االحتالل يريد عدم حدوث أي تقدم في هذا الخصوص ولكن عجلة اإلصالح            

عة ودقيقة يحاول االحتالل إعاقة     وكل يوم بل كل سا    . لن تتوقف عن الدوران   

توقيف عقارب ساعة الزمن الفلسطيني ولكن إرادة التحدي والمقاومـة هـي        

األقوى من كل العراقيل والعقبات االحتاللية فتتوالى عقارب الـساعة علـى            

فجر .. الدوران بدون توقف حتى يحين موعد ميالد الفجر الفلسطيني الجديد         

إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة وعاصـمتها       التحرر واالستقالل والعودة و   

عدوان االحتالل وإجراءاته مست معظم إن لم يكـن كـل           . القدس الشريف 

مناحي الحياة الفلسطينية ولكن الرغبة في الحياة وإرادة التحـدي والمقاومـة    

هي األقوى من كل أساليب العدوان وكل إجراءات وعراقيل االحتالل وهـا            

ة ورغم األلم تسير بخطى ثابتة ووطيدة نحو تحقيق أمل          هي الحياة الفلسطيني  

وبقدر فظاعة العدوان والقمع اإلسرائيلي بقدر ما تتعاظم        . التحرر واالستقالل 

مسيرة الحياة الفلسطينية التي لم توقفها أو تعرقل سيرها إجـراءات القمـع             

والعدوان، فما أعظمك أيها اإلنسان الفلسطيني عندما تتخطى كل الحـواجز           



 ١٨

والصعاب وترسم بأحرف من نور مسيرة نضالك، ما أعظمك وأنت تـزف            

الشهداء إلى الخلد وتشارك من جانب آخر في حفالت الزواج بين األنقـاض             

وتحت نيران القصف، ما أعظمك أيها اإلنسان الفلـسطيني وأنـت تطـور             

إنهـا  . أساليب نضالك وأساليب حياتك بما يتناسب وإجراءات القمع والعدوان       

إنها اإلرادة التـي أثبتـت      .. إنها إرادة التحدي والمقاومة   .. ة الفلسطينية الحيا

.. إنها الحياة الفلـسطينية .. دوماً أنها أقوى من كل أساليب االحتالل وعدوانه    

إنها طائر الفينيق التي ينبثق من الرماد ليحلق في سماء فلسطين مبشراً بالغد             

  . المشرق وبالنصر القادم

  
١٢/١/٢٠٠٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بناء الوطن السياسات املالية
  



 ١٩

  

ما من شك بان السياسات الماليـة التـي تتبعهـا البنـوك والمـصارف                  

 تطوير وخاصة ونحن في مرحلة بناء       إلىالفلسطينية بشكل عام باتت بحاجة      

 حماية لمؤسـسات    إلى بحاجة   إننا.. الدولة الفلسطينية وسيادة القانون والنظم    

حتى تكون قادرة على المضي قدما في اتجـاه رفـع            وبناءها    أدائها وتطوير

  . الشعب الفلسطينيأبناءالظلم والمعاناة عن 

 تصب بالمحصلة النهائية فـي      بكل التقديرات فان تلك السياسات المالية ال         

المواطن والوطن وباتت تشكل عبئ كبير على الموظف الذي يعاني           مصلحة

ة جراء القروض المتراكمـة عليـه   من عدم انتظام راتبه ومن الفوائد الباهظ   

هي فوائد البنـوك الوطنيـة والتـي         ما..  وبصدق التساؤل إلىوهذا يدفعنا   

ما هي سياسات النظم المالية التي تمارسها       .. تعتمدها سلطة النقد الفلسطينية   

 واإلنتاجية التطويرية   عالمشاري هي   أين.. البنوك في ظل الحصار الفلسطيني    

حد تغلق  أكل البنوك دون استثناء     ..  عمليا األرض تكون على    أنالتي يجب   

يـرز وال   إ ما بعد نقطـة      إلى أموالها االستثمار الوطني وتصدر     أمام أبوابها

 وفـي المحـصلة     واألرشـيف  األوراقيوجد في الخزينة بقطاع غزة سوى       

 المـواطن بهـذا     إنالنهائية الضرر البالغ على االقتصاد الوطني الفلسطيني        

 الرعاية وبات الفقر سمة المخيم وباتت العائلة تنتظر         إلىة  الوطن بحاجة ماس  

 الفلـسطينية  البنوك   ولألسف وفي منتصف الشهر     أولكابوس كيس الطحين    

 والتنافس فيمـا    األرباح وليس لها أي عالقة بما يجري سوى جني          إجازةفي  

 على حساب الموظف الذي غالبا ما تجري        أرباحهابينهم لرفع الفوائد وزيادة     

 وهو الـذي  األسعارورة المالية عليه له ومنه واليه فهو الذي يتحمل غالء  الد

 أن التي يجنيها البنك والـدائرة تـدور دون          واألرباحيتحمل الفوائد الباهظة    

متى تكون وطنيـة    .. يكون هناك ضمير متى تكون البنوك فلسطينية الهدف       

طيني وتكـون    تدور دورة االقتصاد الفلـس     أن إالنحن بحاجة ماسة    .. القرار

 فـي حـد     األربـاح  نظم وسياسات مالية لتكون      إلىفلسطينية وبحاجة ماسة    



 ٢٠

معقول لها وليس على حساب الموظف الذي مازال ينتظـر انتظـام راتبـه              

 نكون مخلـصين  أن هذا الحد فقط نحتاج إلىالقضية ليست شائكة   .. الشهري

عليهـا  لفلسطين وان نعمل من اجلها وليس من اجل الكراسي التي نجلـس             

 نعمل من اجل فلـسطين      أن نعمل من اجل البناء وليس الهدم يجب         أنيجب  

  .الدولة المشرقة وهدف الفلسطينيين جميعا

  
١٤/١/٢٠٠٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ولكن؟؟... العامل الدويل مهم
  



 ٢١

  

يردد بعض المسئولين عندنا، بمناسبة وغير مناسبة أن هناك قرارا دولياً              

. أن علينا أن نستغل هذا الظرف من أجل تحقيق ذلك         إلقامة دولة فلسطينية و   

ويدلل هؤالء على أن األيام القليلة المقبلة ستشهد حدوث تغيرات جذرية فـي          

" وأن هناك جباالً ستصبح ودياناً وأن ودياناً ستصبح جبـاالً         "المنطقة العربية   

لي وأن علينا أن نعمل ونستثمر المتاح لنا من أجل أن يتكلل هذا القرار الـدو              

  . بالنجاح

وال ينسى هؤالء البعض من التذكير بأن هـذا القـرار الـدولي يالقـي                  

ومما يلفت النظر في هـذا      . استحساناً ورضاء من قوى عربية كبيرة وفاعلة      

الخصوص هو أن مشكلتنا لها الكثير من األبعاد الدولية والمشكلة اليهوديـة            

بية أصالً، قـام المجتمـع      التي هي الوجه المقابل لمشكلتنا هي مشكلة أورو       

الغربي بتصديرها إلى منطقتنا فعمل على إنشاء المشروع الصهيوني ومد له           

وال يزال يمد له العون والمساعدة وقدم له وال يزال الحماية وأمـن لـه وال                

غير أن القـرار الـدولي بإنـشاء        . يزال كل أسباب الدعم المالي والبشري     

ن وال يزال ينطلق مـن حقيقـة أن         المشروع الصهيوني ودعمه وحمايته كا    

منطقتنا العربية كانت موضوعاً للتعامل الدولي ولم تكن طرفاً مؤثراً في أي            

من التفاعالت الدولية حتى بخصوص المنطقة نفسها وهو ما جعلهـا بيئـة             

صالحة لنجاح القرار الدولي بإنشاء المشروع الصهيوني وحتى عندما قـدر           

 أن تقف في وجه توسع هذا المشروع كانت         لهذه المنطقة أن تنتفض وتحاول    

الضربة القاسمة للمشروع العربي في الوحدة والتحرر وهو ما أصاب هـذه            

 حتى هذا الحين والغريب في األمـر أن المنطقـة العربيـة             ةبالكفاءالمنطقة  

ازدادت ترهالً منذ حرب الخليج الثانية وحالها اآلن ليس بأحسن مما كانـت             

ر الدولي بإنشاء المشروع الصهيوني، والسؤال هنا هـو         عليه عند تنفيذ القرا   

لماذا القرار الدولي اآلن بإنشاء دولة فلسطينية فالمنطقة العربيـة ال زالـت             



 ٢٢

موضوعاً للتعامل الدولي وهي ال تحتاج ألي مكافأة علـى سـكوتها ضـد              

سياسات العولمة وهي راضية عما ترسمه الواليات المتحدة بالذات لمستقبلها          

ولكن وبغض النظر عن كل هذا وذاك وربمـا غيـره           .  غير قصيرة  ولفترة

الكثير فقد يكون هناك قرار دولي بإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسـرائيل             

وقد يدخل هذا القرار فور اإلخراج والتنفيذ وهنا وما دام هـذه هـي حـال                

المنطقة وما دام هذه هي حال المخطط الدولي تجاهها فإن نتاج ذلك القـرار              

. إذا لم نعد العدة الكافية له ربما سيكون لصالح مصادرة الكثير من حقوقنـا             

فالتساؤالت الدولية علمتنا أن أي قرار دولي بخـصوص أي منطقـة مـن              

المناطق يكون إيجابياً أو سلبياً تجاهها بقدر ما تكون هي قادرة أو غير قادرة              

  .على التأثير في إخراجه وتنفيذه  

  
١٩/١/٢٠٠٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قـائـالد احلقـمي



 ٢٣

  

  

أن يكون األستاذ بالل الحسن و األستاذ عادل أبو هاشم على رأس هـرم                 

الحقائق فهذا له ما يميزه في الصحافة العربية وبالتأكيد سـتعكس الحقـائق             

نموذجاً للصحافة العربية التي نحتاج لها في هذه الظروف التي تمـر بهـا              

من تعبير عن رغبة الجماهير العربية في       الساحة العربية لما للكلمة الصادقة      

صحافة صادقة تعكس التطلعات واألماني والعالقة القومية ومنطلقات العمل         

  .التضامني العربي

الحقائق ميالد للحقيقة التي نحتاجها بعيداً عن األفكار الضيقة والتجربـة              

ات الحزبية والفئوية التي مرت بها الصحافة العربية وبعيـداً عـن الـسياس            

اإلقليمية والفئوية والمصالح المادية وجني األرباح وأرقام الحـسابات التـي           

تتضخم في البنوك من وراء الكذب وتشويه الحقائق وخداع الجماهير العربية           

والتي ارتضت أن تكون سلعاً يتاجر بها في متاهات األسواق اإلعالمية التي            

  ..تمأل العواصم العربية

حقيقة التي نتلمس بدايتها بأسلوب صحافي متميز       إن الحقائق هي صوت ال       

وقدرة فاعلة على تجسيد إحساس الجماهير ورغبتها في التعبير عن معانـاة            

الشعوب وتنامي األفكار الملموسة لتعبـر عـن مفهـوم جديـد للمـشروع              

الحضاري العربي في هذا الوقت بالذات حيث تعكـس المرحلـة متطلبـات             

  ..تفاعل مع الطموح العربيصادقة لصحافة عربية ملتزمة ت

إن الحقائق تجربة فريدة ليس أوالً ألنها تعكس شمولية األهداف في البناء               

والتنمية واألعمار على الساحة العربية بل تتعدى ذلـك كلـه لتكـون هـي               

المشروع الحضاري العربي المعاصر متلمسة الحقيقة فـي عيـون أطفـال            

س العروبـة وتـونس الـشموخ       العرب في قاهرة المعز ودمشق الشام وقد      

  ..وصنعاء التاريخ والحضارة



 ٢٤

الحقائق صوت الجماهير العربية وهي التعبيـر الـصادق عـن رؤيـة                

  ..بعيون األمل واالستمرار والتفاؤل والعطاء.. المستقبل

إن الحقائق رؤية للتاريخ ومستقبل للواقـع العربـي ومفهـوم شـمولي                

لمسئولة والملتزمة المعبرة عـن أمـاني       للديمقراطية والممارسة اإلعالمية ا   

  ..وتطلعات الشارع العربي من المحيط إلى الخليج

إن إدراكنا للحقيقة عبر ميالد الحقائق يعكس تجربة متميزة عبر شبكة من               

المراسلين والمندوبين في العواصم العربية والعالمية لتجسيد الحقيقة والتعبير         

نابضة بنبض قلب   .. صادقة.. قوية.. ةبصدق عن رؤية المستقبل لكلمة هادف     

  ..الوطن العربي الكبير وطن كل العرب

ونمـط  .. هكذا الحقائق في ميالدها تجربة وكلمة صادقة وخبرة واسـعة            

قوي لمستقبل وغد عربي    .. معبر.. هادف.. صادق.. إعالمي متميز ومبدع  

  .مشرق
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 ٢٥

  الوحدة الوطنية وحوار القاهرة
  

  

 إننـا فهذا يعنـي    .. عندما يكون االنتماء للوطن والعمل من اجل فلسطين          

 أن نكون مدركين حقيقة راسخة وال مجال للتـشكيك فيهـا وهـي              أنيجب  

 الشعب الفلسطيني هو صاحب الحـق       أنالنصر هو حليف شعبنا الفلسطيني      

 يتـدخل   أن أدلةفي حماية نفسه والدفاع عن وطنه وال احد يكسبه هذا الحق            

يه الن الشعب الفلسطيني هو الشعب المشرد والمنكوب والتي تمارس ضده           ف

  .. دولة شارونإرهاب..  المنظماإلسرائيلي اإلرهاب وأصناف أنواع أبشع

وان الشعب الفلسطيني له خيار الدفاع عـن نفـسه وحمايـة مؤسـساته                 

 حلةالمرواالستمرار في بناء وطنه والتعبير الصادق عن معنى االنتماء بهذه           

 للـصمود والعطـاء     أن..  الشعب الفلـسطيني   يشهاالصعبة والدقيقة التي يع   

عمار في  أبوواالنتماء الفلسطيني قصة الخلود والبقاء حيث كان القائد الرمز          

 بحرية شعبه وعدالة نضاله صورة مبدعة ولها مـا          وإيمانه وصموده   عطاءه

ـ  لهذا الصمود    أن.. يميزها ومدلولها الوطني الشمولي     الـوطني   رارواإلص

 ال محالـة وال     أن النصر يقرب وان الموعد مع الحرية        أنالفلسطيني يعني   

 يحاول التشكيك بقدرة الثورة الفلـسطينية علـى البقـاء           أنيمكن لمن كان    

 الشعب الفلـسطيني    أن.. والتضحية والفداء والتقدم من اجل تحقيق االنتصار      

احدة تلتف حول القائد    اليوم مطالب بان يكون شعب واحد وقوة واحدة ويد و         

 وتتفاعل لتحقق نموذج ايجابي فـي       األمرالرمز ياسر عرفات مدركة حقيقة      

تفعيل قدرة الشعب الفلسطيني علـى تحديـد رؤيـة الـصمود والمقاومـة              

 النتائج في تفعيـل الـدور       أفضلواالستمرار بحماية مبادئ الثورة وضمان      

ـ           ف فئـات الـشعب     الوطني وضمان تفعيل العالقة الوطنية مـا بـين مختل

 لوحدتنا الوطنية وانتماءنا    أنالفلسطيني لحماية انجازات الثورة والدفاع عنها       



 ٢٦

الوطني مفهوم الصمود والبطولة وهذا يميز الشعب الفلسطيني ويمنحه القوة          

 على الصمود والمقاومـة     التأكيد أن.. في حماية حضارته ومقومات صموده    

 تتصدر مقدمة اهتمام    أنني يجب   والدفاع عن الوطن وحماية الشعب الفلسطي     

 والفصائل الفلسطينية التي تلتقي في حوار القاهرة وهـذا يعكـس            األحزاب

 ومنطلق واضح   أساسيةمضمون ومنهاج لمرحلة العمل القادمة ضمن ثوابت        

   .. أوالوهو االنتماء الفلسطيني والعمل من اجل فلسطين 
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 ٢٧

  صلحة الوطنية العليااحلوار الوطني وامل
  
  

 اتصاالت ومفاوضات جانبيـة     وتخلله لعدة أسابيع    استمر مسبق   إعدادبعد     

 فيها هذه المرة ثالثة عـشر       اشتركبدأت جولة جديدة من الحوار الفلسطيني       

فصيالً لمناقشة كل المواضيع دفعة واحدة وهو ما يجعل من هـذه الجولـة              

 فـي تـاريخ الحيـاة الـسياسية         والنتائج التي تتمخض عنها نقطة التحـول      

  .الفلسطينية وفي تاريخ المواجهة مع العدو الصهيوني

 فـي   إلنجاحهـا وتأتي هذه الجولة بهذا الزخم وبالجهود المصرية المشكورة         

وقت لم تترك فيه الممارسات اإلسرائيلية والعدوان المتصاعد مجاالً لنا سوى           

 العربية  األنظمةتبحث فيه   الصمود والمقاومة كما تأتي هذه الجولة في وقت         

 ، ولعـل التحـدي      األمريكيةعن شيء قد يحفظ لها ماء وجهها أمام العربدة          

 لهذه الجولة عالوة على كل ذلك يأتي من غض الطرف العالمي عـن         األكبر

 التي ترتكب في كل يوم بحق شعبنا ومن الموقف          اإلسرائيليةجرائم الحرب   

ادرة للتجاوب مع أي خطوة قد يتخـذها        اإلسرائيلي العام الذي ال يبدي أية ب      

لكل هذا وذاك تـأتي أهميـة      . األزمةالجانب الفلسطيني من أجل كسر دائرة       

هذه الجولة مع الحوار الفلسطيني وتأتي كذلك أهمية النتائج التـي ستـصدر             

عنها ليس فقط في مجال المقررات بل وأيضاً في كل ما يتعلق بآليات تنفيـذ               

شأنها أن تأخذ في الحسبان تغيرات الواقـع وأفـق          تلك المقررات التي من     

المستقبل وارتباط كل هذا وذاك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلـسطيني           

. التي تحتاج بالفعل إلى تحديد لعناصرها وتعريف لمحتواهـا ومـضمونها            

ومما ال شك فيه أن أوضاعنا الحالية التي فرضت على الحركـة الوطنيـة              

لها المتعددة اللجوء إلى مثل هذا الحوار من أجل الخـروج           الفلسطينية بفصائ 



 ٢٨

منها هذه األوضاع ورغم أن هناك متغيرات عديـدة خارجـة عـن اإلرادة              

الفلسطينية قد ساهمت فيها إال أن بعضاً منها ترجـع إلـى دائـرة الفعـل                

 دائرة الفعل هذه إلى ثالثة      انقسمت عن اتفاق أوسلو     اإلعالنالفلسطينية فمنذ   

: والثـاني .  في تنفيذ االتفاق مع الجانب اإلسرائيلي      انخرط: األول تمستويا

فقـد  :أما الثالـث    . أدان االتفاق ولكنه وقف موقف المتفرج والمترقب لفشله       

 األقـصى وردود الفعـل      وانتفاضةأنكر االتفاق وحاول أن يجهضه بالقوة ،        

اتهـا علـى    اإلسرائيلية عليها والتي يبدو أنها فاجأت الجميع ورغم أن فعالي         

األرض قد خلقت نوعاً من الوحدة الوطنية على مستوى رجل الشارع العادي           

إال أنها لم توجد هذا عند فصائل الحركة الوطنية وهو ما استدعى مثل هـذا               

 أغسطس ومروراً   ٥ من برنامج    ابتداءالذي سبقته    وجوالت الحوار . الحوار  

 وانتهـاء فمبر الماضـي    بجولة الحوار بين فتح وحماس في القاهرة أوائل نو        

  .  الماضيةاألسابيعبسلسلة الحوارات واالتصاالت الجانبية خالل 

ومما ال شك فيه أيضاً أن هذه الجولة من الحوار ستـشهد أوراق عمـل                  

وأوراق عمل مضادة وربما سيعلن هذا الفصيل أو ذاك مواقفه التـي كانـت    

ة التي يعتقـد أنهـا      صائبة على حد تحليالته ومواقفه من القضايا المطروح       

صائبة كذلك ولكن فليعلم الجميع أن هناك خلالً في العمل الفلسطيني تـسبب             

حتى اآلن في عدم االتفاق على الخطوط العامة بالمصلحة الوطنية العليـا ،             

بمعنى االتفاق على الهدف االستراتيجي العام واألهداف التكتيكية والتي مـن           

تراتيجي الهام والذي السؤال الهام الـذي       شأن تحقيقها أن يوصلنا للهدف االس     

يجب أن يطرح ويظل مطروحاً دوماً هو كيف لنا أن نحافظ على مكتـسباتنا              

وانجازاتنا وثوابتنا الوطنية بما يحقق أهدافنا التي تخدم مـصلحتنا الوطنيـة            

  . القادمةاألجيالالعليا دون مصادرة حقوق 
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  رائيل شارونإىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي أ
  

  

بعد أن تم انتخابك وتربعت على عرش الحكومة عليـك أن تنظـر إلـى                  

وما دعاني إلى التفكير في الكتابـة إليـك         .. المستقبل بعيداً عن سفك الدماء    

بشكل مباشر هو إحساسي بالمسؤولية تجاه شـعبي الفلـسطيني والمـستقبل            

 الدماء واإلرهاب   ألطفال إسرائيل حيث يجب أن نعيش بأمن بعيداً عن سفك         

.. أنت وحدك تستطيع اآلن أن تتخـذ القـرار   .. والقتل والدمار وحلقة العنف   

  .. عليك الخروج من مربع سفك الدماء

عليك أن تبتعد عن حلقة العنف واإلرهاب الذي يمارسه وزيـر حربـك                

عليك أن تخرج من مربع العنف وأن تأمر جنودك بسحب الدبابات           .. موفاز

فهذا هو الوقت المناسـب     .. مدن والمخيمات والقرى الفلسطينية   التي تحتل ال  

ألن تبدأ الخطوة األولى وهي بالتأكيد سحب الدبابات اإلسرائيلية من المـدن            

والقرى والمناطق الفلسطينية والعودة إلى طاولة المفاوضات، فهذا الخيار لم          

ب يعد هناك وقت ألن تتجاهله وتنظر بعين واحدة ال تـرى سـوى اإلرهـا              

إن .. والدمار والقتل وال تعـرف ســوى التهديــد والتلويح بالقـــوة        

منطق السالم يبدأ بقوة السالم وليس بسالم القوة الذي تسعى إلى أن تفرضه             

.. إن الخروج من دائرة العنف يتطلـب شـجاعة          .. على الشعب الفلسطيني  

يلي ليس بقدرة الجيش اإلسـرائ    .. ويتطلب مزيد من الحرص على المستقبل     

.. بالتأكيد االستمرار بمسلسل سفك الدمار واحتالل المدن الفلسطينية إلى األبد         

إن الوقت  .. وليس هناك ناخب يمنحك الثقة يمكن أن تكون ثقته فيك إلى األبد           

فأنـت لـيس    .. قد بدأ لتتمكن من النظر إلى المستقبل بكل نـواحي الحيـاة           

والتخريـب    والتـدمير وال يمكن أن تستمر بممارسة سياسة القتـل      .. وحدك



 ٣٠

والهالك إلى هذا الحد الذي ال يمنحك سوى أن ترى الدماء الفلسطينية وقـد              

إن .. سفكها جنود الوحدات الخاصة وهم يقتحمون المدن ويحرقون كل شيء         

ممارسة الجيش اإلسرائيلي لإلرهاب أصبح اليوم هواية لدى قادة هذا الجيش           

لدبابات واآلليات العسكرية المـدمرة     فهم عندما يقتحمون المدن الفلسطينية با     

يكون أمامهم هدف واحد فقط أداء عملياتهم العسكرية وتنفيذها دون النظـر            

إلى حجم الخسائر التي تلحق بالشعب الفلـسطيني فهـم يقتلـون األطفـال              

إن .. ويحرقون المحالت التجارية وينسفون المنازل فوق رؤوس أصـحابها        

ل إرهابي ال يخرج تنفيذه عن مجموعـة        هذا الشكل من أشكال القمع هو شك      

من اإلرهابيين المجرمين الذين تدربوا علـى ممارسـة اإلرهـاب والقمـع             

أمامك فرصة تاريخية أن تعمل مـن       .. ئيل شارون اأر.. واالحتالل للشعوب 

وأن تعمل على المضي قدماً فـي إحـالل         .. أجل وقف كل أشكال االحتالل    

  .قبل فوات األوانو أن ال تدع الفرصة تضيع .. السالم 
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 ٣١

  

  د ال شعبيـنــب واحشع
  

  

لقد عبرت فصائل المقاومة الفلسطينية عن حرصها لتعميق مفهوم الوحدة             

الوطنية فقد كان بيان كل من حركة حماس والجهاد اإلسالمي وحركة فـتح             

ار والفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة بحرصهم على االسـتمر         

بالحوار الوطني تعبيراً واضحاً لمدى تفهمهم العميق وحرصهم على وحـدة           

الشعب الفلسطيني ودعمهم المطلق للقيادة الفلسطينية فهذا الحرص نرصـده          

بكل احترام وتقدير ونثمن عالياً هذا الموقف الوطني الشجاع الذي يعبر عن            

لتعزيـز العمـل    قدرة الشعب الفلسطيني على اإلنطالق لتحديد رؤية واقعية         

الوطني وحماية مسيرة الكفاح الفلسطيني تخليداً لنضالنا وتأصيالً لممارساتنا         

الوطنية الواعية عبر مسيرة النضال التي عمدت بدماء الـشهداء والمواقـف      

الشجاعة القادرة على تلمس حاجاتنا إلى الوحدة الوطنية التي هـي أسـاس             

  .. النهج الثوري والكفاحي الفلسطيني

ن حرص فصائل المقاومة الفلسطينية على ترسيخ الوحدة الوطنية والقفز          إ   

عن المهاترات والخالفات والتشنجات يأتي فـي ظـل المواقـف الـصلبة             

والراسخة والمبدئية التي أكدها الرئيس ياسر عرفات مـن خـالل توجهـه             

الوطني وحرصه على تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني وتعميق روح المحبـة           

التكاتف بين أبناء الشعب الواحد لمواجهـة سياسـات الغطرسـة           والوحدة و 

فقد عبرت القيادة الفلسطينية على حرصـها العميـق         .. والهيمنة اإلسرائيلية 

وإدراكها ألهمية وحدة الموقف الفلسطيني من أجل توجيه الجهد الوطني لبناء           

يمومة  والد االستمرارالوطن وإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية القادرة على        

والتواصل في ظل هذا العمل الوطني الميداني الذي يتجسد يوميـاً بـأروع             



 ٣٢

فهذا الشعب بجميع فئاته وشرائحه وتوجهاته هو اليوم شعب         .. صور التالحم 

منظمة التحرير الفلسطينية شعب الدولة الفلسطينية يقف في خنـدق البنـاء            

لرعايتها واحتضانها  عمار والتنمية لفلسطين الدولة التي هي بحاجة ماسة         إلوا

  .. بدفء من جميع من يقف ليدعم النضال الفلسطيني

وأن نعمـل جميعاً مـن أجـل       .. إن الحرية تعني أن نكون جميعاً يد واحدة       

من أجل هذا اإلنجاز الوطني الذي عمد بدماء الشهداء والذي جاء           .. فلسطين

م نتيجة التضحيات الجسام من خالل عطاء جماهير شعب فلسطين وخوضـه          

  .. االنتصارللنضال بكل ثقة وإيمان مطلق بحتمية 

الـذي يـصنع دولتـه الفلـسطينية        .. فالمجد لهذا الشعب الذي يصنع حلمه     

المجد لهذا الشعب الذي يجسد وحدته وحدة الدولة والموقف وحدة          .. المستقلة

  .التاريخ والدم من أجـل فلسطين حرة عربية مستقلة

  
١٦/٢/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٣

  
  خرة صمودنا ومقاومتنا ستتحطمعلى ص

  كل املخططات اإلسرائيلية                         
     

  

ربما نظراً لعدم امتالك المشروع الـصهيوني الطاقـة البـشرية لتنفيـذ                

مخططته التنفيذي التوسعي بإقامـة إسـرائيل الكبـرى، قامـت الـسياسة             

أساس فرض التصور    على   ٦٧اإلسرائيلية بالضفة والقطاع منذ احتالل عام       

اإلسرائيلي لمستقبل ما تبقى من فلسطين بعد نكبة الثمانية وأربعون والـذي            

  . يقوم على أساس السيطرة اإلسرائيلية بشكل أو بآخر

وفي توقيع اتفاق أوسلو تراوحت محاوالت السيطرة تلـك مـن فـرض                

ـ             م وتطبيق اإلدارة المدنية أو السعي لتطبيق الشكل االسـتعماري مـن الحك

 فتح باب األمـل عنـد       أوسلوورغم أن اتفاق    . الذاتي بموافقة إقليمية ودولية   

البعض بأن يكون هناك تغيراً قد طرأ علـى الـسياسة اإلسـرائيلية تجـاه               

 من هذا القبيل لن يحدث ، فظلت سياسـة  الموضوع الفلسطينية ، إال أن شيئاً    

وغة على سـابق  غطرسة القوة اإلسرائيلية كما كانت في السابق وظلت المرا 

عهدها وهو ما أعاق تنفيذ االتفاق الذي يحكم الفترة االنتقالية وبقيت النقـاط             

األساسية للحل النهائي الذي يتحدث عنها االتفاق تبدو عصية أمام التوصـل            

لبنية اتفاق بخصوصه ولعل هذا يفسر اإلفراط اإلسرائيلي في استخدام القوة           

انتفضوا وحاولوا التعبير عن رفضهم لما      تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذين      

قام به اإلرهابي شارون من تدنيس للحرم القدسي الشريف، ولعل هذا يفـسر      

أيضاً استخدام جيش االحتالل كل الترسانة العسكرية وكل آلة حـرب فـي             

عدوانه على الشعب الفلسطيني منذ ذلك الحين ال شيء إال انتـزاع تـسليم               

ر احتالله تحت تسميات مختلفة ، ليس آخرهـا         سياسي وقانوني منا باستمرا   



 ٣٤

وفـي تنفيـذ مخططاتـه      . الدولة الفلسطينية المؤقتة الذي اقترحها شـارون      

العدوانية هذه تستغل حكومة االحـتالل المتغيـرات اإلقليميـة والدوليـة ،             

فالمنطقة العربية في حالة أقل ما توصـف بـالعجز والخمـول والتـسول              

على ما يسمى باإلرهاب العالمي قدمت ما يشبه        السياسي، والحرب األمريكية    

الحاضنة لتنفيذ المخطط الصهيوني استغلت حكومـة االحـتالل االنـشغال           

العالمي بالحرب األمريكية على أفغانستان فإنها تحاول اآلن أن تستغل نفـس    

الوضع المرتبط باألزمة العراقية، وعلى ذلك فهي تسعى جاهدة ال فقط إلـى             

لى شعبنا الفلسطيني بل وأيضاً للتحضير لفترة مـا بعـد           مواصلة عدوانها ع  

تسوية الملف العراقي من خالل إبداء تعـديالتها علـى خارطـة الطريـق              

األمريكية والتي ستكون موضع بحث إعدادات وعلى ما يبدو فـإن حكومـة             

االحتالل تسعى إلى تفريغ الخطة األمريكية من محتواها األساسي لتتوافـق           

ئيلي القديم الجديد في الضفة والقطاع، وأمام كل هذا وكما          مع التصور اإلسرا  

أثبت شعبنا وقيادتنا التاريخية بأننا لن نتنازل عن حقوقنا التي أقرتها الشرعية    

الدولية بما فيها حقنا بالعودة وتقرير المصير وإقامـة الدولـة الفلـسطينية             

لعدو قبل الـصديق    المستقلة ، فإن شعبنا وقيادته التاريخية سيثبتون للعالم ول        

بأن إرادتنا أقوى من عدوانهم وخططـتهم وأن علـى صـخرة صـمودنا              

ومقاومتنا ستتحطم كل المخططات العدوانية اإلسرائيلية وصمودنا ومقاومتنا        

واجب مقدس وهو حق تكفله لنا الشرعية الدولية أمام عدوانه وإن طال فهو             

  .زائل ومصيره إلى محاكم الجزاء الدولية الخاصة

  
٢٤/٢/٢٠٠٣  

  

  

  

  



 ٣٥

  إمرباطورية بوش
  

  

علق بوش رئيس الواليـات المتحـدة األمريكيـة حـول المظـاهرات                

والمسيرات التي خرجت في العواصم العالمية والعربية ورد فـي تـصريح            

هذا االحتجـاج الجمـاهيري العـالمي لـم         (صحافي كان الفتاً لالنتباه بأن      

م يرتدع أو يحـاول أن      هذا بوش ل  .. على حد تعبير الرئيس بوش    ) يردعني

يلتفت إلى هذا الطوفان البشري الذي التف حول العالم رافضاً الحرب هاتفـاً             

ورافضاً للسياسة التدميرية التي يقودها بوش ويتزعمها عبر فتـرة          .. للسالم

بأن الحرب هـي هـالك للـشعوب ومـا تلـك            .. واليته اإلدارة األمريكية  

 على العراق إال تأكيـداً علـى        المظاهرات والمسيرات العالمية ضد الحرب    

أهمية وضع حد للمهاترات والسياسة األمريكية الحمقاء التي يجب أن تخضع           

لقد .. إلرادة الشعوب بدالً من أن تخضع للمصالح الشخصية والفئوية الضيقة         

بات من الواضح بأن الذي يحكم الواليات المتحدة إطار ضيق يـسعى إلـى              

 العظمـة   ةإمبراطوري.. لم بالحديد والقوة  فرض إمبراطورية كبرى تحكم العا    

ـ فهذا هو بوش يتزعم هذه      .. والتكبر  ال يخـضع إال للرؤيـة       ةاإلمبراطوري

الضيقة والمصالح الشخصية التي تقوده إلى الهالك والحرب والـدمار دون           

النظر إلى الطوفان البشري الذي خرج في العواصـم العالميـة والعربيـة             

إن الحرب هي هـالك للـشعوب       .. ضاً للحرب   الكبرى هاتفاً للسالم ومناه   

واليوم يدرك اإلنسان معنى الحرب وخطرها على المستقبل الذي يهدد الحياة           

وال يوجد أحد   .. البشرية ومن الممكن أن يتسبب في هالك للشعوب وتدميرها        

مستفيداً من هذه الحرب التي يعتزم بوش على قيادتها سوى أشـخاص لهـم              

ون من خاللها على تخريب وتـدمير صـرح         مصالح ضيقة وشخصية يسع   

السالم العالمي فهم أعداء لإلنسانية وال يمكن لمن يسعى إلى افتعال المشاكل            



 ٣٦

ياسـة  سإن  .. والفتنة وإشاعة األكاذيب والخدع أن يعمل لصالح اإلنـسانية          

بوش هي سياسة باتت واضحة تماماً هي سياسة ضد اإلنسانية وهذه الواليات           

 بوش التي حتمـاً  ةإمبراطوري مصالح ضيقة ال تخدم إال  المتحدة تعمل ضمن  

ستكون خارج التاريخ ألنها قادمة على مصالح الشعوب وال تعمل من أجـل             

  . مصلحة اإلنسانية بل تدمير لها وهالك للبشرية

  
٢٤/٢/٢٠٠٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٧

  طينـيساخلطاب احلضاري الفل
اذيب والخـدع اإلسـرائيلية     عندما ينكشف الزيف اإلسرائيلي وتبدو األك        

واضحة تماماً تكون الحقيقة الفلسطينية والتي ال يمكن أن يتجاهلها أي مـن             

كان واضحة تماماً فهذا ما أراده األخ القائد العام الرئيس ياسر عرفات أبـو              

عمار من خالل كلماته الواضحة والصريحة والحريـصة علـى المـستقبل            

عن حقوق شعبنا     تعبر إستراتيجيةت  السياسي في المنطقة وعلى رسم سياسا     

وعدالة قضيتنا وتؤكد على حقنا بالعيش بحريـة ومـساواة وعـدل وأمـن              

  .. وازدهار

ن صياغة التاريخ تطلب شجاعة وقوة وإيمان راسـخ بعدالـة الموقـف                إ

وقوته وصالبته وهذا عبر عنه الرئيس ياسر عرفات من خـالل توجهاتـه             

موقفه وقوة خطابه السياسي الـذي      إلنصاف شعب فلسطين وضمان صالبة      

ـ ي علـى قـوة ال     نيعبر عن مشروع السالم الفلسطيني المب       ق الفلـسطيني  ح

اريخ والقيم  تضارة وال حوصالبة الموقف العظيم لشعـب فلسطين صاحب ال      

  .. اإلنسانية النبيلة الخالقة

ـ إن المواقف التاريخية يصنعها أبطال ورجال حك          اء وعظمـاء وهـذا     م

سي الهام والحريص على المستقبل السياسي الفلسطيني يـأتي         الخطاب السيا 

في ظل اشتداد الهجمة اإلسرائيلية شراسة والظلـم الواقـع علـى الـشعب              

الفلسطيني ومحاولة االحتالل اإلسرائيلي لتزوير التـاريخ وقلـب الحقـائق           

وتشويه نضال الرئيس ياسر عرفات ووصفة بأنة إرهابي ويقف ضد السالم           

نفسه الحق في العمل علي تبني سياسة تعمل مـن خاللهـا            فأعطي شارون   

حكومته علي عزل الرئيس ياسر عرفات في ظل تناغم مـصلحي لـبعض             

الهياكل الهذيله علي الساحة الفلسطينية والعربية والتي تعمل بصمت ضـمن           

فهـذا االحـتالل    .. خيوط المؤامرة الستهداف الحق والتـاريخ الفلـسطيني       

ه العدوانية التي تنفـذها عـصابات اإلرهـاب         العنصري يكشف عن سياست   



 ٣٨

اإلسرائيلي المنظم بحق الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي بفلـسطين          

والذي يطالب باسترداد حقوقه والعيش بحريـة ومـساواة  وقيـام دولتـه              

  .. الفلسطينية على أراضيه

إن رسالة السالم الفلسطيني هي رسالة واضحة فهذا الشعب يريد سـالم               

لشجعان ويريد الحرية واالستقرار واألمن واالزدهار فما حملتـه كلمـات           ا

الرئيس هي تعبير حضاري وواقعي لرسالة السالم والمحبة التـي يحملهـا            

ـ اإلنسان الفلسطيني والتي بدورها تكـشف ال       داع والكـذب والمراوغـة     خ

يخ اإلسرائيلية التي طريقها حتماً الهالك فشعبنا هو الذي يمتلك حضارة التار          

ورؤية المستقبل وهو األقدر على بناء صرح السالم العادل والشامل ضـمن            

ـ ف.. رسالة المحبة والسالم التي أطلقها مجدداً الرئيس ياسر عرفات         ـ ذا  ه ا م

  . ه الجميع قبل فوات األوانكيجب أن يفهمه ويدر

ويبدو واضحا أن مهمة رئيس الوزراء الفلسطيني هي مهمـة فلـسطينية               

 الفلسطيني أن يختار قيادته السياسية بكل حرية وليس مـن           ومن حق الشعب  

حق احد أن يتدخل ويحاول التطاول علـي الـشعب الفلـسطيني ورمـوزه              

وعندما قرر الرئيس ياسر عرفات تعين رئيسا للـوزراء كانـت           .. الكفاحية

خطوته تعبير عن الرغبة الفلسطينية في تحقيق تقدم سياسي علـي صـعيد             

املة وليس كما يريد شارون وحكومته التخلص من        خوض مرحلة تفاوضية ش   

  .الرئيس ياسر عرفات

إن التاريخ يملكه الشعب الفلسطيني وال يمكن أن يكون تاريخنا مشوه وال               

يمكن أن يكون الشعب الفلسطيني شعب عابر وسيسجل التـاريخ المعاصـر            

صمود الرئيس ياسر عرفات ورفضه للوصايا والتبعيـة واالحتـواء فهـو            

جاهد الكبير ومن يقف في خندق المواجهة وهو مـن يـرفض الركـوع              الم

لحكومة شارون وشروطها المذلة فهل يدرك مـن يعبثـون فـي التـاريخ              

  .الفلسطيني هذه الحقيقة قبل فوات األوان أم يكونوا هم خارج التاريخ



 ٣٩

  و ش والدمار الشامل ب
  

  

اوف لعمليات إرهابية   إن ما تبديه الواليات المتحدة األمريكية حالياً من مخ           

جديدة بعد فشل قوات التحالف في أفغانستان  ليس إال محاولة لتغطية النتائج             

ـ وإلقناع األ .. الهزيلة واالنعكاسات السلبية للحرب    ريكيين بإطالـة أمـدها     م

فيبدو أن الواليات المتحدة تلعب القمار بخططها       .. وتحمل خسائرها المتوقعة  

ينتظـر قـدوم    ) صدام(عراقي أو إذا اعتقدت أن      الهادفة إلى إسقاط النظام ال    

فهذا هو درب األحالم األمريكية الـذي سـيطر علـى           .. المار ينز العتقاله  

الحرب فكان محوراً لليأس بدأ يتسرب للتحالف الدولي الذي فقد الثقة بالقدرة            

العسكرية الهائلة ومدى تأثيرها على شعب كشعب العراق  الذي يسعى إلـى             

 ويدعو السماء للغفران والرحمة فهذا الشعب الذي يعـدم بـدم            تحقيق العدالة 

 عن أعمال اإلرهاب التي جرت      المسئولبارد هو في المصلحة النهائية ليس       

في الواليات المتحدة األمريكية ومن العدل ومن الحرية المطلقة التي تتبناهـا      

  .الواليات المتحدة أن تحافظ على هذا الشعب بدالً من إعدامه

 من  ؟ عن الجرائم األمريكية التي ترتكب اليوم في أفغانستان        المسئول  فمن  

 عن قتل األطفال األبرياء وضرب مراكـز الـصليب األحمـر            المسئولهو  

 عن إعـدام    المسئول من   ؟والمؤسسات اإلنسانية الدولية العاملة في أفغانستان     

     .؟شعب بأكمله 

الـسياسيون فـي الواليـات      تبقى الحقيقة دائماً صعبة والتي بدأ يدركها           

المتحدة والتحالف الدولي وهي أن الحرب فاشلة ولم تحقـق سـوى الفـشل              

ولم يحصد بوش إال القتل وإعدام شعب تحـت         .. والعجز والدمار والخراب  

ذرائع باتت واضحة وهـدفها واضـح للمحللـين والمـراقبين الـسياسيين             

 وإعـادة  الوسـطى    ولإلعالميين والتي تهدف أساساً إلى السيطرة على آسيا       



 ٤٠

إن هذا الدمار الذي    .. تقسيم منطقة الشرق األوسط من خالل احتالل العراق       

تنتهجه آلية األسلحة األمريكية والمنظومة العسكرية المتطورة لن يجلـب إال           

فإن بوش الواليات لم يعد صادقاً أمام الرأي العام بأنه          .. الفشل لحكومة بوش  

بح من الواضح أن الواليات المتحدة      هب لينتصر على اإلرهاب والشر وأص     

بدأت تبحث عن كبش فداء آخر ثمناً للتهور األمريكي وبدأت تعد عدتها لفتح             

جبهات متتالية أخرى ستكون نتائجها بالمحصلة النهائية مدمرة وغير واقعية          

هدفها تدمير إرادة الشعوب ومحاولة فرض هيمنة القوة والغطرسـة دون أي       

  . من هم ضعفاء في هذا العالممسؤولية إنسانية تجاه

  
  ٣/١/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤١

  حكومة اإلرهاب اإلسرائيلي
  

  

 شارون بات يكـرس     أرائيلتشكيل حكومة االحتالل اإلسرائيلي بزعامة         

عناصر اإلرهاب ويعزز من العمل القمعي الذي يستهدف تعريض حياة أبناء           

فإن سياسـة   .. دة الجماعية الشعب الفلسطيني للخطر والقتل والتصفية واإلبا     

وال يمكن للمجتمع الدولي استمرار ممارسة      ،  شارون اتصفت بالدموية والقتل   

حالة الصمت والتخاذل إزاء المسلسل الدموي الـشاروني وأقطـاب العمـل            

اإلرهابي اإلسرائيلي التي يتزعمهـا أرائيـل شـارون بأسـلوبهم القمعـي             

 وفرض مخطـط احتاللـي      واإلرهابي الذي يهدف إلى ضرب عملية السالم      

جديد يستمر خالله االحتالل اإلسرائيلي بفرض الحصار على شعبنا والتنكيل          

  .. رادتهإباإلنسان الفلسطيني واضطهاده وضرب صموده وكسر 

إن إرهاب حكومة االحتالل يعني إعادة انتخاب شارون وتشكيله أوسـع              

حكومة التي تعـد مـن      حكومة احتال ليه ال تعرف إال القتل واإلبادة ، هذه ال          

الحكومات األكثر دموية وإرهابا في تاريخ إسرائيل منذ نشأتها، فـإن هـذا             

العمل اإلرهابي القمعي يهدف إلى مزيد من أعمال القمع واإلبادة الوحـشية            

  . والتصفية لهذا الشعب المناضل الذي يتطلع إلى العيش بحرية واستقالل

اتل وقمعي وال يمكن له أن يـستمر        إن االحتالل اإلسرائيلي هو احتالل ق        

بهذا النمط اإلرهابي وال يمكن أن يكون له ما يريد من استمرار حالة القمـع               

واإلرهاب والتنكيل وإعادة احتالل األراضي الفلسطينية وفرض واقع قمعـي        

  .. احتاللي وهيمنة بهذا الشكل

لقمـع  إن االحتالل اإلسرائيلي هو المحرض األكبر، وهو الذي يمـارس ا       

إن .. والتنكيل واإلبادة بدم بارد وبتخطيط اإلرهابي األكبر القاتـل شـارون          

ممارسة أعمال القمع والقتل والتدمير بحق أبناء شعبنا يعني الدفع بالمنطقـة            



 ٤٢

إلى الهاوية والدمار الشامل والحرب الدموية التي تخلـف الـدمار للـشعب             

  .الفلسطيني واإلسرائيلي معا

القتل والتدمير التي يمارسها الجيش اإلسرائيلي بالمناطق       إن أعمال القمع و      

الفلسطينية هي أعمال تعبر عن وحشية االحتالل وهمجية الجيش اإلسرائيلي          

وقد رفضتها األمم المتحدة وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية         

البـة  وبالرغم من اإلدانة الدولية والمط    . الدولية عن إدانتها لهذه الممارسات    

األوروبية المتكررة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف المجـازر          

ودعوة الحكومة اإلسرائيلية إلى سحب الجيش اإلسرائيلي من المدن والقرى          

والمخيمات المحتلة ، إال أن االحتالل يستمر في فرض واقع احتاللي جديـد             

ويستمر .. السالمعلى األرض الفلسطينية ضارباً بعرض الحائط كل اتفاقيات         

أيضاً شارون وبعد تشكيله للحكومة المتطرفة في ممارسـة دعـم احـتالل             

المناطق الفلسطينية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني فهذا هو شارون          

ال يمكن له أن يعيد المنطقة إلى الهدوء واألمن وال يمكن أن يكـون هنـاك                

  .نسالم مع رجل الدم والقتل اإلسرائيلي أرائيل شارو

  
  ٩/٣/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٣

  رئيس الوزراء الفلسطيني
  

  

رحل البعض إلى التعليق على تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني بأنها بداية              

عرش الرؤساء العرب بفعل التدخل األمريكي السافر في مضمون          ألن يهتز 

ووصفه البعض اآلخر أنه انتهـاك لحرمـة الدسـتور          .. السياسة الفلسطينية 

وآخر ون من وصفوا هذه الخطوة بأنها انهيار لحقبة تاريخيـة           .. الفلسطيني

ا تتـدخل حتـى فـي        كوآخرون قالوا أن أمري   .. عرفت بحقبة ياسر عرفات   

..  طعام الرئيس ياسر عرفات ونوع القهـوة  التـي يـشربها كـل صـباح           

وتواصلت خالل األسبوع الماضي التعليقات المتكررة على تعيـين رئـيس           

تعيين رئـيس   "ي وكأن الدنيا انقلبت ودارت وما فيها سوى         الوزراء الفلسطين 

ولقد كانت متابعتنا لما يجري على الساحة الفلسطينية مـن          " وزراء فلسطيني 

خالل أسس واضحة لدراسة مضمون قرارات الرئيس ياسر عرفات والتـي           

هي في المحصلة النهائية تصب فـي المـصلحة الوطنيـة العليـا للـشعب        

ريخ تعيين رئيس الوزراء يكون الشعب الفلسطيني قـد         الفلسطيني حيث وبتا  

دخل مرحلة جديدة من حياته الديمقراطية التي حرص الرئيس ياسر عرفات           

على ترجمتها عملياً على أرض الواقع مؤكـداً علـى وحـدة المؤسـسات               

الفلسطينية وواضعاً حد لكل المزاودين والمتربـصين بالـشعب الفلـسطيني           

سات الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني لمواجهـة       مشيراً إلى وحدة المؤس   

سياسة حكومة االحتالل مؤكداً على نهج ديمقراطي ووطني لصياغة أسـس           

وعالقات واضحة ما بين المؤسسات القيادية للـشعب الفلـسطيني فكانـت            

الخطوة الهامة في حياة الشعب الفلسطيني ترجمة واقعية لتطلعـات شـعبنا            

ها المرحلة وليس كما تصور البعض بأن تعيـين         ومصلحة وطنية عليا تتطلب   

فمجرم كل من يفكر بهـذه      .. رئيس وزراء للشعب الفلسطيني يخدم االحتالل     



 ٤٤

الطريقة حيث ال يمكن ألن تكون للمؤسسات الفلسطينية أو تعيـين رئـيس             

  ..للوزراء فلسطيني عالقة باالحتالل

زل عـن األرض    إن االحتالل يريد إذالل شعبنا ويريد من يفاوضه ويتنا           

الفلسطينية فهذا هو هدف االحتالل وال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون             

وال يمكن أن يكون رئيس     .. اللتالشعب الفلسطيني وتكون قيادته تابعة لالح     

     ..الوزراء هو ترجمة لما يريده االحتالل

إن رئيس الوزراء الفلسطيني واستحداث هذا المنصب المهم فـي الحيـاة               

سياسية للشعب الفلسطيني جاء تعبيراً عن مرحلة خاضها الشعب الفلسطيني          ال

 ومشروع دولته المستقلة والتـي      هوعمل على ترجمتها لصياغة حلمه وأفكار     

.. يجب أن تسخر كل الجهود لحمايتها وترجمتها عملياً علـى أرض الواقـع            

ضالية ليكون رئيس الوزراء الفلسطيني هو رغبة فلسطينية تعبر عن مرحلة ن          

هامة طالما انتظرناها وتحملنا من أجلها لالرتقاء باألداء الفلـسطيني وبنـاء            

المؤسسات الفلسطينية القادرة حقاً في التصدي لسياسات االحتالل ومن أجـل   

ة الفلـسطينية   نبناء المؤسسات ورسم السياسات اإلنمائية والحفاظ على الكينو       

  ..لترجمة أحالم وأماني وتطلعات أبناء شعبنا

رص والتأكيـد   حإن المرحلة القادمة  تتطلب مزيداً من الوحدة واليقظة وال            

على االلتفاف حول القيادة الفلسطينية برئاسة األخ القائد المعلم ياسر عرفات            

  .أبو عمار مفجر الثورة وباني الدولة

  
١٥/٣/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  



 ٤٥

  وبلطجة أمريكا.. حرية العراق 
  

  

النظام العراقي بشخصية الـرئيس صـدام       بات واضحاً أن القضاء على         

حسين والمس بالقاعدة العسكرية للعراق هدفاً أساسـياً للواليـات المتحـدة            

األمريكية ومن هنا تكون هيئة األمم المتحدة قد فقدت مـصداقيتها الدوليـة             

خاصة وأن القضية برمتها تؤكد بأن هدف الواليات المتحدة بـات واضـحاً             

وش لم يتعدى سوى القضاء على الرئيس صـدام         والهدف األساسي للرئيس ب   

حسين من خالل توجيه ضربة عسكرية حاسمة من وجهة نظـر الخارجيـة             

األمريكية وقيادة وزارة الدفاع األمريكية التي سعت مؤخراً إلى حشد التأييد            

  ..الدولي لهدف استخدامها القوة ضد العراق

 األمريكـي لهـذه     إن تلك المواقف التي تتفاعل تعكس بوضوح التوجـه           

المرحلة الذي يفرض جو من التوتر على العالقات الدولية ضـمن القـراءة             

األولية للخارطة السياسية في ظل معطيات ما بعـد اسـتخدام القـوة ضـد               

الذي تعكس الفعل األمريكي    " الكونجرس األمريكي "وفي ظل معادلة    . العراق

أسس النظام العربي   على المنطقة العربية وتفرض جو من التوتر في صياغة          

  ..الجديد

إن األزمة التي خلقها األمريكان تفرض علينا الدخول من جديد في دوامة               

البلطجة والهيمنة األمريكية وتدفع بالعالم العربي إلى اللهـث وراء سـراء            

والعمل على فرض جو من الخنوع والرضوخ للرغبة األمريكية إزاء أزمـة            

  .. بحرب حرية العراقالعراق أو ما اصطلح على تسميته

  

إن عملية حرية العراق التي ستستهدف العراق نظاماً وحكومـةً وشـعباً،               

والتي  تستهدف ضرب اإلرادة العراقية وضر العقل العربي والقضاء علـى            



 ٤٦

أي قوة عربية  قائمة في المنطقة بات من الواضح أنهـا سـتنتهي بالفـشل                

ـ      . الحتمي ن هيمنـة وبلطجـة الفعـل       ألن صراع اإلرادة والعزيمة أقوى م

األمريكي الذي يعكس مفهوم األزمة، ويدفع المنطقة إلى الدخول في دوامـة            

السيطرة األمريكية والرغبة اإلسرائيلية في التوصل إلى صـيغة الـسيطرة           

األمنية، من خالل تدمير وإنهاء قوة العراق التي أصبحت شوكة فـي حلـق              

  .في المنطقة العربيةالسياسة األمريكية والمصالح اإلسرائيلية 

 إلنقاذإن اإلرادة والعزيمة والوعي العربي ما زال يعكس جو من التفاؤل               

 والخروج بأقل الخسائر من وراء عملية حرية العراق، تلـك           إنقاذهما يمكن   

العملية القاتلة للواقع العربي ولمستقبل االلتقاء العربي والوحدة والتالحم فـي           

ربي القادر علـى صـياغة مـستقبل حلمنـا          ضوء صياغة أسس النظام الع    

  ..وتفكيرنا ووحدتنا العربية

إن الخروج عن قاعدة الحوار والتفاهم واإلرادة الدولية من قبل الواليـات               

 واستخدام لغة الغطرسة والهيمنة والبلطجة يعكـس مـدى          األمريكيةالمتحدة  

مريكي على  التدهور في تفاصيل السياسة األمريكية ويعزز مستقبل العجز األ        

التعامل مع معطيات الواقع العربي وما تلك المحاوالت البائسة لفرض جـو            

من التوتر على المنطقة والتعامل بعقلية الغطرسة وفرض سياسة القوة يدفع           

العالم العربي إلى ضرورة إعادة نمطية التفكير في طبيعة ومستقبل العالقات           

 والهيمنـة األمريكيـة      للحقيقة مـن دوامـة الغطرسـة       إنصافافي المنطقة   

  ..وتأثيراتها

إن الكرامة والشرف واألخالق العربية والحضارة التي ننتمي إليها تمنحنا             

الثقة بأنفسنا وتعزز قدرتنا وإنسانية توجهنا فـي العـيش بحريـة وكرامـة              

  .ومساواة



 ٤٧

إن تحديد معالم المرحلة لم يعكس سوى أسلوب السياسة األمريكية في ضوء            

والقوة، وكالعادة ستدور الدائرة ويدفع اإلنسان العربي الثمن من         دائرة العنف   

  . لهيمنة النظام األمريكي الجديدجديد

  
٢٣/٣/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٨

  
  املوتـى األحيــاء

  

  

مستويات صنع القرار في الوطن العربي يحتاج إلى شخص واحد سـواء               

أو الـرقم رقـم واحـد    كان ذلك على مستوى األسرة أو الحكومة فالشخص       

ومستويات التفكير في الوطن العربي تحتاج أيضاً إلى شخص واحـد           .. دائماً

  ..واإلمضاء على المعامالت والوثائق واالستحقاقات تحتاج إلى شخص واحد

والسجن فـي الـوطن   .. والموت في الوطن العربي يحتاج إلى شخص واحد 

حبل المشنقة يحتاج إلى    والقتل واإلعدام و  .. العربي يحتاج إلى شخص واحد    

واالستنكار والتنديد واإلدانة في الوطن العربي يحتـاج إلـى        .. شخص واحد 

شخص واحد فقط في الوطن العربي يقوم بشراء األسـماك           ..شخص واحد 

.. واللحوم واألبقار البريطانية ويعقد صفقة المـوت دون أن يـستأذن أحـد            

ألماجي وفي الوطن   وشخص واحد أيضا يقرر شراء مربعات قوالب شوربة         

يقوم باإلمضاء على   " أقالم الشيفرز "العربي شخص واحد فقط يمكنه استعمال       

شخص واحد فقط فـي     .. صفقة بيع أطفال األرصفة الباردة وبالمزاد العلني      

الوطن العربي يمكنه أن يقود سيارة اإلسعاف في عكس االتجاه ويمكنـه أن             

  ..يقود األحياء أيضاً في عكس االتجاه

لعرب في الوطن العربي فقدوا رجولتهم والجيوش في الوطن العربي هي           ا   

جيوش للتسمين والتعجيل ولالستئساد على الجماهير الغاضـبة فـي قـاهرة        

المعز ودمشق الشام وصنعاء اليمن وال يمكن ألحـد أن يتـصور أن يقـرأ               

الصحف دون استئذان الرقيب أو معرفة أخبار العراق بعيـداً عـن عيـون              



 ٤٩

مات العرب ومات معهم التاريخ ولم يبق فـي تـاريخهم سـوى             . .السلطة

  ..المواقف الجبانة والرخيصة والمالءات األمريكية

رحلوا إلى هناك إلى المجهول وتفوقت إرادة العـراق ألنهـا           .. مات العرب 

.. إرادة الحضارة والتاريخ العربي وكانت أقوى مما يتصور هؤالء الضعفاء         

أحد يتصور بأن صـمود العـراق فـي مواجهـة           لم يكن   .. الموتى األحياء 

الغارات األمريكية ومقاومة العراق لالحتالل األمريكـي مرهـون بقـرار           

فالعراق يمتلك مقومات الحضارة والتاريخ ليكون صامداً مدافعاً عن         .. عربي

  ..األمة العربية وكرامة العرب

في إجازة  ألن العرب ماتوا والعرب     .. ال لن نبكي العروبة على األطالل        

فالعرب قرروا وباإلجماع على أن يضحوا بالعراق       .. إلى حين يذبح العراق   

إرضاء ألمريكا وألن األوامر صدرت لهم فهم يدركون ما يفعلون ويدركون           

بأن القتل وقمع المظاهرات التي خرجت في العواصم العربية هـي موجـة             

  ..وستنتهي بعد أسبوعين على األكثر

هـم  .. ظروا مـنهم شـيء فهـم المـوتى األحيـاء         هكذا هم العرب ال تنت    

  .الخارجـــون عن التاريخ

  
٢٤/٣/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠

  

  
  اجملد عراقي

  

  

وفي اليـوم الثـاني عـشر       .. في اليوم األول تواصل الزحف نحو بغداد         

.. وبغداد لـم ولـن تنهـار      .. والعراق صامدة .. يتواصل الزحف نحو بغداد   

عين أنفسهم بأن النظام العراقي نظام هش       اعتقدوا أن العراق سهل المنال مقن     

سينهار من اليوم األول وفي معلومات خاطئة بثت ألجهـزة االسـتخبارات            

البريطانية واألمريكية من قبل الموساد اإلسرائيلي قالوا لهم بأن المـواطنين           

في بغداد ينتظروهم بالورود وسيهتفون باسم بوش وستبدل صـور صـدام            

  ..ببلير

وش عندما وقع قرار الحرب هكذا كانت تـسير المعلومـات           هكذا اعتقد ب     

بـدأت العمليـة وكأنهـا      .. على مكتبه الساعة الخامسة من فجر اليوم األول       

لحظة خافتة اعتقد بوش بأن صاروخه األول يسير اتجاه صدام وكأنها لحظة            

فقط وسيقضي على صدام معتقداً أن صاروخه الذي أمر بإطالقه ليـستهدف            

غتاله سينهي النظام العراقي ومعتقداً بأن حربـه هـي مـع            صدام حسين وي  

شخص واحد هو صدام حسين موهماً نفسه بـأن المعركـة كلهـا سـاعات               

وسيصل المارينز األمريكي ويحطم رأس النظام ويفرض سـيطرته علـى           

واليوم بات من الواضح أن األمـريكيين والبريطـانيين اسـتندوا           .. العراق

طئة يرفعون ثمنها وهذا ما دفـع بقـواتهم إلـى           بتقديراتهم إلى معلومات خا   

المستنقع وما سيصعب عليهم اآلن وضع حد للحرب الهالكة التي يدفع ثمنها            

إن الحرب باتت أهدافها واضحة وهـي       .. األبرياء من أبناء الشعب العراقي    

حرق العراق والتحكم فـي مواردهـا الطبيعيـة         .. تدمير كل شيء عراقي   
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من الحرب الذي يرفضه العالم وإن ثمن عنجهيـة         إن ث .. ومواصلة العدوان 

بوش سينعكس مستقبالً على المنطقة كلها وما تخلفه الحرب القاتلة من دمار            

سيكون في المحصلة النهائية نار تحرق األرض والشعب في العراق فهـذا             

الدمار والهالك الناتج عن الحرب هو نتيجة هذا التعنت والالمبـاالة التـي             

صابة الحرب من أجل تحقيق مصالح شخصية ومكاسـب         ينتهجها بوش وع  

وجني الثمار على حساب هؤالء األبطال في العراق الذين يدفعون اليوم ثمن            

إن الحرب تتواصل بإمداد عربي وبدعم مطلق من بعض         .. الكرامة العربية 

العواصم العربية التي ارتضت على نفسها أن تكون ورقة فـي يـد قيـادة               

مخطط احتاللي للمنطقة وإعادة تقسيم الوطن العربـي        الحرب من أجل تنفيذ     

ليتناسب مع متطلبات االحتالل ونظام إمبراطورية بوش في القرن الحـادي           

  ..والعشرين

 إن العرب امتهنوا كرامتهم ووقفوا مواقف مخزية ومذلة وتجلب العـار              

غازية لهم في صمتهم وتقديم الخدمات الجليلة للفوات البريطانية واألمريكية ال         

وهذا بالتأكيد يعكس ويفرز روح العدوان واستمرار الغزو واالحتالل ومـنح           

القوات البريطانية األمريكية استخدام كل األسلحة الهالكة والمدمرة وتماديهـا      

في شن أبشع عدوان عرفه التاريخ على شعب الحضارة والعراقة واألصالة           

  .جيدشعب العراق الم.. شعب البطولة والتضحية والشهداء

  
٣١/٣/٢٠٠٣   
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  العـراق يقـــاوم 
  

  

 بات األسبوع الثاني في أيامه السبعة أكثر سخونة فيما حملتـه سـاعاته                

على جبهات القتال الدائر على أرض العراق المقاوم وبكل تفاصيل ما يحدث            

هناك وما يواجهه الشعب العراقي من بطش وأعمال قمعية حيث يعتقلون كل            

طريقهم ويقتلون ما ال يستطيعون اعتقالـه فوصـلت أعـداد           من يجدوه في    

المعتقلين لدى قوات التحالف إلى أكثر من خمسة عشر ألف معتقـل وعـدد              

الشهداء إلى أكثر من خمسمائة شهيد و أكثر من خمسة آالف من المـصابين    

والجرحى وهذا وحده فقط يدل على مدى بشاعة الموقف وسلـسلة جـرائم             

 آلية القمع أالحتاللي البريطاني األمريكي بحـق أبنـاء          الحرب التي ترتكبها  

  ..الشعب العراقي المقاوم

 وتبقى الحقيقة في ظل هذا العدوان الشامل على العراق وبصمود القيـادة           

العراقية والتفاف الشعب حولها وبإرادة الرجال كانـت المعـارك الـشرسة            

حرب ضد المحتلين   فها هم العراقيون يخوضون ببطولة وشرف ال      ، والحاسمة

ويتمترسون في خنادق الدفاع عن األمة العربية في ظل استمرار الـصمت            

العربي وفقدان العـرب لرجـولتهم ال يعنـي إال أن االحـتالل األمريكـي               

وأن التاريخ سيكشف يوماً مـا الكـذب        ، البريطاني دفع الثمن لهذا الصمت      

 العرب الذين ارتضوا    والخداع والتزييف لهذه الحفنة والمرتزقة من الزعماء      

  . وقوات الغزو البريطانيألمريكاعلى أنفسهم أن يكونوا عمالء مأجورين 

 إن التاريخ لن ولم يرحم هؤالء الذين يتفرجون على ذبح الشعب العربي               

العراقي في ظل تواصل آلية القمع وبكل أشكال اإلبادة الجماعيـة إلجبـار             

نيل منها وتصفيتها وهـذا مـا أصـبح         القيادة العراقية على االستسالم أو ال     



 ٥٣

مستحيالً حيث كانت إرادة  العراقيين أقوى من كل أشكال التعذيب واإلرهاب            

المنظم وأعمال اإلبـــادة الجماعية التي تقوم بهـا قـوات الغــــزو            

  ..البريطانـــي األمريكي بحق شعب العراق

وحد تهم أقوى   إن العراقيين يدركون حقيقة الواقع ويدركون بأن صوتهم و           

من كل المؤامرات وهم يدركون بأن صمودهم ودفاعهم عن أرضـهم هـو             

والتاريخ والحضارة تكتب بالدم وال     .. تاريخهم الذي يصنعونه ويكتبونه بالدم    

يمكن لمن كان أن ينال من هؤالء األبطال الذين يكتبون تاريخهم وبـشرف             

  .وفداء وبطولة
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  رفاتعياســـر 
  

  

لقـد  .. ياسر عرفات الحقيقة التي تعيش في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني            

حاولت وتحاول وسائل اإلعالم في ظل الهجمة األمريكيـة الـشرسة علـى             

العراق المقاوم أن تتجاهل الحصار المفروض علـى الـشعب الفلـسطيني            

ضـد  وقيادته وفي ظل هذا العدوان الوحشي يتواصل التصعيد اإلسـرائيلي           

الشعب الفلسطيني حيث ما زالت حكومة اإلرهابي شارون تتعامل مع الشعب           

الفلسطيني وقضاياه الوطنية فارضة الوصايا والتبعية واالحتواء للنيـل مـن           

القيادة الفلسطينية وتبقى الحقيقة التي ال يمكـن لوسـائل اإلعـالم العربيـة              

هو القائد  .. لسطينيوالعالمية تجاهلها أن ياسر عرفات هو الرئيس للشعب الف        

فهو الحقيقة وهو يعيش فـي      ، التاريخي الذي ال يمكن ألحد أن يتجاهله احد       

فهـو التـاريخ واألسـطورة      ، قلوب الماليين من أبناء الشعب الفلـسطيني      

وها هو بـصموده يعـزز مكانـه        ، هو العطاء والتضحية والفداء   .. والرمز

رير مـصيره وقيـام     الشعب الفلسطيني الذي يرفض التنازل عن حقه في تق        

إن محاوالت االحتالل تغييب القضية الفلسطينية      .. دولته الفلسطينية المستقلة  

وتجاهلها هي محاوالت ال يمكن لها في النهاية أن تجني ثمارها في فـرض              

الهيمنة والغطرسة والعربدة باسم الشرعية الدولية على الـشعب الفلـسطيني           

سطيني هي قضية تختلف عـن مـا        إن قضية الشعب الفل   .. وقضاياه الوطنية 

يحيطها من أطماع لالحتالل األمريكي والبريطاني لمنطقة الشرق األوسـط          

فهي خارج نطاق الهيمنة والغطرسة األمريكية والبريطانية وال يمكـن ألي           

قوة مهما بلغت من عدوان وشراسة أن تتجاهل حق الشعب الفلسطيني فـي             

عب الفلـسطيني وعلـى رأسـه       إن صمود الش  .. تقرير مصيره وقيام دولته   
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الرئيس ياسر عرفات هو تعزيز لمكانة القضية الفلسطينية ورمزيتهـا ومـا            

حققته من نتائج ستحسم في النهاية لصالح النضال الفلسطيني علـى صـعيد             

لقد بات من الواضح بأن حكومـة االحـتالل         .. المحافل والمنظمات الدولية  

ا وهي بالتالي تحاول عرقلة تقديم      اإلسرائيلي استغلت التغيير الدولي لصالحه    

استحقاقات عملية السالم بل تسعى إلى إلغاء كل اتفاقيات السالم في محاولة            

إلعادة رسم الخارطة السياسية بالمنطقة وفقاً للمنظور أالحتاللي اإلسـرائيلي     

إن هذا التصور ال يمكن أن يكون وسيتحطم على         .. وخدمة لقضايا االحتالل  

التي هـي صـمام أمـان الـشعب         .. قاومة الفلسطينية صخرة الصمود والم  

  .الفلسطيني
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  واحتلت العراق 
  

  

 تحـت   - العـراق    –مع يوم السابع من نيسان باتت األرض العربية         ..    

وانتـشرت الفوضـى والرعـب      .. االحتالل البريطاني األمريكي المشترك   

مدن العراقية وبات العراقيون في سجن      والذعر وعدم االستقرار األمني في ال     

وزحفـت القـوات    .. كبير بداخل بيوتهم ومنازلهم التي أصبحت غير آمنـة        

األمريكية البريطانية نحو الهدف الحقيقي للغزو الحتالل آبار النفط والسيطرة       

عليها وعمدت الخارجية البريطانية األمريكية على ترتيب الصفقات والعقود         

غالل النفط العراقي وسرقة الموارد الطبيعيـة لـشعب         لكبرى الشركات الست  

العراق والدفع بالمجموعات المرتزقة إلشعال نيران الفتنة  والرعب والذعر          

واآلن يطـالبون األمـم      دمروها.. لقد حرقوا بغداد   ..في صفوف العراقيين  

أسبوعان .. المتحدة والبلدان العربية بإعادة إصالح هذا الدمار الشامل للعراق        

دمروا شركات الكهربـاء    .. نتهت المسرحية وكانت العراق دمار وخراب     وا

سـرقوا  .. دمروا المباني والممتلكـات العامـة     .. ومواردها ومصادر المياه  

التاريخ وزوروا الحقائق وتقدموا كالجراد ال يهابون أحد من أجـل سـرقة             

م دمروا وسرقوا ونهبوا باس   .. العراق ، رافعين شعارات خالية من مضمونها      

انتشرت جثث مئات من الشهداء في      .. الحرية والديمقراطية واألمن للعراقيين   

.. أزقة وشوارع العراق دون أن يلتفت أحد لهذه المجازر أو يتحـدث عنهـا         

اسـتأجروا كـاميرات    .. كان المشهد مروعاً للغاية ال يمكن ألحد أن يصفه        

انية األمريكيـة   الصحافة لكبرى وكاالت األبناء لتبث ما وراء القوات البريط        

كانـت يوميـات    .. ليرى العالم فقط وبعين واحدة دون النظر إلى الحقيقـة         

عن جرائم حرب منظمة تقودها عصابات    االحتالل البريطاني األمريكي تعبر   



 ٥٧

فـي ظـل   .. المارينز األمريكية البريطانية وباتت بغداد اليوم تحت االحتالل 

 التي تحتاج إلي توقف الشعوب      هذا الوضع السائد وهذه الجرائم تبقى الحقيقة      

كيـف ومتـى    . ومن سينقذ العراقيون من االحـتالل؟     . ؟ وكيف متىأمامها،  

هل ستتنازل عن احتاللها حقول النفط العربية؟ ومتى        . ستخرج هذه القوات ؟   

 سيغادر الحاكم العسكري األمريكـي      متى. ؟سترفع يدها عن موارد العراق    

 هـل سـيمارس العراقيـون       .؟ وما هي صيغة الحكـم المرتقـب       .العراق؟

 هل صممت الخارجية األمريكية تمثال الحرية لتضعه        .الديمقراطية والحرية؟ 

 أم ال يعنـي الخارجيـة   .بدالً من تمثال صدام حسين في سـاحة الزهـور؟   

أين هي األمم المتحدة في ضوء هذه الجـرائم التـي           .. األمريكية هذا األمر  

لضمير العالمي جراء ما يمارس من      أين ا .. ترتكب بدم بارد بحق العراقيين    

جرائم حرب بحق األبرياء المدنيين الذين تنتشر جثثهم بالـشوارع واألزقـة            

إنها الحقيقة التي ال يجب تجاهلها، إنـه        .. والطرقات بكبرى المدن العراقية   

الواقع الصعب واألسئلة التي نحتاج إلى طرحها عبر واقع عربي ال يعـرف             

هكذا رسمت  ..  الصادرة عن الخارجية األمريكية    سوى اللهث وراء القرارات   

الواقع اليوم مرير   . كما ترى نفسها  .. قاتمة.. كونداليزا رايس الصورة سوداء   

وصعب والصورة مهزوزة ومكسورة وتحتاج إلى معجزة من أجل رفع عار           

ومن أجل وضع حد لآلثار النفسية التي نتجـت         .. الهزيمة عن األمة العربية   

لن نناجي أحد ولن نبكـي علـى أبـواب األمـم            .. الهالكعن هذا الدمار و   

إنهـا  .. فقط ندعو اهللا في السماء ونقيم الصلوات من أجل بغـداد          .. المتحدة

بداية االنهيار ولحظة الحقيقة الصعبة التي نحاول أن نبحث عنها بين أنقاض            

  .أسوار بغداد 
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  قوه احلضارة وحضارة القوة 
  

  

أصابنا الرعب والخوف من القدر األحمـق الـذي يالحـق            ارليلة االنهي    

بكينـا الماضـي    .. هزائمنا بكينا وبكيت معنا كل العيون التي تراقب المشهد        

وكأن الهزيمة تالحقنـا تالحـق التـاريخ        .. والحاضر وبكينا المستقبل أيضاً   

فجأة وأنا أتابع تسلسل الذكريات كانـت       .. المهزوم للعرب الموتى واألحياء   

قيقة تندفع أمامي وأنا أشاهد هذه المرآة العجوز وهي ترتجف مـن شـدة              الح

     . وقالت وبكل عفوية أن الموتى في قبورهم يدافعون عن العراق.. االنفعال

هكذا رسمت المرآة العراقية صورة األوضاع لمراسـل أحـد القنـوات               

تاجات لقد كانت ليلة االنهيار أصعب من كل التوقعـات واالسـتن          .. الفضائية

كانت وكأنها لحظة بين الموت والحقيقة كانت هذه الليلة بداية لمشهد جنائزي            

يمتد عبر المستقبل وفي لحظة الوداع عشت فيها متأمالً هذا السقوط لتمثـال             

ولـم يكـن   .. الستة أمتار الذي سقط واقفاً في ميدان الزهور بالعاصمة بغداد   

س بوش قبل يوم واحد فقـط  باستطاعتي في لحظتها استخالص ما يريد الرئي    

من تصريحه أمام وسائل اإلعالم العالمية متخلياً عن أهداف حربه األساسية           

مصرحاً ليس مهماً لدينا ما هو مصير الرئيس العراقي صـدام حـسين وال              

وما بين أن سقط السقوط كانت      .. مهماً أيضاً لنا ما هو مصير القيادة العراقية       

قيين رفضوا ومعهم كل الشرفاء في العالم أن        بغداد شامخة لحظتها ألن العرا    

وقفوا بكل بطولة وشرف يدافعون     .. يكونوا حفنه مرتزقة على مزبلة التاريخ     

عن العراق الحضارة ومعهم أطفال فلسطين ودمشق وقاهرة المعز وتـونس           

وقفوا هؤالء جميعـاً فـي      .. والمغرب وطرابلس وصنعاء اليمن والخرطوم    

اقيون جميعاً وحدهم يواجهون قدرهم األحمق بـل        لم يكن العر  .. خندق واحد 



 ٥٩

ذاته يحاولون رسـم     كان هؤالء على امتداد األرصفة الباردة يواجهون القدر       

وأن الـصمود   .. كنا ندرك تماماً بأن لحظة االنهيار قادمة      .. معالم المستقبل 

وكان عنوان العراقيين الذين ال يهـابون       .. والصمود كان مصيرهم وقدرهم   

ولكن الشيء الذي لم ندركه بأن السيناريو إلنهـاء         . جل الحرية   الموت من أ  

هؤالء الذين كانوا   .. المعركة سيدفع ثمنه هؤالء الشرفاء من الشعب العراقي       

يأكلون الخبز بالدم والذين تمترسوا أمام أكياس الرمال مدافعين عن شـرف            

 عبر التاريخ   األمة العربية وكرامتها ليعيش اإلنسان العربي شامخاً خالداً حراً        

لقد كانت لحظة السقوط هي لحظة االنهيار التاريخي لهؤالء العرب الذين           .. 

  ..باعوا تاريخهم وعروبتهم رضاء للرئيس بوش

 إن التاريخ سيكتب مزوراً وتنتهي أسطورة الرئيس صدام حسين وكأنهـا             

لحظة أن سقط هذا التمثال في ميـدان  .. لحظة كانت ضمن سيناريو الرحيل     

لزهور، ولكن الشيء الذي ال يمكن لمن كان أن يكتبه ويسجله مزوراً هـو              ا

.. دماء هؤالء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن العراق وعن حريتها وكرامتها          

هؤالء الشهداء الذين رفضوا أن تكون العراق بلد الحضارة والتاريخ هي بلد            

في موارده ومصادره   يديرها االحتالل األمريكي ليحكم العالم العربي ويتحكم        

الطبيعية محققاً بذلك حلم دولة إسرائيل الكبرى الذي هو حلم به هرتزل ودعا             

إليه عبر مؤتمره األول مؤتمر الحركة الصهيونية الذي عقد في مدينة بازل             

 هـذا   ٢٠٠٣ نيسان   ٩هكذا اكتملت الصورة مع يوم      .. ١٨٩٧في سويسرا عام    

والذي غابت فيه الحقيقة وستبقى غائبـة       اليوم الذي أعدم فيه التاريخ العربي       

عبر تاريخ كتب بأزيز الرصاص لقوات المارينز التـي دخلـت العاصـمة             

العراقية لتبقى الحقيقة فقط مع هؤالء الشهداء الذين رحلوا عنا وغابت عنهم            

سقطت تماثيل صدام ودخـل األمريكـان       .. عيون كانت تراقبهم عبر العالم    

وما هو الثمن لـذلك؟     ! ومتى؟!  من سيخرجهم؟  والبريطانيين العراق واليوم  

وما هي مشاعر الرؤساء العرب وهم يتتبعون سـقوط الـرئيس العراقـي             



 ٦٠

الراحل؟ هل يستخلصون العبر من هذا السقوط أم ستذهب القوات األمريكية           

إنها .. والبريطانية إلسقاط التماثيل في القاهرة ودمشق والسعودية وطرابلس       

دركها اآلن بأن الشعب العراقي بات تحت االحـتالل         الحقيقة التي يجب أن ن    

بل باتت األرض العربية تخضع للسيطرة األمريكية       .. األمريكي والبريطاني 

  .البريطانية وهذا ما ال يستطيع أي عربي أن ينكره أو يغفله

كانت نهاية المـشهد الـدامي الـذي سـيلحق       .. هكذا كانت نهاية العراق      

لعرب كانوا مهزومين وسيكونون كذلك علـى مـر         بالهزيمة العربية وكأن ا   

 تنهار رغم انهيار بغداد تبقـي       أنوالحقيقة تبقي راسخة وال يمكن      .. التاريخ

  .الحقيقة ويبقي الصراع بين قوة الحضارة وحضارة القوة 
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 ٦١

  

  الكتابة على اجلرح
  

  

عـصر تعنـي أن تكـون       لم تعد للكلمات أي معني ألن الكتابة في هذا ال            

فهذه .. الكلمات ناقصة عالمات التشكيل من ضم وفتح ورفع وكسر ونصب         

ولهـذا أصـبحت    .. لغة العصر لغة الحوار الهادئ على ضفاف نهر دجلـة         

الكتابة عاجزة عن الوصف وغير قادرة على اإلبحار فـي عالـم الـصمت            

.. د لها وزنهـا   واليوم أعلن أن اللغة العربية ماتت ولم يع        ..وقرع األجراس 

وعندما نحاول االستماع واالستمتاع بالكلمات فأنت تعيش في صمت اللغـة           

.. وفقدان اإلحساس وانعدام الذاكرة وال  ترى سوى عار الهزيمـة والخيبـة            

فهذا الصمت العاجز واللغة التي ماتت ال يمكن لهـا أن تمـارس المعنـى               

وال .. طفال الرضـع  وال يمكن لها أن تبحث عن حليب األ       .. الحرفي للفكرة 

  .حتى عن شكل القمر ليلة التاسع من أيار

إن الكتابة لها وزنها اليوم والكلمات التي ال تخرج وال تعبر عن إحساس                

فالعار .. الكاتب هي كلمات ماتت وال يمكن لها أن تكون صوتا شجاعا قويا           

أصاب اللغة ألن من يرسمها أصبح يعيش بدون ذاكرة وفقد التوازن فكـان             

ي الذي نعيـشه    باالنهيار ليس له سوى الموت البطيء في معاني العجز العر         

  .في لحظات الوالدة

كم كانت سهولة اإلسهال للكلمات المتناثرة ساقطة كسقوط تمثال صدام في              

كم كانت الكلمات عقيمة ميتة ورديئة كرداءة السيف الـذي          ..ساحة الفردوس 

  .لم يشهر
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ولك .. الحب وحدك لك الفكرة التي لم تولد بعد       لك  .. لك اهللا يا شعب العراق    

جــه  الك المجد في األرض وأنـت  تو       .. تلك الكلمات التي لم نسمعها بعد     

  .عجز اللغة وحدك

يا عراق أنقـذ  .. يا عراق كان عريقاً في لحظات التوحد والوفاء والشهادة          

طفالً استيقظ من نومه على أزيز  رصاص المارينز في لحظـات المـوت              

يا عراق هزم العرب واسقط العروبة وكـشف الزيـف الزائـف            .. طيءالب

يا عراق هزم  التاريخ المهزوم والـصوت المكـسور علـى            ..  للمرتزقة  

يا عراق كانت كلماته مسروقة ومسلوبة مـن إرادة الفعـل           .. بوابات الكعبة 

يا عراق كشف عجز اللغة ولعن الكلمات ،  فـي           .. والمعنى الحرفي للمقال  

ظة التي كانت تنهار أسوارك وتدوس أرضك بساطير الخيبة والعار          تلك اللح 

هـا  .. فها أنت تودع لحظات الماضي وتعلن رفضك للخنوع والركوع والذل         

تنتحر في اليوم خمـسة     .. أنت تواجه الموت وتموت في اليوم خمسة مرات       

هكـذا كانـت اللغـة      .. مرات وتسكر على عتبات األرض المقدسة بالنجف      

  .. للعرب ومعنى للهزيمة والموت واالنهيارعار.. الميتة

عفـواُ لكـل    .. والليل الظالم للحرب التي لم تبدأ بعـد       .. إنها آفاق الموت     

.. عفواً للكلمات المأجورة والمستأجرة   .. الكتاب أصحاب األعمدة والخوازيق     

.. والذين ماتوا كما مات عرب الـردة        .. عفواً لهؤالء الذين قتلوا لغة العرب     

اسمحوا لي أن أنعت لغـتكم العربيـة فـأنتم المـوتى            ..ا لي معذرة  اسمحو

أنتم الجبناء والمهزومين في نصف     .. والسكارى واألحياء الذين لم يولدوا بعد     

أنتم أصحاب أقالم الشيفرز والبار كر وأصحاب األحذية الباليـة          .. دقيقة فقط 

..  حقيقـتكم  أنتم هكذا كنتم عار للعرب وعار للكلمات واللغة هذه        .. كوجودكم

  .هكذا كنتم ساقطين كما سقطت بغداد
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 ٦٣

  

  حكومة حممود عباس 
  

  

بعد مخاض عسير ولدت أول حكومة لرئيس وزراء فلـسطيني، وكانـت            

وفرضت تل  .. تدخلت أوساط دولية متعددة وهددت واشنطن     .. حسب المقاس 

ري الفلسطيني  وكأن عملية السالم تنتظر فقط التشكيل الوزا      .. أبيب شروطها 

وفي أول رد فعل بعد اإلعالن الرسمي على نجاح التشكيل والتوصـل إلـى             

أعداد قائمة أسماء الوزراء الجدد وإقرارها من قبـل المجلـس التـشريعي             

الفلسطيني سارعت حكومة االحتالل اإلسرائيلي بفـرض الـشروط علـى           

تفـاوض  حكومة محمود عباس التي طالبتها بمحاربة اإلرهاب معلنة وقف ال         

معها وواضعة العراقيل أمامها في تصور يتمحور أن تعمل هـذه الحكومـة             

وكأن األمن وتوفيره هو مسؤولية فلسطينية فقط       ، على قمع الشعب الفلسطيني   

إن . وأن حكومة شارون ال تتحمل أي مسؤولية تجاه ما يحدث من عمليـات            

ق الفلسطينية  والوجود اإلسرائيلي في المناط   .. االحتالل هو المحرض األكبر   

إن المهام أمام حكومة محمود عباس مهام       .. هو السبب األساسي لتوتر العنف    

كبيرة والمسؤولية الواقعة على عاتقها اليوم هي مسؤولية وطنيـة بالدرجـة            

األساسية فهي مطالبة في توفير األمن االجتماعي وصياغة أسس المجتمـع           

 أولويات التوجه الـوطني      البناء المؤسساتي الفلسطيني ضمن    وتطايرالمدني  

  .. وليس مهمة حكومة محمود عباس حماية أمن إسرائيل، للشعب الفلسطيني

إن إسرائيل تتحمل مسؤولية أمنها وعليها إذا ما رغبت في توفير األمـن                

وصياغة الهدوء واالستقرار السياسي بالمنطقة التوجه فوراً إلى االنـسحاب          

ية وإطالق سراح األسـرى والمعتقلـين       من مناطق السلطة الوطنية الفلسطين    



 ٦٤

لديها وتفكيك المستوطنات والعمل على صياغة أسس االستقرار للبدء باتخاذ          

خطوات إعادة بناء الثقة والعمل على تـوفير األمـن للفلـسطينيين ووقـف        

عمليات التوغل وهدم المنازل وعمليات اإلعدام التـي يقـوم بهـا جهـاز              

إن الخطوات الجـادة    . اء الشعب الفلسطيني  االستخبارات اإلسرائيلي بحق أبن   

والشجاعة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية هي خطوات هامة بالفعـل علـى            

صعيد إنجاز عملية السالم وهي بتشكيلها للحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس          

الوزراء الفلسطيني محمود عباس تكون قد أتمت آخر الخطوات تجاه عملية           

وفاء بالتزاماتها وفقاً للرغبة األمريكيـة واألوروبيـة        السالم وعملت على ال   

والدولية وبالتالي تكون القيادة الفلسطينية قد كرست حرصها المطلق علـى           

  .دعم مسيرة السالم بكل ثقة وقوة وقدرة على تحديد الموقف

إن المهام كبيرة أمام تحديات المرحلة المقبلة وحكومـة محمـود عبـاس         

يل الطاقات واإلمكانيات والتأكيد على إنجـاز الهـدف         تنتظر العمل على تفع   

الوطني المنشود للشعب الفلسطيني وتحقيق الحلم الفلسطيني إلقامـة الدولـة           

الفلسطينية وإنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية وهذا ما يتطلب من الـدول           

العربية سرعة التحرك إلنجازه في ضوء التغييرات الدولية وما آلـت إليـه             

  .  العراقية من نتائج باتت تهدد المستقبل العربيالحرب

إن الشعب الفلسطيني يتطلع أن تكون حياته المقبلة حياة آمنـة ومـستقرة                

وما يجب إنجازه في ضوء المهام الموكلة لها يفوق التصور اإلسرائيلي فـي           

تحديد أولويات مهامها مكافحة اإلرهاب والبـدء فـي تفكيـك التنظيمـات             

إن االحتالل يجب   . اعتقال المقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني     الفلسطينية و 

أن ينسحب من المناطق الفلسطينية لضمان أفضل النتـائج إلنجـاح المهـام             

الموكلة للحكومة الفلسطينية المقبلة وما تمليه المسؤولية الوطنية عليها فـي           

يش الكريم  وتوفير سبل الع  .. الدفاع عن إنجازات الثورة الفلسطينية وحمايتها     



 ٦٥

والحرية ألبناء الشعب الفلسطيني الذين حرموا من ممارسة حيـاتهم أسـوة            

  .. بشعوب العالم

إن المستقبل يتطلب تكاتف كل الشرفاء والمخلصين والمتـضامنين مـع              

الشعب الفلسطيني لضمان نجاح المهام الجديدة التي تنتظر حكومة محمـود           

  .عباس
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 ٦٦

  

  

  وأفاق املستقبل.. وحدة الشعب 
  

  

هذا ما أكده    تعزيز لغة الحوار والديمقراطية أولى خطوات البناء الوطني،          

الرئيس ياسر عرفات من خالل حرصه على بناء المؤسـسات الديمقراطيـة     

    .الفلسطينية والدفع في اتجاه ممارستها ضمن أولويات العمل الوطني

لسطينية تتطلب تكاتف جميع الشرفاء في الوطن       إن المصلحة الوطنية الف       

والعمل من قبل التنظيمات الفلسطينية وفصائل العمل الفلسطيني على دعـم           

أطر السلطة الوطنية وتفعيل دور المجلس التشريعي فـي تجـسيد التجربـة           

 فـي  دعمهالديمقراطية وضمان نجاح مهمة رئيس الوزراء الفلسطيني عبر         

     .لسطينية الجديدة تفعيل عمل  الوزارة الف

التوجه الوطني وحرص القيادة الفلسطينية علـى دعـم المؤسـسات            إن   

الفلسطينية وممارستها للديمقراطية كان أساساً لتطوير األداء وصياغة األسس         

والمنطلقات التي من شأنها تفعيل أطر بنـاء الدولـة الفلـسطينية وتفعيـل              

  .المؤسسات لضمان أفضل النتائج

الحوار الوطني هي األساس في بناء الوطن وهذا ما يجب االنطالق           إن لغة     

للعمل من خالله بالمرحلة المقبلة حفاظاً على اإلنجاز الـوطني الفلـسطيني            

والسعي المطلق لبناء الوطن ودعم مؤسساته وصياغة أسس العمل الواعـد           

وتفعيل المؤسسات األمنية واالقتصادية لحمايـة الـوطن وبنـاء مؤسـساته            

توجه لصياغة أسس المجتمع المدني الفلسطيني فهذا ما يجب االهتمام بـه            وال

بدالً من السعي من أجل تحقيق مصالح ضيقة وشخصية والتمسك بالكرسـي            

   .الوزاري واللهث وراء السراب



 ٦٧

إن حماية المؤسسات الفلسطينية يعد خطوة أساسية لبنـاء الـوطن ومـا                

 عبر المؤسـسات  الديمقراطيهج خطوات  الرئيس ياسر عرفات لممارسة الن   

التشريعية والتنفيذية للشعب الفلسطيني إال تأكيداً على أهمية تفهم الواقع وما           

يتطلبه المجتمع الفلسطيني من بناء وعمل وحدوي ووطني لتوسـيع قاعـدة            

العمل من منطلق البناء المجتمعي الفلسطيني وصياغة أسس التوجه الوطني          

ة األمن والقانون وحماية الشعب الفلـسطيني       لتفعيل دور المؤسسات وصياغ   

وتطوير عمل مؤسساته المدنية على طريـق اإلصـالح اإلداري وصـياغة         

المستقبل المشرق للشعب الفلسطيني وإقامـة دولتـه الفلـسطينية المـستقلة            

  .الشريف القدس عاصمتها و

  
  ٥/٥/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٨

  

  
  إسرائيل تقتل حكومة حممود عباس

  

اليوم األول لتشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني باتت إسرائيل تعتمـد          منذ     

سياسة واضحة لقتل عملية السالم وتسعى إلى إفراغ استحقاقات المرحلة من           

مضمونها، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات واالتفاقيات الدولية وباتـت          

ر متزن  الواليات المتحدة تميل إلى الرغبة اإلسرائيلية حيث تتعامل بشكل غي         

وبمضمون ورسائل جوفاء ال يمكن بأي حال من األحوال أن تكون هـدفها             

  .تفعيل عملية السالم

إن سياسة المماطلة والمراوغة اإلسرائيلية هي نفس السياسة واللعبة التي             

باتت مكشوفة تماماً حيث االعتداءات وتواصل العدوان واالعتداء على حرية          

أعمال القصف واالغتيال المنظم للمطلـوبين      األراضي الفلسطينية واستمرار    

الفلسطينيين كل ذلك يؤدي في المحصلة النهائية إلى نتيجة أساسية معروفـة            

وهي إفشال حكومة محمود عباس، هذه الحكومة التي جاءت بعد أال مالءات            

األمريكية والرغبة الدولية لتفعيل عملية السالم واستجابة من الرئيس ياسـر           

ى المضي قدماً في عملية السالم الـذي  سـارع فـي             عرفات وحرصه عل  

تشكيلها نزوالً أمام الخيار الدولي واألمريكي، واليوم تستمر إسـرائيل فـي            

فرض عربدتها وانتهاكها اليومي لألراضي الفلـسطينية ضـاربة بعـرض           

  .الحائط كل االتفاقيات الدولية في حماقة وعنجهية مطلقة

ها تعمل من أجل السالم هي حكومة قاتلة      إن حكومة شارون التي تزعم بأن        

دموية وهذا ما تؤكده يومياً سياسات أجهزة المخابرات اإلسرائيلية التي مـا            



 ٦٩

زالت تالحق أبناء الشعب الفلسطيني وتعتقل رموزه وتقوم  بتصفية ما تدعي            

  .بأنهم مطلوبون بطائرات اإلعدام اإلسرائيلية

ة االنتهاكات اإلسرائيلية للمـدن     إن استمرار حلقة العنف واستمرار سياس        

الفلسطينية بالتأكيد ستفشل حكومة محمود عباس فهي التي نفذت مجزرة حي           

الشجاعية دون أي مبرر بعد خمس ساعات فقط من تشكيل هذه الحكومـة ،              

وهي التي تواصل أعمال االعتداء والقتل والدمار دون أي مبرر بحق أبنـاء             

فهـذه هـي    ..  تطبيق خارطة الطريق   الشعب الفلسطيني، وهي التي ترفض    

أمالءات شارون التي يجب على األسرة الدولية وحكومة الواليات المتحـدة           

األمريكية أن توقفها بدالً من استمرار حالة اللف والدوران والمراوغة وأتباع           

  .سياسة عدم التوازن تجاه قضية الشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء اإلسـرائيلي    إن مجريات األمور باتت واضحة تماماً وأن           

 شارون جاء إلى الحكومة وفي جعبته المزيد من  أعمال القتل والدمار            لأرائي

والنهب والسلب وتشكل أوسع حكومة لإلرهاب تضم أكثر األحزاب اليمينية          

اإلسرائيلية شراسة وتشدد ، وبالتالي ال يمكن التوصل إلى سـالم عـادل و              

ذي يسعى شارون إلقناع العالم به معتقداً أنه         سالم القوة ال   إالشامل بالمنطقة   

بذلك يوفر  األمن إلسرائيل  غير مبـالي رصـيد حـساب فـاتورة الـدم                 

  .الفلسطيني

إن لغة القتل والدمار وأعمال اإلبادة المنظمة التـي تمارسـها حكومـة                

شارون ال يمكن لها أن تنال من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني، وسالم            

سعى شارون لفرضه عبر الدبابات اإلسرائيلية هو سالم مرفوض      القوة الذي ي  

والشعب الفلسطيني أعلنها عالياً مدوية وأكد على رغبته في تطبيق وإحـالل            

السالم العادل والدائم بالمنطقة المبني على االعتراف بحق الشعب الفلسطيني          

 األمم المتحدة   وعودة الالجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات       

ئيل شارون قبـل    اوالمواثيق والمعاهدات الدولية، وهذا ما يجب أن يدركه أر        



 ٧٠

أن يفكر في إعادة احتالل المناطق والتي بالتأكيد من شـان هـذه  الخطـوة      

االستمرار في  حالة االحتالل والتدمير والعداء والكراهيـة بـين الـشعبين             

  .الفلسطيني واإلسرائيلي

جة اليوم إلى السالم وعلى الحكومة األمريكية العمل على          إن فلسطين بحا    

دعم مشروع خارطة الطريق وإلزام الجانب اإلسرائيلي على تطبيق بنودهـا           

والدعوة إلى توفير الحماية الدولية بات مـن أهـم أولويـات  المرحلـة ،                

وضرورة ملحة لحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات االحـتالل القاتلـة           

  . والمدمرة

  
١٢/٥/٢٠٠٣   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧١

  

  حق العودة
  

  

فلسطينياً عرف الشعب الفلسطيني التشرد منذ عام النكبة وارتبطت نكبـة              

الشعب الفلسطيني بحق العودة، ومنذ أن شرد الشعب الفلسطيني عن أرضـه            

عملت المؤسسات الدولية على تقديم الخدمات المتفاوتة نـسبياً مـن حيـث             

ن الفلـسطينيين واسـتمرت المأسـاة وكانـت القـضية           جودتها إلى الالجئي  

الفلسطينية األكثر سخونة في العالم هي قضية رأي عام عـالمي وال يمكـن              

للدبلوماسية العالمية عبر خمسة وخمـسون عامـاً أن تتجاهـل الالجئـين             

الفلسطينيين فهي القضية األكثر رصداً ومناقشة والقـضية األكثـر حفظـاً            

اليوم وبعد خمسة وخمسون عاماً نعود ونتحدث عن        و، لألرشفة والمعلومات 

الالجئين الفلسطينيين حيث تتوزع ألوان العذاب وتتنوع المعاناة من بلد إلـى            

والقضية هي نفس القضية شعب يبحث عـن        .. آخر ومن موقف إلى موقف    

وفي ظل المتناقـضات والتـصريحات      .. أرضه ويحلم بالعودة إلى فلسطين    

رون لنفسها وبكل وقاحة أن تطالـب الـشعب         والمواقف سمحت حكومة شا   

الفلسطيني وبشكل علني وواضح وصريح أن يتخلى عن حـق العـودة وأن             

يوقع اتفاقاً إلسقاط هذا الحق وأن يتنازل ضمناً عن حقه في العـودة ألرض              

وفي ضوء هذه الدعوة التي يرفضها الـشعب الفلـسطيني تكـون            .. ووطنه

لسطيني ماض في تحقيق حلمه وال يمكـن        الحقيقة الغائبة وهي أن الشعب الف     

لمن كان ومهما بلغت الظروف إجباره على التخلي عن حقه في العـودة أو              

إجباره على التنازل عن مصيره ويرفض استمرار حالة تجزئته عبر بلـدان            

  .العالم



 ٧٢

إن حق العودة للشعب الفلسطيني حق مقدس وال يمتلك أي شخص حـق                

الحق ألن حق العودة لفلسطين هـي ملـك لكـل           التوقيع أو التنازل عن هذا      

فلسطيني ألب وأم فلسطينية مهما كانت جنسيته المدنية وبغض النظر عـن            

مكان والدته ونشأته فستبقى الهوية الفلسطينية هي ملك للشعب الفلـسطيني           

الذي عبر مراحل التشريد واإلبعاد والتجويع واإلذالل والتركيع التي تعرض          

اقة ومريرة وقاسية قادته إلى أن يـصمم علـى حقـه            لها من خالل رحلة ش    

  .بالعودة

 وال يمكن لمن كان أن يمتلك       واإلهانةإن الشعب الفلسطيني يتعرض للذل         

إجباره على التخلي عن حقه بالعودة إلى فلسطين واإلقامة بهـا وممارسـة             

  .حقوقه وأداء واجباته في دولته الفلسطينية المستقلة

 خيار فلسطيني ومن حق أي فلسطيني أن يعود إلـى           إن خيار العودة هو      

األرض الفلسطينية وهذا ما كفلته له الظروف الطبيعية التي أدت إلى تشريده            

وما أكدته المواثيق واألعراف والقوانين والقرارات الدولية التي كفلت حـق           

  .العودة ودعت إلى تكريس وممارسة هذا الحق لكل فلسطيني

امسة والخمسين يؤكد الشعب الفلسطيني على امتالكـه        وفي يوم النكبة الخ      

  .القدرة لممارسة وضمان حقه في العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة

  
  ١٩/٥/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٣

  

  
  خارطـة الطريـق ماتـت قبل والدتها

  

  

أغرب ما في األمر أن إسرائيل تتحفظ على مبادرة ولي العهد الـسعودي                

التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت والتي تـدعو لقبـول           األمير عبد اهللا    

 بعد أن حصلت   .. إسرائيل كجار يعيش في أمن وسالم في إطار تسوية شاملة         

   .على النص الكامل لخريطة الطريق وتفحصت الخريطة بكل مضامينها 

أقف أمام التحفظ اإلسرائيلي مستغرباً لهذا التباطؤ والمماطلة اإلسـرائيلية             

لى التنفيذ الفوري لكل بنود الخريطة التي جاءت نتـاج محـصلة عمـل              ع

وفي ظل هذا التنكـر اإلسـرائيلي السـتحقاقات         .. أمريكية أوروبية ودولية  

السالم ما زالت حكومة شارون تشن حربها على الرئيس ياسر عرفات مقنعة            

نفسها بأن السالم يمر عبر محمود عباس الرجل الذي عينه الـرئيس ياسـر              

فات رئيساً ألول مجلس وزراء فلسطيني ،وما هـذا المـشهد الغريـب             عر

واالنجرار األمريكي وراء السياسة اإلسرائيلية إال خطوة تؤكد مجدداً التعنت          

  .اإلسرائيلي الرافض لعملية السالم

وإذا ما عدنا إلى مبادرة األمير عبد اهللا نجد أنهـا جـاءت نتـاج عمـل                    

 قمة بيروت التي منعت إسرائيل الرئيس       دبلوماسي عربي مشترك خرجت به    

وفي ظل هذا التناقض الواضح في مفهـوم       .. ياسر عرفات من المشاركة بها    

السالم لدى حكومة شارون تكمن حقيقة األمر بأن شـارون يقتـل الـسالم              

ويساهم اليوم باستمرار عدوانه على الشعب الفلـسطيني ضـارباً بعـرض            

ابعت األسبوع الماضي باهتمام بالغ نتـائج       لقد ت .. الحائط كل اتفاقيات السالم   

ئيل شارون وكنت مقتنعاً بأن االجتماع سينتهي       ااجتماع محمود عباس مع أر    



 ٧٤

دون أي نتائج وحاولت الحصول على ما دار وراء الكواليس لهذا االجتمـاع           

أمالً بأن تتبدد قناعاتي ولكن الحقيقة أيضاً بأن شارون يقتل السالم وما زال             

  . لتحقيق السالم الشامل بالمنطقةيرفض التقدم

إن الحقيقة اآلن واضحة تماماً بعد أن التزام الطرف الفلسطيني بكل مـا                

طلب منه دولياً تجاه عملية السالم وهي عودة شارون إلـى نقطـة الـصفر               

ليطالب الفلسطيني بوقف العمليات ومطالباً القيادة بنزع األسـلحة للمقاومـة           

شارون دخول المرحلة حرباً فلسطينية حتى يتمكن من        الفلسطينية وهذا يعني ل   

ممارسة أبشع ما يمكن لضرب الشعب الفلسطيني واالستمرار فـي حربـه            

    .الهالكة ضد السالم 

إن رفض إسرائيل تنفيذ خريطة الطريق ومحاولتها لتفريغها من محتواها             

 الشعب  يعد قتالً لهذه الخريطة ويأتي ضمن الحرب الشرسة التي تقودها ضد          

الفلسطيني وهذه الممارسة هي ضمن أعمال القتل واإلبادة المنظمة للـشعب           

الفلسطيني حيث يرفض تطبيق خريطة الطريق يأتي ضمن هـذه الحـرب            

وبات من المهم على المجتمع الدولي إنـصاف الـشعب الفلـسطيني الـذي              

يتعرض ألبشع مؤامرة لتدميره وتمزيقه وإضاعة حقوقـه التاريخيـة فـي            

  .ن واإلحالة دون تحقيق حلمه في إقامة وطنه على أراضيهفلسطي

  
٢٥/٥/٢٠٠٣  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

  

ًإنهاء االحتالل أوال
 

 
  

تطبيق استحقاقات عملية السالم واالنـسحاب الـشامل مـن األراضـي               

 أولى المبادرات اإلسرائيلية التي يتطلـب       ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام     

وجبها فليس مـن المنطـق اسـتمرار        ئيل شارون وحكومته العمل بم    امن أر 

احتالل المدن الفلسطينية في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدولية إلحـالل            

  .السالم بالمنطقة

إن خيار السالم هو خيار الشعوب وشعبنا الفلسطيني قدم الكثير وما زال               

يقدم كل ما يملك من أجل حريته وال يمكن أن يكون هناك سالم دائم وشامل               

نطقة دون عودة األراضي الفلسطينية ألصحابها ودون انسحاب إسرائيل         بالم

 واإلعالن رسمياً عن تفكيك     ١٩٦٧من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام       

وحدات الجيش اإلسرائيلي وحل أجهزة المخابرات اإلسرائيلية الـشين بيـت        

ـ            رق التي ما زالت تعمل بالمناطق واإلعالن رسمياً عن تفكيك عصابات وف

الموت اإلسرائيلية التي شكلها شارون من وحـدات خاصـة فـي الجـيش              

  .اإلسرائيلي لقتل وتصفية ومطاردة أبناء الشعب الفلسطيني 

إن عملية السالم تتطلب موقفاً واضحاً من حكومة شارون وليس استمرار              

إن نتائج المباحثات الفلسطينية     .سياسة المراوغة والتسويف والكذب والخداع      

سرائيلية التي تمحورت عن اجتماعات رئيس الوزراء الفلسطيني محمـود          اإل

 شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي غير كافية على اإلطـالق          وأرائيلعباس  

وال يمكن بإطالق سراح مائة معتقل فلسطيني أن يكو شارون قد قدم مبادرة             

  .حسن نوايا 

  



 ٧٦

مياً عن تفكيك وحدات    إن المطلوب إسرائيلياً اإلعالن من قبل شارون رس          

القتل وفرق الموت اإلسرائيلية وتفكيك وحدات الجيش اإلسـرائيلي العاملـة           

بالمناطق الفلسطينية وإلغاء ما يسمى باإلدارة المدنية اإلسرائيلية التـي مـا            

زالت تباشر عملها واإلعالن عن وقف األنشطة اإلسرائيلية التي تقـوم بهـا        

لتي تالحـق مـن خاللهـا أبنـاء شـعبنا           وحدات المخابرات اإلسرائيلية وا   

وأولـى  .. الفلسطيني وتطارد المناضلين والمفكرين والمبدعين الفلـسطينيين      

الخطوات لبناء الثقة أيضاً تكـون فـي إطـالق سـراح جميـع األسـرى                

الفلسطينييــن دون استثنـــاء وانـسحاب الجـيش اإلسـرائيلي مـن            

   .١٩٦٧األراضــي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

إن خطوات السالم واضحة تماماً وال يمكن اسـتمرار حكومـة شـارون           

االحتاللية الدموية في محاولة إقناع الرأي العام العـالمي وتـشويه صـورة           

  .الفلسطينيين ووضعهم بأنهم إرهابيون قتلة 

إن عملية السالم أمر طبيعي وجميع فصائل العمل الفلـسطينية المـسلحة               

اد لوقف عملياتها المسلحة إذا ما انسحبت إسـرائيل         دون استثناء على استعد   

 واإلعالن اإلسرائيلي لوقـف     ١٩٦٧من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام     

احتالل المدن الفلسطينية وإزالة أي مظاهر إسرائيلية ومؤسسات عـسكرية          

  .ترعى هذا االحتالل وتدعمه 

كون هناك مبـادرات    إن إحالل السالم أمر واقع وبالفعل من الممكن أن ت            

سالم حقيقية وليس مبادرات وهمية يحاول شارون تمريرها إلضاعة الوقت          

  .وكسب المعارك الداخلية على مستوى العمل السياسي اإلسرائيلي 

سالم فـي ظـل     لإن شارون وحكومته ال يمكن لهم االستمرار في عملية ا            

ـ  سياسة الكذب والمماطلة وتشويه صورة الفلسطيني وا       إتباع تمرار خـداع   س

فهذه الخطوات هي خطوات تمهيديـة  . العالم عبر خلق األكاذيب والمراوغة    

وما يجب على حكومة شارون أن تفعله قبل أي شيء هي االعتراف بأنهـا              



 ٧٧

حتـى  .. حكومة محتلة ويجب أن تنهي احتاللها لألراضي الفلـسطينية أوالً         

  .طقةيكون هناك مبــادرات إيجابية تجاه عملية السالم بالمن
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 ٧٨

  

  والفالوجة العراقية  الفالوجة الفلسطينية
  

  

المقاومة الفلسطينية أثبتت جدارة، سجلها التاريخ الفلسطيني وكتب أبنـاء             

.. الشعب الفلسطيني أروع صفحات النضال في منطقة الفالوجة الفلـسطينية         

رائعة استمرت عبر ذاكـرة     وللفالوجة الفلسطينية قصص وحكايات نضالية      

األجيال متحدية عنجهية االحتالل اإلسرائيلي وآلة الحرب العسكرية حيـث          

لقن أبطال الفالوجة الفلسطينية دروساً في المقاومة وشهدت لها قيادات أركان           

الجيش اإلسرائيلي الذين اعترفوا بصمود الفالوجة وتكبيد اآلليات العـسكرية          

ة في صفوفها فكانت الفالوجة اسماً محفـوراً فـي          اإلسرائيلية الخائر الفادح  

والمقاومة الفلسطينية تستمر وتتنامى وتكون أسطورة عبـر        .. ذاكرة التاريخ 

األجيال لما سجلته الفالوجة من معاني خالدة وما قدمته من شهداء وجرحـى             

  .أبطال كانوا الصامدين عبر التاريخ

ـ           ام فـي مواجهـة العـدوان       واليوم الفالوجة العراقية أيضاً هي محور ه

األمريكي البريطاني وما تلك المقاومة العراقية التي يتجاهلها اإلعالم العربي          

إال دليل على أن شعب العراق هو شعب عظيم يرفض االحـتالل ويـرفض              

االنصياع ألوامر المحتل ويرفض الركوع والذل وتستمر الفالوجة العراقيـة          

  .هدفها جيداً وتدرك معانيهافي عمليات فدائية منظمة ودقيقة تعرف 

تستمر المقاومة العراقية التي يتجاهلها اإلعالم العربي وينكرها أصـحاب             

األعمدة والخوازيق من كتاب صحافيين تنشر أعمدتهم في الصحافة العربية          

حيث أن المقاوم العراقي الذي يذهب إلطالق النار واالستـشهاد أمـام آلـة              

راسته يدرك تماماً هـدف عمليتـه الفدائيـة    العدوان العسكري األمريكي وش   

ويدرك تماماً أنه يقاوم االحتالل ويدرك تماماً حقيقة واقعية باتت اليوم أمـر             



 ٧٩

يعايشه العراقيون جميعاً بأن العراق هي تحت االحتالل والبد مـن مقاومـة             

االحتالل وطرده من األراضي العراقية وهذا األمر طبيعي ومن حق الشعب           

اوم المحتل حيث لم تتمكن قوات التحالف األمريكية البريطانية         العراقي أن يق  

الغازية من توفير األمن والحياة العادية للشعب العراقي وباتت تتعامل معهم           

كونها قوى محتلة ألرضهم وباعتراف قيادات التحالف ولكنها تتنكر لحقـوق           

اص المواطن العراقي وللمؤسسات العراقية وتتعامل معها بعنجهية وامتـص        

  .للدماء العراقية ونهب ثروات العراق وكنوزه وموارده الطبيعية

إن هذا األمر بحد ذاته يدفع بالشرفاء من العراقيين إلى تنظـيم حمـالت                 

المقاومة لتكون الفالوجة العراقية هي محطة هامة مـن محطـات النـضال             

بية التي  العراقي وتشكل نموذجاً وطنياً يعبر عن االنتماء الحقيقي لألمة العر         

  .ترفض الذل والخضوع والسيطرة واالحتالل

ربما كانت الصدفة التي جمعت اسم الفالوجة الفلسطينية مع اسم الفالوجة              

العراقية التي تنطلق منها العمليات الفدائية اليوم لمقاومة االحتالل ولكن تبقى           

ليكـون  الفالوجة رمزاً للنضال والمقاومة والصمود وهذا ما سيسجله التاريخ          

نموذجاً ونبراساً لألجيال القادمة وليعرف ويدرك الجيل القـادم أن مقاومـة            

االحتالل لم تكن صدفة وإنما واجب وطني وشرف وانتماء وهـذا الواجـب             

يدركه اليوم أبطال المقاومة العراقية وليذهب االحتالل إلى الجحـيم وتبقـى            

تصر قوة الحـضارة    إرادة اإلنسان هي األقوى من آلة البطش والعدوان ولتن        

  .على حضارة القوة والغطرسة والعدوان 
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 ٨٠

  

  ليلة اخلميس

  

الحقيقة الغائبة والتي كانت أمر متوقع وحتمي أن تدخل القوات األمريكية              

المحتلة للعراق في مواجهة حتمية مع المقاتلين العراقيين حيث ترفض حتى           

ات األمريكية االعتراف بالواقع وبجيـوب      اآلن وسائل اإلعالم المختلفة والقو    

المقاومة العراقية التي تلحق الهزيمة يوماً بعد اآلخر في صـفوف القـوات             

  .األمريكية والبريطانية المحتلة

هذا الواقع بات يفرض نفسه وليلة الخميس الماضي كانت حاسـمة فـي                

ر القـوات   مدى فعالية الضربات التي توجهها المقاومة العراقية وكانت خسائ        

 وطائرة أباتشي واستوحشت القوات     ١٦ أفاألمريكية فادحة فسقطت طائرة     

 ليسقط أكثر مـن مائـة       يءاألمريكية لتوجه ضربة قوية لتقتل وتدمر كل ش       

شهيداً ومئات الجرحى في ليلة حاسمة وقوية وسلسلة من الهجمـات البريـة             

قـديرات  والغريـب فـي األمـر أن الت       .. والجوية وكأن الحرب بدأت اآلن    

األمريكية والبريطانية كانت على غير المتوقع فبعد إعالن الـرئيس بـوش            

انتهاء العمليات العسكرية وإعالنه النصر وقيام بلير بزيارة العراق وأيـضاً           

رامسفيلد تكون الضربات للمقاومة العراقية موجعة يوماً بعـد يـوم وتبقـى             

والبريطـانيين وأن   الحقيقة أن هناك كل يوم قتلى في صفوف األمـريكيين           

الشعب العراقي الغاضب يرفض التعامل مع االحـتالل أو االعتـراف بـه             

بالرغم من سقوط وانهيار نظام صدام حسين وبالرغم مـن الخيانـة التـي              

 ونظاماً ويرفض الشعب العراقي التـدخل       وأرضاتعرضت لها العراق شعبا     

يحـدث فـي    في شئونه الداخلية في ظل استمرار الصمت العربي تجاه مـا            

العراق وإذا كانت األنظمة العربية قد رفضت دعم صـدام ومواقفـه قبـل              



 ٨١

الحرب ورفضت التعامل مع النظام العراقي خوفاً على مصالحها هنا وهناك           

فهل ستستمر األنظمة العربية في رفضها التعامل مع الشعب العراقي وتقديم           

ي يـستحق هـذا     العون له وحمايته من الهالك والدمار؟ وهل الشعب العراق        

الخنوع والذل والهوان الذي يتعرض له؟ هل الشعب العراقي هو شعب عابر            

هل وصلت القسوة واالنحطـــاط بـالعرب      .. على العرب واألمة العربية   

  .إلى أن يقفوا متفرجين على كل ما يحدث حولهم

ليلة الخميس قتلت القوات األمريكية مئات العراقيين وانتشرت جثثهم فـي              

.. رع ألنهم فقط يرفضون االحتالل وألنهم أعلنوا عن رفضهم لالحتالل         الشوا

فالواقع يفرض نفسه والحقيقة أن الشعب العراقي مصمم أن يكـون شـعب             

يرفض استمرار احتالله كما يـرفض      .. عربي أصيل يرفض الركوع والذل    

إن صدام حسين ونظامه قد ذهب ولم يعد هناك وجـود لـصدام              ..الهزيمة

  .حسين

ال منـه ما دام هنـاك     نا الشعب العراقي فهو باٍق وال يمكن ألحد أن ي         أم   

  .عراقي ينبض الدم في عروقه
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 ٨٢

  

  الرجل الذي ال يغيب ظله
  

  

ال يمكن للشمس أن تغطى بغربال وال يمكن ألحد أن يستبعد ياسر عرفات                

نـه ضـمير الـشعب      ألنه الرجل األقوى والقوي على الساحة الفلسطينية أل       

وفارس االنتفاضة وباني الدولة وألنه وحده ياسر عرفات الرئيس الذي يثـق            

به الشعب الفلسطيني وكل الفلسطينيون يجتمعون ويلتفون حوله يبايعونه على          

  .الحق والوحدة والوفاء 

لقد أثبتت المرحلة دون أدنى شك بأن جميع المحاوالت اإلسرائيلية إلبعاد              

واستبداله عن الساحة السياسية هي محاوالت عابرة ومارقـة         ياسر عرفات   

وال يمكن للمجتمع الدولي التخلي عن ياسر عرفات ألنه رجل السالم القوي            

الذي يدرك  أهمية السالم ويعمل بكل طاقاته وإمكانياتـه لتحقيـق نـصرة              

الشعب الفلسطيني ويسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية فهو الرجل الوفي الذي           

سعى لرفع الحصار عن شعبه محققـاً الحلـم الفلـسطيني بإقامـة الدولـة               ي

الفلسطينية ولقد ذهبت محاوالت االحتالل اإلسرائيلي الستبعاده أدراج الريح         

ولم تشكل أساليب االحتالل اإلسرائيلي والمساندة األمريكية لهذه األسـاليب          

ـ            ل حيويـة   حاجز أمام العمل السياسي للرئيس ياسر عرفات فهو يباشـر بك

ونشاط مهامه كل يوم إلدارة الشئون الحياتية والسياسية واالقتصادية وتتـابع           

األوضاع األمنية بالمنطقة محققاً للشعب الفلـسطيني االنتـصار التـاريخي           

مرشحاً منهجاً ديمقراطياً واعياً ألهمية العمل والوحـدة الفلـسطينية بهـذه            

  .المرحلة

 الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني     إن الرئيس ياسر عرفات هو الرئيس        

وهو الرئيس المنتخب والقائد األول لمنظمة التحرير الفلسطينية التـي هـي            



 ٨٣

الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وال يمكن ألي من كان تجاهله أو القفـز             

عنه ألنه إذا ما أراد أي شخص أو قوة فعل ذلك ستنتهي محاوالتها بالفـشل               

خ الفلسطيني والشعب الفلسطيني يثق به ويلتـف        ألن ياسر عرفات هو التاري    

حوله وخاصة في مثل هذه الظروف التي تشتد فيهـا الهجمـة اإلسـرائيلية              

  .شراسة وعدوانية على شعبنا الفلسطيني

إن عدوانية االحتالل اإلسرائيلي ومحاوالته لتركيع الـشعب الفلـسطيني             

هـو شـعب ياسـر      وإذالله هي محاوالت عابرة وسيبقى الشعب الفلسطيني        

قـرارات الـسالم    .. عرفات يعمل بتوجيهاته وقراراته الحكيمة والـشجاعة      

  .واألمن واالزدهار للشعب الفلسطيني

إن أسس التوجه الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية وسيادة القانون حرص             

عليها الرئيس ياسر عرفات وكانت من صميم توجهاتها ولقد لحقت بحكومة           

يمة بعد فرضها الحصار على الرئيس ياسر عرفات حيـث ال           االحتالل الهز 

يمكن لها أن تحقق ذلك ألن المجتمع الدولي والمنظمات والهيئـات الدوليـة             

تدرك مكانة الرئيس ياسر عرفات النضالية ليس على المستوى الفلـسطيني           

  .فحسب بل على المستوى العربي والدولي 

صفتها االعتبارية لرفع الحصار عن     لقد حان الوقت لتدخل األمم المتحدة ب         

 التخلي عن حربها    الشارونيةالرئيس ياسر عرفات وإجبار حكومة االحتالل       

وأساليبها التي من خاللها تحاول عزل الرئيس ياسر عرفات عن المجتمـع            

السياسي العربي والدولي حيث يجب على األمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية           

قيق السالم ودعم قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة        تجاه هذه القضية الهامة لتح    

  .برئاسة الرئيس ياسر عرفات
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 ٨٤

  ًارفعـــوا احلصـــار عــن أبـي عمـار أوال 
  

  

أدرك تماماً أبعاد ما أكتب وحقيقة ما أكتب وما سأكتبه الحقـاً حيـث ال                  

سـتمرار   تنجح فـي ظـل ا      أنيمكن ألي عملية هدنة أو استمرار للتفاوض        

فرض الحصار على األخ القائد العام الرئيس ياسر عرفات وال يمكـن ألي             

طفل فلسطيني يقتنع بضرورة التوصل إلى سالم مـع إسـرائيل فـي ظـل         

استمرار محاصرة رئيس الشعب الفلسطيني ياسر عرفات ألن رفع الحصار          

عن الرئيس ياسر عرفات يعني رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وحماية           

وبات من المهم أوالً    .. رئيس ياسر عرفات يعمي حماية الشعب الفلسطيني      ال

وقبل عقد اللقاءات بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عبـاس ونظيـره            

اإلسرائيلي أرائيل شارون أن أصبح التعبير يجب أن ترفع إسرائيل حصارها           

أينما شاء وفي أي وقت وفـي أي      عرفات وتضمن تحركه   عن الرئيس ياسر  

مكان وتضمن تحركه داخل الوطن وخارج الوطن ألن ذلك يعني اسـتمراراً            

لنجاح الجهود الفلسطينية في التوصل إلى سـالم حقيقـي يـضمن للـشعب      

الفلسطيني واإلسرائيلي العيش بحرية وأمـن وازدهـار ويـضمن ألطفـال            

إن مواقف  .. فلسطين وأطفال إسرائيل مستقبل زاهر بعيداً عن العنف والدمار        

يس ياسر عرفات أكدت جرحه المطلق على اسـتمرار نجـاح مـسيرة             الرئ

السالم وقد عكست توجهاته التي أدت إلى هذا االنفراج السياسي بـدأ فـي              

قراره التاريخي الهام باستحداث منصب رئيس وزراء فلـسطيني واعتمـاده           

وإقراره وانتهاء بتأييده المطلق للهدنة ودعمه لقرارات الحكومـة ومناشـدته           

مية باستمرار الجهود السياسية الرامية إلنجاح مسيرة التفاوض حتى التي          اليو

وال يمكن لهذه الجهود أن تنجح أو تستمر        .. كللت هذه الجهود أخيراً بالنجاح    



 ٨٥

إذا استمرت إسرائيل في فرض حصارها الظالم على الـشعب الفلـسطيني            

  ..والرئيس ياسر عرفات

 حكومة شارون قـرارات جريئـة       إن نجاح عملية السالم يتطلب أن تتخذ         

ومصيرية واعترافها بحقيقة الواقع ألن الشمس ال يمكن أن تغطى بغربـال            

وأن تبدأ بترتيب أوراقها لتعترف بجهود ياسر عرفـات التاريخيـة الهامـة             

والناجحة لضمان أفضل السبل لتحقيق سالم عادل وشامل بين الشعبين بعيداً           

  .. الفلسطيني واإلسرائيليعن الحصار والهالك القاتل للشعبين

إن مسيرة السالم التي تعثرت بفعل العربدة والتعنت اإلسرائيلي والتي دفع              

الشعب الفلسطيني ثمنها باتت اليوم هي األكثر حاجة إلى تفعيلها بعيداً عـن             

الهيمنة اإلسرائيلية ولغة القوة والغطرسة والعربدة حيث ال مجال السـتمرار           

ا العـسكرية التـي فـشلت فـي تركيـع الـشعب             إسرائيل في فرض قوته   

  ..الفلسطيني

إن المجتمع الدولي والعربي يتحمالن المسؤولية فـي اسـتمرار فـرض               

الحصار على الرئيس ياسر عرفات الذي حاز على جائزة الـسالم الدوليـة             

  ..والذي تكافئه إسرائيل اليوم بحصاره ووصفه باإلرهاب.. لجهوده 

وجامعـة الـدول العربيـة      .. البة بتفعيل جهودهـا   إن األمم المتحدة مط      

والرؤساء العرب مطالبون بالعمل المستمر لتحقيق التقدم بشأن الضغط على          

إسرائيل لرفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حفاظـاً علـى            

ومن أجل صمودها واستمرار العمل المـشترك       .. مسيرة السالم من االنهيار   

بشكل إيجابي مواكبة للتطور السياسي الـدولي ومـا         وتفعيل الدور العربي    

تشهده الساحة الدولية من متغيرات باتت تترك آثارها على المنطقة الـشرق            

  .أوسطية
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  الصهيونية فكر وممارسة
  

  

صـراع  .. يبقى الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي صراع وجود أو ال وجود           

سطين الدولة والوطن والهوية والعنـوان      تكون فيه فل  .. نكون فيه أو ال نكون    

هذا المفهوم للصراع يعكس حقيقة الـنهج النـضالي للـشعب            .. أو ال تكون  

الفلسطيني الذي امتد عبر التاريخ من أجل الحفاظ على الهويـة والكينونـة             

الفلسطينية ليكون الشعب الفلسطيني نموذجاً للكفاح من أجل الحريـة ونيـل            

ر وإقامة الوطن الفلسطيني لينعم هذا الشعب الصابر        االستقالل وتقرير المصي  

  ..المرابط على أرضه بالسالم ويعيش بحرية ومساواة

إن الصهيونية التي احتوت على عناصر العمل الحاقد والذي تمثـل فـي                

تكثيف الجهود ووضع الخطط وآليات العمـل لـضرب مـصالح الـشعب             

ـ           شعب وتـشريده   الفلسطيني واحتالل أرضه وفرض حصار علـى هـذا ال

وحرمانه من ممارسة أبسط حقوقه من خالل هذا الكيان العنصري الهمجـي            

إسرائيل التي ما زالت ترفض النداءات الدوليـة إلحـالل الـسالم العـادل              

  ..والشامل في المنطقة

إن الشعب الفلسطيني بقواه المناضلة أعلن التزامه بوقف إطـالق النـار               

ق اتفاقيات السالم ولكن ما زالـت أفكـار         ودعا إلى وضع آلية إلعادة تطبي     

شارون اإلرهابية والقمعية هي التي تحول دون تطبيق اتفاقيات السالم ودون           

االنسحاب من األراضي الفلسطينية حيث ال تعترف إسرائيل بحقيقة األمـر           

وال تعترف بمسؤولياتها كونها كيان محتل يفـرض العنـصرية ويمـارس            

  ..ر العدوان على الشعب الفلسطينياإلرهاب ويعكس جو من استمرا



 ٨٧

وفي ظل هذا الصراع المستمر تبقى ضرورة أن تعترف إسرائيل بمسئوليتها           

تجاه الشعب الفلسطيني لرفع الظلم عنه واالتجاه إللغاء ما ورد في مواثيـق             

الحركة الصهيونية من بنود وقرارات تهدف إلى استعباد الشعب الفلـسطيني           

  ..األرض الفلسطينية لتكون أرض بال شعبواقتالعه من أرضه وتهويد 

إن المسؤولية اآلن هي مسؤولية المجتمع الـدولي ليأخـذ الجميـع دوره                

وليتعامل الجميع بشكل متوازن مع مختلف القضايا المطروحة تجاه الصراع          

العربي اإلسرائيلي حيث المشكلة األساسية والكبرى هي االحتالل اإلسرائيلي         

حتالل بأخطائه الكبرى وجرائمه تجاه الشعب الفلسطيني       وبدون أن يعترف اال   

ال يمكن أن يكون هناك هدنة بدون أن يتم تفكيك القواعد والمنظمات وفـرق              

الموت اإلسرائيلية اإلرهابية المتطرفة القاتلة ال يمكن أن يكون هناك هدنة أو            

وتبقى الحقيقة التـي تفـرض نفـسها بـأن           ..نجاح لمسيرة السالم بالمنطقة   

لصهيونية كانت بداية لتأسيس هذا الكيان عبر مؤسسات مختلفة في العـالم            ا

وهذا ال يمكن أن نغفله في ظل المتغيرات السياسية الدولية ولكن المطلـوب             

من المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية الـسالم أن تقـف اليـوم عنـد               

 ودعـم  تاللـي االحمسئولياتها التاريخية حتى تضع حداً الستمرار آلية القمع         

  .المؤسسات الفلسطينية لتأخذ دورها في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة 
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  املقاومــة العراقيــة والنصـــر األكيـــــد

  

  

مشهد سقوط بغداد في نهاية األمر كان متوقعاً وعلى حسب ما يبـدو أن                 

اف بأن العراقيين األماجـد     ضربات المقاومة العراقية أعادت للجميع االعتر     

  .يرفضـون االحتــالل والخنـوع واإلذالل ويرفضون التعامل مع العدو

إن الضربات العسكرية الموجعة والعمل الفـدائي المـنظم الـذي تـشنه                

المقاومة العراقية هو عمل من الناحية العـسكرية عمـل مـنظم ومبـرمج              

 العصابات وما يعرف    ومخطط له مسبقاً وهذا ما يسمى بحرب المدن وحرب        

هذا النوع من العلميات هو النوع الذي يلقن        ) .. أضرب وأهرب (تكتيكياً بـ   

الجيوش األكثر تجهيزاً كالجيش األمريكي المحتل للعراق الدروس والعبـر          

من جراء هذه الممارسات المنافية لكل األخالق والقيم اإلنسانية التي يمارسها           

  ..رضاً وحضارةهذا الجيش بحق العراق شعباً وأ

إن السرقة التي تتعرض لها العراق اليوم على أيدي الغزاة المحتلين هـي                

.. سرقة غير مشروعة وال يمكن استمرار الصمت العربي المخزي إزاءها           

لقد كشفت الحقائق الزيف األمريكي البريطـاني وكـشفت الحقـائق أيـضاً             

عـراق وزرع أكبـر     ادعاءات بوش وبلير الكاذبة والهادفة إلـى احـتالل ال         

مستعمرة احتاللية في قلب الشرق األوسط والهدف من ذلك كله تقسيم العراق          

والعمـل على استغالل موارده الطبيعية وفي مقدمتها المخزون مـن الـنفط        

  ..العراقي

إن الحالة في العراق اليوم وما يشهده هذا البلد من اعتداءات على أمالك                

متواصل والصمت األمريكي البريطاني تجاه ما      المواطنين والسرقة والنهب ال   



 ٨٩

يحدث يدفع بالجميع إلى ضرورة وضع حد لمثـل هـذا العمـل العـدواني               

اإلرهابي الذي ما زال يهدف إلى استعباد شعب العراق واستغالله لتحقيـق            

األهداف األمريكية البريطانية من وراء إعادة االحتالل وفـرض الوصـايا           

  ..اقيينوالتبعية على العراق والعر

إن ما يحدث في العراق والتشكيل الهزيل والـضعيف لمجلـس الحكـم                

العراقي هو بطبيعة الحال تعبير عن الحالة االحتاللية الظالمة التي تمارسها           

إدارة الحكم الظالم بحق الشعب العراقي وما يطرح نفسه اآلن بدالً من مـنح              

ي االنتخابات تلجأ إدارة  الشعب العراقي الحرية والديمقراطية وممارسة حقه ف      

الحكم العسكري األمريكي البريطاني إلى فرض نظام حكم أكثر ديكتاتوريـة           

وظلم من أجل ممارسة االحتالل واالستعباد ونهب هذا الـشعب فـي ظـل              

إن مشهد الـسقوط     ..استمرار حالة الفوضى والفراغ السياسي بداخل العراق      

المقاومة العراقية   وقعه هو استمرار  لبغداد كان متوقعاً ولكن ما لم يكن أحد يت        

بتوجيه ضربات مؤلمة لالحتالل العراقي لتعيد هذه المقاومة عن أوسع حالة           

  ..لرفض الهيمنة والغطرسة واالحتواء للشعب العراقي البطل

إن اإلدارة األمريكية عليها اليوم أن تستفيد من تجربة الماضي وأن تعيـد                

للعراق وأن تأمر جيشها باالنسحاب الفوري      حساباتها في استمرار االحتالل     

من المدن العراقية وتمنح العراقيين حرية االختيار والتعبير عن الرأي بـدالً            

من التطلع إلى استمرار احتالل العراق وفرض الوصـايا والتبعيـة علـى             

العراقيين ألن هذا األمر لم ولن يستمر في المحصلة النهائية بدالً من أن ينقل              

أمريكي في تابوت الموت ألن الهزيمة ستكون في نهاية المـشهد           آخر جندي   

لهؤالء الغزاة المحتلين وال يمكن للشعب العراقي المقـاوم أن تهزمـه آلـة              

البطش والعدوان والظلم ، فالنصر كان دائماً حليـف الـشعوب المناضـلة             

صاحبة الحق والحضارة وهذا ما ال تستطيع اإلدارة األمريكية تدركـه قبـل    

  . األوانفوات
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  يـــــدي وقصــــع
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لم تكن حادثة اغتيال الشهيدين األخوين عدي وقصي بالحادثة العابرة في              

التاريخ العربي المعاصر فهما األخوان األكثر صرامة وشدة باإلضافة إلـى           

ـ            سبقاً أنهما أبناء الرئيس صدام حسين وتمثلت عملية االغتيال المخطط لها م

من قبل قوات التحالف لتشكل ضربة قوية لحقوق اإلنـسان والديمقراطيـة            

الزائفة األمريكية وبعد قرار الرئيس بوش شخصياً بعرض صورهم وإجراء          

عمليات تجميل لجثتيهما وعرض الصور المشوهة أوالً ومـن ثـم عـرض             

 الصور بعد عملية التجميل إلثبات عملية القتل لألخوين اللـذين إذا صـحت            

عملية االغتيال والقصة األمريكية فإنهما وبكل المعاني والعبر سيذكر همـا           

التاريخ ليس ألنهما شهداء أو أبناء الرئيس صدام حسين هذا الرئيس العربي            

الذي قال ال ألمريكا بل ألنهما رفضا االستسالم ورفضا الخـضوع والـذل             

يدي بل قاتال قتاالً    رفضا أن يخرجا أمام العراقيين وهما رافعي األ       .. والعار  

مشرفاً وشجاعاً وبكل بطولة وفداء وبكل معاني الوفاء ليكونا شهيدان بطالن           

  .دافعا عن شرف العراق وعن حريته وكرامته وعزته ومستقبله

أدرك حقيقة راسخة في هذا السياق بعد أن قررت أن أسجل كلماتي عـن                 

قصي، فالمشهد ليس   رحلة هذين البطلين وأنا أكتب تلك الكلمات عن عدي و         

فالطائرات اإلسرائيلية الحقـت العديـد مـن المناضـلين          .. غريباً في غزة  

وأصرت إسرائيل على قتل الفلسطينيين دون محاكمة عادلة ونفس المـشهد           

يتكرر قوات التحالف تقتل العراقيين اليوم دون محاكمة وتقتـل مـن تـشاء        

 والعربدة والهيمنة   هذه هي قوة البطش والغطرسة    .. وكيف تشاء ومتى تشاء   

األمريكية التي يرفضها أبناء العراق ويرفضها الشرفاء في العراق ويرفضها          

يرفضها العراقيون جميعاً ألنهم يمثلون عراقة األمـة        .. األحرار في العراق  

نعم إن الشهيدين عدي وقصي يمثالن عراقـة العـراقيين ألنهمـا             .العربية

نسان صاحب مبدأ وصاحب رسالة     استشهدا ببسالة وشرف وعندما يكون اإل     



 ٩٢

ويؤمن بحتمية االنتصار يقدم روحه وكل ما يملك من أجل رسالته الخالـدة             

هكذا كانا عدي وقصي بطلين في االستشهاد وتركا قصة سيـصعب علـى             

التاريخ المشوه أن يذكرهما ويذكر تفاصيل االستشهاد ولكن تبقى الحقيقة في           

 معاني الوفاء والخلـود والبقـاء وال        هذه اللحظة لحظة االستشهاد التي تترك     

يمكن آللة التشويه األمريكية والماكينة اإلعالمية الضخمة التي تعمل علـى           

طمس الحقيقة أن تمحو من ذاكرة األجيال قصة الشهيدين األخـوين عـدي             

إن تـصاعد أعمـال المقاومـة        .وقصي نجال الرئيس العراقي صدام حسين     

 مع قوات التحالف هو خطوات واثقة نحو        العراقية ورفض العراقيين التعامل   

جالء األمريكيين وتراجع مخططاتهم العدوانية االحتاللية الهادفة إلى تقـسيم          

العراق وفشلهم الذريع في تشكيل مجلس الحكم العراقي هو تأكيـد علـى أن        

العراقيين قادرين على حكم أنفسهم وال خيار أمامهم سوى مقاومة االحـتالل            

وقد جاء تأكيد المقاومة العراقية القوية من خالل تـصاعد           ..وتحرير العراق 

العمليات الشجاعة ضد قوات التحالف لتحقق االنتصار وتلحق القتلـى فـي            

  ..صفوف قوات التحالف

إن معاني المقاومة هي معاني الشرف والبطولة التي يكتبهـا العـراقيين               

قة الراسخة بـأن  بالدم وسيسجلها التاريخ بكل شرف وبطولة حيث تبقى الحقي     

العراق سيبقى حراً أبياً وسيبقى العراق عريقاً بشعبه البطل الـذي يـرفض             

  .االحتالل
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  !سقوط نظام أم إسقاط دولة ؟
  

  

لقد انهار نظام صدام حسين ولم يعد قائماً ولكن ما يحدث اآلن في العراق                 

إدارة الرئيس بـوش    هو إسقاط للعراق التي سقطت للمرة األلف بعد إعالن          

وهذا األمر بحد ذاته يدفعها إلى التساؤل        !رسمياً عن سقوط النظام العراقي      

  ! .. ما الذي حدث بالفعل في داخل العراق ؟

وعود الديمقراطيـة أوالً ووعـود الرخـاء        .. أين هي الوعود األمريكية      

 هـو   وأيـن ! والتنمية االقتصادية أين هي الحلول لمشاكل الشعب العراقي ؟        

  !..المستقبل الذي يخطط إليه الحاكم العراقي اليوم بلير ؟

إن مستقبل العراق هذا البلد العربي الشقيق الغالي الـذي نكـن لـشعبه                 

وأرضه كل الحنين والوفاء والعهد بات اليوم تحت االحتالل ومن ال يـدرك             

هذه الحقيقة فهو ال يريد أن يدرك ألنه باألساس سـاقط وهـو أراد لنفـسه                

  ..السقوط نحو الهاوية 

إن الصراع لم ولن ينتهي بسقوط النظام العراقي السابق أو إسقاط العراق                

فالصراع هو صراع الحضارة التي ال يمكن أن تنهزم أمام عنجهيـة قـوى              

وال يمكن لها أن تتراجع ألنها حضارة شـعب         .. البطش والعربدة والعدوان  

العراق اليوم   .. مواقفه عبر التاريخ   عريق كتب عراقته بالدم وكان أصيالً في      

دون حياة باتت شوارعه الجميلة تغرق تحـت بـساطير جنـود المـارينز              

  ..األمريكي وباتت الحياة فيه تتقيد بقيود الحاكم األمريكي للعراق 

إن ما يدعو إلى أهمية العمل على تفعيل الموقف العربي وبلورة موقـف                

رورة أن تتوقف اإلدارة األمريكيـة      موحد تجاه ما يحدث في العراق هو ض       

عن جرائمها التي ترتكبها يومياً بحق العراق شعباً وأرضاً وحضارة وتراث           



 ٩٤

وضرورة أن تعمل الدول العربية على التدخل السريع لوضع حـد سـريع             

  ..الستمرار مسلسل الموت والترويع للعراقيين وطمس هويتهم وحضارتهم

 والتسليم بحقيقـة االحـتالل األمريكـي        إن التسليم بسياسة األمر الواقع       

البريطاني للعراق والصمت على ما يحدث في العراق يعد جريمة لن يغفرها            

التاريخ للعرب تماماً كما لم يغفر التاريخ مواقف العرب الساقطة تجاه قيـام             

الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا بعدوانهما على العراق تحت قـرارات          

ث لم يتم الكشف عن أي مواد أو أسلحة دمار شـامل فـي              كاذبة ومزيفة حي  

     ..العراق

إن مبررات الحرب كانت كاذبة وباتت أهداف العدوان واحتالل العـراق              

واضحة للجميع حيث تعكس سياسة الهيمنة واالحتواء والـسيطرة وإعـادة           

  ..تقسيم العالم العربي ضمن خارطة االستعمار الجديد للمنطقة

 قد سقط دولة ونظام ولم يعد موجـوداً اآلن سـوى الـشعب              إن العراق    

العراقي الذي يخضع لالحتالل ويقهر ويذل يومياً ويقبـع تحـت بـساطير             

ودبابات الجيش األمريكي بقوة وغطرسة وعنجهية تتكشف كـل يـوم مـع             

مسلسل اإلهانة والعذاب والترويع والتجويع واإلذالل الذي يتعرض له شعب          

  !!احتالل القرن الواحد والعشرين ..  يخضع لالحتاللالعراق بعد أن أصبح
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 ٩٥

   جدار املوت
  

  

أن يقنع محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني بوش بأهمية أن تتوقـف               

حكومة شارون االحتاللية عن مصادرة األرض الفلسطينية واستمرارها فـي          

وأن .. فهذا أمر منطقـي     بناء الجدار األمني العازل حول المدن الفلسطينية        

يقتنع بوش بعد ذلك بأفكار شارون وأهمية هذا السور ، فهذا أمر يدلل علـى              

االنحياز األمريكي المطلق لحكومة شارون ودعـم إدارة بـوش للـسياسة            

العنصرية اإلسرائيلية التي تمارسها حكومة االحتالل بحـق أبنـاء الـشعب            

 أساليب العنـف والقمـع      باعإتالفلسطيني واستمرارها، وتمادي شارون في      

ورفض حكومة االحتالل التعامل مع متطلبات هدنة الفـصائل الفلـسطينية           

وفي مقدمة هـذه االسـتحقاقات إطـالق سـراح األسـرى            .. واستحقاقاتها

الفلسطينيين ووقف محاصرة األراضي الفلسطينية واالنسحاب مـن المـدن          

حقيقة التي ال يمكن ألحد     في ضوء هذه السياسة اإلسرائيلية تبقى ال       ..المحتلة

ماٍض في سـحقه للـشعب الفلـسطيني        ) شارون البلدوزر (أن يتجاهلها أن    

وفرض سياسته االحتاللية والقمعية واستمرار حالة العنف ورفضه االعتراف         

إن بناء جدار المـوت ومـصادرة األراضـي          ..بحقوق الشعب الفلسطيني  

ـ            ألرض الفلـسطينية   الفلسطينية هي تعبير عن حالـة االحـتالل المـنظم ل

واستمرار سياسة القمع والقتل والتدمير إن تواصل أعمال القمع اإلسـرائيلي           

للشعب الفلسطيني بعد إعالن الهدنة والتزام فـصائل المقاومـة الفلـسطينية            

بتطبيق جميع بنود واستحقاقات الهدنة يعد تطوراً إيجابياً ورؤية واثقة مـن            

 من قبل الشعب الفلـسطيني وقيادتـه        أجل مشروع السالم الفلسطيني والتزام    

بأسس عملية السالم وفي المقابل تعاملت حكومة االحتالل اإلسرائيلي علـى           

وإذا صح التعبير ولجأت إلى توسيع      " الفصل العنصري "استمرار بناء جدار    



 ٩٦

المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة بل أعلنت رسمياً عن عزمهـا           

 غزة التي أعلنت مراراً وتكـراراً       ..قع في غزة  توسيع مستوطنة إسرائيلية ت   

فهذا األمر يعكس توجه شارون إلى نيته       .. نيتها االنسحاب منها بشكل كامل    

عدم تطبيق بنود خارطة الطريق وعدم اعترافه بها وأن كل ما حـدث هـو               

  ..امتصاص لردة الفعل العربية والدولية بعد المتغيرات السياسية بالمنطقة 

 سياسة التصفية واإلبادة للشعب الفلسطيني وتعريض مصالحه        إن استمرار    

الوطنية والقومية للخطر يعكس ويعزز الموقف إلى إعادة حالة الدفاع عـن            

النفس واإلعالن فلسطينياً عن عودة المقاومة الفلسطينية واندفاع موجة مـن           

الغضب لدى الشعب الفلسطيني والتي من الممكن أن تتحول إلـى مواجهـة             

ة دامية مع قوات االحتالل وبالتالي عودة الفصائل الفلـسطينية إلـى            عسكري

العمليات الفدائية دفاعاً عن الوجود والكينونة الفلسطينية حيث ال يمكـن ألي            

  ..فلسطيني أن يسلم بطمس هويته وإذالله وتركيعه

إن شارون لم يستفد من التجارب الماضية ولم يحتـرم تعهداتـه بوقـف                 

 بناء جدار الفصل أو جدار الموت الذي يبتلـع األراضـي            االستيطان ووقف 

الفلسطينية حيث تقيمه إسرائيل ضمن الحدود الفلسطينية التي هي باألسـاس           

  ..معرضة للقرصنة والمصادرة والهيمنة والتهويد اإلسرائيلي

إن التحرك الدولي بات في غاية األهمية اآلن ويجب على اللجنة الرباعية               

ولية تجاه ما يحدث وبات من المهم على إدارة الرئيس بوش           أن تتحمل المسؤ  

أن تستوعب متطلبات عملية السالم وتقتنع بوجهة النظر الفلـسطينية قبـل            

  .فوات األوان والعودة إلى نقطة الصفر من جديد 
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 ٩٧

  يقتلون السالم
  

  

إن مستقبل السالم العربي اإلسرائيلي مهدد وبحكم المنتهـي فـي ظـل                

.. الممارسات التعسفية واإلرهابية المنظمة التي تقودها مؤسسات إسـرائيل          

ومن الممكن قي ظل ذلك أن نستنتج تلك الضبابية في الموقف اإلسـرائيلي             

الذي يدعو إلى الريبة والشك من خالل سياسة حكومة شـارون الرافـضة             

طبيق تطبيق بنود خارطة الطريق والتي تحول دون نجاح الوساطة الدولية وت          

  ..اتفاقيات السالم

إن رفض حكومة شارون إطالق سراح األسرى واسـتمرار احتجـازهم              

وقمعهم في سجون االحتالل واستمرار محاصرة واقتحام المدن الفلـسطينية          

يعد خطوة سلبية في ملف التفاوض اإلسرائيلي الفلـسطيني وخاصـة بعـد             

  .صائل الفلسطينية تشكيل أول حكومة فلسطينية وإعالن الهدنة من قبل الف

إن شارون ومن خالل ممارسته لألعمال اإلرهابية التي تنفذها عـصابات              

الجيش اإلسرائيلي إلبادة الشعب الفلسطيني تهدف إلى تطبيق أبـشع أنـواع            

  .اإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني وضرب كل إنجازات عملية السالم 

بع ممارسـة أعمـال القمـع       إن العقلية اإلسرائيلية االحتاللية هي التي تت         

والقتل واإلبادة المنظمة للشعب الفلسطيني من خالل تجويعه ومحاصرته في          

ضوء مخطط احتاللي متكامل يهدف إلى القضاء على كل المحاوالت الهادفة           

  .إلى تحقيق السالم في ظل ما تم االتفاق والتوقيع عليه 

 احتاللية ال يدلل إلى     إن اقتحام المدن الفلسطينية وما يجري من ممارسات          

على الهيمنة االحتاللية والممارسات القمعية لحكومة شارون وأعمال الخراب         

والدمار وصوالً إلى تصفية الشعب الفلسطيني وإبادته والقضاء على هويتـه           

  .الوطنية 



 ٩٨

إن حضارة الشعب الفلسطيني هي حضارة التاريخ التي تفرض نفسها من              

ي الراسخ في العقلية الفلسطينية ومـن المفهـوم         خالل قوة الموقف الفلسطين   

الوطني للكفاح والنضال الفلسطيني حيث تستمر مسيرة الكفـاح والنـضال           

الفلسطيني للتعبير عن أماني وتطلعات هذا الشعب العظيم الذي يناضل بكـل            

قدراته وإمكانياته ليرسم فلسطين المستقبل على خارطـة الوجـود العربـي            

بكل طاقاته لتستمر مسيرة هذا الشعب حتى نيل الحرية         والدولي والذي يعمل    

واالستقالل وصياغة المصير واسترداد الحقـوق الفلـسطينية كاملـة غيـر         

  .منقوصة

 اليوم تحتم على جميع القوى الوطنية واإلسالمية        نعيشهاإن المرحلة التي       

الفلسطينية العمل بروح الوحدة والتالحم وقوة الموقـف وليـستمر الـشعب            

حدته وقوته وعزيمته لتحقيق النصر وضمان االستمرار في األداء الوطني          بو

  .بعيداً عن المراوغة والكذب والخداع اإلسرائيلي

إن الشعب الفلسطيني آمن بالنصر وصنع السالم وحمل غصن الزيتـون              

ليرسم معالم الدولة الفلسطينية المستقلة وليصنع سالم مشرق فـي المنطقـة            

الدولة المنظم الذي تمارسه عصابات االحتالل وبعيداً عـن       بعيداً عن إرهاب    

لغة العنف والدمار التي يتلفظ بها شارون قاتل األطفال الفلسطينيين وقاتـل            

  .قاتل سالم الشجعان  الحلم الفلسطيني
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 ٩٩

  ًحرية األسرى أوال
  

  

ما من شك بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمـارس سياسـة التعـسف                

المماطلة تجاه الشعب الفلسطيني وتعمل على اسـتخدام أبـشع األسـاليب            و

الستمرار احتاللها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وال تعترف بوجودها         

كونها محتلة لألراضي الفلسطينية وترفض تطبيق االتفاقيات الدولية بـشأن          

األمـم  األسرى وترفض أيضاً االعتراف بالمواثيق الدولية الـصادرة عـن           

المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني وباتت هذه القضية في غاية األهمية في هذه            

المرحلة حيث يتطلب العمل دولياً على إنهاء االحتالل والسعي إلى تطبيـق            

اتفاقيات خارطة الطريق تمهيداً لتحقيق سالم متوازن يكفل للشعب الفلسطيني          

  .العيش بحرية وسالم وأمن واستقرار بالمنطقة

إن من أهم أولويات العمل في هذه المرحلة هو إطالق سـراح األسـرى                 

والسعي دوماً لتحقيق السالم من خالل االلتزام اإلسرائيلي أوالً فـي إنهـاء             

االحتالل والسعي إلى إنهاء مبررات استمرار احتجاز األسرى في الـسجون           

  .والمعتقالت اإلسرائيلية

ن الطرفين الفلـسطيني واإلسـرائيلي      إن بوادر الثقة واستمرار الحوار بي        

يتطلب أن تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتفكيـك الوحـدات الخاصـة            

وإعالنها رسمياً عن إنهاء احتاللها للمدن الفلسطينية وإطالق سراح جميـع           

األسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجون االحتالل دون قيـود أو           

ل المحور األساسي لبناء الثقـة وتفعيـل        شروط مسبقة ألن هذه الخطوة تمث     

  . السالم واستمرار الهدنة وصمودها

  



 ١٠٠

لقد باتت قضية األسرى تتطلب التدخل الدولي إلنهاء االحتالل والسعي إلـى            

تحقيق سالم عادل وشامل بالمنطقة بعيداً عـن إصـرار قيـادات الجـيش              

     .طينياإلسرائيلي على اقتحام المدن الفلسطينية ومحاصرة الشعب الفلس

إن الخطوات األساسية لبناء الثقة يجب أن تحددها إسـرائيل وأن تعمـل                

على تطبيق االتفاقيات الدولية بشأن التعامل مع الشعب الفلـسطيني كونهـا            

محتلة وأن تفي بالتزاماتها تجاه حقوق األسرى والالجئين الفلسطينيين مـن           

العيش بحرية وسـالم    أجل التوصل إلى سالم عادل يكفل للشعب الفلسطيني         

  . وأمن بعيداً عن القتل والدمار والهالك
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 ١٠١

  اإلذالل الكويتي
  

  

حاولت القيادة الفلسطينية أن تعمل دوماً على تخفيف حـدة التـوتر بـين                 

الكويت ومنظمة التحرير الفلسطينية جراء التفسير الكويتي الخاطئ لموقـف          

.. مة التحرير الفلسطينية تجاه غزو العراق للكويـت       الشعب الفلسطيني ومنظ  

وعملت القيادة الفلسطينية على احترام الكويت شعباً ودولة وقائداً ألن الكويت           

وقفت لجانب نضال الشعب الفلسطيني وهذا بالطبع ليس عيباً أو منـة ، ألن              

الشعب الكويتي هو شعب عربي أصيل وبالطبع مطلوب من الشعب الكويتي           

 ورجاالً ونساء مناصرة إخوانهم في فلسطين فهذا أمر لم يتعود عليـه             أطفاالً

  .الفلسطينيين كثيراً أثناء رحلة المرارة والشقاء والبعد القسري عن الوطن

إن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعوا بآفاق إلى المستقبل ، ولذلك قررت              

 وعملت علـى ترتيـب      القيادة الفلسطينية أن تعالج التوتر في الملف الكويتي       

القنوات واالتصاالت الشعبية والرسمية بين مختلـف القيـادات والفعاليـات           

 العالقـة بـين     إسـتراتيجية الفلسطينية والكويتية لما لهذا من آثار مهمة في         

  .البلدين

وبعد مرور أكثر من أثني عشر عاماً، وبعد انهيار النظام العراقي وإسقاط               

الكويت الـشعب الفلـسطيني ممـثالً بقيادتـه         الرئيس صدام حسين، تطالب     

الفلسطينية االعتذار رسمياً عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه حرب          

الكويت وهذا يعني بشكل واضح أن الكويـت تـسعى إلـى إذالل الـشعب               

الفلسطيني في ظل المتغيرات الدولية وكان األجدر على الشعب الفلـسطيني           

دول العربية على المـرارة والتـشرد وامتهـان    أن يطلب أن تعتذر له كل ال    

حقوقه والذل الذي يتعرض له، بعد اثني عشر عاماً تعود الكويت مـستكبرة             

لتطالب الشعب الفلسطيني وقيادته باالعتـذار السـتقبال رئـيس الـوزراء            



 ١٠٢

الفلسطيني محمود عباس ألنها فقط تشعر بالدفء األمريكـي وباألحـضان           

رد في القيادة وقوة موقفها عربيـاً بعـد انهيـار           األمريكية وتشعر بهذا التف   

  .وإسقاط النظام العراقي

إن موقف الكويت من الملف الفلسطيني هو موقف يعبر عن حقد أعمـى                

حيث ال يمكن لهذا النظام أن يراعي أوضاع الفلسطينيين وظروفهم المعيشية           

ل اآلخـرين   وال يفكر هؤالء إال بأنفسهم وإذال     .. وقدرتهم على العيش والحياة   

وكأن الشعب الفلسطيني هو الذي قـام بغـزو العـراق متناسـين األيـدي               

الفلسطينية النظيفة والمخلصة التي عمـرت وبنـت المؤسـسات الكويتيـة            

  .ومتناسين التآخي والمحبة الكويتية الفلسطينية

ولكـن حـب    .. لقد عاملت الكويت الشعب الفلسطيني بإجحـاف وإذالل          

ومنشئهم الكويت حرصوا دائماً على أن يكونوا األوفياء        الفلسطينيين لوطنهم   

لهذه العالقة التاريخية وحرصوا على االستمرار بـدعم االتـصاالت مـن            

مختلف القنوات إلعادة ترتيب األوراق وضمان أفـضل النتـائج للعالقـات            

لقد عملت القيادة الفلسطينية علـى تفعيـل العالقـات          .. الكويتية الفلسطينية 

 مع النظام الكويتي فحرصت على إرسال الشهيد البطل فيـصل           الدبلوماسية

الحسيني الذي توفي بعد وصوله الكويت باثني عشر ساعة ونقـل جثمانـه             

الطاهر إلى مثواه األخير حيث احتضنته القدس وبالرغم مـن وفاتـه فـي              

الكويت لم تشكل حادثة الوفاة للكوايته أي آثار في إعـادة الـدفء وتقـديم               

 الفلسطيني ، ونالحظ استمرار الجفاء والحقد األعمى للكويـت          العزاء للشعب 

  .ألنهم ال يروا إال المارينز األمريكي وال يريدون أن يروا أي شخص آخر

إن الشعب الفلسطيني الذي قاتل وناضل من أجل حقه هو الـشعب الـذي          

يقاتل ويناضل من أجل الحقوق العربية وال يمكن ألحد أن ينال من حقـوق              

لشعب أو يحاول امتهانه أو إذالله ألنه شعب العراقة واألصالة والوفـاء    هذا ا 

شعب حرص على أن تكون العالقة الفلسطينية الكويتية عالقة في مكانها           .. 



 ١٠٣

إن الكويت التي تطالب الشعب الفلـسطيني أن        .. الطبيعي ومسارها الصحيح  

 دوامة  يعتذر حتى تستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس تدخل في         

مفرغة وتحاول أن تذل الشعب الفلسطيني على موقف عابر في تاريخ عابر            

، ال يمكن ألحد أن يحاسب هذا الشعب المناضل عليه أو يحاول امتهانه ألن              

الظروف الموضوعية والحياتية للشعب الفلسطيني هي فوق كل اعتبار وهذا          

  .ما ال يدركه اليوم النظام الكويتي

  
١٦/٨/٢٠٠٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٤

  االنهيار العربي
  

  

تبقى الحقيقة الراسخة بأن وحدة العـرب وتـشكيل صـياغة للمـشروع                

الحضاري العربي أساس لمواجهة سياسات الهيمنة األمريكية واإلسـرائيلية         

وأن وقف االحتالل األمريكي للقدرات واألرض العربية يتطلـب أن يـضع            

  .لمطروحةالعرب موقفاً موحداً تجاه مختلف القضايا ا

إن التسليم لالحتالل األمريكي جريمة سيحاسب عليها الرؤسـاء العـرب              

ومـن   .الذين باتوا في ثبات عميق والمتفرجون علـى الهيمنـة األمريكيـة           

المالحظ بأن الخطاب اإلعالمي العربي بات عاجزاً عن وصـف االحـتالل            

لواقع فنجد  األمريكي لألرض العربية وغير قادر على التعامل مع متطلبات ا         

أن الخطاب اإلعالمي والسياسي العربي بات مغيب في ضوء عدم التـوازن            

في التعامل مع السياسة األمريكية واألنظمة العربية باتت في أضعف أوقاتها           

وغير قادرة على تحديد مالمح العمل العربي المشترك وهذا ضمن الخنـوع            

حكم مما يساهم فـي     والذل الذي يعيشه الرؤساء المتمترسين على كراسي ال       

تحديد مالمح للمستقبل تدلل على العجز المطلق للسياسة العربية التي تعـيش            

  .في متاهات قوات وفرق مشاة المارينز األمريكي 

إن العرب يعانون اليوم من التخلف السياسي والعجز اإلعالمي ألنهم باتوا              

عكس وسائل  غير قادرين على تحديد مالمح المستقبل وليس ذلك فحسب بل ت          

اإلعالم العربية موقفاً متخاذالً تجاه القضايا المطروحة عربياً، في مقـدمتها           

القضية الفلسطينية وما نتج من أضرار جراء االحتالل األمريكـي للعـراق            

وتلك الهيمنة األمريكية المفروضة على الجماهيرية الليبية وفي ضوء هـذا           

هكـذا حـال    ..  والمكفـوفين  االنهيار أصبحت الجامعة العربية بيت للعجزة     



 ١٠٥

العرب مهيمن عليهم وغير قادرين على تحديد مالمح المستقبل فهم ضـعفاء            

  .غير قادرين على صياغة المستقبل

إن التاريخ لن ولم يرحم هؤالء الذين يبيعون الوطن ويتاجرون بالعروبـة               

والذين أصبحوا غير قادرين على الكالم أو حتى التعبير عن رغبتهم بالعيش            

  .في حياة كريمة ومشرفة

إن المستقبل عاجز أمام العرب فهم العجزة والمارقين وسيبقوا كذلك ألنهم              

ومن .. فمن يصلح حال العرب   ،  ارتضوا ألنفسهم أن يعيشوا في هذا الضياع      

إننا بحاجـة   .. سيقود سيارة نقل الموتى في عكس االتجاه إنها معركة صعبة         

  . من الضياع واالنهيارإلى زلزال إلنقاذ العرب والعروبة

إن الحديث عن وحدة الدم وعن وحدة التاريخ والجغرافيا العربيـة بـات                

مجرد أوهام وخديعة كبرى تعيشها الجماهير العربية المغلوب على أمرهـا           

والغير قادرة على صياغة مستقبلها ألنها فقط مجرد جماهير تـسير ضـمن             

هـم مـوتى أحيـاء     .. لعـرب التيار وتترجم ما يريده الرئيس هكذا حـال ا        

  .وخارجين عن العروبة

  
  ٢٠/٨/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٦

  

   احلكومة الفلسطينيةإسقاط
  

  

منذ لحظة استجابة القيادة الفلسطينية لشروط خارطة الطريق واإلعـالن             

الفلسطيني لتطبيق بنود الخارطة والتوصل إلى تـشكيل مجلـس الـوزراء            

عليماته باعتماد هيكليـة مجلـس      الفلسطيني وإصدار الرئيس ياسر عرفات ت     

الوزراء ضمن النظام الدستوري الفلسطيني واعتماد هذه الهيكلية من المجلس          

ئيل شارون إلـى إسـقاط أول       االتشريعي والمجلس الوطني سعت حكومة أر     

مجلس وزراء فلسطيني حيث رفضت التعامل معه حاجبة عنه أي توصيات           

  .لهيمنة اإلسرائيليةدولية وغير مبالية ألي نتائج لممارسات ا

ومنذ اليوم األول لتشكيل مجلس الوزراء الفلـسطيني عملـت الحكومـة               

الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمود عباس على تفعيل برنامج الهدنـة           

وقد أكدت الفصائل الفلـسطينية إلـى ضـرورة         .. وفتح حوار وطني شامل   

ل للشعب الفلـسطيني    تعزيز الهدنة للتوصل إلى اتفاق شامل وحل عادل يكف        

العيش بحرية وسالم واستقرار وأمن وهدوء بعيداً عن لغة العربدة والهيمنـة            

والغطرسة الشارونية وقد عملت حكومـة شـارون إلـى االسـتمرار فـي              

ممارساتها القمعية واإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسـساته رافـضة          

فلسطينية أي تسهيالت   االعتراف بالهدنة الفلسطينية ورافضة منح الحكومة ال      

لضمان توفير سبل العيش الكريم لشعب يعاني من ويالت االحتالل بل سعت            

حكومة شارون اإلرهابية إلى تمرير أبشع مخطـط إسـرائيلي بمـصادرة            

األراضي الفلسطينية لبناء ما يسمى بالجدار الفاصـل الـذي يبتلـع األرض         

للمتطـرفين اليهـود    الفلسطينية، كما سمحت حكومة االحتالل اإلسـرائيلي        



 ١٠٧

بتدنيس الحرم القدسي المسجد األقصى والصالة بداخله مما ساهم في تضخيم           

  .ملف الخروقات اإلسرائيلية 

لقد كشفت األحداث أن حكومة شارون سعت إلى إسقاط حكومة محمـود               

عباس أول حكومة فلسطينية حيث رفضت تطبيق بنـود خارطـة الطريـق             

التفاوض حولها وليس لتنفيذها مما أفرغها مـن        وجعلت الخارطة بنوداً ليتم       

مضمونها وساهم في استمرار العنف وتأجيج الصراع اليـومي بـين أبنـاء            

الشعب الفلسطيني وسلطات االحتالل التي استمرت في محاصـرتها للمـدن           

وممارسة االغتياالت للفلسطينيين بشكل يومي ، لقد كانت محاوالت االحتالل          

 تفريغ عملية السالم من محتواها لفرض لغة العربـدة          المتكررة والهادفة إلى  

والهيمنة والقوة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته وبالتـالي العمـل علـى            

استمرار حصار الجيش اإلسرائيلي للمدن الفلسطينية وممارسة أعمال القمـع       

والقتل والتدمير من قبل عصابات الجـيش اإلسـرائيلي الـذين يمارسـون             

  .صورها العنصرية بأبشع  

لقد أدى المفهوم اإلسرائيلي إلى تدمير ونسف الهدنة الفلسطينية وأدى إلى              

إخراج حكومة محمود عباس ووضعها في مأزق حقيقي سيـصعب تخطيـه            

ومن الواضح أن إسرائيل ممثلة بقيـادة الجـيش اإلسـرائيلي والمتطـرفين          

يـث  يمارسون أبشع أنواع اإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني ومؤسـساته ح         

يرفضون االعتراف بالحقوق الفلسطينية ويرفضون منح التسهيالت الممكنـة         

إلنجاح مهمة الحكومة الفلسطينية والتي تكللت أعمالها بالفشل بعـد انهيـار            

الهدنة التي بنيت باألساس على قاعدة هشة حيث كانت من طـرف واحـد              

وجاءت دون موافقة إسرائيلية على االنـسحاب الفـوري مـن األراضـي             

 وتفكيك المـستوطنات وإطـالق سـراح        ١٩٦٧لفلسطينية المحتلة منذ عام     ا

إن التجربة خالل الـشهرين      .األسرى الفلسطينيين دون أي  شروط مسبقة        

الماضيين تعزز القناعة بأن أي عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية مقبلة يجب           



 ١٠٨

أن تكون تحت رعاية وإشراف دولي ويجب أن تنسحب إسـرائيل أوالً مـن       

جميع المدن الفلسطينية المحتلة وأن تقوم بإطالق سـراح جميـع األسـرى             

لقد باتت جميع خيارات وسيناريوهات      ..الفلسطينيين دون أي شروط مسبقة    

قيادات الجيش اإلسرائيلي باقتحام المدن الفلسطينية أو المطـاردة الـساخنة           

ريوهات ألبناء الشعب الفلسطيني والزج بهم بالمعتقالت هي خيارات وسـينا         

  ..فاشلة وأثبتت فشلها الذريع 

إن التهديد اإلسرائيلي باقتحام قطاع غزة وإعادة احتالل المخيمات والمدن             

والقرى الفلسطينية ال يجلب األمن إلسرائيل ومن شأن هذه الخطوات زيـادة            

إن السالم الحقيقي البعيـد عـن       ،  حدة التوتر والعنف والصراع بين الطرفين     

ربدة والهيمنة هو الذي من الممكن أن يصمد ويستمر فهذا هو           لغة القوة والع  

الخيار الفلسطيني خيار الشجعان  وعلى الحكومة اإلسـرائيلية أن تـستجيب            

  .لخيار السالم بدالً من العربدة والهيمنة والغطرسة ولغة القوة التي تلوح بها

   
 ٢٣/٨/٢٠٠٣   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٩

  
  

  ةــــــــــــــلـــالقت
  

  

ة النضال الفلسطيني حافلة بالتضحية والفداء والمواقـف المـشرفة          مسير   

والبطولة التي حقق الشعب الفلسطيني من خاللها أروع صفحات الكفاح فـي        

تاريخه المعاصر حيث ناضل ضد االحتالل وسعى دوماً إلى التعبيـر عـن             

لقد كانت مـسيرة الكفـاح      ،  أهدافه لنيل الحرية واالستقالل وتقرير المصير     

طني الفلسطيني هي مسيرة يفخر بها الفلسطينيون أينما تواجـدوا ألنهـم            الو

  .أحرار رفضوا الخنوع والذل والعار

إن الشعب الفلسطيني سجل أروع صفحات النضال في التاريخ المعاصـر             

حيث التضحية والفداء والوفاء للشهداء فكانت المسيرة النضالية الفلـسطينية          

طولية والشجاعة وهذا باعتراف قادة االحـتالل       مليئة بالمواقف المشرفة والب   

أنفسهم الذين دائماً كانوا يتعلمون معنى الصمود والبطولـة وكيـف يكـون             

اإلصرار الفلسطيني فلسطينياً وكيف تكون اإلرادة أقوى من إرهابهم المنظم          

  .الذي تمارسه عصابات جيش القتلة بحق الشعب الفلسطيني

ووضـع  " الـشدة "يلي باعتماد أوراق اللعب     لقد عبر قادة الجيش اإلسرائ       

صور قادة فلسطينيون ووصفهم بأنهم قتلة ومطلوبون عـن مـدى إرهـاب             

الدولة المنظم الذي يمارسه هؤالء القتلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيـث            

إصرارهم على استمرار حالة الصراع الدموي والعنصرية القاتلة الهادفة إلى          

إن ممارسـة أعمـال القتـل       ،  حق الشعب الفلسطيني  استمرار آلية العدوان ب   

والتدمير ونسف كل االتفاقيات وقتل خارطة الطريـق يعنـي أن االحـتالل             

وقادته وحكومته ماضون في عدوانهم على الشعب الفلسطيني، ماضون فـي           



 ١١٠

تنفيذ سياستهم وخططهم العدوانية بحق شعبنا وقادتنا ومؤسـساتنا ووجودنـا           

  .وحقوقنا ومستقبلنا

والغريب في األمر أن هذه السياسة العدوانية اإلسرائيلية كثيراً ما تجد لها               

مبررات عند اإلدارة األمريكية التي نصبت من نفسها راعياً وحيداً لعمليـة            

التسوية ، مع أن هذا النهج ال يتفق من قريب أو بعيد مع دور الراعـي ألي                 

صراع وتـصل إلـى     عملية تسوية يمكن أن تشق طريقها في حقول ألغام ال         

  .تدشين حالة سالم حقيقي في المنطقة

إن األسلوب اإلسرائيلي في نشر صور القادة الفلـسطينيين علـى أوراق               

اللعب هو أسلوب إرهابي بغيض يعبر عن روح العداء للشعب الفلـسطيني            

ويعبر عن شخصية القتلة اإلرهابيين الملطخة أياديهم بالدم الفلسطيني والذين          

ن عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا وقادته المناضلين ،           ال يتورعو 

وهو أسلوب يعبر عن الروح العدوانية التي تحارب أي تقدم نحـو التـسوية              

إن السلوك العدواني الذي يميـز       .والوصول إلى حالة سالم تنعم بها المنطقة      

جتمـع  القتلة من قادة ومسئولي الكيان الصهيوني في حاجة إلى وقفة من الم           

الدولي ، فإلى متى سيظل هؤالء يرتكبون الجرائم والعدالة الدوليـة غائبـة             

عنهم ؟ وإلى متى سيظل هؤالء يعيشون بمنأى عن المثـول أمـام محـاكم               

الجزاء الدولية التي تنشأ بين الحين واآلخر لمحاكمة مجرمي الحرب الـذين            

  .يرتكبون جرائم اإلبادة بحق المدنيين األبرياء ؟

عبنا تعرض لعملية ممنهجة من حرب اإلبادة والحـرب العنـصرية           إن ش    

العدوانية، وحالتنا تستوجب تشكيل مثـل هـذه المحـاكم لمحاكمـة القتلـة              

اإلسرائيليين الذين أدرجت أسماء بعضهم بالفعل في قضايا رفعت أمام محاكم     

بعض الدول األوروبية ، وحوكموا بالفعل أمام محاكم شعبية عقدت في أكثر            

  !.أفال يتعظ هؤالء ؟..  عاصمة عربية من
٢٤/٨/٢٠٠٣   

  



 ١١١

  
  وحدة الشعب يف مواجهة االحتالل

  

  

يعود قادة جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى التلويح والتهديد باقتحام وإعـادة              

لقد باتت لغـة     .احتالل قطاع غزة وكأن غزة لقمة سهلة لهم أو تحت منالهم          

يها قيادة الجيش اإلسرائيلي إلرباك أبناء      القوة والعربدة هي لغة فاشلة يلجأ إل      

الشعب الفلسطيني ولزج الرعب والخوف بين صـفوف األطفـال والنـساء            

  ..وكبار السن في محاولة للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وإذالله وتركيعه

إن االحتالل هو المحرض األكبر على أعمال العنـف وباتـت الحقيقـة                

هي أن شارون يدفع قياداته إلى استمرار حالـة         راسخة ال مجال للشك فيها و     

العنف فهو يرفض الهدنة وأعلن ذلك مراراً وعبرت قياداته العسكرية عـن            

عربدتها وهيمنتها بأسلوب همجي ورفض الواليات المتحدة بكل وقاحة دعوة          

الرئيس ياسر عرفات الفصائل الفلسطينية إلى االلتزام بالهدنة فـي محاولـة            

تالل اإلسرائيلي في عملياته الهمجية وعربدته التي ليس لها         للتواطؤ مع االح  

أي مبرر سوى االستمرار في احتالل المدن الفلسطينية وفرض حالـة مـن             

عدم االستقرار بالمنطقة واستمرار احتالل الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه         

  .وأهدافه الوطنية

ا المدن الفلـسطينية    إن مربع العنف اإلسرائيلي وحالة التوتر التي تشهده          

سببها هو االحتالل الذي يداهم المنازل ويعتدي على الـسكان الفلـسطينيين            

 مـسئولة بشكل يومي ودون أي مبرر تستمر حملة حكومة االحتالل الغيـر            

وتتمادى في عدوانها رافضة كل النداءات الدولية مـستمدة عربـدتها مـن             

ة لقمع الشعب الفلسطيني    الواليات المتحدة وبدعم من الرئيس بوش في محاول       

  .والنيل من حقوقه



 ١١٢

  

إن الشعب الفلسطيني هو شعب مناضل يرفض الذل والركوع ويـرفض              

كسر إرادته واالنصياع لرغبة االحتالل فهو صـاحب الحـق فـي حمايـة              

أراضيه والدفاع عنها وصاحب الحق في تقريـر مـصيره وإقامـة دولتـه              

  .الفلسطينية المستقلة

متحدة بسياستها المنحازة إلى إسرائيل باتت تعرقـل كـل          إن الواليات ال     

السبل المؤدية إلى عملية السالم وهذا ما يتحمـل نتائجـه الـرئيس بـوش               

  .شخصياً

إن الدولة الفلسطينية التي يعدنا بها بوش لـيس بالمقـاييس الفلـسطينية                

ونرفض شروطه وامتالءاته وعليه أن يتراجع عن انحيازه المطلق ودعمـه           

  . محدود إلسرائيلالال

إن خيار السالم هو خيار الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس ياسر عرفـات               

هذا السالم العادل الذي ينشده الشعب الفلسطيني ويتطلع إليه ويـسعى إلـى             

تحقيقه بكل صدق وأمانة حيث تستعد جماهير شعبنا إلى حماية مـشروعها            

س ياسـر عرفـات وبـأن ال        الوطني والدفاع عن رمز المسيرة القائد الرئي      

صوت يعلو فوق صوت الرئيس ياسر عرفات هذه الحقيقة الغائبة عن مخيلة            

البعض حيث ذهبت بهم الرياح إلى محاوالت القفز عن الرئيس وشـرعيته            

  . وطبيعة قيادته التي هي أساس عملية السالم

إن خيار السالم هو خيار الشعب الفلسطيني ولكن ليس علـى الطريقـة                

إن الحقيقة الراسخة والتي ال يمكن ألي من كان أن يتجاهلها هي            ..ريكيةاألم

أن هذا الشعب يناضل من أجل حقوقه واسـتعادة أراضـيه وإقامـة دولتـه      

الفلسطينية وهو شعب يدرك ما يفعل ويجيد قواعد اللعبة فـسياسة التهويـد             

فشلها والتلويح بالقوة التي يمارسها شارون وقيادات جيشه هي سياسة أثبتت           



 ١١٣

والمدن الفلسطينية التي تستبيحها الدبابات اإلسرائيلية يوميـاً هـي عنـوان            

  .الصمود الفلسطيني وتعبر عن الفشل الذريع الذي لحق بالحكومة اإلسرائيلية

لقد كانت الحقيقة الراسخة بأن نداء الرئيس ياسر عرفات هو نـداء مـن                 

 واضحة وصريحة وهدفها    أجل الوطن ودعوته إلى االلتزام بالهدنة هي دعوة       

األساسي توحيد الطاقات واإلمكانيات الفلسطينية لمواجهة مخطـط التـصفية       

  .اإلسرائيلي وكشف وفضح النوايا اإلسرائيلية

إن توحيد الصفوف الفلسطينية وااللتفاف حول نداء الرئيس ياسر عرفات             

ظة نداء الوحدة هو واجب كل فلسطيني حيث يتطلب مزيد من الحرص واليق           

ومزيد من الوحدة والتكاتف واالتحاد لمواجهة عنجهية االحتالل والتـصدي          

الرئيس بوش بحق الـشعب     لسياسة التصفية التي يمارسها شارون بدعم من        

  .الفلسطيني

إن خيار الوحدة هو خيار كل الفلسطينيين فلتتحد األيادي النظيفة والشريفة              

ي تتكالب فيها كـل القـوى وتـشتد         لدعم القيادة الفلسطينية بهذه المرحلة الت     

  .الهجمة شراسة للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني ووحدته ودولته المستقلة
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 ١١٤

  رجل املوقف واحلقيقة 
  

  

مفجر الثورة وباني الدولة وحامي المسيرة إنه الرمز رمز الشعب الرئيس              

  .ولة والهويةياسر عرفات التي كانت كوفيته عنواناً لفلسطين الد

أيام صعبة وبالغة األهمية وكانت تلـك المـؤامرة         .. لقد كانت أيام الحصار   

شرسة وحاقدة وهمجية وما تعرض له الرئيس ياسر عرفات كـان صـعباً             

هكذا كانت حقيقة حصار أبو     .. وواقعاً مريراً عايشه أبناء الشعب الفلسطيني     

هذه الحقيقـة   .. هايةعمار فمن بيروت إلى طرابلس ومن طرابلس إلى الال ن         

عايشتها وأنا أتابع ما تعرض له الرئيس ياسر عرفات من هجـوم أمريكـي              

إسرائيلي ومؤامرة تستهدف استمرار حصاره وعزله ضمن محاولة لتـشويه          

  .الفلسطيني والنيل من صمود شعبناصورة النضال 

حرصت األسبوع الماضي على متابعة كل ما نشر في وسـائل اإلعـالم                

 والعالمية حول موضوع األزمة ما بين عرفات ورئـيس الـوزراء            العربية

  ..محمود عباس وطبيعة الموقف األمريكي واإلسرائيلي من هذا الخالف

لقد كانت الحقيقة واضحة تماماً فإن الخالف بين مـا اصـطلح تـسميته                 

أمر يفرض نفسه وواقع يعايـشه      ) بالمؤسسة الرئاسية والحكومة الفلسطينية   (

ولكن الشيء الـذي يـصعب أن       .. فلسطيني ومن الممكن أن يكون    الشعب ال 

نفهمه تلك العقلية األمريكية التي تسعى إلى عزل الرئيس ياسر عرفات عن            

شعبه واستمرار فرض حصاره والتهديد المستمر بتسليم مفـاتيح المقاطعـة           

للجيش اإلسرائيلي إلبعاد الرئيس ياسر عرفات عن أرضه الـوطن وكـأن            

  .. وقفالتاريخ سيت

  



 ١١٥

لقد كانت الحقيقة الراسخة بهذا المجال واضحة تماماً الـرئيس عرفـات               

يتعرض ألبشع مؤامرات التصفية وتتعرض القيادة الفلـسطينية لمحـاوالت          

النيل من صمودها وإذاللها وتركيعهـا فـي محاولـة لفـرض اإلمـالءات            

  .اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني

ت والمطالبة بعزله سياسياً يعني تمرير حل       إن حصار الرئيس ياسر عرفا       

سياسي على الشعب الفلسطيني وفرض خيار السالم اإلسرائيلي بالقوة لكسر          

وتبقى الحقيقة بهذا المجال والتي ال يمكـن ألي أحـد أن            . إرادته وصموده 

يتجاهلها حيث الصمود الفلسطيني واإلصرار الجماهيري على دعـم ياسـر           

يته واستمرار آلية العمل الكفاحي لتقرير مصير       عرفات في حصاره لنيل حر    

الشعب الفلسطيني وتحديد آلية وطنية وقيادة فلسطينية تأخـذ علـى عاتقهـا             

   ن أهم أولويات التوجه الفلسطيني التصدي لمشروع التصفية اإلسرائيلي هي م

إن طبيعة العمل بالمرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود للحفـاظ علـى               

 الفلسطيني ودعم صموده كخيار أساسي لمواجهـة مـؤامرات          وحدة الشعب 

  .التصفية اإلسرائيلية وتحجيم سياسات التهويد اإلسرائيلية

إن دعم الرئيس ياسر عرفات هو مسؤولية الحكومة الفلسطينية وتعزيـز              

صالحيات الرئيس ياسر عرفات هي مسؤولية فلسطينية يتطلب تفعيلها وطنياً          

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات النقابية      على مستويات العمل ل   

والجماهيرية واألطر الحزبية ومؤسسات الشعب الفلسطيني حيث أن الرئيس         

ياسر عرفات يمتلك الشرعية القانونية لتمثيل الشعب الفلسطيني فهو الرئيس          

  .المنتخب وهو الرمز والقائد التاريخي الذي ال يختلف عليه أحد

األمريكية واإلسرائيلية الستمرار حصار الرئيس ياسر عرفات       إن الهجمة      

 ليس لها أي مبرر سوى النيل من صمود الشعب الفلـسطيني وبـات مـن              

الواضح حجم المؤامرة التي يتعرض لها للنيل من وحدته وقوتـه وموقفـه             

  .الوطني



 ١١٦

إن المجلس التشريعي مطالب بدعم مواقف القيادة الفلسطينية تأكيداً لوحدة             

.. الصف الوطني ومنح الصالحيات المطلقة لـرئيس الـشعب الفلـسطيني          

  .ادية لمنظمة التحرير الفلسطينيةالرئيس ياسر عرفات ضمن األطر القي

إن تذويب منظمة التحرير الفلسطينية وتذويب المجلس الوطني الفلسطيني            

 والمجلس المركزي يعني تذويب الدولة الفلسطينية وإن نزع الصالحيات من         

المؤسسات الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني يعني نـزع صـالحيات          

الدولة وتذويبها خدمة لمخططات التصفية األمريكية واإلسرائيلية والتـي ال          

  .تمت لمصلحة الشعب الفلسطيني الوطنية والقومية بأي صلة
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 ١١٧

  فتح واملسؤولية التارخيية
  

  

 اإلسرائيلي مدى عنجهيتها ووقاحتها السياسية بعد       أكدت حكومة االحتالل     

أن أقر مطبخ شارون األمني إبعاد الرئيس ياسر عرفات عن أرض الـوطن             

واستخدام القوة القتحام مبنى مقر الرئاسة الفلسطينية ضاربين بعرض الحائط          

ة والحكومات اإلسرائيلية   كل االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطيني      

  .بقةالسا

إن عنجهية شارون وحكومته باتت تشكل خطورة ملموسة على المستقبل             

السياسي الفلسطيني وبالتالي البد من القوى الوطنية الفلسطينية أن تعيد النظر           

في برامجها السياسية وطبيعة منطلقاتها الكفاحية وعلى حركـة فـتح التـي             

ندقية بيد أخـرى    خاضت مسيرة السالم وتبنت شعار غصن الزيتون بيد والب        

أن تعيد نهجها ونظرتها لألمور في أعقاب اتخاذ إسرائيل قرارات متعجرفة           

وتعيد المنطقة إلى دوامة الصراع المحتدم ضاربة عملية الـسالم بعـرض            

  .ئط وغير مبالية ألي نتائج تذكر الحا

ن حركة فتح بكل قواعدها وكوادرها ومكاتبها الحركية ولجان مناطقهـا              إ

ا وأعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزيـة واألطـر وألويتهـا           وأقاليمه

وأجنحتها العسكرية وكوادرها مطالبة اليوم بوضع البرامج إلعـادة التنظـيم    

إلى صيغته السرية وترتيب صفوف الحركة لتأخذ دورها الكفاحي والتصدي          

 إلى االحتالل من خالل بناء التنظيم العسكري السري ووضع اللوائح المنظمة          

آللية العمل الكفاحي للتصدي لمشروع حكومة االحتالل األكثر إرهاباً حيـث           

يمارس شارون بمزاجية وتهور التخبط الـسياسي وبالتـالي فـإن الـشعب             

الفلسطيني وطليعته الكفاحية والوطنية مطالبين اليوم بالرد على هذا العدوان          

دوماً في إطار   السافر على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والمتصاعد        



 ١١٨

الحرب الشرسة التي تشنها قيادات الجيش اإلسرائيلي بحق القيادة الفلسطينية          

  .لقائد العام الرئيس ياسر عرفات وعلى رأسها األخ ا

إن تشكيل الجهاز العسكري لحركة فتح وإعادة تفعيل األطـر التنظيميـة               

كيز على ساحات   الحركية وانطالق فعاليات التنظيم بكل أنحاء العالم مع التر        

الداخل وترتيب صفوف القيادة والمرجعيات التنظيمية بات من أهم أولويـات       

العمل الفتحاوي بهذه المرحلة والذي يعكس رؤية وطنية شاملة آلليـة الـرد             

الفلسطيني على استمرار حصار الرئيس ياسر عرفات والتلـويح والتهديـد           

عزلـه عـن العمليـة      اته و المستمر بإبعاده عن أرض الوطن واستهداف حي      

  .السياسية 

إن التنكر للرئيس ياسر عرفات يعني التنكـر للـشعب الفلـسطيني وأن                

محاوالت القفز عن الرئيس عرفات هي محاوالت مارقـة ومرفوضـة وال            

يمكن ألي من كان أن ينال من الصمود الفلسطيني أو يـستطيع أن يمـرر               

دائل عن رموز النضال    خلق ب مشروع التصفية واإلبادة للقيادة الفلسطينية أو       

  .الفلسطيني 

إن حركة فتح الحركة الطليعة القيادية ما زالت هي األقـدر علـى فهـم                  

متطلبات الواقع الفلسطيني والكوادر الفتحاوية هي األكثر تجربة في صفوفها          

لتأخذ دورها الكفاحي لحماية إنجازات الثورة الفلـسطينية وحمايـة أهـداف      

لقد قـدم    .مصير وإقامة الدولة الفلسطينية     لعودة وتقرير ال  شعبنا الممثلة في ا   

الشعب الفلسطيني خالل مسيرة العشرة سنوات الماضية تنـازالت مؤلمـة           

وكانت النتيجة في المحصلة النهائية هي محاولة إذالل القيـادة الفلـسطينية            

وتركيع الشعب الفلسطيني وهذا ما ال يمكن ألحد أن يمارسـه أو يـستطيع              

 حيث اإلرادة الفلسطينية الصلبة والقوة والعزيمة واإلصـرار الـذي           تحقيقه

يتمتع به شعبنا وقيادته واإليمان المطلق بحتمية االنتصار واالستعداد الـدائم           

للتضحية والفداء واالستمرار بالثورة حتى النصر تشكل المفاهيم والمنطلقات         



 ١١٩

عمـل للتـصدي    الوطنية ألسس العمل الفتحاوي والقادر على وضع آليات ال        

لمشروع التصفية الشارونية ووضع حد لهذا التطاول والوقاحة السياسية التي          

  .يش القتلة واإلبادة اإلسرائيلي تمارسها عصابات ج

  
١٤/٩/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٠

  

  صربا وشاتيال بني الفيتو األمريكي وخيارات السالم
  

  

لمجزرة البشعة والتـي    تعودت ذاكرتي وقلمي أن تكتب كل عام عن تلك ا            

اباً ووحـشية   مجزرة صبرا وشاتيال األكثر إره    .. نفذها وزير الدفاع شارون   

لحظة أن يتـذكر اإلنـسان معنـى        .. في تلك اللحظة   .في التاريخ المعاصر  

يرى .. يرى سفاح صبرا وشاتيال ويداه ملطختان بالدماء الفلسطينية       .. الموت

ابات اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب     مدى الحقد والكراهية التي تمارسها العص     

الفلسطيني وعندما نتحدث عن ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال يكـون أمامنـا            

سجل طويل من المجازر الدموية والتي نفذها رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي            

  .لتي كانت أخرها مجزرة مخيم جنينئيل شارون وااأر

 التـي تمارسـها     إن التاريخ سجل تلك الممارسات اإلرهابية والوحـشية          

عصابات جيش القتلة واإلبادة بحق الشعب الفلسطيني والتـي تـورط فـي             

ممارستها قادة أركان الجيش اإلسرائيلي وكانت األكثر وحشية وإرهاباً فـي           

رار التاريخ المعاصر وتبقى تلك الممارسـات اإلسـرائيلية مدعومـة بـالق           

ني والـرفض  على حقوق الـشعب الفلـسطي     األمريكي حيث التطاول السافر   

األمريكي لتحمل المسؤولية واتخاذ موقف حاسم من ممارسات الجيش وقادة          

اإلرهاب اإلسرائيلي المنظم التي تمارسها عصابات تـدربت علـى القتـل            

والتدمير والتخريب ونسف المنازل واالعتداء على أمالك المواطن الفلسطيني         

وقـف مـن    دون وجه حق وتصوير الموقف من الشعب الفلسطيني بأنـه م          

أشخاص إرهابيين حيث تقحم إسرائيل المنظمات الفلسطينية ضمن األجنـدة          

   .الدولية لمكافحة اإلرهاب



 ١٢١

إن الشعب الفلسطيني شعب يناضل من أجل حقه وحريته وتقرير مصيره              

  .سلب والنهب الذي تمارسه إسرائيلويعمل على حماية أرضه من ال

ئيـل  االوزراء اإلسـرائيلي أر   إن جرائم الجيش اإلسرائيلي وحكومة رئيس       

شارون هي جرائم وقحة وإرهابية والسجل امتلئ بعناوين مختلفة عن مـدى            

فهم اغتصبوا األرض الفلسطينية    .. كراهية اإلسرائيليين للعرب والفلسطينيين   

عدوان ألنهـم يريـدون     وقتلوا ويقتلون اإلنسان الفلسطيني ويستمرون في ال      

  .أرض بال شعب

 الدولي في غاية األهمية في ظل استمرار واشنطن بتقديم          لقد بات التدخل     

ئيل شارون وتأييده في ممارساته القمعيـة واإلرهابيـة التـي           االدعم إلى أر  

تمارسها عصاباته بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني وفي ظـل االنحيـاز            

األمريكي الذي بات مرفوضاً في قرارات مجلس األمن والجمعيـة العامـة            

ة وإصدار حق الفيتو ضد مشروع قرار يدين ويمنع إسرائيل من            المتحد لألمم

  .المساس بالرئيس عرفات أو محاولة إبعاده عن أرضه

إن التدخل الدولي وموقف منظمات حقوق اإلنسان وموقف الرأي العـام              

فقـط ألن   .. في العالم بات يصفه شارون بأنه موقف مخادع وعالم منـافق          

اإلبعاد للرئيس ياسر عرفات وضد سياسة       قرارالرأي العام العالمي كان ضد      

المجازر التي يرتكبها ويمارسها شارون فكان موقف حكومة شارون من تلك           

عالم موقفا يـصفه    المظاهرات الضخمة واالحتجاجات الواسعة النطاق في ال      

هذه هي العنجهية التي يمارسها شارون وتلك العقلية التي         ..بأنه موقف منافق  

ارسات اليومية القمعية بحق الشعب الفلسطيني باتـت غيـر          يتمتع بها والمم  

مقبولة وال يمكن في ظل هذا التعنت والوقاحة اإلسرائيلية أن يستمر شـعبنا             

 حكومة  الفلسطيني بعملية السالم حيث لحق بها الفشل الذريع نتيجة ممارسات         

  .شارون وتصرفاتها الهمجية



 ١٢٢

وليس من أجـل الـسالم      إن شارون وحكومته يعملون وفق نهج عدواني           

وجاءوا إلى الحكم على قاعدة معاداة اتفاقيات أوسلو بـل طـالبوا بإنهائهـا              

ونسفها وهذا يعني أنهم غير راغبين بعد في تطبيق معاهدات السالم الدولية            

مستفيدين من المتغيرات الدولية ومشوهين الحقائق أمـام المجتمـع الـدولي        

  .إرهابيينلشعب الفلسطيني  بأنهم بوصف قيادة ا

إن الموقف اإلسرائيلي يدفع بأبناء الشعب الفلسطيني إلى إعـادة ترتيـب               

صفوف المقاومة الفلسطينية للدفاع عن الشعب الفلـسطيني وحمايتـه مـن            

  .لة واإلبادة المنظمة في إسرائيلممارسات جيش القت

إن خيار مقاومة االحتالل والتصدي لمشروع التصفية اإلسـرائيلي هـو              

 الشعب الفلسطيني وال يمكن استمرار الصمت إزاء هـذه الممارسـات            خيار

فمن حق الشعب الفلـسطيني حمايـة نفـسه         .. المنافية ألسس عملية السالم   

  .والدفاع عن أرضيه ليعيش بكرامة حراً أبياً سيداً على أراضيه

  
٢١/٩/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٣

  

  

  !طيارو سالح اجلو ؟
  

  

في سالح الجو اإلسرائيلي عن حالة رفضهم       أن يعلن طيارون إسرائيليون        

مدنية فهذا أمر إيجابي نقدره ونثمن موقف هـؤالء          لضرب مواقع فلسطينية  

الطيارين الذين كانوا إنسانيين ورفضوا االنصياع ألوامر قادتهم العـسكريين          

وأعلنوا رفضهم المسبق عن تنفيذ األوامر التي قد تـصدر إلـيهم بـضرب              

  .لعديد من الضحايا المدنيينأهداف فلسطينية توقع ا

 طياراً إسرائيلياً من خالل عريضة رفعوها إلى قائد سالح          ٢٧إن ما أعلنه       

الجو اإلسرائيلي يشير إلى صحوة ضمير حقيقية عند أولئك ، خاصـة وأن             

 الذين عملوا من قبل لسنوات عدة في سـالح    االحتياطمعظمهم من الطيارين    

إلى قناعة بأن ما يقوم بـه سـالح الجـو           الجو ، ولعل عملهم هذا أوصلهم       

اإلسرائيلي من قصف لألهداف الفلسطينية ال يمت إلى الروح العسكرية بأي           

صلة ، فالطيار والعسكري بصفة عامة تدرب وتأهل لكي يقاتل في الميدان ،             

بمعنى  .ال أن يقصف أهدافاً مدنية آمنة ال تتمتع بأي حماية جوية أو أرضية            

طيارون اقتنعوا بأن ما يقوم به سالح الجو بصفة خاصة          آخر فلعل هؤالء ال   

والجيش اإلسرائيلي بصفة عامة يدخل ضمن العمل اإلرهابي الذي ترفـضه           

  .كافة القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان في زمن الحرب

إن صحوة الضمير أو روح التمرد التي بـدا عليهـا أولئـك الطيـارون            

تبرهن من ناحية أخرى على مدى عدالة قضيتنا وعلـى عقـم            اإلسرائيليون  

الحل العسكري لهذه القضية التي يجب أن تحل وفـق قـرارات الـشرعية              

الدولية وهذا ال يتطلب سوى التفاوض على تنفيذ تلك القرارات وهو أمر ما             



 ١٢٤

زالت ترفضه حكومة اإلرهاب في دولة الكيان الصهيوني التي تجمـع بـين      

رهابيين والمتطرفين الذين أنجـبهم المجتمـع اإلسـرائيلي         صفوفها عتاة اإل  

ولعل موقف  ،  الحسم العسكري للقضية الفلسطينية   والذين ما زالوا في إمكانية      

هؤالء الطيارين في مثل هذه الظروف العصيبة التي تتصاعد فيهـا وتيـرة             

العدوان اإلسرائيلي على شعبنا يشكل درساً للجميع وعلى رأسهم اإلرهـابي           

يل شارون الذي ما زال يفكر ويسلك سلوكاً إرهابياً عفى عليه الـزمن ،              ئاأر

 من بين المجتمع اإلسرائيلي ومن      إلدانة لهذا الفكر وهذا السلوك    وتكفي هذه ا  

أين ؟ من سالح الجو اإلسرائيلي الذي وصف دائماً بأنه صـاحب الـذراع              

  .الطويلة التي تطال كل شيء

لجيش اإلسرائيلي من تفكـك بـين وحداتـه    إن تلك الوقائع التي يشهدها ا     

وتزايد عدد الرافضين للخدمة العسكرية في المناطق التي يحتلهـا الجـيش            

اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة واإلعالن الحقـاً عـن رفـض            

العسكريين الطيارين لألوامر العسكرية باتت تشكل محوراً هاماً لوقف وحل          

لجيش اإلسرائيلي ولهل هذه الخطوة تحمـل فـي         التشكيالت اإلرهابية في ا   

طياتها أبعاداً إيجابية ودروساً من المهم االستفادة منها وإعادة تقييم الـسلوك            

العسكري اإلسرائيلي الذي يعبر عن اإلرهاب المنظم الذي يمارسه شـاؤول           

  .موفاز وبعض من عصابات القتلة في الجيش اإلسرائيلي

اليوم بتصنيف األعمال اإلرهابية التي يقوم بهـا        إن األمم المتحدة مطالبة        

سالح الجو اإلسرائيلي ضد المدن الفلسطينية واألبرياء من الشعب الفلسطيني          

بأنها أعمال خارج نطاق القانون وضمن جـرائم الحـرب المنظمـة التـي              

تمارسها عصابات القتلة في الجيش اإلسرائيلي وخاصة بعد إعالن رفـض           

نفيذ األوامر الصادرة عن غرف العمليـات العـسكرية         القيادات العسكرية ت  

  .اإلسرائيلية
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 ١٢٥

  

  

  انتفاضة شعب
  

  

أن تستمر االنتفاضة الفلسطينية في مواجهة االحتالل فهذا يعبر عن مدى              

 يتمتع بها اإلنسان الفلسطيني     الجاهزية وروح التضحية والعطاء والفداء التي     

لمخططـات حكومـة     االحتالل والتـصدي     فهو العنصر األساسي لمواجهة   

  .شارون اإلرهابية 

إن انتفاضة األقصى هي انتفاضة االستقالل والدولـة الفلـسطينية التـي               

.. عمدت بدماء الشهداء وعذاب المشردين وتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني          

فشكلت انتفاضة األقصى محوراً أساسـياً فـي تـاريخ الـصراع العربـي              

 كان لها مدلول العطاء لترسم معالم واضحة لتفعيـل روح           اإلسرائيلي حيث 

الثورة ومقاومة االحتالل بكل السبل واإلمكانيات المتاحة وتأطير الجمـاهير          

روح الفلسطينية لتأخذ دورها الكفاحي في التـصدي لالحـتالل واسـتمرار            

  .المقاومة والبطولة والصمود 

لمعاصرة وباتت تشكل نموذجاً    إن االنتفاضة الفلسطينية هي قانون للثورة ا         

للثورة العالمية فهذا الغضب الجماهيري لم يكن مجرد صدفة أو وهـم كمـا              

 أبناء الشعب الفلسطيني    يعيشهيتصور البعض بل جاء من واقع مرير صعب         

يومياً على حواجز الموت وفي واقع الحصار واالحـتالل الـذي مـا زال              

  .اء الشعب الفلسطيني نظم بحق أبنيمارس أبشع أنواع اإلرهاب الم

إن تاريخ االنتفاضة هو تاريخ مشرف للشعب الفلسطيني المقـاوم وهـو               

تاريخ كتب بالدم والتضحية والفـداء والبطولـة وسيـستمر هـذا العطـاء              

الفلسطيني ويتواصل يوماً بعد يوم حتى نيل الحرية واالستقالل وإقامة الدولة           



 ١٢٦

ني وعلى قاعدة الوحدة الوطنيـة      الفلسطينية المستقلة ضمن أسس العمل الوط     

وتفعيل أوسع إلطار الجبهة الوطنية الموحدة لتضم جميع القوى والفـصائل           

ـ       ةالفلسطينية واإلسالمي  ة  لمواجهة االحتالل وممارساته العنـصرية والقمعي

  .الحاقدة على الشعب الفلسطيني 

التـي  إن االنتفاضة الفلسطينية هي انتفاضة الوحدة واالستقالل والدولـة             

تشكل نموذجاً للثورة العربية والعالمية وبات من المهم أن تتوحـد صـفوف             

 األمريكـي إلسـرائيل ومحـاولتهم       االنحيـاز العمل الفلسطيني في مواجهة     

المستمرة لتزوير الحقائق والزج بالفلسطينيين وتصنيفهم على قوائم اإلرهاب         

 الملـف الـدولي      من واالستفادةالعالمي في محاولة إلى قلب موازين القوى        

  .لمكافحة اإلرهاب 

إن االنتفاضة الفلسطينية والتي أعـادت للقـضية الفلـسطينية مكانتهـا               

واحترامها بين الدول هي مطالبة اليوم في اسـتمرار زخمهـا وعنفوانهـا             

وتضحياتها إلعادة الكينونة الفلسطينية إلى مكانتها وتوضيح الموقـف بـأن           

نيا بحجارتهم هم نفس األطفال الذين يطالبون       أطفال الحجارة الذين بهروا الد    

بحقهم في وطنهم والعيش بحرية ومساواة واستقالل بعيـداً عـن اإلرهـاب             

  .ات القتلة في الجيش اإلسرائيلي المنظم الذي تمارسه عصاب

انتفاضـة الدولـة    .. إن انتفاضة الشعب الفلسطيني هي انتفاضة الحرية           

صل بعطاء وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني      الفلسطينية المستقلة والتي تتوا   

وتصديهم لمخططات الفصل العنصري وجدار األفعى الذي يبتلع األراضـي          

الفلسطينية ويشرد أبناء الشعب الفلسطيني عن أراضيهم فـي محاولـة مـن          

االحتالل اإلسرائيلي لمصادرة التاريخ وتشويه الحقائق وفـرض مـشروع          

 يدعم مخططات االحتالل في مصادرة الحق       التسوية اإلسرائيلي الهزيل الذي   

 الفلسطيني وتزوير التاريخ واستمرار حالة العنف خدمة لألطماع اإلسرائيلية        

  .ي تتبعها الحكومة اإلسرائيلية وضمان سياسة التوسع والهيمنة والسيطرة الت



 ١٢٧

إن خيار الشعب الفلسطيني هو خيار االنتفاضة التي تدخل عامها الرابـع               

انتفاضة الثمانية أعوام السابقة والتي أعلن الـشعب الفلـسطيني          بعد تجربة   

 مـن أجـل نيـل الحريـة        خاللها رفضه لالحتالل واستمرار حالة المقاومة     

  .واالستقالل 

إن انتفاضة الشعب الفلسطيني تتواصل اليوم بنفس الروح العالية والبطولة             

التصدي لدبابات  التي عمدت بالدماء والتضحية ويكتب أطفال فلسطين معاني         

هؤالء .. االحتالل بالحجارة ليكونوا رمزاً لبالدهم وأوطانهم ولحرية شعبهم         

الذين علموا االحتالل دروساً في المقاومة والصمود هم الذين يستمرون اليوم           

بروح االنتفاضة وجاهزيتها للتصدي لالحتالل ومشاريع التسوية اإلسرائيلية        

حكومـة شـارون اإلرهابيـة      رائيلي و التي تمارسها عصابات الجيش اإلس    

   .القمعية
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 ١٢٨

  

  

  أحداث سبتمرب ومكافحة اإلرهاب
  

  

بات على المجتمع األمريكي إعادة التفكير في السياسة التي تنتهجها إدارة              

الرئيس بوش فتلك السياسة ستؤدي إلى انهيار القيم اإلنسانية ومزيـد مـن             

ستعماري بالمنطقة وأن سياسة الرئيس بوش وإدارتـه        التوسع االحتاللي واال  

هي سياسة عدوانية توسعية ال بد من المجتمع األمريكي أن يقف وقفة موحدة             

في وجه هذا العدوان الذي يطول اإلنسانية في مناطق مختلفة بالعالم باسـم              

مكافحة اإلرهاب ووضع حد ألي هجمات مماثلة لهجمات الحادي عشر مـن       

  .سبتمبر

ن السياسة األمريكية الحاقدة تجاه العرب وما تحمله من معاني تدلل على            إ   

الحقد والكراهية لإلنسان العربي وخاصة بعد أحداث الحـادي عـشر مـن             

سبتمبر تلك الشماعة التي يعلق عليها قياديو البيت األبيض حقدهم وكـرههم            

لتـي  للعرب وانحيازهم  الكامل إلسرائيل فتلك هـي الـسياسة األمريكيـة ا    

يرسمها الساسة األمريكيون حيث يديرون األجهزة المخابراتية للسيطرة على         

البلدان العربية وتعمل وحدات خاصة تابعة للمخابرات المركزية األمريكيـة          

اليوم على احتالل العواصم العربية والسيطرة التامة على أهم موارد الثقافـة            

تلـك المنطلقـات التـي      والعلوم والمعرفة في معظم العواصم العربية وما        

يرسمها بوش ويعززها من خالل إطالق أوسع هجوم استعماري في القـرن            

الحادي والعشرين سوى لخدمة أهداف الواليات المتحدة األمريكية التي باتت          

أكثر توسعاً واستعماراً لتأسيس إمبراطورية بوش فبعد أن أطلق العنان فـي            

ار العربـي يعتـزم بـوش       الساحة العراقية وبات يؤثر على صـناع القـر        



 ١٢٩

االستمرار في مخططه التوسعي للسيطرة على إيران وتغيير النظام فيها ومن           

ثم توجيه ضربات لسوريا والتي بدأتها إسـرائيل لتوسـيع إمبراطوريتهـا            

وضمان احتالل العواصم العربية وفرض القرار األمريكي بتلـك العواصـم           

تمكن من تسيير قرارات اإلدارة     العربية وتعيين حاكماً أمريكياً لكل عاصمة ي      

  .في العالماألمريكية حماية لمصالحها الالمتناهية 

إن هذه السياسة األمريكية التي بدأت الواليات المتحـدة األمريكيـة مـن                

إطالقها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي أهداف ال تمـت لمكافحـة       

اييس السياسية أهداف   اإلرهاب بأي صلة فهي أهداف بحد ذاتها تعد بكل المق         

توسعية تسعى من خاللها لفرض نفوذها على عواصم صنع القرار العربـي            

 والسيطرة الكاملة على المدن العربية وتوسيع قاعـدة االنتـشار األمريكـي           

  .لتشمل معظم بلدان الشرق األوسط

إن هذا المخطط األمريكي التوسعي هو مخطط استعماري ويعبـر عـن               

األمريكية على فرض نفوذها في العالم كاسـتعمار جديـد       مدى قدرة اإلدارة    

يعود للمنطقة لفرض نفوذه بشكل يضمن السيطرة الكاملة على العـالم بلغـة        

القوة والعربدة والهيمنة والغطرسة ضاربة بعرض الحائط كل القيم اإلنسانية          

والمواثيق الدولية  وغير مباٍل  لحقوق اإلنسان مـرتكبين الجـرائم البـشعة       

تحمين البيوت اآلمنة مخلفين المجازر الدموية من أجل ضـمان أوسـع            ومق

  .شامل وهيمنة وغطرسة على العالموانتشار 

إن إمبراطورية بوش وهيمنته التي يطلقها عبر ترويجه لألفكار الدمويـة              

  .وجه ضربة لكل األحرار في العالمباتت تهدد المستقبل اإلنساني وت

حة اإلرهاب وأحداث الحادي عشر من سبتمبر       إن االستفادة من ملف مكاف       

باتت تشكل أمر خطير على مستقل الحياة البشرية حيث ال أمن وال استقرار             

بفعل الجرائم التي ترتكبها الواليات المتحدة والزج بـآالف الجنـود وفـتح             



 ١٣٠

جبهات وساحات واسعة من الحروب في مختلف أرجاء العالم تحـت حجـة             

  .عتداءات مماثلة العتداءات واشنطن ونيويوركمكافحة اإلرهاب ووقف أي ا

إن المستقبل شائك ومخيف حيث ال مستقبل في ظل إمـالءات الـرئيس                

بوش وإدارته الحاقدة التي تسعى إلى إهانة اإلنسان واستعماره وضرب القيم           

  .اإلنسانية بعرض الحائط

ـ            اول إن الدخول في متاهات العمل وأروقة السياسة األمريكيـة التـي تح

فرض السيطرة والهيمنة على العالم العربي تعكس مدى التوجه األمريكـي           

والسياسة الحاقدة لوزارة الخارجية األمريكية ووزارة الـدفاع والمخـابرات          

المركزية األمريكية حيث يعملون على استمرار مخططهم التوسـعي وفـتح           

ألكبر لبنـاء   المزيد من جبهات القتال للسيطرة على العالم لتحقيق حلم بوش ا          

  .!"إمبراطورية بوش" في التاريخ  أوسع إمبراطورية

  
  ١٢/١٠/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣١

  

  

  االنتخابات الفلسطينية
  

     

أن تضع الحكومة الفلسطينية برئاسة األخ أحمد قريع أبو عالء فـي أول                

المهام الملقاة على عاتقها جدوالً لمتابعة االنتخابات الرئاسـية والبرلمانيـة           

البلدية فهذا األمر في غاية  األهمية ويشكل هذا االهتمام حرص الحكومـة             و

على تتويج المرحلة بأهم إنجاز وطني شـامل فاالنتخابـات هـي مطلـب              

فلسطيني هام وواضح ويعبر عن حرص القيادة الفلـسطينية علـى تطـوير             

 برنامج العمل ليشمل المشاركة الجماهيرية العارمة في تأدية المهام الموكلـة          

للحكومة الفلسطينية على أكمل وجه والتعبير عن معاني التوجه الفلـسطيني           

  .الواضح

إن االنتخابات الفلسطينية باتت تشكل مطلباً فلسطينياً وإجماعاً وطنياً هاماً             

حيث المشاركة الفاعلة في نجاح االنتخابات يقع على عاتق فـصائل العمـل             

 تشارك جميع القوى والفعاليات     الفلسطيني اإلسالمية والوطنية وضرورة أن    

الوطنية واإلسالمية في االنتخابات بمشاركة فاعلة وهادفة إلى تعزيز المنهاج          

  .الديمقراطي الفلسطيني

لقد أكدت القيادة الفلسطينية على حرصـها الـشديد لبنـاء المؤسـسات                

الفلسطينية القادرة على تحمل المسؤولية والتـصدي لمخططـات االحـتالل           

على المساهمة الهادفة في بناء المؤسسات الفلسطينية التي هي العماد          والعمل  

  .لدولة المؤسسات والقانون.. األساسي للدولة القوية

إن المرحلة التي يعايشها شعبنا تحتم على جميع أبناء شعبنا المشاركة في               

االنتخابات والمساهمة في بناء وتعزيز الديمقراطية حيث تكفل هذه الممارسة          



 ١٣٢

جميع المشاركة في انتخابات فلسطينية حرة نزيهة قائمة على مبدأ الوفـاء            لل

والثقة والنفوذ الشريف المعبر عن أماني وتطلعات شعبنا في ظـل مرحلـة             

هامة يعايشها أبناء هذا الشعب المناضل الذي يتطلع إلى الحرية واالسـتقالل            

  .والكرامة والعزة والشرف والفداء

 الوقائع الهامة في حياة الشعب الفلسطيني والتـي         إن التاريخ سيسجل تلك      

من المؤكد أنها محطات هامة حيث اإلجماع الوطني على ضرورة أن يكون            

هناك برنامج انتخابي واضح تعد له الحكومة الفلـسطينية تأصـيالً للوحـدة             

الوطنية ومن أجل أهداف واضحة وخطة مستقبلية ناضجة وواعـدة تكفـل            

الوطني وتهتم في رصد أهم مالمح العمـل الـوطني          تعزيز معاني االنتماء    

والمشاركة من جميع القوى والمؤسـسات الوطنيـة والفئـات الجماهيريـة            

  .والتعبير بصدق عن االنتماء للوطن وفلسطين األرض والهوية والعنوان

إن المرحلة الراهنة شائكة وتتطلب مضاعفة الجهود من جميـع القـوى               

سطينية وبرنامجها االنتخابي الـذي يعبـر عـن         الوطنية لدعم الحكومة الفل   

حرص فلسطيني واضح وصدق االنتماء الوطني المعبر عن أصالة الحضارة          

الفلسطينية والتجربة الديمقراطية الهادفة التي يحق لنا أن نعتز بها بعيداً عن            

المصالح الضيقة والفئوية التي بدأت تبرز على ساحة العمل السياسي والنـي          

بعض ممن يشككون بقدرة الحكومة الفلـسطينية للوصـول إلـى           ينجر لها ال  

إن هذه المرحلة الدقيقـة      . شامل وترجمة األقوال إلى أفعال     برنامج انتخابي 

والحرجة التي يعايشها شعبنا باتت تشكل محوراً أساسياً في ضبط الـسلوك            

العشوائي ووضع حد لفوضى السالح وتلك المجموعات العـشوائية الغيـر           

مصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والتـي باتـت تـشكل           منضبطة لل 

خطورة على المستقبل الوطني وتعكس جواً من عدم االسـتقرار وتفـرض            

يستفيدون من استمرار الفوضى     هيمنة ضيقة ومصالح شخصية للبعض ممن     

  لقانون وللمصلحة الوطنية العلياوعدم االنضباط ل



 ١٣٣

م لكل المهـاترات وضـرورة أن       لقد باتت المرحلة تتطلب ضرورة الحس        

يشارك جميع أبناء شعبنا في تفعيل االنتخابات ونجاحها ألنها هـي بالفعـل             

المفصل األساسي في بناء عالقات وطنية صادقة تعبر عن عمـق التوجـه             

الوطني وحرص الجميع على المشاركة باالنتخابات الفلسطينية والتي تكفـل          

على طريـق حمايـة الـشعب        نتصاربالمهام الوطنية وتحقيق اال   االستمرار  

  .  الفلسطيني والدفاع عن حقوقه ومصلحته الوطنية العليا

  
   ١٨/١٠/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٤

  

  

  !يقولون من أنتم؟
  

  

حاكم العراق عن تشكيل مجلس الحكم العراقي وبعد أن         " بريم"عندما أعلن      

ة لهذا  ؤية ضبابي أدى أعضاء مجلس الحكم اليمين أمام حاكم العراق كانت الر         

بتشكيل نواة لما أسماه بالجيش العراقـي وقـام         " بريم"المجلس وبعد أن قام     

بتخريج أول دفعات هذا الجيش بدأت تنساب المشاعر جو من القلق وعـدم             

  .لقيم واألخالق والكرامة العربيةاالرتياح لهذه األجواء التي تعكس انهيار ل

ن انهيار بغداد وهذا السقوط الـساقط       لقد كانت تلك المساحة الممتدة ما بي         

فعندما يزداد االنهيار ويكون اإلنسان خارج      .. كبيرة جداً ومتناهية دون حدود    

دائرة الفعل هذا ما أراده االحتالل لإلنسان العراقي بأن يكون إنساناً عـاجزاً             

فهم يريدون العراقيين موتى    .. غير قادر على تحديد ما يريد أو فعل ما يريد         

غير قادرين حتى عن التعبير عن ما يريدون فقاموا بشراء حفنة مارقة            أحياء  

حوا مـأجورين   عابرة ممن ارتضوا على أنفسهم أن يبيعوا الـوطن وأصـب          

 ويضعون العلم األمريكي على صدورهم بدالً مـن         "بريمر"يتحركون بإمرة   

شعار العراق ويمضون في تنفيذ ما تخطط له اإلدارة األمريكية وما يأمرهم            

وفي وسط هذا التناقض والزحام الغريب وفـي        " بريمر"ه الحاكم األمريكي    ب

المبادئ وسقوط الكرامة في ظل تلك الـضبابية         ظل انحراف الهدف وانهيار   

استمر نفس أبطـال    .. استمرت جحافل المقاومة بعنف وقوة وإرادة لن تقهر       

 وطنيـاً  المقاومة هؤالء العراقيون الذين يرفضون االحتالل ويشكلون نموذجاً    

 بالعيش حراً أبياً لن ولم      مشرفاً لكل إنسان عربي حر يدافع عن أرضه وحقه        

استمر نفس األبطال الثوار في توجيـه الـضربات المؤلمـة لقـوات             ،  يقهر



 ١٣٥

ع التجزئة وأمركـة    االحتالل رافضين هذا الذل واإلهانة مقاومين كل مشاري       

عضاء مجلس الحكم   في ظل هذا التواصل الرائع يتساءل أ      ،  األرض العراقية 

وتبحث أجهزة المخابرات األمريكية ووحدات المارينز الخاصة عن هـؤالء          

الفدائيين العراقيين الذين يشنون الهجمات على مواقع االحـتالل األمريكـي           

من هؤالء ومن يقف وراء المقاومة موجهين االتهامات        .. ويتساءلون من أنتم  

ر بلحظة أو هـؤالء فـدائيو       إلى قيادات حزب البعث هذا الحزب الذي انها       

صدام أو بقايا أنصار صدام أو البقية المتبقيـة مـن الجـيش العراقـي أو                

  .ا صدام مسبقاً أو تنظيم القاعدةتشكيالت سرية أعد له

في ظل هذا التناقض يستمر العمل الفدائي وتتصاعد وتيرة المقاومة يوماً              

 علـى األمـريكيين     بعد يوم وتتوعد المقاومة بتوجيه عمليات تكون صـعبة        

وتتعالى األصوات بضرورة انسحاب القوات األمريكية وتنهار وحـدة تلـو           

األخرى وبكل بساطة الموقف وسذاجة التفكير تعترف جامعة الدول العربية          

بمجلس الحكم األمريكي في العراق رافضة حتـى اآلن دعـم المقاومـة أو              

حتى كـنس آخـر     االعتراف بشرعيتها كمقاومة موجهة لالحتالل ومستمرة       

  .راقيةجندي من قوات التحالف عن األراضي الع

إن األرض والعرض والكرامة العربية تغتصب وتنهار وتتكالب عليها كل             

قوى البطش والعدوان في ظل صمت مخزي وانهيار لم يـسبق لـه مثيـل               

من هؤالء الذين يقـاومون االحـتالل   ! ؟ وتتعالى األصوات ليقولون من أنتم    

فبعد مرور  .. مودهم وفي قدرتهم على التواصل واالستمرار     مشككين في ص  

الشهر األول قالوا اليوم انهارت المقاومة وستنتهي وبعد حمـالت االعتقـال            

األولي وعمليات التفتيش والمداهمة للمنازل وتحويل مئات من العراقيين إلى          

وس وتمت السيطرة على رؤ   .. قالوا لقد انهارت المقاومة   .. االعتقال الجماعي 

كانت موالية لصدام حسين المخلوع وانهارت جيوب حزب البعـث ولكـن            

المقاومة تستمر ألنها صوت الشعب العراقي وصوت كل إنسان عربي حـر            



 ١٣٦

يـرفض أن يعـيش دون      .. يرفض الركوع والخنوع  .. يرفض الذل واإلهانة  

هذه هي إرادة الشعب العراقي الذي سينتصر       .. كرامة أو إحساس بالمشاعر   

 على جحافل الظلم والقهر والعدوان وستلقن قيادات الحرب األمريكية          يوماً ما 

فهل يدرك هـذه الحقيقـة      .. دروساً في النضال وإرادة الشعوب هي األقوى      

هؤالء الذين يتنكرون للمقاومة والذين ما زالوا يرفضون االعتراف بهـا أو            

  !؟..تلمسها قبل فوات األوان

  
  ٢٧/١٠/٢٠٠٣  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٧

  

  

  ووعد بوش.. وعد بلفور
  

  

 وتبقـى   أو تغطـى بغربـال    .. إن الحقيقة ال يمكن لمن كان أن يتجاهلها          

 يتجرعها شعبنا مع صباح كل يوم متحمالً نتائج ما          الحقيقة ساطعة صعب إن   

آلت إليه السياسة من دمار على مستقبله السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي           

ت بوعد بلفور والتي أدت إلى قيام دولـة         وما تلك الحقبة التاريخية التي عرف     

إسرائيل وظهورها على الوجود تعتبر حقبة سوداء فـي تـاريخ بريطانيـا             

العظمى حيث تتحمل مسئوليتها األخالقية واإلنسانية تجاه الشعب الفلـسطيني    

فهذا الوعد المشئوم الذي أدى إلى تقسيم األرض الفلسطينية وقيـام دولـة             ، 

عب الفلسطيني حيث  تـم تـشريده عـن أرضـه            إسرائيل على حساب الش   

واغتصاب حقوقه والمضي في أوسع مخطط استعماري بالتاريخ المعاصـر          

والذي  أدى إلى احتالل األرض وتدمير الحقوق الفلسطينية دون وجه حق أو             

  .التطلع إلى تلك النتائج التي ترتبت عن وعد بلفور 

م قـصة وزيـر الخارجيـة       من الممكن أن يتذكر اإلنسان الفلسطيني اليو         

البريطاني بلفور وهو يتلو على مسامع العالم ما سمي وعرفه العالم بوعـد              

بلفور الذي يدعو فيه إلى قيام دولة إسرائيل ومصادرة األرض الفلـسطينية            

وتشريد أصحابها وهذا الدعم الالمحدود إلسرائيل التي استمرت في ممارسة          

ممكن أن يتذكر اإلنسان هـذا اليـوم        من ال .. العدوان على الشعب الفلسطيني   

األسود ببساطة ولكن ال يمكن ألحد أن يتصور هذا العذاب والهالك والدمار            

الذي لحق باإلنسان الفلسطيني من جراء هذه السياسة البريطانيـة المنحـازة            

إلسرائيل والتي أدت إلى تشريد الشعب الفلسطيني عـن أرضـه وأعطـت             



 ١٣٨

 سلسلة من أعمال القمع والقتـل والـدمار         إسرائيل حق االستمرار في تنفيذ    

  .ا بالالجئين دون وجه حقوالتشريد لهؤالء الناس الذين عرفو

إن التاريخ لن ولم ينس هذا اإلجرام واالنحياز الوقح إلسـرائيل والـدعم                

الالمحدود للسياسة االحتاللية والقمعية والعدوانية على الـشعب الفلـسطيني          

ل واستمرار ظاهرة االحتالل التعسفي بهذا الشكل       والتي أدت إلى قيام إسرائي    

من أشكال االحتالل اإلرهابي القمعي للشعب الفلسطيني الذي يتنكر لحقـوق           

  .حقه في الحياة وال يعترف بوجودهاإلنسان ويحرمه من ممارسة 

إن التاريخ سيبقى وإلى األبد يتذكر ويذكر األجيال بيوم بلفـور المـشئوم                

لى هذه الكارثة اإلنسانية وهذا الدمار والهالك والتـشريد         األسود الذي أدى إ   

الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يومياً من جراء االحتالل اإلسرائيلي مستخدما          

  .ارسة إرهابه التعسفي دون وجه حقالقوة العسكرية في فرض نفوذه ومم

إن االحتالل اإلسرائيلي هو احتالل مشئوم ومصادرة األرض الفلـسطينية         

إن ممارسـة    .يت على قرارات وهمية ووعود سوداء ال يعترف بها أحـد          بن

إرهاب الدولة المنظم بحـق الـشعب الفلـسطيني         .. االحتالل لهذا اإلرهاب  

وتشريد المئات من أبناء شعبنا في مخيمات رفح وجنين واالعتـداء علـى             

الوجود الفلسطيني وإقامة جدار األمن اإلسرائيلي الـذي يغتـصب األرض           

ينية في ظل استمرار الصمت الدولي والعجز العربي عن وضع حـد            الفلسط

لممارسات حكومة االحتالل ألعمال بناء المستوطنات والتوغـل والتوسـع          

ومصادرة األرض الفلسطينية وإقامة مراكز للجيش اإلسرائيلي عليها والتنكر         

للحقوق الفلسطينية فإن هذا يعني بأن االحتالل اإلسـرائيلي مـستمراً فـي             

تصاب األرض الفلسطينية ومستمراً في تنفيذ أبشع مؤامرة عرفها التاريخ          اغ

فهذا االحتالل هو نفس    .. مؤامرة القتل والدمار للشعب الفلسطيني    .. المعاصر

االحتالل الذي اغتصب األرض الفلسطينية وتمكن من الوجـود الفلـسطيني           

 التاريخ  واعتدى على أمالك وحقوق الفلسطينيين دون وجه حق متنكراً عبر         



 ١٣٩

للقرارات واإلجماع الدولي بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه فـي ظـل دعـم             

أمريكي من إدارة الرئيس بوش ووعود مـن اإلدارة األمريكيـة باسـتمرار         

االنحياز المطلق إلسرائيل ضاربة بعرض الحائط حقوق اإلنسان الفلسطيني         

قـرارات  وفارضة حصار هالك عليه متناسين حقه في الوجود والحياة فمن           

بلفور إلى قرارات الرئيس بوش والتي تتنكر لحقوق الشعب الفلـسطيني وال            

تعترف بأصل المشكلة وتستمر تلك الحقبة التاريخية السوداء في حياة الشعب           

الفلسطيني ويستمر هذا العدوان اإلسرائيلي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني         

ور آالمهـا أو    في ظل صمت دولي وعجز عربي ال يمكن ألحـد أن يتـص            

  .يتجرع مرارتها

إن التاريخ والقرارات السوداء التي صدرت عـن حكومـات مزعومـة               

تنكرت وستتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ال يمكن لها أن تكون أو تـصادر             

فهذا .. الوجود والحق الفلسطيني مهما طال الزمن أو تعالت صيحات الجالد         

ابط علـى   صامد مر .. دوان والظلم الشعب الفلسطيني باٍق رغم التشريد والع     

.. ولن يركع فهو صاحب الحـق فـي فلـسطين          ال.. مطالب بحقه .. أرضه

صاحب هذه األرض المباركة التي يناضل من أجلها والتي يطالـب بحـق             

فهذا الظلم لم ولن يستمر وهذا الشعب سيبقى هـو شـعب فلـسطين              .. فيها

طينية المستقلة والقـدس    الصامد المرابط حتى نيل حقوقه وإقامة دولته الفلس       

  .  عاصمتها

  
  ١/١١/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  



 ١٤٠

  

  

  الدميقراطية الزائفة
  

  

بعد إعالن الرئيس األمريكي بوش عن برنامج ديمقراطيته للشرق األوسط             

مستفيداً من المناخ السياسي الفئوي الضيق الذي يسود معظم األقطار العربية           

 الديمقراطيـة وتطـوير     ومستغالً مطالبة المثقف العربي بضرورة إحـالل      

مؤسسات الحكم في العالم العربي في ظل ذلك يعلن الرئيس بوش عن لهجته             

الحادة والمتصاعدة ضد سوريا ومصر العربية وملوحاً بـالتغير الـسياسي           

ومطالباً بالعديد من الخطوات ومراقباً ما يجري وكأنه هو الرقيب والـسليط            

 إلى الحكم في اإلدارة األمريكية بعد       والحاكم الناهي بأمره متناسياً بأنه صعد     

فضائح التزوير في االنتخابات ولم تحسم القضية االنتخابية إال مـن خـالل             

الحاكم ومتناسياً أن ديمقراطيته الزائفة التي يعيش فيها بالواليات المتحدة هي           

من تصميم وإخراج الوكاالت اليهودية للهجرة واللـوبي اإلسـرائيلي فـي            

 أن اإلنسان العربي ال يثق بما يقوله الـرئيس بـوش ألن             واشنطن ومتناسياً 

سياسة الواليات المتحدة باتت واضحة ومكشوفة فهي سياسة تدعم إسـرائيل           

وعدم تقدير حالتـه    ،  ن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه     ومبنية على حرما  

  .وأوضاعه المعيشية 

هي كذبة ولعبة   إن كذبة الديمقراطية التي يعيشها الرئيس األمريكي بوش            

جديدة ستدفع المنطقة إلى استمرار حالة االحتدام الدائم وتأجيج حالة الصراع           

القائمة ألن اإلدارة األمريكية في ظل قيادة الرئيس بوش ما زالت تتعامل في             

هيمنتها على القرار وتعمل أيضاً على فرض الوصايا والتبعية إلدارتها فـي            

.. نظـام إمبراطوريـة بـوش     .. واحـد ظل استمرار معادلة نظام القطب ال     



 ١٤١

إمبراطورية القهر والذل واإلهانة للشعوب وعدم احتـرام حقـوق اإلنـسان            

مستفيدين من التعاطف الدولي مع ضحايا أحداث سبتمبر ومهيمنـين علـى            

صالح األمريكية في   العالم تحت ذرائع األمن وإحالل السالم والحفاظ على الم        

ة تعكس الرؤيـة الواقعيـة والمنطقيـة        وفي ظل تلك الهيمن   ،  الشرق األوسط 

لطبيعة الصراع والمعادلة القائمة على عدم احترام الشعوب ورغبتهـا فـي            

تحقيق مصيرها وممارسة سيادتها حيث تعكس الرؤيـة الـضيقة لقـرارات            

مجلس الشيوخ األمريكي نموذجاً من عدم احترام الديمقراطية وعدم قدرتـه           

توازنة مع طبيعة الصراع في منطقـة       على اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة وم     

فهذا المجلس الـذي    .. الشرق األوسط وفي مختلف المدن والعواصم العالمية      

يفتخر بوش بديمقراطيته هو مجلس ذات فئوية ضيقة ومنهاج تـتحكم فيـه             

األوساط اإلسرائيلية وتهيمن على قراراته مؤسسات اللوبي اليهـودي فـي           

ائيلية هي مـصالح واحـدة وموحـدة        واشنطن فالمصالح األمريكية واإلسر   

وبالتالي تعكس رؤيتها في عدم احترام الشعوب وحقوق اإلنـسان وحرمـان           

األمريكيين أنفسهم من ممارسة الديمقراطيـة وبنـاء المؤسـسات الـسليمة            

والصحيحة البعيدة عن السيطرة الرأسمالية والشخصية والفئوية الضيقة التي         

صة التي تمـارس النـشاط  الـسياسي         تتمتع بها المؤسسات األمريكية وخا    

  .ي واألمني واالقتصادي واإلعالميوالمال

إن احتكار الشعوب هي ديمقراطية الرئيس بوش وممارسة التسلط وعـدم              

التوازن في اتخاذ القرارات ضمن المؤسسات الدولية هي الديمقراطية التـي           

لح يتمتع بها الرئيس بوش واستخدام حق الفيتو فـي مجلـس األمـن لـصا              

إسرائيل هي ديمقراطية الرئيس بوش وتصريف األموال الباهظة على التسلح          

العسكري واألمني وبناء أكبر ترسانة نوويـة فـي العـالم هـي أولويـات               

 الديمقراطية للرئيس بوش تلك مظاهر الديمقراطية الزائفة التي يتمتـع بهـا           



 ١٤٢

كبـر  الرئيس بوش والتي يمارسها في ظل هيمنة القطب الواحد وتـشكيل أ           

  .إمبراطورية في التاريخ المعاصر إمبراطورية بوش

  
  ٩/١١/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٣

  

  

  ووطن.. وطن 
  

  

في الذكريات  .. بحثنا عنه في الهواء والماء    .. دائماً كنا نبحث عن الوطن       

بحثنـا  .. بحثنا عنه بين الصخور وفوق مياه البحار      .. وبين حروف الكلمات  

فكان الوطن له معنى اللقـاء  ..  وبين تناقضات واقعناعنه في لحظات ضعفنا  

وكان الوطن تلك الكلمات     ..كان الوطن أسطورة عشق أبدية    .. الذي حلمنا به  

  . في الطابق السفلي١٦زنزانة رقم الممنوعة والمشنوقة والمحجوزة في 

في يوم ميالد الوطن تتكرر الصورة لنقف أمام لحظات الصمت المتناهي              

في تلك اللحظة نحاول البحـث عـن        .. العشق التي لم ولن تنتهي    في ذاكرة   

معنى للوطن فنجد الكلمات ضائعة خائفة ال تعرف معنى البقـاء والتجديـد             

تخاف مـن النـصب والـضم       .. تخاف من حبال المشنقة وأرصفة الشوارع     

 تكـون   ..دوران المطبعة عندما تـرى النـور      تخاف من اهتزاز    .. والكسر

تسكن في بحور الصمت    .. ثنا عنه لها وجع غير عادي     الكلمات في وطن بح   

نـصبح  .. والعجز ومتاهات اللغة فنصبح عاجزين غير قادرين على االنفعال        

تماماً كلعبة األسكربل نحاول أن نحترف الكلمات ونـصعد فنكـون نحـن             

  ." الغالبة"الساقطين ونحن المساكين ونحن 

 العكسية شرقية غربيـة     في شتاء عاصف يبدو أنه دون مطر تبدو الرياح           

ترتفع بها معدالت الصمت والعجز وتكون ساكنة كسكون الـشمس لحظـة            

والوطن تكون الحقيقة غائبة    .. الغروب نحاول البحث عن الحقيقة بين الوطن      

وطنـي  .. بين لحظات وجعي الممتد على امتداد وطني المصلوب والمذبوح        

  .وطن من ال وطن لهم.. ن في األرضوطن العاشقي



 ١٤٤

  

كانـت  .. يا لحظات كانت دائماً لها معنى الـوداع       .. فلسطين يا حاضرنا     

فـي  .. غائبة بين األنا واألنت بين هؤالء الصامتين المخدوعين المـأجورين         

غير قادرين  .. في لحظة نجد أنفسنا خارج دائرة الفعل      .. تلك اللحظة الغريبة  

ختبـار نكـون    على فهم الواقع وممارسة الحقيقة نحاول دائماً أن نجتـاز اال          

  ..ساقطين كسقوط حبيبات المطر في أيام الصيف القادم

كم كانت أيامك ضائعة بـين المـاء        .. كم عذبوك واغتصبوك  .. فلسطين   

كم كنت أنت اإلله والمعبـد واليـوم        .. والهواء وبين رحلة الشتاء والصيف    

كم كانـت لحظاتـك صـامتة       .. القادم كم كنت مذبوحة على معبد الصمت      

  . ومشردة وتائهة بين أمواج العمرممنوعة ومهزومةوعابرة و

ولم تكوني أنت مـشردة     .. فلسطين لم تكن لحظة الوطن هي لحظة عابرة          

أنت الحكايـة   .. فأنت الوطن والوطن  .. ومهزومة ولم تكوني كما أرادوا لك     

وأنت لحظـات   .. أنت االمتداد للذاكرة وأيام الغربة    .. منذ عانقت أمي التراب   

.. أنت شوارع وأزقـة القـدس العتيقـة       .. عكا منسي على أسوار  التكوين ال 

ولحظة ميالد السيد المسيح أنت عذاب المـشردين وآهـات المـوتى فـي              

أنت البقـاء   .. أنت الروح والحياة أنت   .. أنت العشق والعشق أنت   .. قبورهم

أنت ميالدي القادم ولك سـأكون  .. أنت ذاكرة العودة والحنين  .. ولحن الخلود 

ولـك  .. لك وحدك ستكون الكلمـات    .. رة عشقي واللغة الصامتة   أنت أسطو 

على امتداد جسدي   ب قصة عشق لم ولن تنتهي وستستمر        وحدك نكتب وسنكت  

.. فيا وطني تكامل   .يلة يذكرها األجيال عبر التاريخ    لتكون صورة عشق جم   

.. يا وطن الشرفاء والمقهورين تكامل    .. يا وطن المعذبين والمهزومين تكامل    

كوني السر الكامن في لحظـات      .. اتي الحزينة والمهزومة كوني ناراً    يا كلم 

كوني كما  .. كوني إنصافي ومعنى لرفض الهزيمة كوني كما أنت       .. ضعفي

فؤادي وفرحي وبقائي   كوني  .. ولكن ال تكوني صامتة عاجزة منسية     .. شئِت



 ١٤٥

أعترف أني لـم    .. اعترف بعجزي .. فأنا أعترف بهزيمتي  ،  ولحظات عشقي 

لحب عن احتراف فأنا ما زلت مراهق أعيش على األرصفة  الباردة         أمارس ا 

  .أبحث عن وطني في الوطن

  
١٦/١١/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٦

  

   

  ومهام املرحلة.. احلكومة الفلسطينية
   

   

تتجسد رؤية القيادة الفلسطينية في تحقيق أماني وتطلعات شعبنا الفلـسطيني           

طينية تأصيالً لـروح الكفـاح الـوطني        في صياغة وجودنا والكينونة الفلس    

أعظم ثورة في التاريخ المعاصر لتحقـق رؤيـة         .. ومجمل إنجازات ثورتنا  

واقعية هدفها بناء األجيال والحفاظ على اإلنسان الفلسطيني صامداً مرابطـاً           

  .ض الحضارة والتاريخ ومهد السالمأر.. في ربوع أرضه

تاريخية ثاقبـة مـن خـالل       لقد كانت رؤية الرئيس ياسر عرفات رؤية           

حرصه الشديد على مواصلة أعمال الحكومة الفلسطينية وحضوره ومشاركته         

في صياغة الواقع الفلسطيني بكل ناقضاته ليرسم معـالم الـوطن وتكتمـل             

الصورة النضالية ولتشهد فلسطين ميالد متجدد عبر مرحلة هامة في تـاريخ            

تمرار الـرفض اإلسـرائيلي     شعبنا تأتي في ظل تشابك الواقع السياسي واس       

لتحقيق عملية السالم وفرض أمالءات إسرائيلية هدفها خلق قيادات بديلة عن           

القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني قيادة منظمة التحرير الفلسطينية برئاسـة          

لقد .. عنوان هويتنا الوطنية  .. األخ ياسر عرفات مفجر الثورة وحامي الدولة      

فلسطينية في تحقيق التواصل وملء الفراغ الـسياسي        تجلت الرؤية للقيادة ال   

وحرصت القيادة على تشكيل الحكومة وتحديد برنامجها السياسي واإلعـالن          

عن االنتخابات السياسية الشاملة تحقيقاً لوحدة الصف الوطني وحفاظاً علـى           

المشاركة الجماهيرية الفاعلة في صنع القرار وهذا بالتأكيد يدلل على مـدى            

لعمل الوطني في خلق حالة التفاعل مـا بـين القيـادة الفلـسطينية              أهمية ا 

وجماهير شعبنا ومشاركة أوسع لكل التنظيمات والقوى الفلسطينية الوطنيـة          



 ١٤٧

منها واإلسالمية في تفعيل البرنامج السياسي للحكومة على طريق التحضير          

  .ع لالنتخابات التشريعية القادمةالموس

ينية هو برنامج سالم حقيقي قائم على احتـرام         إن برنامج الحكومة الفلسط      

المعاهدات الدولية وفرصة حقيقية لتحقيق الـسالم ومواصـلة المفاوضـات           

.. والمشاركة بفعالية لضمان نجاح تطبيق خارطة الطريق تحت رعاية دولية         

فهذا يعكس أهمية العمل على صعيد جدولة المهام التفاوضية وترتيبها لتأخذ           

بيعي ضمن مسار فلسطيني يكفل حماية إنجازات شـعبنا         بدورها الوضع الط  

  .والدفاع عن حقوقنا الوطنية في ظل مرحلة هامة من حياتنا السياسية

إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القـوى الـسياسية علـى الـساحة                 

الفلسطينية أن تقف صفاً واحداً لدعم الحكومة الفلسطينية والحفاظ على وحدة           

ي والتأكيد على االلتزام بقراراتها وفقاً للمـصلحة الوطنيـة          الصف الفلسطين 

العليا للشعب الفلسطيني بعيداً عن البرامج الذاتية وتفعيالً للصوت الـوطني           

على تحقيق أهداف شعبنا واحتراماً لتوجهات الحكومة الفلسطينية فـي           القادر

لدقـة  ي غاية الصعوبة وا   تسيير مرحلة هامة من مراحل العمل الفلسطيني ف       

إن دعم الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة هو واجب وطنـي           ،  والتشكيك

ويتطلب من الجميع المساهمة في مواصلة الحوار مـع الحكومـة والـدفع             

  . بالعملية السياسية إلى بر األمان

  
  ٢١/١١/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  



 ١٤٨

  

  

  العودة
  

  

كفله أيضاً  حق العودة هو حق مقدس كفلته القوانين الدولية لكل فلسطيني و             

قوانين المجلس الوطني الفلسطيني وقـوانين العمـل الـوطني الفلـسطيني            

إن التاريخ لم ولن يرحم أياً من كان         ..والشرعية النضالية للشعب الفلسطيني   

  .عودة أو يعمل على إنقاص هذا الحقأن يتغاضى عن حق ال

ما عاشـوا   ما تولوا وأين  نإن فلسطين هي ملك للفلسطينيين أينما وجدوا وأي          

فهم يمتلكون فلسطين وهي حق لهم ومكتسب تاريخي لنضالهم الـوطني وإن            

التاريخ لن ولم يرحم من يفرط بحق الشعب الفلسطيني أو يحاول الخـروج             

  .الذين حرموا من ممارسة هذا الحقعن إجماع الفلسطينيين 

 إن أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الشتات وفي جميع أنحاء العـالم               

يتطلعون إلى العودة لفلسطين وممارسة هذا الحق هو واجب وطنـي وحـق             

إنساني ال يمكن ألي شخص أن يرفضه أو يحاول المساس به فهذا الحق هو              

حق يمتلكه الشعب الفلسطيني ويجسده من خالل تطلعاته وطموحاته وبرامجه          

النضالية والوطنية التي عبرت على مدار النضال الوطني الفلـسطيني عـن            

ممارسة هذا الحق والعمل من خالله لحـساب الـوطن وتفعيـل الطاقـات              

واإلمكانيات وحشد التأييد الدولي لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه والتعبير عن          

دعمه على مختلف األصعدة وفي ميادين وساحات دعـم النـضال العربـي             

والدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بعيداً عن عشوائية العمل وخيانـة           

حق العودة التي هي متطلبات جماهيرية وحماية دائمة ووطنية ألصالة هـذا            

قدم التضحيات الجسام لنيـل     .. الشعب الذي قدم الشهداء والمعاناة والجرحى     



 ١٤٩

وتبقى قـضية العـودة     ،  ل وحماية أبناء الشعب الفلسطيني    الحرية واالستقال 

 به أو   وخيار ممارسة هذا الحق هي حق فلسطيني ووطني ال يمكن المساس          

انتقاصه على مستوى العمل السياسي وتابعيه التأييد الدولي والعربي لحمايـة       

حق العودة وتجسيد تطلعات الفلسطينيين لحماية حقهـم ودعـم صـمودهم            

وتجسيد نضالهم الوطني لضمان حقهم في تقرير مصيرهم ودعم صـمودهم           

ـ             ضمان بعيداً عن ممارسة أي إنقاص من حقهم في العودة وتقرير المصير ل

أفضل السبل للتواصل الوطني مع أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في ظـل            

  . المحاولة إلنقاصه أو المساس بهالدعوات الرامية إلى إجهاض هذا الحق أو

إن حق العودة هو حق مقدس وال يمتلك أي من كان أن ينال مـن حـق                    

 يعيشوا فـي    العودة أو المساس به ألنه حق الفلسطينيين جميعاً ومن حقهم أن          

أرض الفلسطينيين  .. أرض األنبياء واألجداد أرض السالم والميعاد     .. أرضهم

فهذا الحق هو حق فلسطيني وسـيبقى علـى مـدار            ..جميعاً أينما تواجدوا  

  .التاريخ طالما أن هناك فلسطينياً واحداً يعيش على وجه األرض

  
   ١٠/١٢/٢٠٠٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٠

  

  

  حوار القاهرة وآفاق املستقبل
  

  

 على صـعيد إعـادة      اإلصالحاتاتفاق حوار القاهرة خطوة هامة لتنفيذ          

ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتطـوير أداء المؤسـسات الفلـسطينية           

لمواجهة سياسية االحتالل والبدء في تنفيذ سلسلة من الخطوات الهامة لبنـاء            

لفلـسطيني  اإلنسان والمؤسسة الفلسطينية القادرة على صياغة أسس التوجه ا        

 احترامـا وإقامة دولة المؤسسات التي تخدم القانون وتعزز األداء الـوظيفي           

لحقوق اإلنسان وحماية إنجازات ثورتنا الفلسطينية واالنطالق لتفعيل الحوار         

الوطني وبناء أوسع جبهة وطنية لحماية الشعب الفلـسطيني والـدفاع عـن             

ضمان حق العودة وتقريـر     حقوقه ترسيخاً للثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها       

  .مصير الشعب الفلسطيني 

 إن المهام الملقاة على عاتق الفصائل الفلسطينية باتـت مهـام واضـحة               

وصريحة في نفس الوقت فليس هناك مجال للتشكيك في مـصداقية التوجـه             

الوطني لصياغة أساس موضوعي هادف لحماية الحقوق الفلسطينية والدفاع         

 ليعيش اإلنسان الفلسطيني حر كريم في أرضه وبين         عن المستقبل الفلسطيني  

  .شعبه 

إن مستويات العمل في المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهد              

 لتشكيل موقف وطني موحد وإجماع شامل نحـو تعزيـز           اإلمكانياتلتوحيد  

 من قاعـدة الوحـدة الوطنيـة        انطالقاالعالقة الفلسطينية لصياغة المستقبل     

  .اعتبار إنجازات الشعب الفلسطيني التي هي فوق أي وحماية

  



 ١٥١

إن حرص الفصائل الوطنية واإلسالمية على صياغة المستقبل هو الـذي              

 مجدداً في حوار القاهرة وحماية إنجازات الـشعب         االلتقاءوضع الجميع إلى    

الفلسطيني والعمل لتشكيل جبهة وطنية إسالمية موسعة واالتفاق على وضع          

حد لحماية إنجازات شعبنا والدفاع عن الحق الوطني الفلـسطيني          برنامج مو 

ضمن أولويات العمل الوطني، ومن أجل قراءة مـستقبلية أفـضل وتفعيـل             

، والتأكيد على    شمولية لحماية األرض الفلسطينية    الواقع ومتطلباته وفق رؤية   

وضع هـذا الحـق ضـمن        و أراضيهحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى       

     .لعملأولويات ا

إن المهام الملقاة على عاتق الفـصائل الفلـسطينية ومنظمـة التحريـر                

 ليحتل الجميع   واإلمكانياتالفلسطينية هي مهام واضحة وتتطلب حشد الجهود        

المسؤولية التاريخية بهذه المرحلة الحـساسة والدقيقـة مـن حيـاة شـعبنا              

إلنسان الفلـسطيني   الفلسطيني التي تتكالب فيها قوى الشر للنيل من صمود ا         

  .وحقه المقدس في العودة ألرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة

  
 ١١/١٢/٢٠٠٣   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٢

  

  

  اتفاق جنيف 
  

  

لم تشكل وثيقة جنيف قاسماً مشتركاً لإلجماع الفلسطيني بل شكلت توجهاً              

ورغبة من الطرفين  أقتصر على بعض الفلسطينيين وبعـض اإلسـرائيليين     

قيق سالم حقيقي قابل لالستمرار من أجل األجيال القادمة وهذا ما لمسناه            لتح

مشروع وثيقة جنيـف إلـى حيـز        وبصدق من قبل من ساهموا في إخراج        

ومع استمرار ردود الفعل على وثيقة جنيف البد من وقفة صريحة           .. الوجود

وأتمنى أن يتسع صدر من فاوض أو تفاوض أو ناقش قضية األسرى فـي              

ت المغلقة والمفتوحة حيث وقع هذا المفاوض علـى إنهـاء قـضية             الجلسا

األسرى ووقع وهو مسرور بتوقيعه مقراً إطالق سراح األسرى قبـل عـام             

في سجون االحـتالل تبـين لـي         وبعد التدقيق في معطيات األسرى       ١٩٩٤

أن مجموع األسرى في سجون االحتالل قد يتجـاوز الثمانيـة آالف            : التالي

 يبلـغ فقـط     ١٩٩٤المعتقلين في سجون االحتالل قبل عـام        معتقل وأن عدد    

أربعمائة معتقل وبهذا يكون اتفاق جنيف قد حرم المعتقلـين مـن الحريـة              

 باإلضافة إلى أن اتفاق جنيف قد حرم الفلسطينيين الذين طالما حلموا بالعودة           

، وهذا يضعهم فـي محطـة تنـتقص         ألرض الوطن أن يعودوا إلى وطنهم     

  .قدم مشاعرهم نحو الحرية واالستقالل والعودة ألرضهم حقوقهم وتعيق ت

إن صياغة اتفاق تاريخي تطلب مواقف تاريخية إلنهاء الصراع العربـي              

اإلسرائيلي على أسس صحيحة وضمن منطق سليم يكفـل العـيش للـشعب           

الفلسطيني بحرية وسالم ومساواة بعيداً عن التنكر لحقوق الفلسطينيين وفـي           

ودة وحق األسرى الفلسطينيين في الحياة وإطالق سـراحهم         مقدمتها حق الع  



 ١٥٣

ليعودوا لممارسة حياتهم في ظل الدولة الفلسطينية التي يتطلع إلـى قيامهـا             

  .ء الذين وقعوا على اتفاق جنيفهؤال

إن حسم الصراع التاريخي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ال يأتي بمجرد             

نهاء صراع دام أكثر من خمسة وخمـسون        توقيع وثيقة جانبية أو الحلم في إ      

عاماً بهذه الطريقة العشوائية واالرتجالية والغير منطقية حيث البد أوالً مـن            

وضع األسس السليمة لقواعد المفاوضات والتي من خاللها يتطلب أن يشعر           

أبناء الشعب الفلسطيني بحقوقهم في العـودة ألراضـيهم وإطـالق سـراح             

  .جون االحتاللى الفلسطينيين من ساألسر

إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحرية والمساواة والعدل وليس من العدل              

أن ينعم بعض الفلسطينيين بالحرية على حساب البعض اآلخر ولـيس مـن             

العدل أن يتم تجزئة الشعب الفلسطيني وإقرار هذه التجزئة من البعض على            

تفاقيات مستقبلية لتأخـذ    حساب اآلخر فهذا األمر يتطلب إعادة صياغة أي ا        

بعين االعتبار وحدة الشعب الفلسطيني ألن قيادة الشعب الفلسطيني هي قيادة           

واحدة وال يمكن ألي كان أن يتجاوز القيادة الفلسطينية أو أي فلسطيني طالما             

حلم في حقه بممارسة حياته وحلمه بـالعودة ألرض وطنـه وقيـام دولتـه               

  .متها طينية المستقلة والقدس عاصالفلس

  
٢٧/١٢/٢٠٠٣  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٤

  

  

  الوحدة الوطنية يف مواجهة االحتالل
  

  

في وقت نحن أحوج فيه ما نكون إلى الوحدة الوطنية مجسدة فعالً علـى                 

مستوى الموقف والعمل تجاه قضايا االحتالل اإلسرائيلي، أخفقت الفـصائل          

 مـؤخراً   الفلسطينية الثالثة عشر في جلسات حوارها الذي التئم في القـاهرة          

عن الوصول إلى هذا المستوى، وظل المجال مفتوحاً على كافة احتمـاالت            

التأويل والتفسير، هذا على الرغم من أن حضور هذه الفـصائل وموافقتهـا             

على أجندة الحوار مسبقاً كان يبشر بنقلـة نوعيـة فـي العمـل الـسياسي                

ت االحتالل  الفلسطيني نصل فيه إلى قواسم مشتركة تمكننا من مواجهة تحديا         

وعدوانه المتواصل على شعبنا ومحاوالته االلتفافية على الوفاء باالستحقاقات         

المطلوبة منه، وفق االتفاقيات المتتالية التي تم توقيعها منذ اتفاق أوسلو قبـل             

  .حوالي عشر سنوات

قبيـل بـدء    قد يقول البعض أن التداعيات التي رافقت إطالق مبادرة جنيف           

 توصل الفصائل   -على األقل علناً  -، أعاقت كثيراً    لسطينيجلسات الحوار الف  

، فقد يفسر شيء من هذا االتفاق علـى أنـه           الفلسطينية إلى االتفاق المأمول   

، وقد أثرت بعـض المواقـف الهالميـة         عاط إيجابي مع المبادرة المذكورة    ت

والمعلنة أحياناً لبعض الفصائل من مبادرة جنيف في هذا الخصوص ولكـن            

الفصائل الفلسطينية أن ترتقي إلى مستوى المـسؤولية واللحظـة          كان على   

التاريخية وكان عليها أن تتخذ قرارات جذرية بخصوص المسائل المطروحة          

ال أن تبدو في مواقفها منها كمن يدور في حلقة مفرغة وهو سـيطر علـى                

  . بالغزوة الصهيونية طيلة القرن الماضياصطدامنامعظم عملنا السياسي منذ 



 ١٥٥

إن قضية مثل قضيتنا الفلسطينية التي هي قضية عادلة وقضية مـصيرية               

ضوح في  وقضية مبدأ ال تتطلب اللعب على الساللم الموسيقية إنها تتطلب الو          

وفي هذا المجال نستغرب كثيراً عندما يقال أن        ،  الطرح والثبات على الموقف   

نـب  بين ظهرانينا معسكر سالم أسوة بنظيـره معـسكر الـسالم فـي الجا             

، إننا شعب محتـل ويقـع        اللذان قاما بإطالق مبادرة جنيف     اإلسرائيلي وهما 

علينا ظلم وغبن تاريخي ومقاومتنا لهذا الغبن والظلم هي رسالة السالم التي            

، وعلى هذا فإن الـذي      حتالل وإعادة الحقوق إلى أصحابها    نحملها إلنهاء اال  

يلي المعتـدي والـذي   ئيطالب بأن يكون فيه معسكر سالم هو الجانب اإلسرا     

وعلى هذا فقد آن األوان أن نعمل بروح الفريق ال أن نطلق            ،  يواصل عدوانه 

على أنفسنا أو نصدق ما يطلقه البعض علينا تسميات ما أنزل اهللا بهـا مـن                

، وكلنا يجـب أن نكـون شـعب         لطان فكلنا شعب محتل مضطهد ومشرد     س

عنصرية وهذه رسـالة    يرفض االحتالل ويقف في وجه إجراءاته العدوانية ال       

السالم العالمية التي نحملها بين ظهرانينا فلنتحد في مواجهة االحتالل ونعمل           

  .سوياً في سبيل مواجهته

  
  ١/١/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٦

  

  

  لتسقط دولة بوش
  

  

إن إذالل الشعب الفلسطيني وتركيعه بات مخططاً أمريكياً واضـحاً حيـث            

 قـادة اللـوبي الـصهيوني فـي         تهدف السياسة األمريكية والتي يخطط لها     

فهم يرفـضون الدولـة     . واشنطن وتصر على قتل الحلم الفلسطيني وتقليصه      

الفلسطينية والتعامل مع استحقاقات عملية السالم وفرض اإلمـالءات علـى           

الشعب والقيادة الفلسطينية في محاولة إلـى إجهـاض المفهـوم النـضالي             

على حـساب نـضال شـعبنا       الفلسطيني واالعتراف باالحتالل اإلسرائيلي     

وفي ضوء ما آلت إليه نتائج الحـرب العراقيـة           ..وحريته ومستقبله القومي  

حيث بدأت قيادات اللوبي الصهيوني وبالتعاون مع أجهزة السياسة الخارجية          

مـسبقاً لـشن هجـوم      األمريكية بـالتخطيط    " أي.بي.اف"و" ايه.أي.السي"و

عن الحكم ووصـفه بأنـه      دبلوماسي يهدف إلى عزل الرئيس ياسر عرفات        

إرهابي ويدعم المنظمات اإلرهابية والسعي إلى تقليص صـالحياته وذلـك           

لتمرير مشروع تصفوي لتقويض النضال الفلسطيني والنيـل مـن حقـوق            

الشعب الفلسطيني وتمرير مشروع سالم من طرف واحـد ضـمن مفهـوم             

لـسطيني  إسرائيل لعملية التسوية وبعيداً عن اعتراف إسرائيل بالـشعب الف         

وتحملها المسؤولية كونها دولة محتلة وما زالت تمـارس االحـتالل بحـق             

الشعب الفلسطيني مستخدمة أبشع الوسائل والخدع والكذب لتمرير المخطـط          

األمريكي بحق مؤسساتها ووسائل إعالمها مما يعكس سياسة بوش الحاقـدة           

ش بمنح ودعم   ضد الدولة الفلسطينية وما تلك الوعود التي أطلقها الرئيس بو         

الشعب الفلسطيني لنيل حريته والوعـود األمريكيـة بـاالعتراف بالدولـة            



 ١٥٧

الفلسطينية سوى جزء من المخطط الهادف إلى استمرار حـصار الـرئيس            

ياسر عرفات وعدم احترام الدولة الفلـسطينية ومحاولـة االلتفـاف عليهـا             

ائيلي وتقليصها إلى مجرد خطة سالم تكفل إنهاء الصراع العربـي اإلسـر           

وتمرير المخطط التصفوي الهزيل الذي يدعم مشروع سالم القـوة ويمـنح            

إسرائيل السيطرة األمنية الكاملة وإعـادة احـتالل المنـاطق واالعتـراف            

باالحتالل دون تقديم أي إنجاز سياسي للـشعب الفلـسطيني أو االعتـراف             

بحقوقه المتمثلة في عودة الالجئـين إلـى أراضـيهم ووقـف االسـتيطان              

 حيث تهدف الرؤية    ١٩٦٧االنسحاب الشامل من األراضي المحتلة منذ عام        و

األمريكية من خالل سياستها إلى استمرار حالة االحـتالل وتجزئـة الحلـم             

  . السياسي وتقليصه ضمن مفهوم سالم إسرائيل

  
   ٩/١/٢٠٠٤   

  

    

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



 ١٥٨

  

  

  انهيار األعالم العربي 
  

  

حدة العـرب وتـشكيل صـياغة للمـشروع         تبقى الحقيقة الراسخة بأن و       

الحضاري العربي أساس لمواجهة سياسات الهيمنة األمريكية واإلسـرائيلية         

وأن وقف االحتالل األمريكي للقدرات واألرض العربية يتطلـب أن يـضع            

إن التسليم لالحـتالل     ..العرب موقفاً موحداً تجاه مختلف القضايا المطروحة      

 الرؤساء العرب الذين باتوا في ثبات عميق        األمريكي جريمة سيحاسب عليها   

ومن المالحظ بأن الخطاب اإلعالمـي       ..والمتفرجون على الهيمنة األمريكية   

العربي بات عاجزاً عن وصف االحتالل األمريكي لألرض العربية وغيـر           

قادر على التعامل مع متطلبات الواقع فنجد أن الخطاب اإلعالمي والسياسي           

 ضوء عدم التوازن في التعامل مع السياسة األمريكية         العربي بات مغيبة في   

واألنظمة العربية باتت في أضعف أوقاتها وغير قادرة على تحديد مالمـح            

العمل العربي المشترك وهذا ضمن الخنوع والذل الـذي يعيـشه الرؤسـاء             

المتمترسين على كراسي الحكم مما يساهم في تحديد مالمح للمستقبل تـدلل            

لق للسياسة العربية التي تعيش في متاهات قـوات وفـرق           على العجز المط  

  .مشاة المارينز األمريكي 

إن العرب يعانون اليوم من التخلف السياسي والعجز اإلعالمي ألنهم باتوا              

غير قادرين على تحديد مالمح المستقبل وليس ذلك فحسب بل تعكس وسائل            

مطروحة عربياً، في مقـدمتها     اإلعالم العربية موقفاً متخاذالً تجاه القضايا ال      

القضية الفلسطينية وما نتج من أضرار جراء االحتالل األمريكـي للعـراق            

وتلك الهيمنة األمريكية المفروضة على الجماهيرية الليبية وفي ضوء هـذا           



 ١٥٩

هكـذا حـال    .. االنهيار أصبحت الجامعة العربية بيت للعجزة والمكفـوفين       

 تحديد مالمح المستقبل فهم ضـعفاء     العرب مهيمن عليهم وغير قادرين على       

  .غير قادرين على صياغة المستقبل

إن التاريخ لن ولم يرحم هؤالء الذين يبيعون الوطن ويتاجرون بالعروبـة               

والذين أصبحوا غير قادرين على الكالم أو حتى التعبير عن رغبتهم بالعيش            

عجـزة  إن المستقبل عاجز أمام العـرب فهـم ال         ..في حياة كريمة ومشرفة   

 ..والمارقين وسيبقوا كذلك ألنهم ارتضوا ألنفسهم أن يعيشوا في هذا الضياع          

ومن سيقود سيارة نقل الموتى في عكس االتجـاه         .. فمن يصلح حال العرب   

إننا بحاجة إلى زلزال إلنقاذ العـرب والعروبـة مـن           .. إنها معركة صعبة  

  .الضياع واالنهيار

لتاريخ والجغرافيا العربيـة بـات      إن الحديث عن وحدة الدم وعن وحدة ا          

مجرد أوهام وخديعة كبرى تعيشها الجماهير العربية المغلوب على أمرهـا           

والغير قادرة على صياغة مستقبلها ألنها فقط مجرد جماهير تـسير ضـمن             

هـم مـوتى أحيـاء     .. التيار وتترجم ما يريده الرئيس هكذا حـال العـرب         

  .وخارجين عن العروبة

  
  ١٣/١/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٠

  

  

  تنظيم القاعدة اإلسرائيلي
  

  

ما من شك بأن أجهزة الموساد اإلسرائيلي تحاول تشويه صورة النـضال               

الفلسطيني ووصفه باإلرهاب في محاولة مستمرة الستغالل الظروف الدولية         

والتغيرات بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ومـا تالهـا مـن تغييـرات              

لقد عملت أجهـزة الموسـاد اإلسـرائيلي        .. بالمواقف على المستوى الدولي   

يل شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي علـى خلـق   ائوبالتنسيق الكامل مع أر  

الفتن وتلفيق الروايات واألكاذيب حول أعمال إرهابية وإرهابيين يعيشون في          

في محاولة السـتمرار آليـة   .. غزة، ووصف غزة بأنها ملجأ لتنظيم القاعدة  

قمع والحصار الظالم بحق الشعب الفلسطيني وفـرض        الهجوم اإلسرائيلي وال  

أجواء داعمة للطروحات اإلسرائيلية، وتهيئة الرأي العام العالمي السـتمرار          

آلية القمع والقتل والتدمير المنظم الذي يقوم به جيش االحتالل بحـق أبنـاء              

إن استمرار الحملة اإلسرائيلية الشرسة المزعومة والتي       .. الشعب الفلسطيني 

عضاء منهم هي   وه الفلسطينيين وتصفهم بأنهم هم تنظيم القاعدة ويأوون أ        تش

، فالشعب الفلسطيني هو شعب مناضل يسعى لتحقيـق         حملة مشبوهة وعابرة  

وعة ، أقرتهـا كـل      الحرية ونيل االستقالل بأساليب وطنية مناضلة مـشر       

لعمل اإلرهابي وبين المناضلين أصحاب     ، وهناك فرق بين ا    األعراف الدولية 

رهم ونيل  الحق الذين يطالبون بالحرية واالستقالل ويسعون إلى تقرير مصي        

يل شارون بوجود خاليا للقاعدة في غـزة شـعار          ائاستقاللهم وأن مزاعم أر   

إن حكومة االحـتالل    . زائف لتبرير استمرار العدوان اإلسرائيلي المتواصل     

صار ظالم على شعبنا الستنزاف القوة الفلسطينية       اإلسرائيلي تسعى لفرض ح   



 ١٦١

عبر مؤسسات أجهزة إعالمها وأجهزة الموساد اإلسرائيلي التي تعمل علـى           

تشويه الحقيقة وتشن هجوماً شرساً للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وما تلك            

المزاعم اإلسرائيلية إال ستار الستمرار تنفيذ مخطط القمع والتصفية للـشعب     

فإن اإلرهاب هو إرهاب االحتالل وأن االحتالل واستمرار هـذه          ..طينيالفلس

الممارسات يكون هو بمثابة القاعدة المنظمة التـي تمـارس اإلرهـاب وأن             

مؤسسات االحتالل هي مؤسسات تمارس العدوان المـنظم علـى الـشعب            

المناضل وتمارس سياسة االحتواء واإلبادة والقتل على الفلسطينيين رافـضة          

راف بحقوقهم ومستغلة الظروف الدولية لشن هجوم واسع النطاق بحقهم          االعت

والذي يهدف إلى تكريس لغة العدوان والهيمنة واستمرار الحـصار الظـالم            

  .على الشعب الفلسطيني

 إن أجهزة الموساد هي أجهزة القاعدة السرية التي تحـاول أن تكـرس                

ـ         ي تحقيـق مـصالحها     الفوضى وتوجد جو من عدم االستقرار لالستفادة ف

فارضة حصار ظالم على الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحـائط كـل            

اتفاقيات السالم ورافضة تنفيذ ما تم االتفاق عليه وغير مبالية لقرارات األمم            

إن إسرائيل بهذه السياسة تدخل المنطقة إلى دوامة        .. المتحدة واألسرة الدولية  

 يمكن بأي حال من األحوال العمـل        عنف وممارسات إرهابية قمعية قاتلة ال     

على تجاوزها إال بالضغط الدولي وفرض عقوبات علـى إسـرائيل لمـنح             

الشعب الفلسطيني حقه واالعتـراف بدولتـه الفلـسطينية المـستقلـة ذات            

بعيداً عن  .. السيـادة على أراضيه دون التدخـل فـي شؤونهـا الداخليـة       

  .كاذيب واالفتراءات اإلسرائيليةاأل

  
٢٠/١/٢٠٠٤   

  

  

  



 ١٦٢

  

  

  بغداد حترتق اآلن يف ظل                                
   اهلمجياألمريكيهذا العدوان 

  

  

بكل صمود وبطولة يشارك أبناء العراق في خوض معركة الشرف التي              

 وحمايتهـا    الحرة العربية األرضيخوضها أبناء الوطن العراقي للدفاع عن       

 النيل من العراق البطل الصامد والـسعي        من الغزو األمريكي الذي يستهدف    

) االبن الـصغير  (المطلق للحكم المطلق عبر إمبراطورية بوش التي يسعى         

كما وصفه الرئيس العراقي صدام حسين  في خطابه التاريخي  معلنـاً فيـه              

  . للشعب العراقي واألمة العربيةالمقاومة والبطولة

 تحقيـق أروع صـور      اليوم يسطر العراق المجد العربي ويمضي فـي          

الصمود والبطولة حيث تستمر المقاومة العراقية في تحقيق صور نـضالية           

سيسجلها التاريخ فهذا العراق هو عراق الحضارة والتـاريخ ومـا يـسجله             

الشعب العراقي من صمود سيضاف إلى التاريخ فهم يصنعون تاريخ مشرف           

 الرائـع للـشعب     لألمة العربية سيفخر به العرب عبر األجيال هذا الصمود        

العراقي والبطولة هي بطولة تاريخية تستمر وستبقى عبر األجيال شـامخة           

هذا هو التاريخ العربـي     ..  كرنك ومعطاءة كعطاء دجلة والفرات    كشموخ ال 

يرسمه العراقيون بكل شرف ولهم أن يفخروا بتـاريخهم ألنهـم أرادوا أن             

   .ع صفحات البطولةيستمروا في نيل البطولة والشرف والفداء مسجلين أرو

إن المجد والتاريخ يكتب مرة واحدة وها هم العراقيون يقرأون ويكتبـون               

تاريخ المرحلة بكل بطولة رافضين الركـوع والـذل للغطرسـة والهيمنـة             

  ..األمريكية وسياسة التسلط التي يقودها وينفذها الرئيس بوش



 ١٦٣

  

فلها فالمقاومـة   إن مهمة العراق هي مهمة واضحة وال يمكن ألحد أن يغ             

 رجال  المجد والبطولة لهـم       األبطالالعراقية  تصنع اليوم  التاريخ فهؤالء        

الوفاء والعالم يتضامن معهم رافضاً الحرب وما تلـك الـصور والمـشاهد             

التضامنية من مختلف عواصم العالم سوى تأكيد على قوة الحـق العراقـي             

وإن .. ليها كل المـؤامرات     العراقية الصلبة التي تتحطم ع      اإلرادةوانتصار  

هذا التخاذل العربي واالستئساد لألنظمة العربية وقمعها للمظـاهرات التـي           

خرجت من العواصم العربية معبرة عن رفضها للحـرب والعـدوان علـى             

العراق سوى تأكيد على أن العرب انهاروا ولم يعد أي وجود سياسي لمفهوم             

وانهيار جامعـة الـدول العربيـة    .. مالوحدة لديهم فهذا االنهيار العربي القائ  

وعدم تطبيق القرارات الصادرة عنها سـوى دعـم للمخطـط اإلمبريـالي             

الصهيوني في تغيير خارطة الشرق األوسط وإعادة تشكيل النظام العـالمي           

الجديد بما يتناسب مع تطلعات الرئيس بوش في بناء إمبراطوريـة القطـب             

يل أقوى إمبراطورية امتدت عبـر      الواحد حتى يتمكن من إنجاز مهامه وتشك      

معتقداً بذلك انتصاره على إرادة الشعوب ومعتقداً أنه يحقق المجـد           .. التاريخ

إن بغداد التي تحترق اآلن فـي ظـل هـذا العـدوان             .. إلمبراطورية بوش 

 نظام صدام حسين واعتقاله  تبقـى الحقيقـة          إسقاط الهمجي وبعد    األمريكي

ي مجرد أدوات هزيلـة تحركهـا اإلمـالءات         الغائبة بأن األنظمة العربية ه    

وأن .. األمريكية في ظل عربدة وهيمنة وغطرسة لم يشهد لها العالم مثيـل           

التاريخ لم ولن يرحم هؤالء الصامتين على مواقفهم وسيكون التاريخ فقط مع            

الحقيقة ألن التاريخ دائماً يكون هو صوت الجماهير القادرة على أن تكـون             

 توفير اإلمكانيات فاإلرادة الصلبة والعزيمة واإلصرار       رغم الصعوبات وعدم  

  .كتابة التاريخ وصياغة المستقبلعلى نيل الحق أقوى على 
 ٢١/١/٢٠٠٤  

  



 ١٦٤

  

  

  رؤية شاملة.. فتح 
  

  

بات من المهم والضروري وإنصافاً لجماهير الفتح وأبنائها ومن خـالل              

جتماعات المجلـس   مسيرة العطاء الفتحاوي والقاعدة الجماهيرية أن تحقق ا       

الثوري لحركة فتح أولويات العمل في ضوء إعادة بناء الحركة بما يتناسـب         

مع متطلبات المرحلة وإعادة جدولة المهام لعقد المـؤتمر الحركـي العـام             

السادس لما لذلك من أهمية على صعيد توظيف أطر الحركـة ومؤسـساتها             

  .لخدمة قضايا شعبنا الوطنية

ر بها مرحلة دقيقة وحرجة وفي ضوء تواصل الهجمة         إن المرحلة التي نم      

اإلسرائيلية وشراسة توجه حكومة شارون إلعادة تقسيم الوطن الفلـسطيني          

وفرض الوصايا والتبعية الجغرافية على شـعبنا وتكـريس لغـة التـدمير             

والخراب للنيل من صمود الـشعب الفلـسطيني وعلـى رأسـه الـصمود              

  ..ركة فتح الرئيس ياسر عرفاتاألسطوري لمؤسس ومفجر الثورة وح

لقد بات المخطط اإلسرائيلي واضحاً حيث يهدف للزج بالشعب الفلسطيني             

في اقتتال داخلي وتقويض النضال الفلـسطيني لتمريـر مـشروع الـسالم             

لشعب الفلسطيني وتـضحياته    اإلسرائيلي وتعزيز أمن إسرائيل على حساب ا      

  .ونضاله

ة فتح إلعادة تقييم أمـور الحركـة هـي          إن دعوة المجلس الثوري لحرك       

مطلب فتحاوي عبر عنه قيادات وكوادر حركة فـتح فـي جميـع األقـاليم               

والساحات ومناطق العمل وجاءت هذه الدعوة تلبية واضحة للرؤية الفتحاوية          

الثابتة المعبرة عن تضحيات أبناء الفتح وجماهيرها الوطنية وتصدياً لمخطط          



 ١٦٥

لتفعيل العمل الوطني وبناء اإلنـسان والمؤسـسة        الحكومة الشارونية ودعوة    

  .الوطن والمواطن الفلسطينيالقادرة على حماية 

إن مهام الفتح في هذه المرحلة مهام عظيمة يتطلب من جميع كوادرهـا                

رص الصفوف والتالحم ونبذ الحالفات وتكـريس روح المحبـة والوفـاء            

النطالق نحو تفعيـل لغـة      للشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها الجميع وا      

الحوار الفتحاوي لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعـادة تقيـيم            

مؤسسات الحركة التي باتت تتحمل مسؤولية جسيمة ووطنية فـي المرحلـة            

  .المقبلة

إن العمل على إعادة تنظيم صفوف الحركة وبنـاء مؤسـساتها الثقافيـة                

قات الخارجية والدولية للحركة وإعادة بناء      واالقتصادية واألمنية وتفعيل العال   

هيكليتها الثورية وتنظيم قواعدها هو الضمان الوحيد لنجاحها وتفعيل دورها          

في التقدم نحو البناء وتوحيد الجهود القادرة على حماية أبناء شعبنا والتصدي            

لمؤامرات االحتالل اإلسرائيلي وعمالئه الخونة والمأجورين الذين رضـوا         

فسهم العبث مقدرات شعبنا والقفز عن الخطوط الحمراء التي ال يمكن           على أن 

  .ألحد أن يتجاوزها

إن مهمة حركة فتح في المرحلة المقبلة مهمة تتطلب الشجاعة واإلقـدام               

والقدرة على تفهم متطلبات الواقع الفلسطيني مـع األخـذ بعـين االعتبـار              

فعيل دورهـا الريـادي     ضرورة إجراء تغيير شامل في مستويات القيادة وت       

والطليعي ووضع آليات العمل لبناء صفوف الحركة وإعادة هيكليتها وإجراء          

على مستويات صنع القرار في أجهـزة        غيير شامل لكي ينعكس هذا التغيير     ت

  .ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

يل إن بناء المؤسسة الفتحاوية القوية يعني بناء مؤسسة السلطة القوية وتفع             

 دورها عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية شـعبنا والحفـاظ           



 ١٦٦

على تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية العريق الشامخ وبناء جيل قادر على           

  .  تحمل المسؤولية وتحقيق األهداف الوطنية المتكاملة

  
٨/٣/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٧

  

  

  لةـــــــالقت
     

  

ة ساطعة كالشمس ال يمكن ألٍي كان أن ينـال منهـا وخليـل              تبقى الحقيق    

الزبن الشهيد هو شهيد الحقيقة الذي استشهد على يد القتلة غـدراً وعـدواناً              

إن .. وظلماً فمن يعرف خليل الزبن يستهجن من هذا العمل الجبان والـوقح           

مسؤولية الـشرفاء   .. كشف اللثام عن القتلة هي مسؤولية الشعب الفلسطيني       

  .. وطنيين واألحراروال

خليل الزبن هو مدير عام في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ويعمـل علـى                

مستوى سياسي رفيع وإن استهدافه في مثل هذه الظروف يعنـي اسـتهداف             

يعني استهداف كل أبناء فتح الشرفاء      .. الرئيس ياسر عرفات ومن يقف خلفه     

  .. والمخلصين الذين يقفون مدافعين عن الوطن

خليل الزبن أمضى حياته ووقته وجهده متفانياً في الـدفاع عـن الثـورة                 

ومبادئها وكان رجل صاحب موقف حكيم مدافعاً عن حقوق اإلنـسان فـي             

  .. العالم العربي مناصراً المظلومين والمقهورين أينما وجدوا

خليل الزبن والذي أمضى حياته مدافعاً عن الثـورة ومبادئهـا وأهـدافها        

وم غدراً على أرض غزة فهذا األمر ليس باألمر العادي أو العـابر             يسقط الي 

بل هو أمر في غاية الخطورة حيث استهداف مناضل فلسطيني بهذه الطريقة            

يعني خطوة على طريق ممارسة اإلرهاب المنظم في صفوف أبناء الـشعب            

الفلسطيني وإن زمرة من العمالء والمأجورين الخونة هم الـذين اسـتهدفوا            

إن الشرفاء المخلصين والوطنيين األحرار مطـالبين       .. اضل خليل الزبن  المن



 ١٦٨

اليوم بالعمل الجاد وبذل كل اإلمكانيات لكشف اللثام عن القتلة لتقديمهم إلـى             

  ..هم ألنهم قتلة يستحقون اإلعدامالمحاكمة وإعدام

مناضلين فتح الوقوف صـفاً واحـداً       .. إن الواجب الوطني لكل الشرفاء       

ي وجه المؤامرة الكبرى التي تهدف إلى تدمير البنيـة األساسـية            متحدين ف 

للنضال الوطني الفلسطيني والوصول إلى حالة من الدمار والتفكك واالنهيار          

األمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك للنيل من صمود شـعبنا            

وتمرير المشروع اإلسرائيلي الهادف إلى فـرض سـالم القـوة والهيمنـة             

  . الغطرسة والعربدة بعيداً عن أهداف الشعب الفلسطيني الوطنيةو

إن عمليات القتل في الظالم هي عمليات غير مشروعة وعابرة ومارقـة               

وال يمكن الصمت والسكوت عليها فيجب الرد عليها وبقوة ومن المهم حـسم           

هذا الملف للصالح الوطني والحفاظ على وحدة حركة فـتح مـن االنهيـار              

  . روالدما

إن حرية الشعب الفلسطيني تبدأ من احترام حرية النشر وتلقي المعلومات              

فهذه الحقوق هي من أبسط السبل لممارسة الحرية والديمقراطيـة          .. وتداولها

الخائن الجبان العميل   بعيداً عن لغة العربدة والهيمنة ورصاص الظالم الغادر         

  .والمأجور

لسطينية ليست اآلن في تـشكيل غـرف        إن مسؤولية األجهزة األمنية الف       

عمليات بل هي مسؤولية أكبر من ذلك بكثير فيجب عليها التحرك والعمـل             

ولـتكن   .ة وتقديمهم للمحاكمة بأسرع وقـت على كشف اللثام عن وجوه القتل     

دماء الشهيد خليل الزبن هي الدماء األخيرة التـي تـسقط بهـذه الطريقـة               

بتعاون الجميع لكشف اللثام عن وجوه القتلة       لتتحد األجهزة األمنية و   .. الوقحة

وإعدامهم أمام الجماهير الفلسطينية في ميدان فلسطين بغـزة علـى مـرأى             

  . ومسمع الجميع ولتبقى الحقيقة ساطعة كالشمس ساعة الظهيرة

  



 ١٦٩

إن محاوالت تشويه صورة المناضلين الشرفاء من أبنـاء فـتح والـزج                

هي محاوالت عابرة وال يمكـن لـشعبنا        بأسمائهم في قوائم وأماكن مشبوهة      

الفلسطيني أن يتعامل مع مثل هذه االفتراءات وقد بات مـن الـضروري أن    

تأخذ األجهزة األمنية دورها في التصدي للحفنة المرتزقـة مـن العمـالء              

المأجورين أصحاب المصالح الشخصية والفئوية الذين يسعون إلـى تـدمير           

 عن شرعية النضال الفلسطيني واللجوء      ثورتنا وجني ثمار االنتصار والقفز    

 الـوطن   إلى قوانين الغاب وتشريعات الظالم دون تحمل أدنى مسؤولية تجاه         

  .وأبناء شعبنا الفلسطيني

إن اليد الخائنة التي أقدمت لتنال من المناضل العربي واإلعالمي خليـل               

ين الزبن هي يد عميلة ومأجورة هدفها تشويه صورة المناضـلين الفلـسطيني     

وتدمير البنية األساسية للنضال الفلسطيني لتمرير مشروع السالم اإلسرائيلي         

الهزيل في ظل محاوالت البعض لالستفادة الشخصية وجني ثمار مؤامراتهم          

  . على الشعب والثورة والتاريخ الفلسطيني

هو صوت الشعب   .. ابن غزة .. إن صوت خليل الزبن الشهيد ابن فلسطين         

إسـكاته فـسيبقى     يمكن ألٍي كان أن ينال من هذا الصوت أو        الفلسطيني وال   

سيبقى صوت خليل صوت    .. صوت خليل هو صوت كل الشرفاء في الوطن       

ولتبقى فلسطين حرة عربية مستقلة     .. عالي مسموع للجميع ومن أجل الجميع     

وليعيش خليل الزبن في قلوب ماليين الشرفاء من أبنـاء الـشعب            .. موحدة

ير الشعب وصـوت مـن ال       ضميرهم وصوتهم فهو ضم   الفلسطيني وليبقى   

هكذا عرفناك خليل وستبقى رغماً عن أنفهم سـتعيش لتنتـصر            .صوت لهم 

  . والنصر لثورتنا والحرية لشعبنافالمجد لشهيدنا البطل.. وينتصر الحق

  

  ١٣/٣/٢٠٠٤   
  



 ١٧٠

  

  

  فلسطني                                                   
  حرة مستقلةدولة فلسطينية 

  
  

إن خيار الدولة الفلسطينية المستقلة هو خيار الـشعب الفلـسطيني وقـد                

عمدت نضاالت شعبنا بالدماء والتضحيات العظيمة عبر مسيرة طويلة شاقة          

من النضال وكان خيار الدولة الفلسطينية وإقامتها هو خيار كل الشرفاء من            

خمسين عاماً وكانت الثورة    خالل مسيرة التضحية والفداء التي تواصلت منذ        

الفلسطينية هي حامية النضال الفلسطيني والمحافظة على وحدة هذا الـشعب           

  .رات التصفية والتبعية واالحتواءوأرضه متصدية لالحتالل ومحبطة مؤام

إن الثورة الفلسطينية المعاصرة هي ثورة الشعب العظيم الـذي يعـرف               

ضال الوطني وعظمـة تـضحيات      طريقه ويحدد ما يريد من خالل رحلة الن       

إن  ..شعبنا التي كانت أسطورة يحق لنا نحن الفلسطينيين أن نفخر ونعتز بها           

التاريخ لن ولم يرحم هؤالء الذين يتاجرون بالدم الفلسطيني لن يـرحم مـن              

يراهنون على خيار التبعية واالحتواء للثورة والنضال الفلسطيني لن يـرحم           

ن نضال الشعب أو االلتفاف عـن الـشرعية         من يحاول أن يفكر في القفز ع      

الفلسطينية شرعية الكلمة والطلقة الشجاعة المعبرة عن أصـالة وحـضارة           

  .شعب فلسطين

إن خيار الدولة الفلسطينية هو خيار فلسطيني أوالً وأخيراً ويبقى الـشعب               

الفلسطيني متجهاً نحو بوصلته النضالية مدركاً طريقـه وخيـاره الـوطني            

ضاله بالدماء من أجل نيل الحرية واالسـتقالل ورفـض التبعيـة            ومعمداً ن 



 ١٧١

والرضوخ لمتطلبات السالم اإلسرائيلي الهزيل المبني على عدم االعتـراف          

  .لفلسطينية على األراضي المحررة الكامل بالسيادة ا

إن خيار السالم هو خيار الشعب الفلسطيني وأن شعبنا يدرك تماماً بـأن                

لحتمية إلقامة الدولة الفلسطينية هو وحدته وقوته ومواجهة        الوسيلة الوحيدة وا  

طريق البطولـة والـشرف والفـداء       .. االحتالل والمضي في طريق النصر    

  .وليذهب االحتالل إلى الجحيم ولنعيش أحراراً شرفاء فوق أرضنا المحررة

إن خيار شعبنا ومؤسساته الوطنية مؤسسات منظمة التحرير الفلـسطينية             

كان خيار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أي بقعة         .. اً واضحاً كان خيار 

  .ب قوات االحتالل اإلسرائيلي منهأو شبر من أرضنا يتم تحريره أو انسحا

إن االحتالل الذي ارتكب أبشع المجازر خالل تواجده علـى األراضـي               

التدمير الفلسطينية والذي مارس دون وجه حق كل أنواع التنكيل والتعذيب و          

والتخريب بحق أرضنا وشعبنا هو احتالل مرفوض ويجب على إسرائيل أن           

وليذهب االحـتالل   .. تعترف بمسئولياتها وما ارتكبته من مجازر بحق شعبنا       

  .طيني حراً أبياً سيداً على أرضهإلى الجحيم وليعيش شعبنا الفلس

لتحريـر  الحرية لشعبنا والنصر لدولتنا والوحدة كل الوحـدة لمنظمـة ا             

لنعيش أحراراً رافضين   .. الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين     

ولتبقى .. لنعيش بحرية وشرف وكرامة وفداء وعزة     .. لالحتالل فوق أرضنا  

  .لبوصلة والخيار الوطنيفلسطين هي سيدة الموقف وهي ا

لتتحد كل القوى من أجل الحفاظ على وحدة شعبنا ومصيرنا مـن أجـل                 

وليبقى خيـار شـعبنا هـو خيـار المقاومـة           .. نا الفلسطينية المستقلة  دولت

  .لتعيش فلسطين حرة عربية مستقلة.. واستمرارها والبطولة والتضحيات

  
  ١٤/٣/٢٠٠٤   

  

  



 ١٧٢

  

  

  القرصنة األمريكية
  

  

بات الطوفان األمريكي الهائج كالثور يشكل خطورة بالغة على المـستقبل          

ين العراقيين وقتل األطفال وتـدمير المـساجد        العربي فاستهداف حياة المدني   

والمدارس والمستشفيات هي سمات االحتالل األمريكي وفتح الرصاص دون         

تمييز واستهداف حياة الصحافيين وقتلهم هو هدف أساسي لجنود المـارينز           

 حتـى الـسكر     يء أي رادع أو عقاب ويستبيحون كل ش       الذين يعملون دون  

عتداء علـى حرمـة المـساجد واألمـاكن         والعربدة واغتصاب النساء واال   

  ..المقدسة

إن ممارسة جنود المارينز باتت تشكل خطورة دامية على المستقبل فـي               

 سياسـة التـدمير     إتبـاع العراق فهم الذين يتحملون كل النتائج المتعلقة في         

  .والتخريب والتنكيل بحقوق اإلنسان دون وازع أو ضمير من أحد

تي تتبعها اإلدارة األمريكية ليس لها أي مبرر سوى         إن أساليب القرصنة ال      

استهداف المستقبل العربي وباتت مشاريعها تدعم قرصنتها ولغـة العربـدة           

  .تمارسها على شعوب العالم العربيوالقوة والهيمنة التي 

إن انحياز أمريكا إلسرائيل وعدم خوضها فـي تبنـي مـشاكل الـشرق                 

لمطلق إلسرائيل وعدم التوازن في الطـرح        سياسة االنحياز ا   وإتباعاألوسط  

وتبني طموحات الجماهير العربية في منحها الحرية كما تدعي بات يـشكل            

  .لى المستقبل السياسي في المنطقةخطورة بالغة ع

إن من أهم سمات العصر للغة األمريكيـة الجديـدة ممارسـة الهيمنـة                 

 المـسئول ر األمريكي من    هذا الثو .. والتخريب والتدمير فهذا الطوفان الهائج    



 ١٧٣

عنه ومن يقف في وجهه ليتصدى له أو يردعه فالجنود األمريكيـون معهـم       

الحرية المطلقة في القتل والتخريب والتدمير وممارسة أبشع أنواع التعـذيب           

بحق المعتقلين في العراق مستفيدين من التجربة اإلسرائيلية وممارسين كـل           

  .ية لتنكيل بحق اإلنسان واإلنسانأشكال ا

إن االحتالل األمريكي للعراق هو احتالل غاصب ومهما بلغت محاوالت             

تجميل صورته فتبقى الصورة أكثر دموية ومأساوية حيث ارتكاب المجازر          

اليومية بحق العراقيين بحجة التصدي للمقاومة معتقدين أن الحـرب علـى            

لى غير  العراق قد حسمت لصالح األمريكيين متناسين بأن برامجهم جاءت ع         

توقعاتهم وأن العالم أصبح اليوم أكثر حرجاً بعد التوصل إلى قناعة راسـخة             

بأن العراق ال يمتلك أي مواد تدميرية نووية أو غير ذلك من المواد الحربية              

حيث انكشف القناع عن الوجه األمريكي ولم ير العالم اليوم سوى صـورة             

جه حق وبكـل أسـاليب      ء دون و  ي الهائج والطوفان الذي يقتل كل ش      الثور

  .الغدر والخيانة بعيداً عن أي مفاهيم لإلنسانية أو حقوق اإلنسان

إن القرصنة األمريكية ولغة القوة التي تتعامل معها القـوات األمريكيـة               

واستخدامها ألساليب القتل والتدمير لن يجلب للقوات األمريكية في العـراق           

 العراقيون جميعاً أنهم أهل لهذا      االنتصار بل سيدفع إلى قتال شرس وقد أكد       

القتال وأنهم رجال يستحقون الحياة حيث يتصدون بكل بسالة وبطولـة إلـى             

  .تل والتدمير والتخريب األمريكيةجرائم الق

إن سياسة االحتالل األمريكي وما ترسمه اإلدارة األمريكية مـن خطـط               

سات ال تعبر   تجاه الشرق األوسط وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني هي ممار        

عن أي مشروع سياسي بل تعبر عن إرهاب دولة منظم تمارسه عـصابات             

القتل والتدمير والمافيا وهذه الصفات أصبحت هي الوجـه الحقيقـي إلدارة            

الحرب األمريكية وهذا الثور الهائج والطوفان سيبقى هائجاً طالما العرب في           

د من يحاول قـول     إجازة وطالما المشروع العربي الوحدوي مغيب وال يوج       



 ١٧٤

الحقيقة أو استنكار جرائم القتل األمريكية أو احترام حقوق العـراقيين فـي             

  .العيش بحرية واستعادة حرية أراضيهم وحريتهم قبل فوات األوان

  
  ٢١/٣/٢٠٠٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٥

  

  

  اجملاهد الكبري الشيخ أمحد ياسني
  

  

تودع قائدها وتاريخها   . .سينلمجاهد الكبير الشيخ احمد يا    فلسطين تودع ا     

تودع هذا العطاء الذي يدخل التاريخ حامال       .. وطنية واإلسالمية ومالمحها ال 

حامال لواء   و والنضالية الوطنية فلسطين ومستنهضا بمبادئ شعبنا وقيمه       اسم

 فلسطين متحديا عنجهية شارون التي تعبر عن وحش يبتلع كل           باسم.. الجهاد

 أبشع الستخدامالمفترس السفاح القاتل الذي لجأ       من يقف ضده هذا البلدوزر    

.. أشـالء وسيلة لتدمير عقل الشيخ احمد ياسين وتصفيته وتمزيق جسده إلى           

 ليةياإلسـرائ  باتـشي اال صـاروخ    إطالقشارون الذي ضغط على كمبيوتر      

 الصاروخ الموجه   أطلق، و شارون الذي     بأكملهيسعى بان يقتل صمود شعب      

ب و النيـل مـن      د ياسين يسعى لتدمير هـذا الـشع       لتفتيت جسد الشيخ احم   

    .صموده

ئيل أرالمعاصر هي جريمة القاتل السفاح       جريمة عرفها التاريخ ا    أبشع إن   

 األمريكيـة  اإلدارة و تواطؤ    أمريكيشارون الذي نفذ عمليته البشعة بانحياز       

 فلسطين وهي تودع المجاهد الكبيـر احمـد         إن،  معتقدا أن هذا الظلم سيدوم    

 عمر المختار والقسام عبد القادر      األبطالاسين تستحضر الشهداء المجاهدين     ي

فلـسطين تـودع    .. علي مـصطفى    أبوجهاد و   أبو الشهداء   أميرالحسيني و 

شهيدها الكبير المناضل المجاهد الثائر الشيخ احمد ياسـين وهـي متحـدة             

لدم  با أيديه شارون الذي تلطخت     ئيلاأرمتراصة ومتماسكة ومتصدية للسفاح     

    . فرصة إلحالل السالم في المنطقـة      م يقضي على أي   فهو اليو . .الفلسطيني

فاليد الملطخة بالدماء يد شارون ال يمكن ألن تمتد يد فلسطينية لتصنع معها             



 ١٧٦

 وانحيازه المطلق بقناعاته المـدمرة      إرهابه شارون عبر عن     إن .. سالم أي

  .والهالكة والرافضة للسالم مع الشعب الفلسطيني

مجاهـد   يد شارون القاتل السفاح هي اليد التي قتلت شيخ فلـسطين ال            إن   

الشخصية القيادية المعتدلة في حركة حمـاس        هوالكبير الشيخ احمد ياسين و    

 إلـى وبذلك يكون قد عبر عن منهجيته المدروسة والمبرمجة مسبقا والهادفة           

عبين  تخلق جو من التعايش بـين الـش        إنتدمير كل الفرص التي من شأنها       

  . واإلسرائيليالفلسطيني 

هي فلسطين الغاضبة والرافضة     .. سطين التي تودع الشيخ احمد ياسين      فل إن

 إن .نا وقـضيتنا ومبادئنـا النـضالية      لكل مشاريع التصفية واالحتواء لشعب    

التاريخ لم ولن يرحم شارون القاتل السفاح وان الصمت العربـي والعـالمي           

وليـذهب شـارون    .. رون البد وأن تواجه    جريمة شا  إن .بات جريمة نكراء  

  .اإلنسانية الهالك فهو قاتل مجرم عديم إلى.. للجحيم

 جريمة اغتيال الشيخ احمد ياسين ومطالـب        بإدانة العالم اليوم مطالب     إن   

 الكامل علـى تنفيـذ عمليـة        باإلشرافبتقديم شارون الذي اعترف شخصيا      

  .يمته البشعة االغتيال و تقديمه للمحاكمة الدولية على جر

 إسـرائيل  السكوت والصمت الدولي اتجاه هذه الجريمة يعنـي مـنح            إن   

وحكومة شارون الشرعية في استمرار مخططها و تصعيد عـدوانها علـى            

 وذبحهم بدم بارد دون واعـز       نالفلسطينييالشعب الفلسطيني واستهداف حياة     

  . إنسانيأو أخالقي
٢٢/٣/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  



 ١٧٧

  

  

   واملستقبل السياسي القيادة الفلسطينية
  

  

تتجسد رؤية القيادة الفلسطينية في تحقيق أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني             

في صياغة وجودنا والكينونة الفلسطينية تأصيالً لـروح الكفـاح الـوطني            

أعظم ثورة في التاريخ المعاصر لتحقـق رؤيـة         .. ومجمل إنجازات ثورتنا  

لى اإلنسان الفلسطيني صامداً مرابطـاً      واقعية هدفها بناء األجيال والحفاظ ع     

لقد كانت رؤيـة     .ض الحضارة والتاريخ ومهد السالم    أر.. في ربوع أرضه  

الرئيس ياسر عرفات رؤية تاريخية ثاقبة من خالل حرصه الـشديد علـى             

مواصلة أعمال الحكومة الفلسطينية وحضوره ومشاركته في صياغة الواقـع          

الم الوطن وتكتمل الـصورة النـضالية       الفلسطيني بكل تناقضا ته ليرسم مع     

ولتشهد فلسطين ميالد متجدد عبر مرحلة هامة في تاريخ شعبنا تأتي في ظل             

ائيلي لتحقيق عملية الـسالم     تشابك الواقع السياسي واستمرار الرفض اإلسر     

مالءات إسرائيلية هدفها خلق قيادات بديلة عن القيـادة التاريخيـة           إوفرض  

منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة األخ ياسر عرفات       للشعب الفلسطيني قيادة    

لقـد تجلـت الرؤيـة      .. عنوان هويتنا الوطنية  .. مفجر الثورة وحامي الدولة   

للقيادة الفلسطينية في تحقيق التواصل وملئ الفراغ السياسي وحرصت القيادة          

على تشكيل الحكومة وتحديد برنامجها السياسي واإلعالن عـن االنتخابـات          

ة الشاملة تحقيقاً لوحدة الصف الـوطني وحفاظـاً علـى المـشاركة            السياسي

الجماهيرية الفاعلة في صنع القرار وهذا بالتأكيد يدلل على مدى أهمية العمل            

الوطني في خلق حالة التفاعل ما بين القيادة الفلـسطينية وجمـاهير شـعبنا              

إلسـالمية  ومشاركة أوسع لكل التنظيمات والقوى الفلسطينية الوطنية منها وا        



 ١٧٨

في تفعيل البرنامج السياسي للحكومـة علـى طريـق التحـضير الموسـع              

  .لالنتخابات التشريعية القادمة

إن برنامج الحكومة الفلسطينية هو برنامج سالم حقيقي قائم على احتـرام               

المعاهدات الدولية وفرصة حقيقية لتحقيق الـسالم ومواصـلة المفاوضـات           

.. ح تطبيق خارطة الطريق تحت رعاية دولية      والمشاركة بفعالية لضمان نجا   

فهذا يعكس أهمية العمل على صعيد جدولة المهام التفاوضية وترتيبها لتأخذ           

بدورها الوضع الطبيعي ضمن مسار فلسطيني يكفل حماية إنجازات شـعبنا           

  .والدفاع عن حقوقنا الوطنية في ظل مرحلة هامة من حياتنا السياسية

تتطلب من جميع القـوى الـسياسية علـى الـساحة           إن المرحلة الراهنة       

الفلسطينية أن تقف صفاً واحداً لدعم الحكومة الفلسطينية والحفاظ على وحدة           

الصف الفلسطيني والتأكيد على االلتزام بقراراتها وفقاً للمـصلحة الوطنيـة           

العليا للشعب الفلسطيني بعيداً عن البرامج الذاتية وتفعيالً للصوت الـوطني           

على تحقيق أهداف شعبنا واحتراماً لتوجهات الحكومة الفلسطينية فـي           رالقاد

  ..تسيير مرحلة هامة من مراحل العمل الفلسطيني في غاية الصعوبة والدقة

إن دعم الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة هو واجب وطني ويتطلـب               

ـ        ة من الجميع المساهمة في مواصلة الحوار مـع الحكومـة والـدفع بالعملي

السياسية إلى بر األمان للتصدي لمخطط حكومة شارون الهادف إلـي أزالل            

الشعب الفلسطيني والذي يسعى لتصفيه الرموز القيادية ألهامه وخاصة بعـد           

قراره الجبان بتصفية الرئيس ياسر عرفات وكأن شـارون يلـوح بالتهديـد             

مصير لشعبنا بان من يقف ضد سياسته سيلقى الموت ويكون مصيره تماما ك           

شيخنا الجليل احمد ياسين الذي استشهد بعد إن أطلق شارون عليه صـاروخ             

  .اإلعدام معتقدا إن صواريخه ستهزم إرادة الشعب الفلسطيني

ج أسلوب مرفوض ترفـضه كـل القـيم         إن هذا المنطق واألسلوب األهو       

علي حماية مؤسساته والمشاركة فـي    لشعبنا وان هذا الشعب لقادر   خالقيةاأل



 ١٧٩

يل برامج العمل الوطني واإلسالمي لما فيه مصلحة شعبنا ومستقبل الدولة           تفع

  .الفلسطينية السياسي

األساس وهذا ما يجب إن ندركه قبل فـوات األوان           دراك الحقيقة هو  إأن     

حيث البد من وضع برامج البناء الوطني مع الحفاظ علي الخطوط ألرئيسيه            

ربات ألمؤلمه للعدو وفقا لبرنامج     للمقاومة وضمان أفضل السبل لتوجيه الض     

  . وطني إسالمي شامل وتمشيا مع المصلحة ألوطنيه العليا للشعب الفلسطيني

  
  ٢٥/٣/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨٠

  

  

  قبلنا التحدي 
  

  

لم يكن هناك أي حسابات أو توازن في المحصلة النهائية لتلـك العمليـة                 

فحكومة االحتالل  .. د أحمد ياسين  العسكرية التي أدت إلى اغتيال الشيخ الشهي      

الشارونية التي أقدمت على هذا العمل مارست بكل حماقة ووقاحة وبدون أي            

تردد عملية قتل الشيخ ياسين والتي بحد ذاتها يعني أن تعيد هـذه الحكومـة               

عملية السالم إلى مربع الصفر وال تكون هناك أي نتائج سوى ترويع هـذا              

صموده وإصراره والسعي المطلق إلـى كـسر        الشعب والمحاولة للنيل من     

إرادته وضرب صموده وتفتيت وحدته والبدء فـي تنفيـذ مخطـط الـسالم          

  .اإلسرائيلي الهزيل

إن العالم أجمع دوالً وشعوباً ومنظمات حقوق إنسان ومؤسـسات دوليـة               

مطالب بالوقوف ضد قرار شارون وضد تصفية واغتيال الشهيد أحمد ياسين           

غتيال لم يكن منطقياً وأن أحمد ياسين هو رجل دين وصاحب           ألن أسلوب اال  

مبدأ وفكر وبهذا أرادوا أن يدخل الـشيخ الجليـل أحمـد ياسـين التـاريخ                

 عاماً والمقعد والمتحـدي     ٦٧الفلسطيني من أوسع أبوابه فهو البالغ من العمر       

 حدى صواريخ اإلعدام الشارونية    األقوى واألقدر وهو يت    لإلعاقة أثبت أنه هو   

  . وبكل استعداد للتضحية من أجلهايتحدي شارون بكل إيمان مطلق بالثورة

إن أرائيل شارون يسجل في التاريخ إضافة جديدة من صفحات اإلرهاب              

المنظم حيث إطالقه لصواريخ اإلعدام يعني أن شارون أصبح مجرم ال بـد             

 وأن مسيرات الغضب التي اجتاحت العالم هي دليـل قـاطع          .. من محاكمته 



 ١٨١

دام التـي تنفـذها     على أن العالم أجمع ودون استثناء يقف ضد عمليات اإلع         

  .حكومة االحتالل

، فهو خيار يتحدى    دام الشيخ أحمد ياسين كان واضحاً     إن خيار شارون بإع      

فيه إرادة الشعب الفلسطيني ويقف متصدياً ليخوض فيه حرب طويلة األمـد            

واليـوم يقـف     .صر في النهاية  اً شعبه بأنه سينت   مع الشعب الفلسطيني واعد   

الشعب الفلسطيني متحدياً مخطط شارون والشعب الفلسطيني وقيادته يقفـون          

يقفون متصدين لعنجهية شـارون ومخططاتـه التـي         .. في خندق المواجهة  

ستتحطم على صخرة الصمود الوطني الفلسطيني مهما تكالبت قوى الغـدر           

فالـشعب الفلـسطيني    .. يليةوالخيانة ومهما استوحشت فرق اإلعدام اإلسرائ     

يدرك بأن خيار المقاومة هو خيار شرعي ومن حق هذا الشعب أن يـستمر              

في تقديم الشهداء والجرحى لنيل شرف الشهادة من أجل الوطن الغالي ومن            

الشعب الفلسطيني اليـوم يقبـل       ..أجل العيش بحرية وشرف وكرامة وفداء     

اته التخريبية ويقـدم الـشهداء      التحدي ويقف متحدياً عنجهية االحتالل وعملي     

  .يمة وإصرار لمواجهة سياسة شارونوالتضحيات ويقف بعز

لقد بات الشعب الفلسطيني يعيش وحيداً في خندق المواجهة بفعل تـردي               

الوضع العربي وازدياد الحالة السياسية العربية سوءاً وهذا يتطلب أن يكون           

هي خيـاره الوحيـد وأن      شعبنا صابر ومرابط وقوي ومؤمن بأن المقاومة        

  . شعبنا المناضل في نهاية الطريقاالنتصار سيكون حليف

لقد انتقلنا من مرحلة الجهاد األصغر إلى مرحلة الجهاد األكبـر وعلـى                

قيادات الشعب الفلسطيني أن تدرك أنها تواجه مرحلة حاسمة ومهمـة فـي             

 األسـاس   عليها أن تدرك أن خيار التحدي هـو       .. تاريخ الشعب الفلسطيني  

لمواجهة كل قوى البطش والعدوان والظلم التي تالحق الـشعب الفلـسطيني            

  . للنيل من صموده وإصراره وعزيمته وإرادته
٢٨/٣/٢٠٠٤    

  



 ١٨٢

  

  

  إىل السيد بوش.. عاجل 
  

  

  اذهب فافعل ما تشاء فإن دمك مهدور لكل فلسطيني   

  :السيد بوش
 تمنـع النـاس مـن       بمقدورك أن بإمكانك أن تمنع شهر رمضان ولكن ليس        

وبإمكانك أن تصدر قراراتك وأنت في مزرعتـك وباستـضافتك          .. الصيام

شعب الفلسطيني من ممارسة    ئيل شارون ولكن ليس بمقدورك أن تحرم ال       اأر

قتلوا كل شيء وعلى حسب ما يبدو لي        .. لقد قتلونا منذ خمسون عاماً     .الحياة

  .الساعة هناكال تعرف أين هو دوار فأنت ال تعرف أين تقع يافا و

والدتي رحلت عن الحياة ولكني أذكر تماماً لحظة بكائها عندما شـاهدت               

يافا ووقفت تبكي وهي تجمع ذكريات طفولتها ودوار الساعة بـالرغم مـن             

قالت والدتي هنـا    ..  وال يعد له شيء يذكر سوى الساعة       تغير مالمحه تماماً  

صية ا تقول لي وتكتب الو    بيتنا وأخذتني في حضنها الدافئ مبتهجة بي وكأنه       

حلمت والدتي وجدي وجدتي بالعودة وورثت      .. تذكر بيتنا وتذكر موطني يافا    

  .عنهم هذا الحلم وهذه الذاكرة التي تريد بقراراتك أن تمحوها

  عفواً سيد البيت األبيض
نحـن  فأنا أمتلك يافا ويافا تمتلكنـي       .. أنت ال تستطيع أن تمحو ذكرياتي        

نحن شعب نعيش في غزة ويافا وعكـا        .. غم االحتالل شعب نعيش بحرية ر   

  .ا روحنا نحترمها فتحترمنا األرضوحيفا ونتعامل مع األرض كأنه

  يا سيد البيت األبيض 
  



 ١٨٣

األسبوع الماضي أقدمت عصابة من المستوطنين علـى خلـع أشـجار               

أشجار الزيتون  .. يثاً ولم تكبر بعد في شمال الضفة      الزيتون والتي زرعت حد   

عتهـا خـالل أربعـة    ي خلعها المستوطنين قام أهالي القرية بإعـادة زرا     الت

.. ويدمرون كل شيء ونحن نعيد البنـاء      هم يخلعون   .. وعشرون ساعة فقط  

أعتقد أن هذه المعادلة صـعب جـداً أن          ..نبني الوطن ألن الوطن مبني فينا     

تدركها أو تفهمها ألنك لم تشاهد راشيل كوري شهيدة فلـسطين والـدبابات             

لم تشاهدها بالتأكيد ألنك لم تفكـر حتـى فـي           .. تسحق جسدها اإلسرائيلية  

  ..عمل وأعتقد أنك لم تسمع عنها بعداستنكار هذا ال

ألنك فقط نظرت   .. م الوحشية وال ترى إال نفسك اآلن      أنت ترتكب الجرائ     

تركـت الـشعب   إلى شارون وهو يقدم لك األوراق وقمت بالتوقيع عليهـا و   

فـنحن تعودنـا    .. ذا الثمن الذي ندفعه منذ التاريخ     ه..  الثمن الفلسطيني يدفع 

الشهادة هي سمة أساسية في المجتمـع       .. لى الشهادة وتعودت الشهادة علينا    ع

شـعب الـصمود    .. شعب الشهداء شعب التضحية والفـداء     الفلسطيني فنحن   

شعب يريد العيش على أرضه وأنت لم تـستطع أن تمنعنـا أو             .. والمقاومة

  .تقتلعنا 

  :يا سيد البيت األبيض
 أكثر من مائة ألف شـهيد  ١٩٤٨لقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ عام      

 أكثـر مـن نـصف مليـون         ١٩٦٧وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ عام     

وبهذا تكون حكومة االحتالل اإلسرائيلي قد مارست بحق الشعب         .. فلسطيني

ل والقتل والتشريد وهدم المنـازل      الفلسطيني كل أصناف التعذيب من االغتيا     

 الفلسطيني مـن أبـسط      ومصادرة األراضي واالعتقال وحرمان أبناء شعبنا     

، ولكنها مع ذلك لم تـستطع هـذه الحكومـة أن تحـرم أي               حقوق اإلنسان 

لقد كان تمـسك أبنـاء الـشعب        .. فلسطيني من العيش على أرض فلسطين     

ـ   .. عنوان نضالهم  لفلسطيني بأرضهم هو  ا عبنا البطـل يتـصدى     وها هو ش



 ١٨٤

ض شارون على حـساب     فأنت تفاو .. لقراراتك ويعبر عن رفضه لمشاريعك    

أنـت توقـع    .. أنت تفاوض شارون وشـارون يفاوضـك      . .الدم الفلسطيني 

   .ات وتصدر الضمانات لصالح إسرائيلالقرار

اذهب فافعل ما تشاء فأن دمك مهدور لكل فلسطيني وأنت أصبحت مـن                

ك تريد أن تحرم هذا الشعب      ألن.. حد للشعب الفلسطيني  اآلن المطلوب رقم وا   

وتريد أن تمارس عنصريتك بكل عنجهية ووقاحة بعيداً عـن أي           .. من حقه 

  . منطق أو أخالق أو إنسانية

  
٢٠/٤/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨٥

  

  

  تاريخ شعب.. ياسر عرفات 
  

  

لخطـورة  إن مسلسل التهديدات اإلسرائيلية بات أمراً خطيراً وفي غايـة ا             

فهذا هو تطاول غير منطقي وهذا التواطؤ من الرئيس بوش هو دليل علـى              

أن اإلدارة األمريكية على علم مسبق وتخطيط واتصاالت مستمرة مع أجهزة           

ولـيس   .رسم السياسات لقتل عمليـة الـسالم        المخابرات اإلسرائيلية التي ت   

ي فهـو يعيـد     التاريخ أو القفز على الشعب الفلـسطين       بمقدرة شارون تغيير  

المنطقة إلى سلسلة المجازر البشعة التي نفذتها عصابات البلمـاخ وتـشيرن            

  . االحتالل جيش التصفية والقتلة والهجناه في جيش

إن تشكيل فرق اإلعدام اإلسرائيلية البد من مواجهتها اليوم ويجب علـى               

قاضي العالم أن يتحمل المسؤولية والتصدي للمخطط اإلسرائيلي األمريكي ال        

قد استفادت اإلدارة    ل .ة والعربدة والهيمنة على العالم    إلى فرض لغة الغطرس   

األمريكية والرئيس بوش من مسلسل األحداث وتتابعها في المنطقة العربيـة           

حيث سقوط الرئيس العراقي واحتالل العراق يدفع بالرئيس بوش لمزيد من           

س بيكو  رسم اتفاقيات سايك  الهيمنة على المنطقة معتقداً أنه سيغير التاريخ وسي       

  .الجديدة 

إن وهم الخيال الذي يعيش فيه الرئيس بوش وتلميذه شارون هـو وهـم                 

وخيال سيستمر مع استمرار مسلـسل االعتـداءات علـى حريـة الـشعب           

الفلسطيني وكرامته ولكن بدون تحقيق أي نتائج عملية ألن الشعب الفلسطيني           

طيني يريد أن يعيش بحرية ويريد دولـة        يدرك تماماً ماذا يريد فالشعب الفلس     

يريد العيش على أرضه واستمرار حقوقـه المنقوصـة         .. فلسطينية مستقلة   



 ١٨٦

يخ أو يقفزوا عن    فمهما طال الزمن ليس بمقدور هؤالء القتلة أن يعيدوا التار         

فمهما اسـتمرت مسلـسالت االعتـداءات واغتـصاب         .. الشعب الفلسطيني 

لية والتطاول علـى الـشعب الفلـسطيني        األرض وسياسة اإلعدام اإلسرائي   

وحقوقه ليس بمقدور هؤالء القتلة أن ينالوا من الصمود الفلسطيني أو حرية            

 مواصـلة  الشعب أو كرامته ألن هذا الشعب يمتلك التاريخ يمتلك القدرة على  

  .حقوقه والدفاع عن أرضه 

ي إن الشعب الفلسطيني هو شعب مكافح مناضل قدم الشهداء وسيستمر ف             

مقاومته لالحتالل طالما هناك أرض فلسطينية مغتصبة فالسالم الحقيقي يبدأ          

نية من تنازل إسرائيل عن األرض وانسحابها والتفاوض مع القيادة الفلـسطي          

  .بدالً من إعدامها وتصفيتها 

إن الخالف مع الرئيس عرفات ليس خالفاً عابراً بل هو خـالف حـول                 

 جميع أبناء شعبنا وما يجب علـى حكومـة          الحق الفلسطيني وهذا ما يدركه    

إسرائيل أن تدركه قبل فوات األوان بأن سياسة االغتياالت والتـصفية هـي             

سياسة غير محسوبة وغير دقيقة وغير منطقية حيث ال يوجـد أي إنـسان              

فلسطيني من الممكن أن يجلس على طاولة المفاوضات بعيداً عـن الـرئيس             

هو عنوان الشعب الفلـسطيني ويجـب      ياسر عرفات والرئيس ياسر عرفات      

التفاوض معه بشكل واضح وعلني بدالً من االستمرار في فرض الوصـاية            

  ..والتصفية وخلق قيادات بديلة وهزيلة وعملية ستلقى هدفها في نهاية األمر

إن القيادة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة في التفاوض مع إسرائيل              

ون بتصفية القيادة الفلسطينية فهـي بـذلك تفـتح          وإذا ما قامت حكومة شار    

صفحات الصراع من جديد وتفتح خيار المواجهة مجدداً وعلى شـارون أن            

  .حمل مسؤولية احتالل شعب بأكمله يت

إن المعركة مع حكومة شارون هي معركة مفتوحة ومستمرة ألن شارون              

أ إلى قرار القوة    افتقد سيطرته على األمور ولم يعد يدرك ماذا يريد فهو يلج          



 ١٨٧

والغطرسة والهيمنة والعربدة معتقداً وواهماً نفسه أنه يريد سالماً من طرف           

 واحد وهو االنسحاب من غزة وكأن انسحابه من غـزة سـينهي االحـتالل             

  .وسينهي مشكلة الشعب الفلسطيني 

إن الشعب الفلسطيني يريد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وهذا األمـر               

له الرئيس بوش منذ توليه اإلدارة األمريكية وبتواطؤ مع المـشروع           ما يتجاه 

اإلسرائيلي التصفوي ويجب أن تتوقف هذه المهزلة حيث أن الرئيس ياسـر            

عرفات هو الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني وهو القادر علـى التحـدث            

إننا نحذر شارون من ممارسـته القمعيـة         .اسمه وتمثيله أمام العالم أجمع      ب

التي يجب على العالم التحرك الفوري والـسريع إلنقـاذ حيـاة الـرئيس              و

الفلسطيني وحماية عملية السالم من االنهيار ووضع حـد للتطـاول الـذي             

  .يمارسه شارون وحكومة القتلة اإلسرائيلية قبل فوات األوان

  
٣٠/٤/٢٠٠٤  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨٨

  

  

  خمطط التصفية اإلسرائيلي
   

   

لى شارون وحكومته بعد قيام شارون بفضح األمـر         توجيه الرد العملي ع      

أمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول تنسيقه األخير في واشنطن مع الرئيس           

بوش حول اغتيال القيادات الفلسطينية وتصفية الرئيس ياسر عرفات يجـب           

ذ هذه  أن يكون حاسماً على هذه التحركات حيث ال مجال للمهادنة أو عدم أخ            

  .ى محمل الجد التصريحات عل

إن تصريحات شارون الصحافية والتي كشف خاللها عن سلسلة اتصاالته             

 مسبقاً لإلجرام وتكشف عن الجوهر      المبدئيةبالرئيس بوش تكشف عن النوايا      

الذي يدعم اإلرهاب اإلسرائيلي حيث أنه ال يحترم حقوق الشعب الفلسطيني           

لقد كانت  ،  ل حريته واستقالله  وال يقدر مواقفه الوطنية والنضالية من أجل ني       

 وبعد أن   إستراتيجيةالعالقات الفلسطينية األمريكية عالقات ذات بعد وأهمية        

تربع الرئيس بوش على العرش وأصبح هو الناهي المتحكم بقوة الغطرسـة            

  .ي طريقها إلى االنهيار والتمزقوالهيمنة بدأت العالقات ف

ن يكون قد كشف عـن نوايـاه        ئيل شارو اإن الرئيس بوش بتواطئه مع أر        

الحاقدة ضد الشعب الفلسطيني فبعـد أن أعطـى تـصريحات وضـمانات             

إلسرائيل يقوم اليوم بمنح شارون الضمانات الغتيـال القـادة الفلـسطينيين            

  ..وة والعربدة على الشعب الفلسطينيوتصفيتهم لفرض لغة الغطرسة والق

طير بعد قيام وحدات اإلعدام     إن القيادة الفلسطينية في ظل هذا التطور الخ          

سين والـدكتور عبـد     في جيش االحتالل اإلسرائيلي بتصفية الشيخ أحمد يا       

 وضع قائمة للتصفية واإلعدام من قبل الجيش اإلسـرائيلي          يالعزيز الرنتيس 



 ١٨٩

والتهديد بتصفية الرئيس ياسر عرفات تكون القيادة الفلسطينية وبعـد هـذا            

لتصدي لهذه المخططات التصفوية التـي      التطور ملزمة بوضع آلية لمرحلة ا     

تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المناضل الـذي          

يتطلع إلى تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس          

الشريف والعيش بحرية على أرضه بعيداً عن لغة اإلرهاب واإلعدام التـي            

  .اإلسرائيليم في جيش القتلة تمارسها عصابات اإلعدا

إن برنامج القيادة الفلسطينية بهذه المرحلة يجب أن ينطلـق مـن خـالل                 

الحرص على المستقبل الفلسطيني والرد الفلسطيني على شارون يجـب أن           

يكون رداً عملياً متمثالً في اإلعالن عن حل الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية              

  .التصفية االحتالليةلمواجهة مؤامرات وتشكيل قيادة فلسطينية في الخارج 

 تتطلب التصدي للمخطط اإلسـرائيلي وبالتـالي        نعيشهاإن المرحلة التي       

يجب االستمرار في تعزيز التالحم في إطار منظمـة التحريـر الفلـسطينية          

ي من مشروع التـصفية     والعمل على بناء مؤسساتها لحماية الشعب الفلسطين      

 في غاية الخطورة وأصبح شارون يشكل خطـراً         لقد بات األمر   .اإلسرائيلي

كبيراً على مستقبل الشعب الفلسطيني فهو الذي يدعو إلى قتل هـذا الـشعب              

والنيل من حقوقه وهو الذي يعربد ويمارس أبشع مؤامرات التصفية والتنكيل           

وبتواطؤ مسبقاً من الرئيس األمريكي بوش وبهذا البد من مواجهـة األمـر             

 سيحدث من تغييرات انتخابيـة سـواء علـى الـساحة            وعدم االنتظار لما  

  .و المعركة االنتخابية األمريكية اإلسرائيلية أ

إن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في خندق البطولة والشرف والفداء وهـا               

هو شعبنا يقدم التضحيات الجسام لنيل الحرية واالستقالل فالبد من حمايـة            

ات الثورة الفلـسطينية والـدفاع عنهـا        الدم الفلسطيني والحفاظ على إنجاز    

 يجب التصدي لمشروع شارون التصفوي الذي يهدف للنيـل مـن            وبالتالي

  .فلسطينية وصمود الشعب الفلسطينيالقيادة ال



 ١٩٠

إن خيار المواجهة هو الخيار العملي للرد علـى التطـاول اإلسـرائيلي                

 الـصمود   ووحدة الشعب الفلسطيني هي األساس فهذا الشعب يمتلك مقومات        

شـعب  .. واجهة فهذا الشعب هو شعب الشهداء     والتصدي ويمتلك مقومات الم   

ة إسـرائيل   المناضلين شعب يريد العيش بحرية على أرضه بعيداً عن عبودي         

  .وتطاول رئيس وزرائها 

إن هذا االحتالل هو آخر احتالل في القرن ويجب أن ينتهي فـال مجـال                 

رية الفلسطينية وال مجال لالستمرار في      للمهادنة أو التفاوض على أنقاض الح     

إن التصدي لشارون وحكومته هو مسؤولية       ..طريق الخضوع والذل والعار   

القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل هذا الصمت العربي الـرديء           

  .اطؤ األمريكي واالنهيار الدولي والتو

  
٢/٥/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩١

  

  

  شارون يفاوض شارون
  

  

ئيـل شـارون هـو      ان شك بأن المسرحية الهزلية التي مارسـها أر        ما م    

شـارون يـدعي    . زبه باتت فصولها مكشوفة وواضحة    ووزرائه وأعضاء ح  

بأنه وضع خطة وآلية لالنسحاب من غزة وهو يقر ويعتـرف بـأن غـزة               

سينسحب منها متناسياً أن جرائم الحرب التي ارتكبها جيشه بحـق الـشعب             

خمسين عاماً ما زالت آثارها واضحة في غزة وأن         الفلسطيني منذ أكثر من     

 بالغة على مختلف وسائل الحيـاة       جرائم االحتالل اإلسرائيلي شكلت خطورة    

أن ينسحب شارون من غزة فهذا أمر مهم في حياة الشعب الفلسطيني الـذي              

انياتـه النـضالية    طالما تطلع إلى هذا األمر بل وعمل في كل طاقاتـه وإمك           

ليذهب االحتالل إلى الجحيم فهذا االحتالل اإلسرائيلي       . .لالنسحاب من غزة  

الذي ارتكب المجازر ومارس أبشع أنواع اإلرهـاب بحـق أبنـاء شـعبنا              

فلسطيني حراً سـيداً فـوق      الفلسطيني ليذهب إلى الجحيم وليعيش الشعب ال      

  .أراضيه 

إن شارون الذي بات مخططه واضحاً وهو االستفادة من الوقت وتمريـر               

 الهمجي المبني على الكذب والكذب والكذب وتلفيق األكاذيـب تلـو            مخططه

األكاذيب لتضليل الرأي العام العالمي مستفيداً من عالقاته المشبوهة بالرئيس          

بوش والتي باتت غير منطقية فهذه العالقة وهذا التواطؤ األمريكـي يـدفعنا             

عـم قيـام    إلى الكذبة الكبيرة التي أطلقها الرئيس بوش وهي عزمه علـى د           

الدولة الفلسطينية والتي ليس لها أي أساس من الصحة حيث تتنافى مع مـا              

  .تقوم به اإلدارة األمريكية على األرض



 ١٩٢

إن الكذب األمريكي يتالقى مع الكذب اإلسرائيلي وباتت اليوم المواقـف              

األمريكية واإلسرائيلية مواقف مبنية على األكاذيب وتضليل الـرأي العـام           

لخداع وتلفيق المواقف المنافية للحقيقة واستغالل النفوذ األمريكـي         العالمي وا 

والمؤيدة للموقـف   .. صدار القرارات المنحازة إلسرائيل   في األمم المتحدة إل   

  ..حقيقة وما يجري عملياً على األرضاألمريكي بعيداً عن ال

إن سياسة شارون التي باتت سياسة واضحة ومكشوفة هي سياسة عابرة              

كن للكذب والنفاق اإلسرائيلي أن يستمر فشارون مخادع وكـاذب وال           وال يم 

يمكن لخططه أن تستمر ألنها أساساً مبنية على النفاق والكذب وعدم احترام            

الشعب الفلسطيني وحقوقه وتتناقض مع الجرائم التـي ترتكبهـا الحكومـة            

مـنح  اإلسرائيلية يومياً بحق الشعب الفلسطيني فمن يريد السالم ومن يريـد            

ومن  ..م بهدم المنازل على رؤوس أصحابها     الشعب الفلسطيني حريته ال يقو    

يريد السالم ال يقوم بقتل المواطنين األبرياء ويعتدي على ممتلكاتهم ويـسلب         

  .حقهم بالعيش بحرية وكرامة ومساواة وأمن وازدهار

إن شارون يفاوض شارون وبات اليوم ال يرى إال نفسه فشارون مـرآة                

ن يعتدي على حقوق الغير ويتطاول على حقوق الشعب الفلسطيني وال           لشارو

  .ذي يتطلع إلى الحرية واالستقالليحترم هذا الشعب ال

إن شارون يوهم نفسه بأنه يصنع السالم ويجري مفاوضات مع شـارون               

ـ           ة مفاوضـات   بدالً من أن يفاوض الشعب الفلسطيني وأن يجلس على طاول

قد باتت الحقيقة واضحة وهي أن شـارون يفـاوض          ل .ليقترح فيها ما يريد     

  . سالم ويجب أن يذهب إلى الجحيم شارون وال يستطيع أن يحقق

فشارون هو األكثر دموية وإرهاباً واألكثر تناقضاً حتى مع نفـسه والواقـع             

ليذهب شارون إلى الجحيم وليبقى خيار السالم هو األسـاس          .. الذي يعيشه   

  .لفلسطيني واإلسرائيليفي العالقات بين الشعبين ا
٤/٥/٢٠٠٤   

  



 ١٩٣

  

  

  النصر للمقاومـة
  

  

  )لقد تحطمت أحالم األمريكان على أبواب الفلوجة العراقية (

إن الضربات الموجعة للمقاومة العراقية دفعت في قيادة الجيش األمريكي             

بالعراق إلى إعالن التفاوض مع قيادات حزب البعث المعتقلين ولم يعد هناك            

  .لكذب األمريكية تمرار في إطالق شعارات امجال لالس

إن الموقف الداعي إلى إعادة تقييم المشهد العراقي اليوم لدراسة تداعيات              

مجريات األحداث على الساحة العراقية تدفعنا إلى ضرورة تقييم ما يجـري            

بعد حالة االنتفاضة التي تجتاح المدن العراقية وتلك االنتصارات التي تحققها           

عيتها ومة بالرغم من حالة التشويه التي تتعرض له وعدم االعتراف بشر          المقا

تمكنت المقاومة بفعل ضـرباتها المؤلمـة       .. على المستوى العربي الرسمي   

لقوات التحالف األمريكي من كشف مسلسل الكذب األمريكي اليومي ولم يعد           

أ إلى عقد   حتى اإلدارة األمريكية أن تلج     ستطاعة قيادة الجيش األمريكي وال    با

مؤتمراتها الصحافية وتلفيق األكاذيب حيث باتت األمور واضحة تماماً مئات          

من جثث القتلى والتوابيت تصل يومياً إلى القواعد العسكرية األمريكية فـي            

منطقة الخليج ليتم تهريبها إلى المدن األمريكيـة ولـم يكـن باسـتطاعتهم              

ت وأصـبحت العربـات     االستمرار في مسلسل التهريب بعد تصاعد الهجما      

لى الطرق وفي الشوارع    العسكرية التي يتم تدميرها مشهد يومي واعتيادي ع       

  .العراقية 

إن تداعيات الموقف في العراق والكشف عن مسلسل التعذيب لألسـرى              

العراقيين هو دليل الفشل الكبير الذي لحق بـاإلدارة األمريكيـة ولـم يعـد               



 ١٩٤

لجرائم البشعة واإلرهابية التي تمارسها     باستطاعة الرئيس بوش التستر على ا     

  .قياداته العسكرية دون وجه حق

إن سلسلة الممارسات األمريكية واضحة ومكـشوفة منـذ اليـوم األول               

وحاالت التنكيل باإلنسان من أبسط ما تمارسـه عـصابات المـارينز وأن             

 المشهد الذي استفز مشاعر الرئيس األمريكي للتعذيب الذي يلحق باألسـرى          

العراقيين هو أقل مشهد تمارسه عصابات جيش اإلبادة والقتلة وتقترفه يومياً           

تلك العصابات بحق أبناء الشعب العراقي الـصامد فـي وجـه االحـتالل              

األمريكي ولكن الشيء الذي دفع الرئيس بوش إلى االعتراف رسمياً بوحشية           

اومـة  ممارسات الجيش األمريكي المحتل بالعراق هو تصاعد ضربات المق        

وجثث القتلى التي يتم تهريبها يومياً والكشف عن األرقـام الحقيقيـة لهـذه              

الجثث والطلب من قيادات الجيش بإرسال مركبات وآليات عسكرية جديـدة           

 المقاومـة   أيـدي للعراق بدالً من اآلالت الموجودة والتي تم تدميرها علـى           

  .العراقية

يجـري علـى األرض فـي       لقد كانت هذه التداعيات للموقف وحقيقة ما           

العراق تدفعنا إلى ضرورة توجيه التحية للمقاومة العراقية الباسلة التي تدافع           

  .عن الحق والكرامة العربية

إن صمود الفلوجة الرائع أمام قوات االحتالل وتلفيق األكاذيب وتـشويه              

الرأي العام وتضليله من قبل قيادات الجيش األمريكي فـي العـراق وكـأن         

المارينز األمريكي حققت انتصار وتوصلت إلى حلول بعدم اقتحامها         وحدات  

لمدينة الفلوجة حفاظاً على المشاعر اإلنسانية فهذا لم يعد مقنع للرأي العـام             

وان األساسي للهزيمـة    وما نلمسه من صمود ومقاومة أبناء الفلوجة هو العن        

هذا االنتـصار   لقد تحطمت أحالم األمريكان على أبواب الفلوجة ف       ،  األمريكية

البطولي الذي يحققه أبناء الفلوجة هو انتصار هـام وتـاريخي وسيـسجل             

  ..للفلوجة عبر التاريخ أنها هزمت الجيوش التي ال تهزم 



 ١٩٥

 أن تقـتحم    ١٦ أفبإمكان وحدات المارينز والدبابات األمريكية وطائرات          

ذين وقفـوا   الفلوجة ولكن على الجثث العراقية وبعد استشهاد جميع أبنائها ال         

ببسالة مدافعين عنها بكل شموخ وإصرار وتحدي ووفاء للشهداء والجرحـى           

إن الفلوجة التي حققت االنتصار المعجزة والتي كشفت القنـاع            .والمعتقلين

عن الوجه األمريكي الزائف بعد مضي عام على االحتالل األمريكـي هـي             

  .ي التي هزمت االحتالل اإلسرائيلنفس الفالوجة الفلسطينية 

إن االستمرار في مسلسل الكذب األمريكي لم يعد له ما يبرره في ضـوء                 

تصعيد الموقف وتلك التداعيات الخطيرة التي تشهدها الساحة العراقية ومـا           

يجب على الدول العربية إدراكه قبل فوات األوان أن تستجيب إلـى رغبـة              

رض العراقية من   الجماهير العراقية في دعم المقاومة والحفاظ على وحدة األ        

يست على طريقة المـارينز     التجزئة وإعادة حريتهم على الطريقة العراقية ول      

  .األمريكي

  
٧/٥/٢٠٠٤   
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  سراب السالم
  

  

استمرار العدوان اإلسرائيلي على شعبنا الفلسطيني واستمرار شارون في            

الحتمي حيـث    سياسة التسويف والمماطلة تدفع بالمنطقة إلى االنفجار         إتباع

تمارس عصابات المستوطنين سرقة األرض الفلسطينية فبدالً مـن تفكيـك           

المستوطنات عمدت سلطات االحتالل العسكري اإلسرائيلي علـى ممارسـة          

اء مستوطنات جديـدة    سياسة مصادرة األراضي ودعم برامج المستوطنين لبن      

  .في قطاع غزة 

ات اإلسرائيلية حيث تعمد    إن هذا المسلسل يعد نهج منظم تمارسه الحكوم          

إلى مصادرة األراضي إلفراغها من أصحابها األصليين وبالتالي تضرب كل          

  .الفرص المهيأة والمتاحة إلحالل السالم بالمنطقة

إن قيام شارون بالمصادقة على بناء مستوطنات ووحدات جديدة في قطاع              

سـرائيلية  غزة واعتزام حكومته بناء جدار عازل يحـيط بالمـستوطنات اإل          

بقطاع غزة تعد خطوة جديدة في المسلسل الهمجي اإلسرائيلي والذي يهـدف        

  .إلى احتدام الصراع واستمرار حالة العنف بالمنطقة

إن هذه الخطوات هي خطوات تدمر الثقة وأي فرص مـن الممكـن أن                 

تحيى عملية السالم فبعد مسرحية إقرار خطة شارون من حـزب الليكـود             

ائجها المعروفة مسبقاً بات شارون يمارس مصادرة األراضي        اإلسرائيلي ونت 

في غطاء حزبه وبهذا يدعم عملية استمرار االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة           

إن اللهاث وراء    .ودولي وتواطؤ أمريكي غير مسبوق    في ظل تخاذل عربي     

سراب السالم بات أمراً مخزي للعرب جميعاً ومجرد أوهام يعيشها الرؤساء           



 ١٩٧

وك العرب فباتت أوراق السالم محروقة وبات خيـار التـسوية خيـار          والمل

  .عاجز عن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني واألمة العربية

إن مسلسل االعتداء الهمجي على الشعب الفلسطيني في ظل المعطيـات              

السابقة وعدم القدرة العربية على اتخاذ أي موقف حازم لمواجهة الموقف أو            

لموضوع بجرأة أمام القمة العربية المزمع عقدها في تونس         حتى طرح هذا ا   

يعطي شارون وإدارة الرئيس بوش الفرصة لالستمرار في حملتهم العدوانية          

لقد أصبح استباحة الدم واالعتداء      ،لشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي   ضد ا 

ـ   على الشعب الفلسطيني أمراً عادياً ومألوفاً تتناقله وسائل اإلعالم           ل فـي ظ

  .حالة متردية يعيشها العرب 

إن الصمت العربي تجاه ما يحدث في فلسطين والعراق أصبح جريمة ال               

يمكن السكوت عليها وبات العرب يشاركون االحتالل جرائمه بحق الـشعب           

الفلسطيني واألمة العربية فهذا الحال العربي الرديء يمنح سلطات االحتالل          

ـ       صادرة األراضـي الفلـسطينية وبنـاء       الشرعية القانونية في اسـتمرار م

المستوطنات وجدار الضم والتوسع العنصري في ظـل تراجـع الـسياسة            

العربية وعدم تأثيرها ولو بشكل جزئي على مجريـات األمـور الـسياسية             

بالمنطقة وبما يتيح لشارون االستمرار في برامجه التوسعية وضمان إخراج          

اوض نفسه ويفاوض أركان    فصول مسرحيته الهزلية حيث أصبح شارون يف      

حربه ويفاوض الشعب اإلسرائيلي بدالً من مفاوضـة الـشعب الفلـسطيني            

وبذلك يسقط شارون خيـار الـسالم بالـضربة         .. وقيادته الشرعية المنتخبة  

القاضية ويستمر في مسلسل التصعيد الهمجي والدموي من اغتياالت للقيـادة           

 وهو المماطلـة والكـذب      الفلسطينية ومن طرح مشاريع بات هدفها واضحاً      

  .والمراوغة والتسويف

ويبقى المراهنة على إفشال هذه المخططات التصفوية الهادفة إلـى إذالل              

الشعب الفلسطيني وتركيعه تقع على عاتق أبناء هذا الشعب الذين يدفعون من            



 ١٩٨

لحمهم ودمائهم الزكية ثمن مواقف العزة والكرامة والشرف والفداء في زمن           

  !!بية والصمت المخزي الردة العر

  
١١/٥/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٩

  

  

  معركة كرامه جديدة ... الزيتون
  

  

ولم تدرك  .. م تستفيد بعد من تجارب الماضي     حكومة شارون االحتاللية ل      

أجهـزة  (ولم تـدرك بعـد      .. د ليبقى وينتصر  بعد بان الشعب الفلسطيني وج    

إراقة الدم الفلسطيني لـم يكـون       بان  ) خابرات العدو الشين بيت والموساد    م

سوى نور إلنارة الطريق لألجيال القادمة التي تؤمن بان الثورة هي الطريق            

  .الحتمي والوحيد لتحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

إن الهجوم الهمجي الذي استهدف المدن الفلسطينية في غزة هـو تعبيـر                

سرائيلية في المضي قدما تجاه الـسالم       واضح عن فشل حكومة االحتالل اإل     

وتعبير واضح أن شارون يريد الدم ويريد االستمرار في الحرب والعـدوان            

بحق الشعب الفلسطيني وتأكيد على أن خياراته قد فشلت فهو ال يريد سـوى              

المراوغة وأتباع سياسة الكذب والتسويف والمماطلة لالستمرار فـي إراقـة           

  .الدماء الفلسطينية

قد كانت ضربات المقاومة الفلسطينية عنيفة وموجعة لإلسرائيليين حيـث         ل   

  .. دفعوا ثمن باهظ نتيجة غبائهم وأقدامهم على تدنيس أراضي غزة

أن أبناء غزة يدركون بان حريتهم لم ولن ينالوها أال بالدم واالستمرار فـي              

واصـل  التضحية والفداء واإلباء واأليمان بحتمية االنتصار الذي يحقـق الت         

  .لي واإلبداع الوطني لنيل الحريةالنضا

لقد كانت تلك العنجهية اإلسرائيلية التي استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني             

واستخدام القوة لفرض العضالت واستعراض المواقف والتلـويح بالتهديـد          

باحتالل قطاع غزة وضرب واستهداف المدنيين العـزل وارتكـاب أبـشع            



 ٢٠٠

ضحيتها أكثر من أربعون شهيدا وثالثمائـة جريحـا         مجزرة إسرائيلية راح    

معظمهم إصابات خطرة وتدمير البنية النحتية من كهربـاء وميـاه وهـدم             

المنازل فوق رؤوس أصحابها تعبير واضح عن فشل حكومة شـارون فـي             

تحقيق برنامج االنسحاب من غزة حتى يدرك شارون وحكومته انـه عليـه             

لقيادة الفلسطينية فمتي يتخذ هذا القرار      الجلوس على طاولة المفاوضات مع ا     

  .بدال من استمرار حالة العنف وارتكاب وإراقة الدماء

أن غزة ستحرق األرض من تحت أقدام الغزاة المحتلين ولن يرى كل من                

يتطاول على غزة أال الموت وسيكون مصير الجنود اإلسرائيليون هو نفـس            

اومة والتصدي لالحتالل هو ما     مصير ما سبقوهم حيث االستمرار بنهج المق      

  .يمكله أبناء الشعب الفلسطيني في مثل هذه الظروف

لقد بات الخيار الوحيد هو خيار المقاومة وعلى أبناء الشعب الفلـسطيني               

حماية وطنهم وتعزيز لغة المقاومة وتحقيق االنتصار التاريخي عبر وحـدة           

المقاومـة الفلـسطينية    ن الضربات الموجعة للعدو ضربت      إ .الدم الفلسطيني 

واستمرارها بنفس المنهاج وبنفس الطريقة واألسلوب من شـانها أن تـشل            

حركة العدو وتشل قدرته على المناورة وتحقيق االنتصار التـاريخي مـن            

خالل الموقف الفلسطيني ووحدة الدم والصف والتصدي لقطعان المستوطنين         

  .طاع غزةولسياسة مصادرة األراضي واالستمرار في احتالل ق

ن اإلرهاب اإلسرائيلي المنظم الذي تمارسه عصابات شارون بحق أبناء             إ

الشعب الفلسطيني بالتأكيد سيكون مصيره الفـشل ولـن يـتمكن شـارون             

  .وعصاباته النيل منة صمود أبناء شعبنا وكسر أرادتهم التي لن ولم تقهر

حـروف مـن    ن التاريخ سيسجل لغزة الصامدة هذا االنتصار وسيكتب ب           إ

نور تلك القصص البطولية التي حققتها المقاومة الفلسطينية حيـث هزمـت            

الجيش الذي ال يقهر مفجرة دباباته التي يفتخرون بهـا عبـر الـصناعات              

العسكرية العلمية ومزقت جثث جنودهم الذين يعيشون في غـرور أعمـى            



 ٢٠١

أثبتـت أن   ولقنت قياداتهم درسا في المقاومة والصمود واإلرادة الفلسطينية و        

هذا الشعب هو شعب الجبارين شعب الشهيد فارس عودة الذي يؤكد دائمـا             

على حقه في العودة ألرضه وقدرته على تحقيق االنتـصار فـي أصـعب              

  .الظروف

إن ما حدث في حي الزيتون بغزة وما يحدث يوميا بمدينه رفح ومخيماتها               

كة ألكرامه لم ولـن     وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يؤكد بان معر       

النتصار تنتهي بعد واليوم يقاتل الفدائي الفلسطيني علي ارض وطنه محققا ا          

  .دفاعا عن أالمه العربية

  .إنها حقا معركة ألكرامه الجديدة التي يحق لنا إن نفخر بها عبر التاريخ

.. البطولة لهؤالء الذين يصنعون التاريخ      ..  النصر للمقاومة  ..المجد لشهدائنا 

ستمر راية الثورة حتى النصر ومن نصر إلى نصر وأنها لثـورة حتـى              ولت

  . النصر
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 ٢٠٢

  

  

  الرعب والدمار الدموي الشاروني 
  فاق تصور العقل البشري                                  

  

  

في ضوء تجدد العدوان اإلسرائيلي الهمجي واسـتمرار حالـة الخـوف               

 جيش االحتالل وتوتر العالقات الحزبية بداخل المجتمع        والرعب في صفوف  

اإلسرائيلي والطريق المسدود الذي وضع شارون نفسه فيه وتلك العنجهيـة           

والوقاحة التي يعيش فيها شارون وحالة الفوضى واإلرباك والتخبط السياسي          

لحكومة االحتالل تستمر فصول المؤامرة اإلسرائيلية السـتهداف اإلنـسان          

 صوره ويستمر مسلسل تهجير أبناء      أبشعني واستمرار االحتالل في     الفلسطي

  ..الشعب الفلسطيني والنيل من صمودهم

 االعتداء على األرض الفلسطينية ومصادرة المزيـد مـن األراضـي            إن   

وفرض سياسة االستيطان بـالقوة وتـصاعد أعمـال الـبطش واإلرهـاب             

ة ومسلسل تهجير دمـوي     اإلسرائيلي يدخل الشعب الفلسطيني في نكبة جديد      

متجدد مما يعكس حالة االحتالل ويكرس منهجية العدو في فرض الحـصار            

الظالم على هذا الشعب الذي يتطلع إلى إقامة دولته المستقلة على أراضـيه             

  ..وتقرير مصيره أسوة بشعوب العالم اجمع

 االحتالل اإلسرائيلي مستمر في عدوانه علـى الـشعب الفلـسطيني            إن   

ت دبابات االحتالل تقتحم المدن الفلسطينية مخلفـة وراءهـا الـدمار            ومازال

الشامل والكوارث اإلنسانية ومخلفة حالة من االحـتالل الممـنهج والمـنظم           

والذي يهدف في المحصلة النهائية إلى تكريس لغة العدو وفرض حالة مـن             



 ٢٠٣

عدم االستقرار في المنطقة وضرب أي تقدم من الممكن أن تحققه الـشرعية             

  .الدولية 

 النكبة الجديدة للشعب الفلسطيني هي نكبة مخطط لها مـسبقا وباتـت             إن   

حكومة شارون االحتاللية تعد برامجها وتعتمد على ممارسة الحصار علـى           

الشعب الفلسطيني الستمرار حالة االحتالل والتنكيل بهذا الشعب وحرمانـه          

  .لمن ابسط حقوقه غير معترفة بمسئوليتها عن هذا االحتال

 العدو اإلسرائيلي هو عدو منظم يرتكب المجازر كل يوم بحق الشعب            إن   

الفلسطيني المحروم من ابسط حقوقه اإلنسانية ويستمر في حـصاره الظـالم     

  .للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية

 مجازر االحتالل خلفت كوارث إنسانية فمن الذي يوقف هذا العـدوان            إن   

اول الشاروني على أبناء الشعب الفلـسطيني ومـن         ومن الذي يضع حد للتط    

يوقف حالة النكبة المنظمة التي يعيشها الشعب الفلـسطيني جـراء جـرائم             

من يوقف مثلث الرعب الدموي اإلسرائيلي الذي يتعمد قتل         .. حكومة شارون 

أبناء الشعب الفلسطيني ونسف المنازل على رؤوس أصحابها بدم بارد ودون           

  ..أي سمة إنسانية

 عدوان مـنظم ظـالم تمارسـه    وأصبحلقد فاق العدوان التصور البشري         

 شارون هو اإلرهابي األول الذي يمـارس أعمـال      وأصبححكومة االحتالل   

القتل والدمار مستغال الظروف الدولية وفارضا واقع مأساوي يعيشه شـعبنا           

ا لتي تفرضـه  الفلسطيني في ظل الدمار واإلرهاب والتنكيل بحقوق اإلنسان ا        

  .."القتلةجيش اإلبادة و"سياسات شارون وجيشه 

لقد كانت لغة شارون هي لغة القتل وبات اليوم العالم يقف صامتا تجـاه                 

وأصبحت المؤسسات الدولية تعـيش     .. جرائم الحرب االحتاللية الشارونية     

في أزمة حقيقية غير قادرة على تحقيق أدنـى متطلبـات الـدعم للـشعب               

ي مساندة حكومة االحتالل اإلسـرائيلي فـي جرائمهـا    الفلسطيني مستمرة ف  



 ٢٠٤

عبـر  .. وداعمة للسياسة اإلسرائيلية في عدوانها على الـشعب الفلـسطيني         

صمتها المخزي وعدم قدرتها على إصدار قرارات فاعلة من خـالل األمـم             

المتحدة ومجلس األمن الدولي لوقف العدوان اإلسـرائيلي وإدانـة مسلـسل            

ي ووقف النكبة الكبرى التي تلحـق األذى والـدمار          تهجير الشعب الفلسطين  

  .للحياة اإلنسانية الفلسطينية 
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 ٢٠٥

  

  

  معركة بغداد الكربى
  

  

لم يعد الوقت ممكناً إلسعاف قوات التحالف بقيـادة الواليـات المتحـدة                

راق بعـد   األمريكية أن تفرض إمالءاتها السياسية وهيمنتها المطلقة على الع        

حالة اإلحباط التي وصل إليها جنود قوات التحالف وقياداتهم العسكرية وحالة           

التخبط السياسي الواضح الذي لحق بالرئيس بوش بعد مـسرحية الفـضائح            

التي أعلنوا عنها في سجن أبو غريب ومسرحية أحمد الجلبي عضو مجلـس           

 بالجنود وبقـوات    الحكم الذي جاء إلى بغداد على ظهر دبابة أمريكية محاطاً         

لقد بات من الواضح بأن قـوات التحـالف سـتهزم أمـام إرادة               ..المارينز

  ..العراقيين الشرفاء الذين آمنوا بحرية عراقهم وصمدوا أمام الغزاة المحتلين

إن الخيار الوحيد أمام قوات التحالف اآلن هو االنسحاب الفـوري مـن                

عراقي العظيم مكانته فـي حفـظ       جميع المدن العراقية وأن يستعيد الجيش ال      

األمن وسيادته المطلقة على جميع أنحاء العراق ليبقى العراق وطناً موحـداً            

  ..قوياً في وجه جيوش القتل جيوش العدوان األمريكي

إن صمود بغداد اليوم بات أمر واقع والتحضير لخوض معركـة بغـداد                

زيمة في جيوش قـوات     الكبرى من قبل قيادات المقاومة العراقية وإلحاق اله       

التحالف وإجبارهم على الرحيل فوراً هو أساس خـوض معركـة الحريـة             

والكرامة والشرف التي يجب أن يخوضها العراقيون جميعاً وأن يتحدوا فـي          

  ..وجه االحتالل الغاصب

 حرية الشعب العراقي هي األساس لممارسة الديمقراطية بعيـداً عـن            إن   

ل التي باتت شعارات جوفاء ال يفهمهـا أحـد      العدوان وعن شعارات االحتال   



 ٢٠٦

وليس لها أي معنى سوى الهزيمة التي تلحق بجيوش االحتالل يومـاً بعـد              

  ..يوم

 إن االحتالل الذي يشن حرباً شرسة ضد العراقيين اليوم تنكـشف نوايـاه          

وتتبدد  أحالمه بعد سلسلة المعارك البطولية والهزيمة التي لحقت بـالرئيس            

بطه السياسي وعدم توازنه في العراق فهزيمة بوش باتت أمراً          بوش بفعل تخ  

حتمياً بعد أن صمدت العراق التي أضـعفت القـوة العـسكرية األمريكيـة              

وأظهرت ضعف قوات المارينز األمريكية وحقيقتهم وفضحت ممارسـاتهم         

  ..عبر العالم

إن االستمرار في العدوان األمريكي على العراق أصبح يشكل خطـورة              

 األمريكيـة أن تـستمر      لإلدارةى المستقبل األمريكي بالمنطقة وال يمكن       عل

  ..باحتاللها للعراق بهذا الشكل

إن بغداد التي تخوض معركة الحرية واالستقالل والـصمود هـي التـي                

تنتصر اليوم وتحقق هذا االنتصار التاريخي بفعل صمود العراقيين ورفضهم          

إن جالء قـوات االحـتالل هـو        .. دوانيةالتعامل مع االحتالل ومخلفاته الع    

الخيار الوحيد أمام إدارة بوش وليس هناك أي  شك بأن مخلفات االحتالل ال              

يمكن لها أن تستمر أو تنال من صمود العراقيين البطولي وإرادتهـم التـي              

  .هزمت أحالم األمريكان على بوابات بغداد الصامدة المرابطة عبر التاريخ

ريخ هو عنوان الصمود والبطولة وها هي العـراق اليـوم           لقد كان دائماً التا   

تحقق التالحم والقوة والعزيمة بفعل إرادة العراقيين وإصرارهم علـى نيـل            

حريتهم وتأكيدهم على خوض معركة الحرية من خالل الحفاظ على بغـداد            

عراقية عربية حرة بعيداً عن عنجهية االحتالل ومخلفاته التي باتت تعـيش            

  .ين الهزيمة واألخرىفي مستنقع ب

إن صمود بغداد اليوم والبطولية التي حققتهـا المقاومـة العراقيـة هـي                 

األساس في االستمرار لتحقيق االنتصار والتأكيد على حرية العراق وسـيادة           



 ٢٠٧

وهذا بالتأكيد ما تتضمنه رسالة المقاومـة الراقيـة         .. العراقيين على أرضهم  

ربـي ومـساندة كـل الـشرفاء        دعم الع الباسلة التي تتطلع إلي مزيد من ال      

جل خوض معركـة بغـداد      ألتتكاتف كل الجهود من     ، عبر العالم  واألحرار

  .ولتعيش بغداد عربية حرة ألي األبد وحني األبد  .. ألكبري
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 ٢٠٨

  

  

  رفح هزمت االحتالل
  

  

حقق االنتـصار   دائماً كانت الثورة هي صناعة الجماهير المناضلة التي ت           

بفعل االلتفاف الجماهيري حول الثورة وهذا بالتأكيد اليوم جسدته رفح عبـر            

رفح الفلسطينية صمدت ملتفة حول الثـورة        ..مسيرة نضالية عمدت بالدماء   

لقد حققت رفح صـورة رائعـة       ..الفلسطينية مؤمنة بأهدافها ومؤمنة بالنصر    

ـ         دو وأوقـف مخططاتـه     مشرفة من الصمود البطولي الرائع الذي أذهل الع

التصفوية وبدأت على الفور قيادات جيش االحتالل بوضع الخطـط إلعـادة            

النظر في عدوانهم حيث تصدي لهم  أهلنا  في رفح الذين أوقفوا  الـدبابات                 

 التـي   اإلسرائيلية بأجسادهم العارية متحدين العدوان ومنـددين بالمجـازر        

إلرهـابي األول شـاؤول     جيش المجـرم وا   .. ترتكبها عصابات جيش القتلة   

  ..موفاز

لقد حققت رفح صموداً رائعاً ومشرفاً وسجلت بأحرف مـن نـور تلـك                 

الوقائع النضالية الهامة في حياة شعبنا الفلسطيني حيث أثبتت رفـح للعـالم             

أجمع أنها صامدة ومرابطة ولن نركع أمام ضخامة العدوان وقد أكدت رفح            

تمر ألن الثورة التي صنعتها الجماهير      أن معالم الثورة هي التي يجب أن تس       

لقد هزم   ..هي ثورة من أجل نيل الحرية وتقرير المصير       .. هي ثورة الحق    

الدم الفلسطيني دبابات شارون مما دفع  قياداته لعقد االجتماعـات لتـدارس             

الموقف بعد الصمود البطولي الذي حققه أهلنا برفح الصمود وبعد خروجهم           

االحتالل ومتحدين قرارات حظـر التجـوال الـذي         إلى الشوارع متحديين    

فرضته سلطات الحكم العسكري  مؤكدين على صمودهم في وجه عصابات           



 ٢٠٩

إن رفح التي أوقفت العدوان وأذهلت جنود االحتالل هي          ..القمع اإلسرائيلي 

رفح التي قدمت الشهداء وأثبتت للعالم أجمع أن األرض أغلـى مـا يملكـه               

لحرية ثمنها الدماء وال يمكن ألي شخص أن ينـال          اإلنسان الفلسطيني وأن ا   

  ..اليوم من اإلنسان الفلسطيني

لقد اعتقد شاؤول موفاز رئيس أركان االحتالل وجيشه وكـذلك المجـرم               

عاشق الدماء سفاح مجازر صبرا وشاتيال أرائيل شارون أن عملياتهم فـي            

لية بـسهولة   قطاع غزة ستكون سهلة ومن الممكن أن تمر الدبابات اإلسرائي         

لقد فوجئ الجميع بصمود رفح وبوقائع       ..لتنال من جماهير شعبنا الفلسطيني    

حيـث  .. العمليات البطولية التي حققتها المقاومة الفلسطينية في غزة الزيتون        

وقفت دبابات االحتالل وكأنها في معركة حربية مخلفة الـدمار والخـراب            

الحتالل اإلسرائيلي وأوقفت   لقد هزمت رفح ا    ..وكأن المنطقة أصابها زلزال   

مخطط شارون ولجأ إلى المفاوضات بطرق ملتوية معتقداً أنه سـينجح فـي             

  ..تحقيق طموحه والقفز عن القيادة السياسية للشعب الفلسطيني

وإن مجـرد   ..  شارون أن معركته هي معركة فاشلة      اليوم يجب أن يدرك      

والخيبة والعار في جيش    التفكير في إعادة احتالل غزة يعني إلحاق الهزيمة         

االحتالل الذي يحاصر شعباً ال يمتلك سـوى اإلرادة والعزيمـة واألجـساد             

لقد بات  . العارية التي هزمت الدبابات اإلسرائيلية وأوقفت مخططات شارون       

الموقف واضحاً تماماً والرؤية ثاقبة بأنه ال يمكن أن ينال أي من كان مـن               

عب يتطلع إلى قيام دولته الفلـسطينية       صمود الشعب الفلسطيني وأن هذا الش     

المستقلة وتقرير مصيره والتأكيد على حريته والعيش بكرامـة بعيـداً عـن             

ممارسات اإلرهاب اإلسرائيلي المنظم ولغة العـدوان وفـرض اإلمـالءات           

  ..السياسية بالقوة المتغطرسة والعربدة االحتاللية التي بات من الواضح فشلها

واضح تماماً ويجب أن يدرك شارون أنـه ال يمكـن           إن العنوان الفلسطيني    

لفرض أي من الحلول السياسية بعيداً عن رمزية هذا الشعب وبعيـداً عـن              



 ٢١٠

الرئيس ياسر عرفات فعليه أوالً وأخيراً أن يذهب إلى المقاطعة فـي رام اهللا              

ويلتقي الرئيس ياسر عرفات ألن قوة السالم هي التي ستنتصر كما انتصرت            

  .حتاللرفح وهزمت اال

  
  ١/٦/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١١

  

  

  القمع العربي
  

  

بات الموقف العربي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية فـي األراضـي                 

الفلسطينية موقفا عاجزا وصامتا وغير قادر على تحقيـق أدنـى متطلبـات             

الواجب تجاه ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من دمار وتدمير للمنازل            

ق األذى المنظم من قبل جرائم االحتالل التي تمارسها حكومة االحتالل           وإلحا

 الموقف العربي الرسمي والشعبي بات في غياب عـن          إن .بزعامة شارون 

الساحة ولم نعد نشاهد أو نسمع على الفضائيات العربية مظاهرات التضامن           

مخابرات العربية من ضرب أي     مع الشعب الفلسطيني حيث تمكنت أجهزة ال      

مسبق إلقامة هذه المظاهرات ووضـع حـد لهـا وعـدم منحهـا               تحضير

يأتي ذلك في مرحلة يعيش فيها      .. التراخيص واعتبارها خارجة عن القانون    

الشعب الفلسطيني تحت وطأة االحتالل في ظل تصاعد الهجمات العدوانيـة           

  .وارتكاب المجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني

ومة شارون الوحشية وتلك المشاهد من الـدمار        لقد أعادتنا اعتداءات حك       

في حي الزيتون بغزة إلى وحشية الجيش اإلسـرائيلي الـذي أسـس علـى        

فالمشهد يكرر المشهد والمشهد يتكرر من اقتحام الدبابات   .. ممارسة اإلرهاب 

اإلسرائيلية للمدن الفلسطينية فهذا الدمار والتنكيل وهدم المنازل في اقل مـن            

مربع يعد جريمة بشعة و البد من معاقبة إسرائيل ومحاكمة          نصف كيلو متر    

إن إسرائيل التـي تـشن       .من ارتكب هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني      

عدوانها منذ ستة وخمسون عاما تواصل اليوم ومع دخول العام الجديد للنكبة            

عدوانها المنظم بنفس جيشها ووحداته العسكرية الهمجية وبنفس العقلية تقتحم          



 ٢١٢

لمدن الفلسطينية لتخلف الدمار الشامل وتفرض جو من الرعب واالمتهـان           ا

لحقوق اإلنسان الفلسطيني في ظل استمرار الصمت العربي على هذا العمل           

وفي ظل عدم القدرة الجماهيرية العربية على تنظـيم أي          . اإلجرامي المنظم 

و فعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني سواء علـى المـستوى الـشعبي ا            

النقابي فقد غابت المظاهرات التضامنية والنـدوات والمـؤتمرات المؤيـدة           

للشعب الفلسطيني مع ظهور شمس الديمقراطية األمريكية في الوطن العربي          

وبدت وكأنها مرحلة جديدة من استمرار القمع واإلرهاب الفكري والحـصار           

الت التي تسبق أي    التلويح باستخدام القوة وتلك االعتقا     الظالم لتلك األنظمة أو   

تحرك جماهيري عربي وفرض عقوبة السجن واإلقامة الجبرية على نشطاء          

التضامن مع الشعب الفلسطيني سوى استمرار لمسلسل القمـع اإلسـرائيلي           

المنظم وحركة االحتالل التي تمارسها مجددا حكومة شارون فـي فـرض            

تواطـؤ  خارطة جديدة تمليها سياسات الشرق األوسط األمريكي فـي ظـل            

عربي وعدم القدرة العربية على تمرير مشروع قرار عربي يـصدر عـن             

القمة المزمع عقدها في تونس يدعم الشعب الفلسطيني ويـوفر االلتزامـات            

والتعهدات المالية التي من شانها تعزيز صمود أبنـاء الـشعب الفلـسطيني             

رة وتخفيف الظلم اإلنساني الواقع عليهم في ظل اشـتداد الهجمـة المـسعو            

والدموية التي تمارسها حكومة شارون بكل دقة وتخطيط مـسبق وممـنهج            

  ..يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإذالله

  
٣/٦/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  



 ٢١٣

  

  

  “سي آي إيه•حكومة الـ 
  

  

مسرحية إخراج فصول الحكومة العراقية الجديدة التي أعلن الرئيس بوش             

مالة إلـى درجـة     الخيانة والع عن دعمه لها باتت حكومة تغرق في مستنقع         

لم يكن يتصور المواطن العربي بكـل مأسـاته التـي            ..يشمئز لها اإلنسان  

يعيشها أن تتحول الديمقراطية األمريكية التي وعد بها البيت األبـيض بـأن             

تتعالى أصوات األمريكان وأن يكون التواطؤ والخيانة إلى درجـة رهيبـة            

ع العرب إلى أكبر عملية تنكيـل       يصعب على اإلنسان أن يتخيلها حيث خض      

بحقوقهم عبر التاريخ بعد إعالن بريمير عن تعيين الحكومة الجديـدة فـي             

  ..تواطؤ دولي مخزي فاق تصور كل النظم الديمقراطية واإلنسانية 

إن تعيين حكومة عراقية ورئيس للجمهورية في العراق أمر طبيعي فـي               

الحكومة بهذه الوقاحة فهو أمر ال      ظل العدوان األمريكي ولكن أن يتم إخراج        

يتصوره البعض وال يمكن للمواطن العربي المغلوب على أمره أن يستـسلم            

لقد كان التاريخ دائمـاً      .لألمر الواقع بهذه الطريقة المذلة والمهينة والمخزية      

حليف الجماهير المناضلة ومهما تعالت أصوات الديكتاتورية ال يمكن لهـذه           

 تريد أو تنال من صمود وإرادة جماهير تتطلـع إلـى   األصوات أن تحقق ما 

إن أمريكا تريد أن تـسوق المـواطن         ..الحرية واالستقالل وتقرير المصير   

العربي كقطيع من األغنام فالرئيس بوش يتصور نفسه في مزرعته يمارس            

هواية رعي األغنام وعلف األبقار فهو ال يدرك بعد أن هذه الممارسات التي             

  وتكابرت ووصلت إلى العظمة فإنهـا      الم العربي ومهما تعالت   يقودها في الع  

ستنهار ألن إرادة الشعوب ستبقى هي األقوى والتي ستنتصر يوماً رغم أنف            



 ٢١٤

إن حكومة ال سي أي أيه في العراق هي حكومة خارجـة عـن               ..األعداء

القانون وال يمكن ألمريكا أن يكون لها الحق في تعيين رئـيس دولـة وأن               

 ووزراء ودولة بقرار أمريكي وال يمكن أن يكـون هنـاك أي             تشكل حكومة 

  ..حق ألمريكا أن تمحو تاريخ شعب 

إن أمريكا باتت اليوم تتعامل مع نفسها وكأنها تمتلك كل شيء بمعزل عن                

رغبة المواطن العراقي وإرادته التي غيبت تماماً وقمعت ومورسـت بحقـه            

  ..أبشع أنواع التنكيل 

حكومة العراق بهذه الطريقة يكون أبـشع بكثيـر مـن           إن قرار تشكيل       

قرارات الحرب نفسها وتلك الوقائع التي أشهرها سجن أبو غريـب فـاليوم             

أمريكا تمارس التنكيل بشكل جماعي بجميـع العـراقيين وبـوش يـسوق             

العراقيين كقطيع الغنم غير مبال بأي نتائج أو حقائق تذكر في ظـل هيمنـة               

  .استطاعة أحد أن يتصورها لم يكن بوغطرسة وعربدة

  
٧/٦/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٥

  

  

   القادماالستشهادي انتظروا
  

  

الجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي في نابلس وبيت حانون تؤكـد              

 الحقيقة التي تحاول أطراف عديدة التغاضـي عنهـا، فـي            إلىاآلن مجددا   

وليس التحرك  ،  لتدميرنية نحو التصعيد والقتل وا    الحديث عن الوجهة الشارو   

السياسي بخطط وهمية هدفها إعطاء مزيد من الشرعية لجرائمـه وفـرض            

الحقائق االستيطانية على األرض فمنذ إن أعلن عن خطة السالم الـشارونيه            

 التـي طالـت   اتواالجتياحقام شارون بعملية تصعيد واسعة من االغتياالت     

 ولـم يكـن أخرهـا       ي،رنتيسعبد اهللا العزيز ال    والدكتور ،حمد ياسين أالشيخ  

سكرية في نابلس، وقد شهد العـالم       جريمة نابلس ضد قادة اذرع المقاومة الع      

جمعه عمليات التدمير الواسعة التي قام بها في رفح وحي الزيتون وغيرها            أ

من أحياء قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والتي كان أخرها إعادة احـتالل             

ارونية األخيرة كما فـي كـل تحـرك         بيت حانون وقد استمرت الجرائم الش     

 ورام اهللا فلـم يكـد       أبيـب  تـل    إلىمصري مع زيارة اللواء عمر سليمان       

يغادرهما حتى اجتاحت قواته نابلس وفرضت حظر التجول وأخذت تمارس          

ليكون ذلك الجواب    ، وتهدم المنازل اآلمنة بالصواريخ    العقاب الجماعي وتقتل  

مطالبـة بوقـف االغتيـاالت       ال العملي لشارون على المواقـف المـصرية      

 مسلـسل   إلـى وبداية النهاية للتحرك المـصري فـي عـودة           ،وتصعيدها

  .السيناريوهات الرافضة للتعامل مع خطط السالم الدولية

الفعل الشاروني على األرض هو الحقيقة السياسية الوحيدة وما عداها من              

ومن يتعامـل    ،فعالونه عامال مساعدا لتغطية األ    كالم في السياسة ال يعدو ك     



 ٢١٦

 نفـسه ،    إال له موقف سياسي يملك الجواب ال يخـدع          أنمع شارون على    

فتاريخ شارون ومواقفه السياسية واضحة في محاصرة الشعب الفلسطيني في          

كانتونات بعد استالب األرض الضفة الغربية والتخلص من العبء الـسكاني           

ن في مواقفه السياسية    من يتعامل مع شارو    .الفلسطيني من ناحية ديمغرافية     

الخارقة إنما يساعد في إقرار الحقائق التي يفرضها على األرض وال يملـك             

اليوم باتـت بيـت حـانون تحـت         . إال الصمت إزاء جرائم القتل والتدمير     

.. االحتالل فمن يتقدم ليتوسط عند شارون إلنهاء االحتالل عن بيت حـانون           

نون أم سنمضي في التفاوض     هل سنفتح ملفات جديدة للتفاوض علي بيت حا       

علي إنهاء االحتالل من األراضي الفلسطينية احتالل بيت حانون ليس له إال            

تفسير واحد هو إن شارون وحكومته يرفضون السالم ويرفضون االعتراف          

بان المقاومة الفلسطينية قادرة علي الصمود وتوجيه ضربات موجعة لجيش          

عدوانه علي الـشعب الفلـسطيني أن       العدو اإلسرائيلي طالما انه مستمر في       

الحقيقة الواضحة اليوم إن بيت حانون تحت االحتالل وسيـستمر العـداون            

  .الظالم علي الشعب الفلسطيني رغم كل النداءات الدولية

في ضوء تلك الجرائم اإلسرائيلية وتواصل العدوان على شعبنا نبقى أمام              

جماهير شعبنا والقوات الضاربة     إنحقيقة راسخة في العقلية الفلسطينية وهي       

وقوى المقاومة تمتلك الرد على جرائم شارون وحكومته في الوقت والمكان           

 عبر تقاريرهم على    االحتاللالمناسب وهذا األمر حذر منه رجال مخابرات        

 ينتظـر   أن المقاومة تمثل في نهجها تـوازن الرعـب فعلـى شـارون              أن

انه وتطاوله على بيت حانون الوطن       القادم وان يتحمل نتائج عدو     االستشهادي

  .الفلسطيني الغالي

  
٦/٧/٢٠٠٤   

  

  



 ٢١٧

  

  

   األمدةاملعركة الفلسطينية ضد اجلدار معركة طويل
  

  

 أعلنـت   ،  عاما مـضت  ٥٨ في واحد من أهم قراراتها التاريخية علي مدي        

 الـذي تبنيـه حكومـة        ، محكمة العدل الدولية عدم شرعية الجدار العـازل       

 ودفـع تعويـضات ألبنـاء الـشعب          ،  وطالبت بإزالته   ،سرائيلياإلاالحتالل  

 ودعـت    ،  الذين تعرضت أراضيهم للمصادرة بسبب هذا الجدار        ، الفلسطيني

 واالمتناع عن تقديم أي عون إلسرائيل فـي          ، كل دول العالم إلي العمل ضده     

لق  ورفضت المحكمة ادعاء حكومة االحتالل أن الجدار يأتي من منط           ، إقامته

 إنهم اقتنعـوا بـأن الجـدار         ، وقال قضاة المحكمة في الهاي      . الدفاع الذاتي 

 ويستبق ترسيم الحـدود المـستقبلية بـين          ، يفرض أمرا واقعا علي األرض    

   . إسرائيل والدولة الفلسطينية المنتظرة

 ومن هـذا المنطلـق رحبـت القيـادة           ، إن هذا القرار هو حكم تاريخي        

، بـالرغم    للدبلوماسية الفلسطينية  ار واعتبرته انتصارا كبيرا     الفلسطينية بالقر 

 بأحقيـة الـشعب     االعتـراف من التنكر الدولي للحقوق الفلسطينية وعـدم        

ظل هـذا كلـه رفـضت        وفي  ،   السيادة علي أراضية   وممارستهالفلسطيني  

بيد   متحديه قرارات الشرعية الدولية  وقالت وعلي لسان ال          ،إسرائيل الحكم   

 وأنها ال تلتزم بأي رأي غيـر         ،  العدل اإلسرائيلي أنها ستتجاهل القرار     وزير

 »ضـمنيا «بيد المحكمـة      واتهم ال   ، الذي أصدرته المحكمة العليا اإلسرائيلية    

 الـذين   ،  حيث قال إن معظم قضاتها من األوروبيـين        باالنحياز ضد إسرائيل  

ستخالص النتـائج القانونيـة      إن ا   . يتبنون موقفا معاديا للسياسات اإلسرائيلية    

 والتوصل إلـي نتيجـة      دوليا باستثناء القاضي األمريكي    لخمسة عشر قاضيا  



 ٢١٨

مفادها إن  الجدار بمساره ونظامه الحالي ينتهك بشكل خطيـر عـددا مـن               

 إنما يعبر عن     حقوق الفلسطينيين المقيمين في األراضي التي تحتلها إسرائيل،       

اي  الذي جاء بعنـوان اآلثـار القانونيـة          أهمية  القرار الدولي لمحكمة اله     

المترتبة علي بناء الجدار العازل في األراضي الفلسطينية المحتلة كما يعبـر            

عن وحدة القضاة في صياغتهم لقرار المحكمة باستثناء القاضي األمريكـي           

الذي تجاهل صفته القانونية في المحكمة وعبر عن موقـف إدارة الـرئيس             

 في محكمة الهاي    وحكومتهوكان ممثال لشارون     ئيل  بوش المنحاز إلي إسرا   

ال يمكـن تبريرهـا      أن هـذه االنتهاكـات اإلسـرائيلية         التي توصلت إلي  

    . بالضرورات العسكرية أو متطلبات األمن القومي أو النظام العام

لقد باتت السياسة اإلسرائيلية سياسة مدمرة وأن استمرار إسرائيل ببنـاء              

 وحريتهم في البحث عن      ، ة الشعب الفلسطيني في الحركة    الجدار ينتهك حري  

 وبالتالي يعتبر خرقا لكل      ،  والحصول علي الخدمات التعليمية والصحية      ، عمل

المعاهدات الدولية التي صدرت عن مجلس األمن والجمعية العامـة لألمـم            

قـانون   و  ،  يشكل خرقا لاللتزامات اإلسرائيلية أمام القانون الدولي        و المتحدة  

 والتي تضربها إسرائيل بعرض الحائط في ظل دعم أمريكي           حقوق اإلنسان 

   .وانحياز إدارة الرئيس بوش لحكومة شارون القمعية 

لقد بات من المهم أن تتدخل األمم المتحدة لتبحـث الخطـوات الواجـب                 

 وأخـذ رأي     ، اتخاذها إلنهاء الوضع غير المحتمل الناتج عن بنـاء الجـدار          

وفي ظل استمرار إسـرائيل بانتهاكاتهـا لحقـوق           . ة بعين االعتبار  المحكم

اإلنسان الفلسطيني وفي ظل الصمت العربي الغير محتمل علي ممارسـات           

 المهم أن تدرك األنظمة العربية إن الجدار لم يكـن علـى             بات من يل  إسرائ

، بل هو جدار سياسي يهدف إلى رسم الحـدود المـستقبلية            »أمنياً«اإلطالق

  .ولة الفلسطينيةللد
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وبات من الواضح إن بناء الجدار لم يكن  حدث عـادي بتـاريخ الـصراع                

العربي اإلسرائيلي بل كان  الحدث  األبشع ضمن ممارسات االحتالل منـذ             

، وأننا نستهجن ونستغرب من الموقف العربي الرسـمي الـذي بـات              ١٩٦٧

ـ             تنكار يتنكر لحقوق الشعب الفلـسطيني وحتـى أسـلوب التظـاهر واالس

إن المعركـة   .  تعد موجودة فـي الـشارع العربـي         لم االحتاللللممارسات  

الفلسطينية ضد الجدار هي معركة  طويل األمد، وليست مرهونة بأي قـرار    

ال لمحكمة محلية إسرائيلية أو دولية، إنها معركة ذات تحرك جماعي وشعبي          

الجـدار الـذي    تتطلب حشد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لهدم هـذا          

  .يتلوى كالثعبان في باطن األراضي الفلسطينية

  
  ١٠/٧/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٠

  

  

  حىت ال تضيع احلقيقة
  

  

ئيـل شـارون، جلـسة      ااإلسـرائيلي، أر  أستهل رئيس حكومة االحتالل        

 بالتعقيب على األحداث األخيرة في السلطة الوطنية        »األحد«، صباح   حكومته

تثبت عدم وجود شريك للعمليـة الـسياسية فـي          "نها  الفلسطينية، حيث قال إ   

ن المتتبع لمجمل اإلحداث التي جرت فـي قطـاع غـزة             أو ".الجانب اآلخر 

يري إن القيادة السياسية واألمنية في إسرائيل واكبت عن كثب، تلك اإلحداث             

على الساحة الفلسطينية في اليومين األخيرين من تدهور لألوضاع في قطاع           

ا السياق راقبت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  وتناقلت في اهتمام          وفي هذ ،  غزة

بالغ على خلفية المستجدات على الساحة الفلسطينية أسماء الشخصيات التـي           

 الشخـصيات    هـذه يمكن أن تستبدل قريع في رئاسة الوزراء، وفي مقدمـة           

  . وجبريل رجوب،محمد دحالن

ائيلية أن الرئيس ياسر عرفات     من ناحيتها اعتبرت األوساط األمنية اإلسر        

وأضـافت  . يواجه اآلن أوضاعا  قد تكون األصعب في حياتـه الـسياسية           

المصادر األمنية أن الحديث ال يدور عن جدل داخلي في الـسلطة الوطنيـة              

الفلسطينية فحسب، بل يتعداه إلى المجتمع الدولي واالنتقادات الموجهة مـن           

 »تاريا رود الرسن  «د  ان أخرها انتقا  قبل مصادر أجنبية لنهج عرفات، وقد ك      

من هنا ومن خالل تلك الفصول       .مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط       

التي هندستها أوساط المخابرات اإلسرائيلية في جهازي الموساد والشين بيت          

نتوقف لنسلط الضوء علي ألمشكله األساسية في الصراع العربي اإلسرائيلي          

نسبة لمفهوم األمن الفلسطيني توفير الحمايـة لـشعبنا         وهي األكثر أهمية بال   
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ورفع الظلم عنة والتحرر من االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية فيتضح لنا و            

ندرك حجم المؤامرة اإلسرائيلية الكبرى للنيل من صمود شعبنا وإصـراره           

  . بعيدا عن األحالم اإلسرائيليةمصيرهعلي نيل حقوقه الشرعية وتقرير 

، مـن عمليـات     ١٦/٧/٢٠٠٤يوم الجمعة الموافق    المؤسفة  نت اإلحداث   لقد كا 

واطنين أجانـب شـهدتها     االختطاف والتي استهدفت مسئولين فلسطينيين وم     

، كما وتواصلت مظاهر حالة االنفـالت األمنـي، بمهاجمـة           محافظات غزة 

مسلحين لمقر االستخبارات العسكرية في خانيونس، هي إعمـال وأحـداث           

 يـدرك حجـم     انون يستنكرها كل فلسطيني مخلص شـريف      خارجة عن الق  

 في سياق حالة التملمـل والتـذمر التـي          ، والتي جاءت  المؤامرة اإلسرائيلية 

  .تشهدها الساحة الفلسطينية

 لقد بات من المهم اليوم إقرار مبدأ المساواة أمام القـانون، بمـا يـضمن                 

على القانون،  التعدي  تطبيق سيادة القانون وفرض هيبته، وعدم التهاون أمام         

حماية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان، وتعزيـز شـعور         ويجب العمل علي    

المواطن باألمن، واالرتقاء بأداء السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يمكنها مـن           

لكبيـرة التـي    في ظل المـشكالت ا    بواجباتها تجاه المواطن، وخاصة     القيام  

سرائيلي المتواصل علـى األراضـي      ، جراء العدوان اإل   يعانيها أبناء شعبنا  

  .الفلسطينية، وانتشار ظاهرتي الفقر والبطالة

وفي ظل ذلك يجب العمل بإقرار مبدأ الفصل بين السلطات، بما يـضمن                

تفعيل دور المجلس التشريعي، وتفعيل دور القضاء وفـتح ملفـات الفـساد             

صالح وتفعيل  اإلداري والمالي ومحاسبة المسئولين عنها، وتفعيل برنامج اإل       

مبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع القضايا العامة وفي مختلف أعمـال            

لقد بدأ المخطط اإلسرائيلي للنيل مـن الـسلطة         . السلطة الوطنية الفلسطينية  

 حيث عمدت   أوسلوالوطنية الفلسطينية وأجهزتها األمنية بعد تعثر مفاوضات        

علي تدمير البنية التحتية ألجهزة     حكومة االحتالل وأجهزة األمن اإلسرائيلية      



 ٢٢٢

 لعملية تدمير متعمـد مـن جانـب         ن الفلسطينية والتي تعرضت بالفعل    األم

ويبدو  ، ٢٠٠٢القوات اإلسرائيلية منذ تنفيذ ما سمي بعملية السور الواقي عام           

واضحا إن أجهزة مخابرات االحتالل وحكومة شـارون يريـدون  اآلن إن             

الفلسطينية غير قادرة على حفظ األمن والنظام       يصور للعالم إن أجهزة األمن      

 شهداء جنين وكل القوى      وكتائب ىقصألولذلك علي كتائب شهداء ا    ، ي غزة ف

إن يفوتوا على شارون وحكومته هذه الفرصة، لقد بات من المهـم            المقاومة  

الفوضى األمنيـة،    الوحدة ألوطنيه وتجاوز المحنة و     رص الصفوف وتعميق  

 هـذه  رجل واحد و قلب واحد خاصـة وان مخطـط            وان يقف الجميع وقفة   

المؤامرات تأتي في ظل اشتداد الهجمة اإلسرائيلية علي شعبنا وما يهدف منه            

االحتالل اإلسرائيلي هو إشعال  فصول حرب أهلية فلسطينية تمزق وحـدة            

إمام العالم على أنهم غيـر      ني وتظهر أبناء الشعب الفلسطيني      الصف الفلسطي 

  .ولة مستقلة لهم وأنهم مجرد إرهابيين جديرين بتأسيس د

  
١٩/٧/٢٠٠٤   
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  حرم عليكم الدم الفلسطيني
  

  

البندقية الفلسطينية التي تطلق    .. فلسطيني محرم على الدم الفلسطيني    الدم ال    

الرصاص باتجاه فلسطيني هي بندقية عميله خائنة خارجـة عـن اإلجمـاع             

 باتجاه فلسطيني هي يد عميلة خائنـة        واليد التي تطلق الرصاص   .. الوطني  

.. مأجورة، ومن يحرق مؤسسة فلسطينية فهو يشعل الفتنة والعمالة والخيانة         

وكل من تسول له نفسه العبث والتخريب بمقدرات شعبنا بحجـة اإلصـالح             

ومحاربة الفساد فهو يعبث في األرض فساداً ويعيش في مستنقعات الخيانـة            

 األمنية الفلسطينية بأن اليد الفلسطينية التي تطلـق      لقد علمتنا التجربة  . والعار

لى أيدي رجال الموساد والشين     الرصاص باتجاه فلسطيني تكون يد دربت ع      

 بقصص العمالء الذين تدربوا في أروقة       مليء، وملف األمن الفلسطيني     بيت

يشوا في مستنقع العار والخيانـة      الشين بيت حيث ارتضوا على أنفسهم أن يع       

ستهجن أن تقوم زمرة مارقـة      نستغرب ون  .وا تعليمات أسيادهم    ن يمارس إو

والحال وصل  ، استخدام القوة من أجل فرض نفوذهم     بالتهديد والتلويح ب  عابرة  

مراكز الشرطة وإطالق الرصاص على الشرفاء من أبناء األمن         بهم القتحام   

ـ             ي الوطني واألجهزة األمنية هذه العيون الساهرة التي تقدم للوطن كل ما ف

أن المؤامرة باتت مكشوفة  فما يجـري         ..قيق األمن واالستقرار  وسعها لتح 

بدأ به زعيم عـصابة   الصهيوني الذي    استكماال للمشروع األمريكي   هو   بغزة

 شـارون  أرائيلالبيت األبيض الرئيس جورج بوش دعما للمجرم واإلرهابي   

مـالءات  اإلرئيس الوزراء اإلسرائيلي لعزل القيادة الفلسطينية التي رفضت         

موضوع حق يراد منه باطل ينفذ عبر أدوات محلية         إن الفساد    .واإلغراءات
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على مراكز الشرطة والـسلطة       لشعبنا باستعراضات وإطالق النار    معروفة

الجهـة  لتي يمارسها عدونا كل لحظة و أن        متجاهلة االحتالل واالغتياالت ا   

جهـات  أنهـا   . .شعبناالتي تقوم بهذه األعمال باتت معروفة لدى كافة أبناء          

قاومة االحـتالل  مشبوهة ال تنتمي إلى المقاومة ونهجها المتعارف عليه في م 

العبث  لقد ارتضت فئة ضالة خارجة عن القانون تمارس          .والدفاع عن شعبنا  

الرصاص علي المناضل الفلسطيني نبيل عمرو      والتخريب هنا وهناك إطالق     

لتقطع .. تنه قي محافظات الضفة   ل نار الف  وأقدمت في محاوله لتصفيته إلشعا    

اليد التي أطلقت الرصاص علي النائب الوطني الكبير نبيل عمرو ألنها يـد             

أنها تريد أن تشعل فتيـل الحـرب        .. عميلة خائنة ومأجورة تستحق الموت    

األهلية لتمارس دورها في زعزعة األمن واالنقالب علي السلطة الوطنيـة           

ل وما تمارسه عصابات الخيانة والعار مـن        الفلسطينية فهذا ما يريده االحتال    

هام لجان المقاومة الشعبية ومهام كتائـب        إن م  ..عمالء الشين بيت والموساد   

شهداء األقصى وكل القوي واألجنحة العسكرية كانت مهام مقدسة وسـتبقي           

رسالتها واضحة لن يشوهها احد أو ينال منها كائن من كان إن هذه المرحلة              

الم تتطلب يقظة شعبنا وان يتحمل الجميع مسؤوليته فـي          بكل ما تحمله من آ    

التصدي لخفافيش الظالم ولقطع اليد التي تمتد لتنال من إنجـازات ثورتنـا             

إن العدو وأجهزة مخابراته غنوا فرحاً بعد أن أقـدمت مجموعـة             .السياسية

وغنـوا  .. مكاتب أجهزة األمن الوطني في رفـح      خارجة عن القانون بحرق     

وتـشدقوا النـصر بعـد أن     ..  اختطفوا مجموعة من الفرنسيين    نفرحاً بعد أ  

احرق مركز الشرطة في الزوايدة وفتحوا الطرق ووضعوا كـل إمكانيـاتهم          

اإلعالمية لخدمة الفتنة وإشعال نارها حتى يحرق لهيبهـا الـوطن والحلـم             

الفلسطيني الواعد وابتسامة طفل يقف على بوابات المخيم وينتظر العودة إلى           

ومـن  .. لقد كانت الثورة الفلسطينية هي ثورة شعب ثائر مناضـل          .نفلسطي

يقدم التضحيات من اجل  فلسطين ومن يحمل روحـه علـى كفـه لينـال                
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ومـن يـصنع    .. ومن يصنع االستبسال  .. لم يطلب الثمن لشهادته     .. الشهادة

الرجولة هي تلك المواقف التي صنعها هؤالء الرجال في مواقـف مـشرفة             

اريخ وكانت نبراساً تنير الطريق لألجيال الفلـسطينية فمـن          امتدت عبر الت  

الشهيد أحمد موسي سالمه إلى الشهيد ماجد أبو شرار إلـى الـشهيد كمـال             

عدوان إلى الشهيد كمال ناصر إلى الشهيد صبحي أبو كرش إلـى الـشهيد              

رحلة طويلة مع الشهداء قافلة تمتـد       .. خليل الوزير إلى الشهيد فارس عودة     

ليتكامل .. اد الوطن لتكتب اسم فلسطين عاليا خفاقاً في عنان السماء         على امتد 

الوطن الفلسطيني وليستمر العطاء الفلسطيني فـي أروع صـورة ولتكـون            

.. لتكون فلسطين هي الحـضن الـدافئ        .. فلسطين هي الدولة التي نحلم بها     

  .حيث يحضننا جميعاً

ـ  .. لقد كانت البوصلة دائماً تتجه صوب الوطن       وعرفنـا  .. سطينصوب فل

 دائمـاً   .. ولكننا لم نعرف  الهزيمة أبـدا       مرارة اليأس وتجرعنا آالم الغربة    

كانت فلسطين هي هدفنا والوطن هو عنوان رحلتنا ، هكذا كنا فلـسطينيون             

اً حرف  فلسطين التي كبرت بنا والتي تعلمنا حروفها حرف       .. بالمعني والحقيقة 

ع يوماً ولم تعرف الـذل والعـار        ولم تعرف الخنو  ..لم تعرف الهزيمة يوماً   

.. حملة األمانـة    فلسطين التي تلقنا حروفها كبرت معني فرحاً ألننا         .. يوماً

عنوان لحماية الوطن وحماية    .. وألننا عنوان لهذه المرحلة   .. وألننا األوفياء 

عنوان لحمايـة الفكـرة     .. الثورة وحماية الجرح الفلسطيني الذي ينزف دماً      

نـستحلفكم بـدماء    .. اية تلك المفردات التي تصنع غداً       وحماية الدولة وحم  

نستحلفكم بدموع أمهات شـهدائنا     .. الشهداء نستحلفكم بآهات وعذابات أسرنا    

بان تحافظوا وتحموا مسيرتنا وان تفوتـوا الفرصـة علـى كـل الخونـة               

المأجورين الذين يحاولون النيل من إصـرارنا وأرادتنـا وعزيمتنـا علـى             

إننا نرفع صوتنا عالياً في عنان السماء        ..حتى تحقيق النصر  االستمرار قدماً   

حضن الدافئ الذي طالما عـشنا      هي ال .. لتكون فلسطين هي حاملة جروحنا    
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.. والسماء غاضبة .. ر ألماً اليوم فشجر الزيتون يبكي     إن الوطن يعتص  ،  هبدفئ

.  .جـسدنا ، الن نار الفتنة هدفها أن تحـرق         واألطفال الرضع يبكون غضباً   

تحرق كـل شـيء     .. تحرق يومنا القادم  .. وتحرق حلمنا .. تحرق فلسطيننا و

كيف لنا أن نبقـي     .. ، فكيف لنا أن نكون وخانيونس تحرق      جميل في حياتنا  

لكننا نقول إن   .. حرقوا الوطن ويريدون حرقنا اليوم    لقد  .. وبيت حانون تنهب  

حمـاة  فلسطين التي انتصرت دوماً ستبقي هي المنتصرة وان رجال فلسطين         

فلسطينيتنا وحماة قرارنا الوطني المستقل لقادرون اليـوم علـى وأد الفتنـة             

وتعرية الجبناء وكشف الحقيقة وحماية الثورة واالستمرار فـي االنتفاضـة           

  .حتى النصر

ال لـن يمـروا هـؤالء       .. لن يمروا هؤالء الجبناء   .. ال لن تمر المؤامرة      

سـتبقي  ..  هي القلب النـابض     الجراح ودوماً  ستبقي فلسطين فوق  .. الخونة

  .وطنا لمن يستحقها .. وطنا لألحرار والشرفاء.. فلسطين وطن الشهداء

  
٢٤/٧/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٧

  

  

  ال لالحتواء.. ال للتبعية .. ال للوصايا 
  

  

عندما ينكشف الزيف اإلسرائيلي وتبدو األكاذيب والخـدع اإلسـرائيلية              

ية والتي ال يمكن أن يتجاهلها أي مـن         واضحة تماماً تكون الحقيقة الفلسطين    

كان واضحة تماماً فهذا ما أراده األخ القائد العام الرئيس ياسر عرفات أبـو              

عمار من خالل كلماته الواضحة والصريحة والحريـصة علـى المـستقبل            

 تعبر عن حقوق شعبنا     إستراتيجيةالسياسي في المنطقة وعلى رسم سياسات       

ريـة ومـساواة وعـدل وأمـن        نا بالعيش بح  وعدالة قضيتنا وتؤكد على حق    

أن صياغة التاريخ تطلب شجاعة وقوة وإيمـان راسـخ بعدالـة             ..وازدهار

الموقف وقوته وصالبته وهذا عبر عنه الرئيس ياسر عرفات مـن خـالل             

توجهاته إلنصاف شعب فلسطين وضمان صالبة موقفه وقوة خطابه السياسي       

ق الفلـسطيني   ح ال لمبني على قوة  الذي يعبر عن مشروع السالم الفلسطيني ا      

ضارة والتاريخ والقـيم    حوصالبة الموقف العظيم لشعب فلسطين صاحب ال      

  . ة النبيلة الخالقةاإلنساني

إن المواقف التاريخية يصنعها أبطال ورجال حكمـاء وعظمـاء وهـذا               

الخطاب السياسي الهام والحريص على المستقبل السياسي الفلسطيني يـأتي          

د الهجمة اإلسرائيلية شراسة والظلـم الواقـع علـى الـشعب            في ظل اشتدا  

الفلسطيني ومحاولة االحتالل اإلسرائيلي لتزوير التـاريخ وقلـب الحقـائق           

وتشويه نضال الرئيس ياسر عرفات ووصفة بأنة إرهابي ويقف ضد السالم           

فأعطي شارون نفسه الحق في العمل علي تبني سياسة تعمل مـن خاللهـا              

الرئيس ياسر عرفات في ظل تناغم مـصلحي لـبعض          حكومته علي عزل    



 ٢٢٨

الهياكل الهذيله علي الساحة الفلسطينية والعربية والتي تعمل بصمت ضـمن           

 فهـذا االحـتالل     ،ستهداف الحق والتـاريخ الفلـسطيني     خيوط المؤامرة ال  

العنصري يكشف عن سياسته العدوانية التي تنفـذها عـصابات اإلرهـاب            

ب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي بفلـسطين       اإلسرائيلي المنظم بحق الشع   

والذي يطالب باسترداد حقوقه والعيش بحريـة ومـساواة  وقيـام دولتـه              

إن رسالة السالم الفلسطيني هي رسـالة واضـحة         . الفلسطينية على أراضيه  

فهذا الشعب يريد سالم الشجعان ويريد الحرية واالستقرار واألمن واالزدهار          

 هي تعبير حضاري وواقعي لرسالة السالم والمحبة        فما حملته كلمات الرئيس   

التي يحملها اإلنسان الفلسطيني والتي بـدورها تكـشف الخـداع والكـذب             

والمراوغة اإلسرائيلية التي طريقها حتماً الهالك فشعبنا هـو الـذي يمتلـك             

حضارة التاريخ ورؤية المستقبل وهو األقدر على بناء صرح السالم العادل           

ـ  الة المحبة والسالم التي أطلقه    سوالشامل ضمن ر   ـ دداً ا ا مج رئيس ياسـر   ل

ـ  ا يجـب أن يفهمه ويدركـه الجمي     مفهذا  .. عرفات ـ  ـع قب وات األوان  ل ف

ويبدو واضحا أن مهمة رئيس الوزراء الفلسطيني هي مهمة فلسطينية ومـن            

حق الشعب الفلسطيني أن يختار قيادته السياسية بكل حرية وليس من حـق             

.. اول التطاول علي الشعب الفلسطيني ورموزه الكفاحية        احد أن يتدخل ويح   

وعندما قرر الرئيس ياسر عرفات تعين رئيسا للوزراء كانت خطوته تعبيـر   

عن الرغبة الفلسطينية في تحقيق تقدم سياسي علي صعيد خـوض مرحلـة             

ه التخلص من الرئيس ياسر     تفاوضية شاملة وليس كما يريد شارون وحكومت      

 لرئيس  منيةاألح الرئيس الفلسطيني الصالحيات     عندما يمن واليوم و .. عرفات

الوزراء تكون علي طريق تكامل األداء في المؤسسة القيادية الفلسطينية ومن           

  .اجل ضمان وحدة شعبنا ورفع الظلم عنه 

إن التاريخ يملكه الشعب الفلسطيني وال يمكن أن يكون تاريخنا مشوه وال               

ي شعب عابر وسيسجل التـاريخ المعاصـر        يمكن أن يكون الشعب الفلسطين    



 ٢٢٩

صمود الرئيس ياسر عرفات ورفضه للوصايا والتبعيـة واالحتـواء فهـو            

المجاهد الكبير ومن يقف في خندق المواجهة وهو مـن يـرفض الركـوع              

لحكومة شارون وشروطها المذلة فهل يدرك مـن يعبثـون فـي التـاريخ              

  !وا هم خارج التاريخ الفلسطيني هذه الحقيقة قبل فوات األوان أم يكون

  
  ٢٩/٧/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣٠

  

  

  الشعب الفلسطيني بني الصمت العربي واالحنياز األمريكي
  

  

مع تزايد المخاطر التي تهدد حياة األسرى الفلسطينيين المـضربين عـن               

الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي دعت المنظمات الدولية التابعة لألمم          

 بيان حمل اسم ممثل أمينها العام إسرائيل لاللتزام باتفاقية جنيف           المتحدة في 

وحماية األسرى المضربين عن الطعام وإيجاد حلول لمطـالبهم فـي وقـت             

منهم من أمراض خطرة، فيما تبين أيـضاً أن       % ٢٠كشف النقاب عن معاناة     

مدرية السجون العامة وأجهزة المخابرات اإلسـرائيلية يـزودون األسـرى           

 التابعـة لألمـم المتحـدة       ١٣ة منتهية الصالحية، وقد دعت الهيئات ال      بأدوي

إسرائيل إليجاد حل لألسرى الفلسطينيين والعرب المضربين عن الطعام في          

إن خوض اإلضراب عن الطعام هو خطوة تاريخية ال          .السجون اإلسرائيلية 

إلى يلجأ لها األسرى بدون مبررات غاية في اإلقناع، ولوال تردي أوضاعهم            

أن األجرام اإلسرائيلي بـات فـي       ،   المستوى وعدم قدرتهم على تحملها     هذا

أبشع صورة حيث أن القائمين على السجون اإلسرائيلية سحبوا ملح الطعـام            

  .والسوائل من داخل زنازين المعتقلين في محاولة لكسر أرادتهم

 لقد بات الموقف الدولي بشان األسري ال يتطلب اسـتنكارا بقـدر مـن                 

التدخل الفوري لفرض عقوبات علي إسرائيل لتجاهلها حقوق اإلنسان وعدم          

احترامها التفاقيات جنيف الخاصة بالتعامل مع الشعب الفلـسطيني الواقـع           

 لقد بات من المهم إن يكون هناك تحرك عربي علـى كـل              ،تحت االحتالل 

شية المستويات النتزاع تدخل دولي يجبر إسرائيل على وقف ممارساتها الوح         

ضد األسرى والتعامل معهم بما يتفق مع القوانين الدولية وحقوق اإلنسان في            



 ٢٣١

إطار التضامن والتفاعل وأداء الواجب تجاه األسرى الذين يدفعون حـريتهم           

  .فداء لحرية الوطن وكرامة األمة، ودفاعاً عن األرض والعرض والمقدسات

 مع األسرى بشكل ال     إن إصرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في تعاملها         

إنساني وغير أخالقي، في ظل غياب القوانين واألعراف الدولية يعبر عـن            

حالة اإلرهاب التي تنسجم مع عقلية أبو غريب والقمع األمريكي و أسـاليب             

في استخدام العنصرية والهمجيـة     " أبو غريب "وسجن  " غوانتنامو"معتقالت  

االحتالل الشارونية موغلة في    أن حكومة   ،  ألسرى والمعتقلين المفرطة بحق ا  

التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار عدوانها عليه بكل ما تملك مـن            

  . وسائل بطش وقتل وتدمير في ظل غطاء أمريكي وصمت دولي

لقد بدأت الحكومة اإلسرائيلية وبلسان وزير األمن الداخلي تساحي هنغبي             

طوتهم اإلستراتيجية، حين صرح    شن حربها اإلرهابية قبل أن يبدا األسرى خ       

أن األسرى بإمكانهم اإلضراب عن الطعام حتى الموت، وهذا التصريح هو           

قمة الحرب اإلجرامية واإلرهاب الدولي الذي تمارسه إسـرائيل رغـم مـا             

يحمل من عنصرية وعنجهية، ويدلل على أن ما يجري في المعتقالت ضـد             

لمستويات اإلسـرائيلية، وأن    األسرى هو سياسة رسمية مبرمجة ومن أعلى ا       

أن دعـم   . ما تقوم به مصلحة السجون ما هو إالّ تنفيذ لهذه السياسة القمعية           

بـصفتها  ( ومساندة الواليات المتحدة األمريكية لحكومة االحتالل اإلسرائيلية       

الذي يبشّر بديمقراطية وحقوق إنسان على غرار مـا         ) جزء من العالم الحر   

تان من تنصيب حكومات رغماً عن أرادة شعوبهم،   يجري في العراق وأفغانس   

أو ما جرى ويجري في سجن أبو غريب وغوانتاناموا على أيـدي القـوات              

األمريكية من فظائع يندى لها جبين اإلنسانية باتت سمة أساسية تنفرد بهـا              

إسرائيل وتميز سياستها العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني في طـل صـمت          

  .ق له مثيلعربي وعجز دولي لم يسب
٢٩/٨/٢٠٠٤  

  



 ٢٣٢

  

  
  الشعب الفلسطيني بني الفيتو األمريكي والعدوان اإلسرائيلي 

  

  

إن غياب الموقف العربي والتواطؤ الدولي وعدم قدرة الجامعة العربيـة              

على تحديد موقفها منح شارون مزيداً من المناورة والكذب والخداع لالستفادة           

لـم يكـن     ..تحقاقات عملية السالم  من الوقت واالستمرار في التملص من اس      

بوسع شارون وحكومته إال االستمرار في سياسة القتل ومصادرة األراضـي       

وتضليل الرأي العام العالمي وتوجيه االتهامات للشعب الفلسطيني وتصويره         

بأنه شعب إرهابي يمارس اإلرهاب ألن حكومة شارون جاءت على قاعـدة            

 لتمزيق أي معاهـدات موقعـة مـع         أساسية ترفض اتفاقيات السالم وجاءت    

السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي سيستمر شارون في مناوراتـه ولـيس           

بالغريب أن يغير مواقفه في اليوم الواحد إلى أكثر من ثالث مرات فهذا هو              

شارون يفاوض اإلسرائيليين أحزاباً وتجمعات على أن ينسحب من غـزة أو            

 أو تحدد عملية االنسحاب مـن       حكم غزة ال ينسحب وكأن أحزابه هي التي ت      

متنكراً للحقوق الفلسطينية ومتناسياً أن عنـوان الـشعب الفلـسطيني            عدمه

ومرجعيته السياسية وقيادته التاريخية والمخولة في التفاوض على انـسحاب          

االحتالل من غزة واستمرار عملية السالم هو عنـوان واضـح ومعـروف             

واليوم ومع إعـادة     .رفات في رام اهللا   للجميع حيث يحاصر الرئيس ياسر ع     

احتالل قطاع غزة والضفة الغربية وممارسة التنكيل بالشعب الفلسطيني بكل          

صورة وفرض االحتالل بالقوة تدخل انتفاضة األقصى عامها الخامس والتي          

وحدت الشعب وأبرزت أن الحل ال يكون إال عبـر إعطـاء الفلـسطينيين              

مع رفض أية محاولة لتقزيم مطالب الشعب       حقوقهم السياسية قبل أي شيء،      



 ٢٣٣

الفلسطيني إلى مطالب تتعلق بإدارة الحياة اليومية المحـصورة فـي أطـر             

  .جغرافية ضيقة

مسيرة انتفاضة األقصى تميزت بالتضحية الفلسطينية العظيمـة المعبـرة             

عنها بمئات الشهداء وآالف الجرحى واألسـرى والمعـوقين، وبالـصمود           

أكد تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بحقهم ووطنهم وأرضهم        األسطوري الذي   

كما إن هذه االنتفاضة تميزت بالعدد الكبير من الشهداء والقـادة            .ومقدساتهم

. لم يتنازلوا ولم يتهاونوا   .. الذين ارتقوا إلى العال وهم على ثباتهم وصمودهم       

لعـودة  ضربوا المثال والنموذج وأناروا بدمائهم طريق النصر والحريـة وا         

 إن انتفاضة األقصى تمثّل إنجـازاً سياسـياً وشـعبياً وعـسكرياً            ،والتحرير

حيات شـعبنا    في ظل استمرار تـض     ،طينياً يستحق التوقف أمام محطاته    فلس

 التي تمارسها حكومة االحتالل وجيـشها       اإلبادةحملة  وتعاظم عطاءه تستمر    

رهاب الـدولي   اإلرهابي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والتي يصر قائد اإل         

المنظم سفاح صبرا وشاتيال  شارون على استمرارها رغم أنـف المجتمـع             

في ظل ذلـك يعـيش أبنـاء المخيمـات            منظمة أمريكيةالدولي، وبتغطية   

الفلسطينية في جباليا وبيت الهيا وبيت حانون  تلك المناطق التـي تـشكل              

حيـاة قاسـية    ،  م على حافة كارثة إنسانية مخيفة     أعلى كثافة سكانية في العال    

وواقع يثير األلم والفزع يتحمله هذا الشعب الفلسطيني  الصامد الذي يئن من             

هـذا   جرائمه كل الممارسات النازية       والذي فاقت  اإلسرائيليوطأة االحتالل   

 مطلـق   أمريكـي الواقع الذي يتجاهله مجلس األمن الدولي في ظـل دعـم            

 إرادةدولي  أنه يعبر عن       ال األمن وحمايتها والذي يفترض بمجلس      إلسرائيل

  . المجتمع ومن مهامه ردع المعتدين ورفع المعاناة عن المقهورين

 عن معانـاة    إنسانية منظمة غوث تابعة لألمم المتحدة صرخة        ١٢ أطلقتلقد  

 المحتلـة مـن     األرضوحذرت من خالل احدث تقرير لها من        . شعب غزة 

مـن  % ٧٠ مـن    أكثـر  أنيقول التقريـر    .  المعيشية هناك  األوضاعتردي  



 ٢٣٤

 األمـم الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، أي انه بموجب تعريف منظمة           

  . المتحدة، يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم

 الفلـسطينيين فـي     األطفالمن  % ١٣ويشير التقرير الدولي أيضاً إلى أن          

 كمـا أن  ،عوام ـ يعانون من سوء تغذية مزمن القطاع ـ تحت سن خمسة أ 

 ال  إمكانيـاتهم وبـسبب ضـعف     ،  دو معدومـة   السكان تب  أمامعمل  فرص ال 

 كمـا أن  ، والضرورية لحياتهم المعيشية  األساسيةيستوردون السلع والبضائع    

 إلـى المـدارس، والـسبب هـو القيـود           أوالده إرسالمنهم من يعجز عن     

 وعلى رأسها شبكة الحواجز التي يضعها جنود االحتالل على كل           اإلسرائيلية

 اإلرهابي المحرقة التي ينفذها     األرض وسياسة   اإلبادةبسبب حملة   و. الطرق

 ألف فلسطيني منازلهم بعـد أن هـدمها الجـيش           ٢٤شارون، فقد أكثر من     

 إليها التقريـر،    أشارالصهيوني في الفترة األخيرة، وبموجب التقديرات التي        

تلك هي لمحـة مـوجزة تقـدمها        .  مبنى سكنياً بمعدل كل شهر     ١٢٠تم هدم   

 وظروفـه  الدولية نقلت جزء من حياة الشعب الفلـسطيني          اإلغاثةمات  منظ

   فمن سيرفع المعاناة عن هذا الشعب؟ ،المعيشية في قطاع غزة المنكوب

 الفلسطينيين يواجهون محنة تهدد وجودهم وكيانهم، وما لـم يتحـرك            إن   

ـ  إنسانيةالمجتمع الدولي لرفع المعاناة عنهم، فإن غزة ستشهد كارثة           ل  يتحم

إن حكومـة   .  المتفرجون الصامتون على جـرائم شـارون       أولئكمسئوليتها  

شارون وقيادة أركان االحتالل يدركون تماماً بأن السبب األساسي الحتـدام           

الصراع هو االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلـسطينية واسـتمرار هـذا            

مكـن  االحتالل يؤدي بالدرجة األولى إلى استمرار النضال الفلسطيني وال ي         

 على أنه   مهادنة هذا االحتالل على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوز االحتالل         

إن االحتالل هو المشكلة الكبرى وهذا العدوان       ،  خالف عابر أو وجهات نظر    

على الشعب الفلسطيني هو األساس وال يمكن لمن كان أن يحاول القفز عـن              

ود اإلنسان الفلسطيني   القيادة الشرعية قيادة النضال الفلسطيني للنيل من صم       



 ٢٣٥

وإرادته وعزيمته وإثناؤه عن المطالبة بحقوقه لتقرير مصيره وإقامة دولتـه           

إن شارون اليوم بات في مأزق حقيقي فهو يعيش فـي            ..الفلسطينية المستقلة 

حصار كامل وال يمتلك أي محاوالت لمزيد من المناورة والكذب لالستمرار           

  ..نيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة في تضليل الرأي العام والمحاولة لل

إن الصراع ال يمكن أن ينتهي بأي حال من األحوال فـي ظـل اسـتمرار                

العدوان اإلسرائيلي واحتالل األرض الفلـسطينية واغتـصاب ومـصادرة          

األراضي وال يمكن لالحتالل أن يستمر في ظل عدوانه الظالم على شـعبنا             

الفلسطينية وال يمكن ألي من كـان       حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق       

أن يحاول تمرير مشروع تصفوي استسالمي يهدف إلـى إفـراغ القـضية             

  .الفلسطينية من محتواها الوطني

إن شارون وأجهزة مخابراته يتناسون أن شعبنا وقيادته التاريخيـة لـن               

يتخلوا عن الحق الفلسطيني المعترف به من الشرعية الدولية وال يمكن لهذا            

شعب أن ينسى حقوقه ونضاالته على مدار الزمن وعلى شارون أن يتوجه            ال

إلى رام اهللا بدالً من استمرار مخادعة العالم والتوجه إلى عناوين يرفـضها             

الشعب الفلسطيني واالستمرار في تلفيق الحجج الواهية واألكاذيب التي مـن           

مور لصالح  شأنها فقط أن تؤجل ساعة الحسم ولكنها لن تستطيع أن تحسم األ           

  .نهجه العدواني القبيح  

  
١٣/١٠/٢٠٠٤  

   

  

  

  

  

  



 ٢٣٦

  

  

  االنسحاب من غزة لعبة شارون اجلديدة
  

  

بات من الواضح إن خيارات الحكومة اإلسرائيلية تجاه عملية السالم مـع               

الشعب الفلسطيني ال تتعدي سوي رؤية ومشروع شارون االنسحاب من غزة         

ي المـنظم الـذي تمارسـه أجهـزة         وهذا ما يعكس أسلوب العمل اإلرهـاب      

المخابرات اإلسرائيلية  وحكومة شارون الرافضة للحقوق الفلسطينية وإقامة         

الدولة المستقلة الهدف األساسي للشعب الفلسطيني والذي بات يتناقض كليـا           

مع خطة االنسحاب المزعوم من غزة وطموح الشعب الفلسطيني وهو إقامة           

ئين والسيادة الفلسطينية المطلقة علي القـدس       الدولة الفلسطينية وعودة الالج   

أن خطة االنـسحاب الـشارونية والتـي        ،  اصمة األبدية للدولة الفلسطينية   الع

تضمنت عدم وجود الفلسطينيين وعدم مشاركتهم بها بشكل مباشـر حيـث            

 التفاوض مـع    حققت الخطة هدفها من وجهة النظر الشارونية والتي ترفض        

العملية السياسية تعني أقامة دولة فلسطينية وهذا ما تر         ألن  القيادة الفلسطينية   

فضة حكومة شارون متذرعة  بالمخاطر الناتجة عن أقامة الدولة الفلسطينية           

والتي يبررها شاون أمام العالم بالمخاطر األمنية مثل أخـالء المـستوطنات            

مـن أجنـدة العمـل      ، لقد تم تجميد كل ذلك    ، وإعادة الالجئين وتقسيم القدس   

 يقـول   أنيمكن  ) ونراإلنجاز الكبير لحكومة شا   ( لدولية  واليوم و بعد هذا       ا

 ألف مستوطن في مكـانهم مـن        ١٩٠أن ثمة عملية جدية ستفضي إلى بقاء        

أن كل ذلك يجري بإذن وتصريح ومباركة رئاسـية أميـر     ألفاً، و  ٢٤٠أصل  

 تقكية و بالشكل الذي يفسر به األميركيون الوضع فإن اللوم يقع علـى عـا              

سـة  الفلسطينيين وليس على عاتق حكومة شارون والتي تمعـن فـي ممار           



 ٢٣٧

لقد بات واضحا طبيعة التغطية األمريكية      ،  اإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني   

لمخطط شارون والهدف األساسي لمشروع غـزة وهـو أفـراغ القـضية             

الفلسطينية من محتواها موهمين أنفسهم بان الـشعب الفلـسطيني سـيركع            

ام إرهاب  دولتهم وعنجهيتهم التي فاقت التـصور البـشري أن            وسينهار أم 

خطة االنسحاب األحادي جاءت لدفن خريطة الطريق وتدمير عملية الـسالم           

أن خطة شارون تعكس الصورة     ،  ولة فرض اإلمالءات بدل المفاوضات    ومحا

الحقيقية ألهدافه من وراء خطة االنسحاب و باتت الحاجة اليوم ملحة لضمان            

النسحاب دوليا وان يتحمل االحتالل مسؤوليته الكاملة تجاه احتاللـه          عملية ا 

أن فك االرتباط   ،  ي مدار أكثر من سبعة وخمسون عاما      للشعب الفلسطيني عل  

من طرف واحد ليس جزءاً من التسوية وال خطوة نحو التسوية السياسية بل             

  .يأتي لتجنب أي تسوية وآي مفاوضات مع القيادة الفلسطينية 

 العمليات اإلجرامية التي يقوم بها جـيش شـارون فـي األراضـي              أن   

الفلسطينية  المحتلة هي جزء من خطة فك االرتباط وهـي الطريـق إلـى               

تطبيقها وفي هذا السياق نوضح بان تطبيق فك االرتباط ال يتم إال باسـتثمار              

القوة العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية وضد أرادة الشعب الفلسطيني بشكل          

لقد نـسف   . ام ومن اجل ضبط المناطق الحدودية دون تسوية ودون اتفاق         ع

شارون كل محاولة عربية وأوروبية لقراءة خطة شارون بشكل متفائل كأنها           

جزء من خارطة الطريق وخارطة الطريق الوحيدة التي يعرفها شارون هي           

الطريق التي تشقها الدبابات اإلسـرائيلية بـين بيـوت المـدنيين، طريـق              

أن تطبيق خطة االنسحاب األحادي من غزة       ،  رصاص إلى أجساد األطفال   ال

سيعزز توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، و بالتالي أن ذلـك سـيقلص    

يسعى إلية شارون بشكل    فرص حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وهذا ما        

إن ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية علـى ارض الواقـع            ،   واضح وصريح 

ما أعلنتـه   أن  ،  ن انسحاب من األراضي الفلسطينية    ض مع أي حديث ع    يتناق



 ٢٣٨

الحكومة اإلسرائيلية عن إنشاء ألف وستمائة وحدة سكنية في الضفة الغربية،           

إضافة إلى إجراءات لتثبيت احتاللها لغزة يؤكد وبشكل واضـح أن هـدف             

شارون من خطته هو تعزيز االحتالل وليس االنسحاب من غزة أن اإلعالن            

ن االنسحاب من غزة ثم المضي في عمل يتناقض مع فكرة االنـسحاب ال              ع

يعدو كونه لعبة سياسية جديدة وبتواطؤ أمريكي من جانب شـارون هـدفها             

  .كسب الوقت

  
  ٢٥/١٠/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣٩

  

  

  حممود الزعيم
  

  

لقد كانت  .. ومن يصنع الخير يحصد خيرا    .. من يصنع الظلم يحصد ظلما       

 التي يعيشها شعبنا الفلسطيني هي الدافع القوي الذي يؤلمنا كل يـوم             المأساة

وما يؤلم النفس أن ترى صديقا عزيزا وأخا وفيا وحبيبا شهيدا كان يـتلمس              

كـان يعـشق كلمـات األنـشودة     .. وكان يلتمس الفرح دائمـا  الحزن دائما   

تارك رجله فـي  . الفلسطينية وردة لجريح الثورة وردة ألبو جرح رصاصة        

  .تركها ولم يندم لحظة ما .. ركةألنه وببساطة فقد قدمه أثناء المع.. الميدان

كان محمود الزعيم زعيما وطنيا وقوميا شارك معنـا لحظـات الفـرح                

ا ذكريات جمعتنـا معـا أيـام        حملن.. التي احتضنته " الصباح "أحبوالميالد  

الزواج ليتـزوج   حدثنا عن أيام الغربة وكبر فرحه معنا عندما أراد          .. وليالي

  .فلسطينية الوجه والمالمح والعينين 

محمود الزعيم وغادر إلى الروح سوريا غادرنـا دون     " أبو حسان " تركنا     

ليلتقي أهله وشعبه ليستنـشق هـواء       .. وعد ليكون لقاءه مع الوطن الغالي     م

سوريا ليلتمس فرح دمشق التي أصر أن يراها لتلقي روحه الطاهرة وكأنـه             

، أربعة عشرة يوما واستشهد فـي أقبيـة التحقيـق           .. مع القدر على موعد   

اعتقلته السلطات السورية من على المعبر األردني السوري الحدودي ليـتم           

وبعد أربعة عشرة يوما يستشهد لم      ، ترحيله إلى المخابرات العامة في دمشق       

يتبقى من ذكرى محمود الزعيم أبو حسان سوى تلك البصمات الرائعة التي            

بها بدمه وتاريخه الوطني المشرف على صفحات الصباح فكم كنا نفـرح            كت

ديوانه األول دفـع    .. وكم كنا نفرح عندما يصدر له كتاب      عندما يكتب مقاله    



 ٢٤٠

قلت له كيف تدفع ثمن تكاليف زواجك فقال        .. ثمنه كامال مما جمعه ليتزوج      

ألول لي بالحرف إن ديواني األول هو ولدي وفعال تابع طباعـة إصـداره ا             

لمطبعة والى إهداء كتابـه األول      كلمة كلمة من المطبعة إلى التصحيح والى ا       

 لمن يحب رحل محمود الزعيم أبو حسان ليترك لنا معنى لحـب             ابنه األول "

للبقاء وذكرى خالدة   فلسطين التي عاشت في دمه والتي كانت أسطورة ولحن          

  ..على مر الزمن

لسطين وترك دمشق فـي ريعـان         ف أحبمحمود الزعيم كان صديقا وفيا         

الشباب لينتقل من نهر البارد إلى البداوي إلى السودان والى تونس وأخيـرا             

إلى غزة التي فرح بها عائدا من الغربة ليعيش بين أهله وشعبه كأنـه مـن                

غزة هاشم فكانت غزة تساوي دمشق عند محمود الزعيم وتـساوي الـروح             

لقد ترك غـزة     ..لماء والخبز والزعتر    التي جمعته ليالي وأيام مع الهواء وا      

  .وقرر أن يذهب إلى دمشق للقاء أهله والتي لم تغيب عنه لحظة 

تركنا وذهب ليلتقي الوطن والروح ليعيش لحظات دافئة والى األبد فمـا               

ويسجل محمود الزعيم أروع قصة نضال      ، اجمل أن تذهب الروح إلى هناك       

لها لعزة والشرف التي نعيش معا من اج      من اجل الحرية والحياة والكرامة وا     

يعيش صامتا وعندما اخترق صمته     ، محمود الزعيم كان دائما يحب الصمت       

تركنـا ولكنـه    . وأعيش مع ذكرياته اخترق وجوده فأرى دمشق في خلوده          

، ترك بصماته ورائحته في غزة التي أحبته واحتضنته شعبا وأرضا وحيـاة           

وستبقى مشرقة ونبراسـا لألجيـال الن    ترك بصمات لن ننساها عبر الزمن       

كتاباته هي بصماته وقلمه سيبقى نورا لألجيال الفلسطينية عبر الـزمن لـن             

نبكيك أبا حسان ألنك أنت فينا وستبقى معنا وسنكون أوفياء لذكراك الطاهرة            

إن  .ولتكون مع الشهداء الذين أحببتهم      .. الما نحن أحياء المجد والخلود لك     ط

اقك هو انك التقيت بالوطن وعشت مع سوريا روحا ورغما          ما يخفف عنا فر   

  .عن الجميع ذهب جسدك إلى دمشق ليعيش هناك إلى األبد وحتى األبد 



 ٢٤١

لن تحاكم بعد اليوم ولم يستطيع أحد منعك من دخول دمشق ألنـك أنـت                  

 هناك وستكون دائما هناك بين اهلـك وشـعبك وجـسدك سـيلتقي األرض             

وداعا أبا حسان والمجـد والخلـود لـك         ،   األبد الطاهرة التي ستحضنك إلى   

وبصماتك ستبقى باقية ونورك ووجهك المشرق لن ولم يفارقنا ألنك أنت فينا            

لقد عرفنا معنـى     .تعيش بيننا وتفرح معنا وكلماتك ستبقى مرشدة لنا دائما          

الحزن ألنك فارقتنا ووقف الجميع مذهوال أمام الحـدث كـل محبيـك فـي         

صاعقة عليهم واضحة عندما علموا باستشهادك ولكـنهم        كانت ال ) الصباح  (

فرحوا لك ألنك حققت ما أردت والن جسدك كان هناك  كان حيث حلمت أن        

رحمك اهللا أبا حسان والمجد     ، تعيش وعشت وأنت تحلم أن تدفن في دمشق         

  .خلود لك وإننا على العهد باقون وال

  
  ٢٨/١٠/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٢

  

  

  قوي من مؤامرات التصفيةالشعب الفلسطيني أ
  

  

لم تتعدي خطة شارون ومصادقة الكنيست اإلسرائيلي عليها سوي محاولة             

تكتيكية لوهم العالم بالمصداقية تجاه عملية السالم ومن السابق ألوانه اعتبار           

موافقة الكنيست اإلسرائيلي علي خطة شارون لالنسحاب من قطـاع غـزة            

يلية بها هي بداية لعملية سـالم حقيقيـة         وتفكيك جميع المستوطنات اإلسرائ   

فخبرات التاريخ القريب وطبيعة العقلية الدمويـة اإلسـرائيلية والتجـارب           

الفلسطينية التفاوضية مع حكومات إسرائيل  تبين أن هذه الخطة ليست أكثر            

من مجرد إعالن ولعبة سياسية جديدة وأنها لكي تتجسد في سالم حقيقي فإنها             

 وهذه الشروط تعتمد بالـضرورة علـي         ، بد من توافرها  تحتاج إلي شروط ال   

  . التصرفات التي سيقوم بها الجانب اإلسرائيلي  في األيام المقبلة

إن التحدي إمام شارون وحكومته إذا أراد الـسالم الحقيقـي عليـة أوال                 

التوجه إلي عنوان الشعب الفلسطيني للتفاوض معه وعنوانه واضـح تمامـا            

شرعية للشعب الفلسطيني فمطلوب من شـارون أوال التوقـف          وهو القيادة ال  

الفوري عن تنفيذ العمليات اإلرهابية ووقف سياسة االغتياالت التي يقوم بها           

إن شعبنا الفلسطيني أثبت قدرته على التماسك وتجاوز كل األزمـات             .جيشه

فعلى مدى عقود ما زال هو األقدر علي العيش والحياة، ومـا زال يختبـر               

ولم يعد احد في ريب من أنه يمتلك مخزونا         . ، وما زال يمتحن إيمانه    صبره

غير محدود من العطاء ألهدافه، وإدراكاً عميقـاً لـسلم أولوياتـه، ووالء ال      

يتزعزع عن حقوقه المشروعة ويعجز المرء أن يجد زمناً لم تكن التحديات            

 الـشعب   في كل اختبار كـان     .التي تختبر إرادته هائلة كالشعب الفلسطيني     



 ٢٤٣

الفلسطيني ينهض من وسط الركام، ومن بحر الدماء يـستقبل بـنفس الثقـة        

وليس ، التحدي وينهض من بين الركام اقوي وأكثر صالبة وعزيمة وإصرار         

تهويال هنا أن نرى ما يسعى إليه مجرم الحرب شارون من مخطط للقـضاء          

يلية علي صمود هذا الشعب والنيل منه ومن قوته حيث المـؤامرة اإلسـرائ            

باتت مكشوفة تهدف في أبعادها  ألي استئصال الوجود الفلسطيني مـستغله            

حالة الضعف العربي والظروف الدوليـة، ومهمـا تواصـلت المـؤامرات            

وتكالبت الخطط لتركيع هذا الشعب والنيل من صـموده وعزيمتـه سـيظل             

 الهدف األكبر للشعب الفلسطيني هو أقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة الن           

  .شعب فلسطين هو شعب يستحق الحياة 

باتت الوحدة الفلسطينية اليوم هي صمام أمان ومستقبل الشعب الفلسطيني             

ا الشعب وقـواه    فبناء المؤسسات واإلنسان الفلسطيني هي المهمة األولي لهذ       

إن أدراك الهدف األساسي وعدم فقدان البوصـلة أسـاس          ،  الوطنية المكافحة 

 المرحلة العصيبة   هذه التنظيمي والكفاحي لشعبنا في      النجاح ومقومات العمل  

 المؤسسات الفلسطينية وتفعيل أنـشطتها فيمـا يخـدم           ن بناء  إ  .نعيشهاالتي  

 جميع القوى والفصائل    مصالح الشعب الفلسطيني، وحينما تقوم العالقات بين      

 وفق األسس الديمقراطية، وعندما تكون العالقات وفـق برنـامج           الفلسطينية

، محدد متفق عليه، فلن تؤثر فيها األحداث مهما اشتدت المـؤامرات            وطني  

فسياسة االحتالل والتي يراهن عليها شارون وحكومته لن تنال من شعبنا وال            

  .من وحدة مؤسساتنا الفلسطينية وال من قدرتنا علي تحقيق أهدافنا الوطنية 

 دور القيـادات    إن فقدان الديمقراطية داخل المؤسسات الفلسطينية، وتفعيل         

، واالستمرار في تنفيـذ سياسـة       خططات االحتالل البديلة من شأنه تعزيز م    

االغتياالت للقيادات الفلسطينية من قبـل أجهـزة المخـابرات اإلسـرائيلية            

أن االحتالل لم . ي النيل من شعبنا وأرادته ألصلبه    متوهمين بأنهم سينجحون ف   

تتمكن أجهزة مخابراته مـن     ولن ينجح في النيل من صمود هذا الشعب ولن          



 ٢٤٤

اختراق وحدة شعبنا وسيبقي الشعب الفلسطيني هو األقدر علي تحديد االتجاه           

ولن ولم يفقد بوصلته الوطنية والتي هي كانت وستبقى نحو القـدس وحتـى           

  .القدس 
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 ٢٤٥

  

  

  االنتخابات ومحاية الشعب الفلسطيني
   

  

سطينية أهم رصيد نضالي ووطني شمولي تحققـه اليـوم          االنتخابات الفل    

القيادة السياسية ومع انطالق حملة التسجيل لالنتخابات ندخل فـي مرحلـة            

واليوم نعتز في الديمقراطية     هامة على صعيد الحياة الديمقراطية الفلسطينية،     

التي أسسها الرئيس القائد ياسر عرفات  نفتخر بها وعلى مؤسساتنا وأجهزة            

طة الوطنية الفلسطينية األمنية إتاحة المجـال أمـام الجميـع لممارسـة             السل

الديمقراطية بمعنى إتاحة الفرصة وفتح المجال لممارسة الحرية بكل حريـة           

من اجل حماية الشعب الفلسطيني والحفـاظ علـى مؤسـساته التـشريعية             

أن االنطالق إلجراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية          .والقضائية والتنفيذية 

مجالس بلدية ومحلية يعني أن السلطة التنفيذية شرعت في عملية إصـالح            و

جذري لتغيير المنهاج الذي تسير عليه وفقا إلرادة الشعب الفلسطيني الـذي            

يتطلع إلى ممارسة حقه بكل حرية بعيدا عن أي ضغوطات من هنا أو هناك              

  .وقهموتأكيدا على حرية أبناء شعبنا في اختيار من يمثلهم ويعبر عن حق

إن وحدة المؤسسات الفلسطينية بهذه المرحلة تحتاج إلى وحـدة الـوطن               

ووحدة الجماهير الفلسطينية ووحدة أعضاء المجلس التـشريعي الـذين هـم     

مطالبون اليوم بحماية االنتخابات الفلسطينية وتفعيل األطر التابعة للمجلـس          

متكامل وتأكيدا على   التشريعي من اجل دعم وإنجاح العملية االنتخابية بشكل         

الدور الوطني الذي تلعبه االنتخابات لحماية المقاومة الفلسطينية واإلسـالمية          

والتصدي لمخططات االحتالل القمعية الهادفة إلى إذالل شعبنا والنيـل مـن            

إن وحدة الصف الفلسطيني والمشاركة في       .حقوقنا الوطنية وإنجازات ثورتنا   



 ٢٤٦

الجهاد اإلسـالمي والفـصائل الوطنيـة       االنتخابات من قبل حركة حماس و     

واإلسالمية يعد خطوة هامة لحماية المؤسسات الفلسطينية وبالتالي بات مـن           

 واضـحة وموقـف     إسـتراتيجية المؤكد والمهم اليوم أن تحدد هذه الفصائل        

صريح تجاه مشاركتهم في االنتخابات وتحديد أولويات بـرامجهم الـسياسية           

إن رؤيـة    .ية وحماية المؤسسات الفلـسطينية    لضمان نجاح العملية االنتخاب   

القيادة الفلسطينية والتي تمثلت في أدارج االنتخابات الـشاملة علـى سـلم             

أولويات عملها كانت رؤية ثاقبة وهادفة عبرت عن حرص القيادة الـواعي            

واألكيد لحماية شعبنا ومؤسساتنا وإعادة إصالح المؤسسات الفلسطينية ضمن         

ن المصالح الشخصية والذاتية فمصلحة الـوطن فـوق         رؤية شاملة بعيدا ع   

تبقى أهمية المشاركة الفاعلة من الجميع في نجاح     ،  من الجميع الجميع وأقدس   

االنتخابات فرصة هامة في الحياة الفلسطينية وتعزيز الحرية هـو األسـاس            

لنجاح هذه التجربة التي نعتز بها وتوفير السبل والمنـاخ لالسـتمرار فـي              

 أجزاء الوطن هو األساس لحماية االنتخابات وهذا ما يتطلـب           التواصل مع 

التأكيد عليه لدى االتحاد األوروبي واألمم المتحدة لتوفير حماية لالنتخابـات           

الفلسطينية وضمان نجاح االنتخابات بعيدا عن االحتالل وأي تدخل إسرائيلي          

  .ينيمن شانه إعاقة عملية اإلصالح الشامل والمهم في المجتمع الفلسط

إن ضمان نجاح العملية االنتخابية يتطلب هنا تـوفير المنـاخ الـوطني                

واألرضية والتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني وفي جميع أنحاء الـوطن           

للتأكيد على أهمية االنتخابات وتوفير الحماية للشعب الفلـسطيني والتأكيـد           

والمتابعة واإلشـراف   الدولي على نجاح العملية االنتخابية مع توفير الرقابة         

من قبل اللجان الدولية في نطاق حماية االنتخابات ووضع اإلمكانيات الدولية           

  . لحماية شعبنا في ظل هذه المرحلة الهامة من حياة الشعب الفلسطيني
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 ٢٤٧

  

  

  الزعيم اخلالد ياسر عرفات
  

  

  ..يا ياسر لن ترحل ليس أوان رحيلك اآلن   

  ..ركنا وحدنا فإن رحيلك عنا مصاب كبير وحدث جللال تت         

عندما نفقدك وتتركنا يا ياسر وترحل شهيداً شهيد وتكون شهيد الشهداء نقف            

أمام عظمة الموت وتلك الحالة الرهيبة التي كان لصداها معاني روحية فـي             

ألنه الوطن وألن الـوطن فينـا ألن        .. يوم رحيلك يوم رحيل الزعيم الخالد     

لسمراء تتناقلها األجيال وأنه كتب بتراثه وفكره ومواقفـه المـشرفة           كوفيته ا 

وألنه قـاوم   .. وألنه عانق ثرى الوطن محلقاً في سماء العالم       .. تاريخ شعبنا 

وألنـه قـال بـإذن اهللا       .. الموت ورفض الرحيل قبل كتابه وصيته األخيرة      

كانـت  عاد مستشهداً محلقاً في سـماء القـدس ف        .. سأعود وفعالً وحقاً عاد   

مالمحه تتشكل فينا وترسم األمل القادم لثورتنا العمالقة التـي أثبتـت أنهـا             

  .أعظم ثورة في التاريخ المعاصر

ياسر عرفات القادم لم ولن يرحل فهذا الشعب العظـيم الـذي يـرفض                 

يرفض االستسالم لمؤامرات التصفية قادر علـي مواصـلة         .. الركوع والذل 

  .. مسيرة العطاء الفلسطيني 

ياسر عرفات هذا الشعب العظيم الذي يتطلع إلى الحرية والحياة ويمضي               

  ..ليقاوم ويصنع النصر القادم

 ياسر عرفات هذا المجد الفلسطيني جامعة األجيال والثورة التي نؤمن بها              

  ..حداً للدفاع عن كرامتها وعزتها ونقف صفاً وا



 ٢٤٨

 حروف النصر بكلماتـه     ياسر عرفات هذا العمالق الفلسطيني الذي كتب         

  ..الحرة األبية وبكفاحه من أجل الحرية وتقرير المصير

ياسر عرفات لم ولن يهزم فهو الذي ترك لشعبه مفاتيح النـصر وحمـل                 

معركـة  .. من أجل معركة القدس   .. األمانة لألجيال القادمة من أجل فلسطين     

  ..تقرير المصير

يتـألق  ..  الذي يصنع النصر   ياسر عرفات هذا الشعب الفلسطيني العظيم        

  ..على صهوة جواده ليدق برمحه بوابات العودة والتحرير

عهدنا لك بأن رسالتك ستبقى حتى النصر      ..عهدنا لك أننا على دربك ماضون     

عهدنا لك بأن تبقى فينا ألنك أنت المعلـم واألب          .. وسنبقى األوفياء لكلماتك  

نا وأن قدرك هو قدرنا     والقائد وأن روحك هي روحنا وأن سالحك هو سالح        

فأنت قائدنا ومعلمنا وستبقى روحك الطاهرة      .. ال لن ترحل أبداً   ..فال لن تمت  

هي روحنا تعانقنا فهذه أمانتك ونحن على دربك وبهدى خطواتك وأنفاسـك            

ال لن ترحل ألن شرائع النصر وكوفيتك السمراء عنـوان          ..الطاهرة سائرون 

أجلك وحمل األمانة وعلى دربـك      هذا الشعب العظيم الذي أحبك وهتف من        

ال لن ترحل ألن كل شيء حولنا هو     ..وبهدى خطواتك صنع ملحمة االنتصار    

وألن تاريخنا هـو    ..كل كلمة في تاريخنا هي من وحيك ومن صنعك        .. ياسر

وبـاٍق بتلـك     تاريخك فأنت باٍق بحروف من نور وباقٍي بعطائك المـستمر         

  ..الروحية التي ترفض الذل والخنوع

سر عرفات إن حياتك ستبقى أطول وستستمر من جيل إلى جيل ألنـك             يا   

  ..تاريخ هذا الشعب وألنك شعب المعجزات

.. ياسر عرفات إن صوتك خارق وعطاؤك ال يمكن أن يحصره كتـاب               

.. ولن ينالوا منك ألنـك تعـيش بيننـا        .. ستكون حياتك أطول مما تصوروا    

  حراً وستبقى حراً إلـى     تعيش بوجدان كل فلسطيني عشت حراً واستشهدت      

  .ى هو فلسطين ستبقى فلسطين هي ياسر عرفات وياسر عرفات سيبق.. األبد



 ٢٤٩

مهما كانت الكلمات لها شكلها ووزنها ورونقها ال يمكن لقلمي ولغتـي أن              

 يشه اآلن وأنا أكتب كلمات الوفاء     تكون بمستوى هذا الموقف المؤلم الذي أع      

ال يمكـن أن    .. ووالدي ياسر عرفات   في ذكرى رحيل قائدي ومعلمي وسيدي     

؟ أعتذر من شـعبك العظـيم   ..تكون لغتي بمستوى رحيلك فإنني أعتذر منك 

شعبك العظيم  .. الذي كان معك يوم رحيلك ولف سماؤك بالسواد حزناً عليك         

الذي احتشد بحراً هائجاً ليحمل جثمانك الطاهر على األعناق مودعـاً قائـداً             

كانت تلك الملحمة ملحمة الـوداع       ..لشعب العظيم ومعلماً ورمزاً لكفاح هذا ا    

عنوانا للبداية ورحلة عطائك التي بدأت ولصوتك النابض ولحـسك الـدافئ            

وروحك الطاهرة التي ولدت فينا وحلقت حولنا وستبقى نبراساً تمتـد عبـر             

كنا إذا نظرنا إلى    .. يا سيد الدولة  ..  يا سيد الفكرة  .. سيدي الرئيس  ..األجيال

 البحر وإلى وجنتيـك وجـدنا       جدنا خريطة فلسطين من النهر إلى     كوفيتك و 

وإذا .. نك تـذوقنا روح االنتمـاء  لفلـسطين      وإذا نظرنا إلى عيو   .. األقصى

ارتفع صوتك وجدنا إرادة التحدي وإذا سـمعنا كلماتـك تعلمنـا الثوابـت              

ريخية إنك تمثل الرباط الروحي والوطني والقومي عبر ملحمة تا        ..الفلسطينية

وتجسدت فلسطين  .. لقد جسدت فلسطين فينا   ،   األرض والشعب والقضية   بين

إذا كانوا أرادوا قتل إرادة التحدي      .. في إرادتك القوية وعزيمتك التي لن تلين      

فينا بقتلك فإن إرادة الشعوب لن تموت وأنت حي فينا رمزاً وقائداً ومجاهـداً     

ا قلت ليس فينا ولـيس      ومعلماً ملهماً لهذا الشعب الذي لن ولم يسمح ألحد كم         

.. ن تراب فلسطين وتـراب القـدس     بيننا وال منا من يفرط في ذر ة تراب م         

قلـت ال فـي     ..  ولن نتنازل عن المطالبة بحقوقنا     علمتنا التمسك بحق العودة   

  ..البيت األبيض في الوقت الذي لم يتجرأ فيه زعيم عربي أن يقول ذلك 

يخهم الكبير أنت رمـز حركـات       يا سيد الشهداء وش   .. حقاً سيدي الرئيس     

 التحرر العالمية وسيظل الشعب الفلسطيني على خطواتك حتى يتحقق حلمك         

في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة وعاصـمتها           



 ٢٥٠

عهـدنا لياسـر الجاسـر      .. فعهدنا عهد الشهداء واألحرار   .. القدس الشريف 

عهدنا يا سيد   .. لهذا العمالق الفلسطيني  .. األبيعهدنا لهذا الشموخ    .. الكاسر

عهدنا أن نستلهم من كلماتك وأن      .. ويا دولتنا ويا هويتنا   .. يا فكرتنا .. روحنا

   .دستورك ونستوحي خطوات مجد شعبنانقرأ 

عهدنا أن نبقـى معـاً      .. عهدنا أن ال نفرط بذرة واحدة من تراب القدس           

  ..قدس عاصمتهاوسوياً من اجل فلسطين الدولة المستقلة وال

عهدنا لك بأن تدخل القدس فاتحاً وأن تدق بوابات النصر برمح عطـاؤك                

.. لك البقاء والوفـاء والعطـاء       ..  لك المجد يا ياسر    ..وكلماتك الخالدة فينا  

  ..حتى النصر.. وعلى دربك  سائرون حتى النصر

  .ومن نصر إلى نصر وإنها لثورة حتى النصر
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 ٢٥١

  

  

  فتح خيار شعب  
  

  

لم تكن فتح الحركة الثورية الطليعية بمعزل عن دائرة الفعل الجمـاهيري               

وما تلك العالقة بين الطليعة الثورية والجماهير الفلـسطينية سـوى عالقـة             

امتدت عبر تاريخ طويل من العطاء والشهداء لتشكل أعظم ثورة في التاريخ            

عمل الوطني الفلسطيني المتقـدم ولتـشكل       المعاصر ولتكون فتح هي داللة ال     

جماهير الشعب الفلسطيني عالقة متكافئة مع حركـة فـتح حيـث العالقـة              

التاريخية الدافئة التي اتسمت بوضوح الفكرة ودافعت عن الهدف ووحـدت           

المضمون ولتبقى وببساطة حركة أصيلة تعبر عن أماني وتطلعات الـشعب           

 اسـتفز ا للزعيم الخالد ياسـر عرفـات        ولنعترف هنا أن فقدانن   .. الفلسطيني

فتحاويتنا وغيرتنا على الحركة ومستقبلها مما أدى إلى تجمع محاور العمـل            

اإليجابي في بوتقة العطاء الفتحاوي لتنهض حركة فتح مـن بـين الرمـاد              

وكانت الفاتحة الفتحاوية من جامعة النجاح الوطنية ولتـستمر الفـتح فـي             

ح لتحقيق تقدم نوعي لم يكن محـسوباً لـدى          رسالتها الوفية ونصرها الكاس   

بعض التنظيمات الفلسطينية والتي اعتقدت أن حركة فتح قد ماتت أو ضعفت            

بل وصفها البعض أنها شاخت وانتهت وما كانت نتائج االنتخابـات البلديـة             

والمجالس الثورية سوى تأكيداً على قوة فتح وعظمة عطاء أبنائها ووقـوفهم            

ة عن أهداف وتطلعات وطموح شعبنا وتأكيـداً للرسـالة          خلف القيادة المعبر  

الوطنية التي حملنا إياها الزعيم الخالد ياسـر عرفـات واسـتكماالً للـنهج              

 للـزعيم   ووفاءالفتحاوي حرصت فتح أن تجعل االنتخابات عنواناً للمرحلة         

ياسر عرفات فكرست جهدها الوطني لتفعيل محـاور العمـل المؤسـساتي            
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بقى البناء األول وتشيد صرحاً وطنيـاً فلـسطينياً سـيكون           والديمقراطي ولت 

فالفتح وبتجربتها الوطنية حرصت القيادة الفتحاوية       ..نبراساً لألجيال القادمة    

على ضمان أفضل النتائج للوصول إلى االنتخابات الشاملة حرصاً منها على           

وحدة شعبنا ومؤسساته وحرصاً منها على قيادة منهجيـة واضـحة للعمـل             

لوطني الفلسطيني وتأكيداً على أصالتها التاريخية التزمت فتح في ترشـيح           ا

األخ المناضل محمود عباس مرشحاً للحركة واستكماالً للنهج الوطني ومـن           

أجل تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية حرصت القيادة علـى مـشاركة            

 ذلـك   أوسع في الحوار مع الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها ومن أجل         

كرست حركة فتح عملها وفكرتها لتنطلق برؤية شاملة من أجـل مـستقبل             

فلسطيني واعد قادر على تحقيق أهداف شعبنا وصوالً إلى دولة المؤسـسات            

وتعزيز القانون وعلى طريق الوحدة الوطنية الشاملة والتي هي صمام أمان           

  .شعبنا

يهـة للمجـالس    إن فتح التي حققت االنتصار في أول انتخابات حـرة نز             

.. البلدية والقروية في الضفة الغربية هي فتح نفسها التي أطلقت طلقة عيلبون           

هي فتح نفسها التي قدمت أربعة عشر شهيداً من أعضاء لجنتها المركزيـة             

هي الفتح القوية التي ال تعـرف       .. وعلى رأسهم الزعيم الخالد ياسر عرفات     

لتشكل توازناً نوعياً على صعيد     الهزيمة وتأبى االنكسار والتي تنهض اليوم       

مواجهة مخططات االحتالل الهادفة إلى تركيع وإذالل شعبنا ولتحشد الـرأي           

  ..العام الدولي وتعيد للقضية الفلسطينية مكانتها ورونقها على الساحة الدولية

 إن تقييم تجربة الماضي يدفعنا إلى ضرورة تعزيز األفق السياسي ويدفعنا             

 روح التفاهم الفتحاوي ووحدة أطر الحركة ومؤسـساتها         إلى ضرورة تعميق  

حفاظاً على عمق الترابط األخوي الفتحاوي ومن أجـل مـستقبل مـشرق              

  لمؤسساتنا الفتحاوية على قاعدة تكامل األداء وتقيـيم اإليجابيـات وتحجـيم            



 ٢٥٣

السلبيات من أجل عالقة فتحاوية راسخة ومستقبل يضمن لنا االستمرار فـي            

  ..المعلم الزعيم الخالد ياسر عرفاتنهج المؤسس و

إن القيادة الفتحاوية وكوادر الحركة وأعضاءها وجماهير الفتح تقف اليوم             

أمام مسؤولياتها التاريخية في وحدة الموقف والقرار وتعزيز الرؤية الشاملة          

نحو برنامج اإلصالح الوطني وتوحيد األجهزة األمنية وضمان سيادة القانون          

ق اإلنسان وتكريس مبدأ الديمقراطية واحترام اآلخرين نهوضاً        واحترام حقو 

فتح . .جماهير الفتح .. لهذه الحركة وتأصيالً لعالقتها مع الجماهير الفلسطينية      

فـتح  ..  فتح االنتفاضة والديمومة واالسـتمرارية     ..فتح العاصفة .. االنطالقة

  ..الدولة المستقلة والقدس عاصمتها

اوي ووحدة األطر الحركية بداخل الوطن وخارجه       إن هذا الموقف الفتح       

عبرت عن  إدراك كوادر الفتح       وفي أماكن الشتات يعزز اليوم أروع صور      

لحجم المسؤولية الوطنية في استمرار الحركة وضـمان تفعيـل مؤسـساتها            

وقيادتها للنضال الوطني الفلسطيني على طريق تعميـق الـنهج الفتحـاوي            

يس روح الوحدة الفتحاوية وفاءاً لدماء الشهداء       وتأصيل العمل الوطني وتكر   

والجرحى والمعتقلين ومن أجل النهوض بمؤسسات الفتح واالسـتمرار فـي           

رسالتها الخالدة على طريق نهج الحرية والوحدة الوطنية ووحدة مؤسـساتنا           

  . الفلسطينية من أجل قيام دولتنا واستقاللنا الوطني

  
٢٦/١٢/٢٠٠٤   

  

  

  

  

  

  



 ٢٥٤

  

  

  انطالقة الدولة.. ربعني انطالقة األ
  
  

ويتجدد العطاء بروح مؤمنـة     .. عاماً وتستمر الفتح في فتحاويتها    أربعون     

بحتمية االنتصار وجاهزية عالية للتضحية والفداء ولتشكل فتح محوراً هامـاً         

أربعون عاماً والعام األربعـين يـأتي دون         ..في الحياة السياسية الفلسطينية   

أربعون عاماً ونفتقد هذا العام رمـز       .. ياسر عرفات الزعيم المؤسس الخالد    

نفتقد هذا العمالق الذي ترك لنا الكوفية عنـوان الفـتح           .. الكفاح الفلسطيني 

ترك لنا تاريخ امتد عبر األجيال لتكون انطالقة الفتح انطالقـة           .. المنتصرة

عام الـشعب   ..  هو عام االنتصار الفتحاوي    ٢٠٠٥راسخة قوية وليكون عام     

ولتستمر مسيرة هذا الشعب العظيم في      .. عام الدولة الفلسطينية  .. طينيالفلس

رحلة نضالية وكفاحية استمرت عبر شالل متدفق من العطاء لترتفع رايـات            

فكرة إلى فكرة    ومن   ..فمن نصر إلى نصر   .. النصر خفاقة عالية في السماء    

يخ  تنقلت الفتح التي صنعت أعظم ثورة في التـار         ..ومن موقف إلى موقف   

شعب الفلـسطيني ،    تنقلت لتنطلق من الخيمة ومن رحم معاناة ال       .. المعاصر

لتكون أسطورة النضال لتقدم الشهداء والـشهداء ولتعـزز         ، ولتحمل البندقية 

مواقع االنتصار في رحلة هامة أهم ما يميزها تلك الكوفية الـسمراء التـي              

  .. لسطينياحتضنت الفتحاوي األول ياسر عرفات وكانت رمز للنضال الف

فهذا النضال والكفاح واالنتصار هذا العطاء والبطولة التي تستمر اليـوم              

بنفس قوي مؤمن بالرسالة الخالدة التي رسمتها فتح هو دليل هام في حياتنـا              

رسالة أبناء فتح في مخيم البارد والبداوي وفـي         .. الكفاحية ورسالتنا الخالدة  

يحمل ، اع األرض طئ وفي كل بق   موسكو ولوس أنجلوس وفي الدهيشة والشا     
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الفتحاوي رسالته الهادفة والمتمثلة في حماية إنجازات الـشعب الفلـسطيني           

يحمل ابن الفتح أعظم رسالة في التاريخ ليؤكد أنـه فـي            .. وثورتنا العمالقة 

خندق اإليمان بحتمية االنتصار، وليستمر في أداء رسالته        .. خندق المواجهة 

 القائد والمعلم الرمز    لقاة على عاتقه بعد استشهاد األخ     الخالدة وأداء المهام الم   

  .أبو عمار

أربعون عاماً مضت على ثورة الفتح وانطالقتها األولى فعندما عبر رجال              

الفتح النفق في عيلبون كانوا متجهين إلى فلسطين وكانوا مدركين أن بنادقهم            

ة وباتجاه واحد وهـم سـائرون علـى طريـق العـود       .. هي صوب الوطن  

وليس بالغريـب أن    .. لقد آمنوا بالرسالة واستمرت رسالة الفتح     .. والتحرير

.. تستمر رسالة الفتح أربعين عاماً فهي رسالة خالدة وجدت لتنتصر وتستمر          

  ..وجدت لتبقى وتتواصل عبر األجيال

انطلقت الفتح من رحم معاناة شعبنا ومن إصرار هذا الشعب علـى نيـل                 

ليوم الفتح تنهض من جديد في رسالة هادفة وهـي          حقوقه وتقرير مصيره وا   

تأسيس الدولة وحماية مؤسسات شعبنا وسـيادة القـانون وتحقيـق العدالـة             

والتنمية واالستقرار في ظل عودة فلسطينية سياسية هادفة إلى تعميـق روح            

التفاهم الدولي وتعزيز العالقات الدولية على طريق حماية إنجازات الثـورة           

والً إلى ضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين واسـتمرار         الفلسطينية ووص 

مواجهة االحتالل اإلسرائيلي المتغطرس الذي يرفض تحقيق السالم ويقـتحم          

المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في ظـل عنجهيـة احتالليـة فاقـت             

ورة والعطـاء والوفـاء     فتح الث .. إن رسالة الفتح   ..تصورات العقل البشري  

فالفتح .. هي رسالة عظيمة هادفة خالدة استمرت في قوة وعنفوان        .. للشهداء

لحركة تنهض هذه ا  .. تنهض اليوم وتستمر في رسالتها في كل بيت فلسطيني        

وتمضي في اتجاه واحد ورسالة هامة يـدركها        .. في رسالتها من كل شارع    

جميع الفتحاويين بكل أماكن تواجدهم وهي حماية شـعبنا والحفـاظ علـى             



 ٢٥٦

ثورتنا والدفاع عن حقوقنا وتعزيز وحدة التالحم بين أبنـاء هـذا            إنجازات  

الشعب العظيم الذي يرفض الركوع والذل وليستمر فـي رسـالة المؤسـس             

 يعني سجل   ،بعون عاماً من العطاء الفتحاوي    أر ..الزعيم الخالد ياسر عرفات   

طويل من الشهداء من الشهيد عبد الفتاح حمود إلى الشهيد  ياسـر عرفـات               

قافلة طويلة استمرت بعمر هذا الجيل لتقدم الفتح أربعة عشر شهيداً مـن             وال

أعضاء لجنتها المركزية وعلى رأسهم الزعيم الخالد ياسر عرفات فهذا بحد           

ذاته يؤكد للجميع قوة رسالة الفتح ويعزز مكانتها وهـدفها وقـوة رسـالتها              

لفـداء بـين    المعبرة عن أماني وتطلعات شعبنا والتي تعزز روح البطولة وا         

  .يوم إلى قيام دولته الفلسطينيةجميع فئات الشعب المناضل الذي يتطلع ال

ى الهـدف وإرسـائها   إن انتصار القرار الفتحاوي ووصول سفينة الفتح إل    

، كان بفعل قيادة مؤمنة برسالتها ومؤمنة بأهـدافها ومـستعدة           إلى بر األمان  

ا وبكادرها وأعضائها وأبنائها    للتضحية واليوم سفينة الفتح تستمر بقوة رجاله      

ووجدت مـن أجـل     وجماهيرها التي تؤمن بأن الفتح وجدت لتبقى وتنتصر         

إن فتح صاحبة مـشروع الدولـة الفلـسطينية المـستقلة            .الدولة الفلسطينية 

وصاحبة هذا الخيار لقادرة اليوم على حماية الدولة ومواصلة العمـل بكـل             

ناخ الوطني لالستمرار في الحـوار      السبل من أجل تعزيز األمن وتوفير الم      

الوطني الفلسطيني على أرضية قيام الدولة الفلسطينية وحمايـة المؤسـسات           

الفلسطينية وضمان العدالة االجتماعية وتوفير األمن وسيادة القـانون هـي           

رسالة الفتح التي يؤمن بها شعبنا حتى تسعى وتعمل الفتح ومن خالل عالقة             

رسة الديمقراطية والتعبير عن الـرأي وصـياغة        أصيلة واحترام حرية المما   

أسس العالقة الواضحة مع الجماهير الفلسطينية على ضمان استمرار الرسالة          

وتوفير العدالة وسـيادة    الفتحاوية وصوالً إلى بناء المجتمع التقدمي الثوري        

هي رسالة ثورية   .. لفتح بمحتواها االجتماعي والوطني   إن رسالة ا  .. القانون

حيث لم تكن الفتح مجرد تنظيم عابر بل كانت الفتح رسـالة            ، قىتبكانت وس 



 ٢٥٧

ومن .. ة إلى فكرة  ومن فكر .. من جيل إلى جيل   .. ر األجيال خالدة امتدت عب  

 لتكون الفتح نور لمن اهتدى ولتعبر وبصدق عن مـشاعر           ..نصر إلى نصر  

العمل الوطني وأهداف وتطلعات هـذا الـشعب العظـيم شـعب الـشهداء              

هذا الشعب البطـل    .. شعب المعجزات .. عب الوحدة والحرية  ش.. والجرحى

فـارس  .. صنع ملحمـة الفـارس    .. الذي صنع ملحمة نهر البارد والبداوي     

هذا الفارس الذي اعتبره الرمـز      .. االنتصار الفلسطيني الشهيد فارس عودة    

  ..الخالد الشهيد ياسر عرفات رمزاً لالستمرار والتواصل الكفاحي الفلسطيني

 رحلة طويلة من العطاء ال يمكن لي أن أوفي الفتح ومؤسسها الرمز             إنها   

ياسر عرفات وشهدائها األبطال عبر كتابة هذا المقال ولكن وكما عـودتني            

الفتح أن أخط إليها مشاعري في ذكرى انطالقتها فكم استرسلت في أفكاري            

ل هنا  ألكون متواصالً ما بين غزة والمقاطعة حيث مزار الزعيم الخالد ألسج          

عهد الثورة والثوار بأن نستمر     ، عهد الرجولة والرجولة  ، عهد الوفاء والوفاء  

ففي أربعين فتح لك منـا       ..على درب أبا عمار نستمر حتى تحرير فلسطين       

لك منا أربعين وردة وأربعين رصاصة أيضاً لك منا العهـد           .. أربعين تحية 

 النـصر وأن تـستمر      كل العهد والقسم كل القسم بأن تبقى رسالة الفتح حتى         

ـ         شوار ومعـاً   على دربك وبقراراتك وبصوتك وبإحساسك وروحك نكمل الم

وسيبقى أبنـاؤك علـى     .. معاً وسوياً من أجل فلسطين    .. وسوياً حتى القدس  

عهداً لك بأن تكون أول الفاتحين وأول مـن يـدخل القـدس ومـن               .. العهد

الفتح بأن تستمر الفتح    حملوا راية   .. عهد إخوانك الذين حملوا الراية    .. يفتحها

عنوان .. عنوان البطولة والوفاء والفداء   .. كما كانت وتبقى عنوان االنتصار    

عنـوان الحريـة    .. عنوان العمل الجاد والرؤيـة الثاقبـة      .. المرحلة القادمة 

  .والعدالة والدولة الفلسطينية المستقلة

  
  ١/١/٢٠٠٥   

  



 ٢٥٨

  

  

  على درب الزعيم اخلالد ياسر عرفات
  

  

 عام رحيل واستشهاد    ٢٠٠٤ مليئة بالحزن واآلسي ودع شعبنا عام        بقلوب   

قافلـة   و ، وإسماعيل أبو شـنب    ،وعبد العزيز الرنتيسي  ،  القادة أحمد ياسين    

 فقدت فيه فلسطين رمزها وبانيهـا       ٢٠٠٤وعام  ، طويلة لم تنتهي من الشهداء    

 فكانت فلسطين ..  دولتها الرمز الخالد ياسر عرفات     ومفجر ثورتها ومؤسس  

 دموع الحزن وتتشح  بالـسواد       تذرفحاضرة بقوة في المشهد العالمي وهي       

شاهد الشهيد ياسر عرفـات أبـو       حزنا وألماً على فقدان واستشهاد الرئيس ال      

لسمراء وتعود العـالم    عرف العالم فلسطين من خالل كوفية الياسر ا       .. عمار

نية وكانـت   عرفات ليحتفل بالعام الجديد على الطريقة الفلسطي      أن يقف ياسر  

انطالقة الثورة مع بدأ العام الجديد ليجـدد العطـاء الفلـسطيني            .. قةاالنطال

ولذلك حرص الرئيس الزعيم    .. فلسطين هي الحاضرة عربيا ودولياً    ولتكون  

الخالد ياسر عرفات على أيقاد شعلة الثورة ليلة الحادي والثالثين من ديسمبر            

تنا المجيدة متـصدياً بـصموده      كل عام ليعلن ميالد فاتح جديد في عمر ثور        

وإصراره وكفاحه لمؤامرات سنة مضت كانت تـستهدف قـضينا بعـدالتها            

أن االحتفاالت بالعام الجديـد وبـذكري       . والنيل من صمود وإصرار شعبنا      

انطالقة الثورة تأتي في ظل استشهاد الرئيس ياسر عرفات الذي عود شعبنا            

ت بانطالقـة الثـورة الفلـسطينية        االحتفاال ببدءأن يشعل شعلة النصر أذناً      

وكم كانت المهمة صعبة على األخ محمود عباس الذي وقف          .. وحركة فتح   

وألول مرة وسط الحشود الجماهيرية في غزة ليشعل شعلة الثـورة  ليؤكـد              

على انه على درب الزعيم الخالد سيبقي الوفي لرسالته وسيحتضن المقاومة           
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مـشاعر  .. شاعر الوفاء واإلخوة  حقاً أنها م  .. والكفاح الفلسطيني لنيل الحرية   

،  أبناء الفتح التي تجسد لغة االستمرار والوفاء والعهد على مواصلة المسيرة            

ويشعل األخ أبو مازن شعلة االنطالقة ولتستمر رسالته رسالة الفتح في أداء            

مهامها وواجباتها، أنها بالتأكيد رسالة يؤمن بها القائـد الفتحـاوي محمـود             

ل متقـدماً   الذي اخذ على عاتقة تحمل المسؤولية ليكون الرجـل األو         عباس  

، وكم كانت لمسة وفائه ودفئه وهو يحتـضن أبنـاء           شعبنا في مسيرة الكفاح   

شعبه في هذا اليوم ليؤكد على حرية شعبنا وتقرير مصيرنا وإقامـة دولتنـا              

 ياسر  وليعلن أمام الجماهير الفلسطينية بأنة سيمضي على درب الزعيم الخالد         

أن إضاءة الشعلة واستمرار الرسالة  الفلسطينية والحفـاظ علـى            .عرفات  

الثوابت الوطنية لهو دليل على عمق النهج الفلسطيني وتأكيد على ديمومـة            

واليوم محمود عبـاس مرشـح حركـة فـتح          ، الفكرة واصالتها ووحدتها    

 بالتأكيد  ،النتخابات الرئاسة جاء ليكمل المسيرة على درب الرئيس أبو عمار         

أنها مهمة وحدث بات يقنع جماهير الفتح بضرورة االلتفاف حـول القائـد             

الفتحاوي محمود عباس ألداء رسالته ودعمه لتنهض الفتح وتـستمر شـعلة            

  .النصر شعلة التحرير إلضاءة الطريق لألجيال القادمة 

ن إ و ،ة هي صمام أمان النـصر الفلـسطيني       إن وحدة شعبنا بهذه المرحل       

تفاف الجماهيري الحاشد والدعم الجماهيري للقائد الفتحـاوي األخ أبـو           االل

مازن يكرس جوهر عمل المؤسسة ويعني إن فتح قادرة على المضي قـدماً             

. نحو تحقيق متطلبات المرحلة للحفاظ على مسيرة شعبنا وإنجازات ثورتنـا          

فلـسطينية  أن تحقيق التوازن في العالقة ما بين الطليعة الثورية والجماهير ال          

شعلة الثورة موقودة دوماً على درب الشهداء       .. لهو كفيل بإبقاء شعلة النصر      

واألحرار والشرفاء أصحاب الرسالة الوطنية التي تعـزز رؤيـة الـصمود            

 ض الركوع والذل ويتصدى لالحـتالل    البطولي لهذا الشعب المقاوم الذي يرف     

اً واحداً لدعم مرشح    إن وحدة حركة فتح اليوم ووقوف أزرعها العسكرية صف        
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حركة فتح للرئاسة يعني أن الجميع بات يتحمل المسؤولية ويكرس الوحـدة            

والنهج الفتحاوي المبني على قاعدة العمل المتكامل وأداء الرسـالة ضـمن            

حدودها الثابتة أيمانا من أبناء الفتح بضرورة تواصل الرسالة التي أمن بهـا             

ينية رية والعدالة وإقامة الدولة الفلسط    شعبنا لتحقيق االنتصار على طريق الح     

  .المستقلة والقدس عاصمتها 

  
٤/١/٢٠٠٥   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٦١

  

  

  قوة السالم وسالم القوة
  

  

لم تكن االنتخابات الفلسطينية حالة عابرة في تاريخ الشعب الفلسطيني ولم              

نتقـال  فهذا هو يوم اال   ..  هو باليوم االعتيادي   ٢٠٠٥يكن يوم التاسع من يناير    

حيث حققت فتح   " للقيادة الفلسطينية "الطبيعي والسلس على حد تعبير البعض       

رؤيتها وكان انتصارها مفاجئا للجميع حيث لـم يتوقـع هـؤالء المـارقين              

والعابرين والمتفرجين أن تحصد حركة فتح تلك النتيجة والتي راهنت العديد           

الفهما المـشبوه علـى     من األحزاب منها اإلسالمية ومنها اليسارية ومنها تح       

النيل من إرادة شعبنا وعزيمته معتقدين أن فتح قد انهزمت وهي في طريقها             

لم يتصور أحد بأن فتح ستنهض من جديد وتنطلـق بـشموخ            .. إلى الهالك   

وكبرياء لتحمل رسالة خالدة لزعيم خالد لن ينساه شعبنا عبر التاريخ وليقف            

 الجميع أن فتح انتصرت وحققت      الرئيس المناضل محمود عباس وليعلن أمام     

أعظم انتصار في تاريخها النضالي لتحافظ على األمانـة وتحمـي شـعبنا             

  .وتستمر حتى تحقيق طموح شعبنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة 

هكذا كانت فتح التي انطلقت من رحم معاناة شعبنا والتي تـستمر اليـوم                 

ء لتشكل أروع ثورة عرفها التـاريخ       بنفس روح االنطالقة والديمومة والعطا    

المعاصر،إن القادم بالتأكيد سيكون لـشعب فلـسطين وللدولـة الفلـسطينية            

المستقلة والقدس عاصمتها شاء من شاء وأبى من أبى ألن هذا هو قدر شعبنا              

وهذا الشعب المناضل يدرك حقيقة ما يريد وهو قادر على صـنع ملحمـة              

خالد ياسر عرفات وكل شـهدائنا األبـرار        االنتصار وتحقيق أماني الزعيم ال    

  .الذين استشهدوا لينيروا الطريق لألجيال القادمة 
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لم يكن يتصور البعض أن آلية انتقال السلطات الفلسطينية ستكون آلية ناجحة            

ليتعلم منها الجميع وليشهد خبراء االنتخابات في العـالم بنزاهـة وصـدق             

 من محطات تاريخنـا النـضالي       االنتخابات الفلسطينية ولنسجل أهم محطة    

ونضيف هذا اإلنجاز الهام والرائع في مفهوم الحكم والعمل السياسي الدولي           

.. ولتصبح التجربة الفلسطينية نموذجاً لألنظمة العربية والبلدان في العـالم           

ته من أجل العيش    فهذا الشعب يمارس حقه بكل حرية ويستمر في أداء رسال         

شعب يتطلع إلى قيام دولته المستقلة ويتطلع اليـوم         هذا ال .. بكرامة واستقالل 

إلى صياغة مشروع السالم ضمن رؤية هادفة إلى تحقيق التوازن والعدالـة            

في كيفية التعامل مع الشعب الفلسطيني وأن أول تلـك االسـتحقاقات التـي              

تفرضها المتغيرات بالمنطقة أن تعترف حكومة االحـتالل كونهـا محتلـة            

ة وأن تعترف بالجرائم واألعمال اإلرهابية التي تمارسـها         للمناطق الفلسطيني 

العصابات اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلـسطيني مـن هـدم للمنـازل             

ومصادرة األراضي واستخدام سياسة القتل المتعمد بحق أبناء هـذا الـشعب         

  .الذي يطالب بحريته واستقالله

حياة ويستحق أن يكون    واليوم يثبت الشعب الفلسطيني أنه شعب يستحق ال          

وبعد كل ما قدمـه     ..مارس السيادة المطلقة على أراضيه    ويعيش في حرية وي   

وبعد كـل مـا قدمـه الـشعب         .. الشعب الفلسطيني من تضحيات ومواقف    

الفلسطيني من تنازالت سياسية مؤلمة على شعبنا وقيادتنا وثوابتنا الوطنيـة           

ائيلية االحتاللية الشارونية   بات من المهم التحرك باتجاه فضح السياسة اإلسر       

الرافضة لتطبيق خطة خارطة الطريق وتنفيذ محتواها بدقـة حيـث بـذلك             

وتعمل على وضع العراقيـل     .. تضرب عملية السالم مجدداً بعرض الحائط       

والشروط المسبقة لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني إلذالله وتركيعـه          

عترفة بحريـة هـذا الـشعب       وفرض سالم القوة والهيمنة والغطرسة غير م      

  .وحقوقه وحق تقرير مصيره
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 حيث  سالم من طرف واحد   .. إن السالم بات بالمنطقة هو السالم الفلسطيني        

جتياحاته المتكررة للمدن الفلسطينية واتباعه     إقتل شارون كل فرص السالم وب     

لسياسة هدم المنازل وإغالق المعابر يوجه ضربة قوية للـسالم الفلـسطيني            

لي أصبحت من اآلن فصاعداً مهمة شارون األولى هي إسقاط الرئيس           وبالتا

الفلسطيني محمود عباس وإعداد الخطط ورصد الموازنات للبدء في هجـوم           

إسرائيلي كاسح لمحاصرة الرئيس الفلسطيني وفرض الرقابة على تحركاتـه          

ون مع الزعيم الخالـد ياسـر       استمراراً لنفس النهج الذي اتبعته حكومة شار      

لقد أصبحت هذه السياسة اإلسرائيلية هي سياسة محروقة ومكشوفة         ،  اتعرف

وال يمكن لها أن تكون أو تستمر في ظل هذا العطـاء الفلـسطيني وخدمـة                

لقضايا السالم والحرية واإلنسانية التي تحملها الدولة الفلـسطينية ومعـاني           

 ليس في   قيامها حيث يسود الواقع أمن وهدوء وتنطلق عملية التنمية والرخاء         

المنطقة فحسب بل في العالم أجمع ،واآلن وبعد تلك المقدمات وما آلت إليـه              

نتائج االنتخابات الفلسطينية بات من المهم أن تتحرك قيادة البيـت األبـيض             

تجاه عملية السالم بدالً من اللهث وراء سراب شارون ومنطقه األعمى الذي            

  .وب يعزز اإلرهاب ويكرس العداء المستمر بين الشع

إن لغة الشعب الفلسطيني اليوم هي لغة السالم كانت وسـتبقى ألن هـذا                 

الشعب يريد العيش بحرية ويريد دولته المستقلة وهذا الشعب الذي يطالـب            

بحريته ودولته هو شعب يريد الحياة وهو شعب يـستحق أن يكـون ومـن               

مل إرهابي  يطالب بحقه وبحريته هو بالتأكيد يريد السالم وال يقدم على أي ع           

أو يعتدي على حقوق الغير وهذا ما أثبته الشعب الفلـسطيني ومـا حملتـه               

رسالة حركة فتح من خالل استمرارها في قيادة مجمل العمل الوطني علـى             

فالرئيس محمود عباس اليـوم هـو رئـيس الـشعب           .. الساحة الفلسطينية   

 يـده   الفلسطيني المنتخب والمتحدث باسمه وهو يحمل غصن الزيتون ويمـد         
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لصناعة سالم عادل يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضـمن الثوابـت            

ينية والتي نفتخر بهـا     الوطنية الفلسطينية وهذا ما كرسته الديمقراطية الفلسط      

إن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل الجاد والبنـاء للمؤسـسات           ،  أمام األمم 

 األوان وقبـل أن يجـرف       الفلسطينية وما يجب أن يدركه الجميع قبل فوات       

شارون بدباباته التي تقتحم المدن الفلسطينية فرصة السالم التي بدأت تتبلور           

بعد عرس الديمقراطية الفلسطيني،إن المرحلة اليوم تتطلب مزيداً من تكريس          

الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلـسطينية واسـتمرار           

الحتالل اإلسرائيلي واالسـتيطان عـن كـل        النضال من أجل إنهاء ودحر ا     

األراضي الفلسطينية وتحقيق الحقوق الوطنية لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة          

 المـستقلة وعاصـمتها القـدس       وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلـسطينية     

إن التجربة الديمقراطية التي خاضها شعبنا بإرادة حـرة وتحديـه           ،  الشريف

ت شارون والمجرم موفاز وإجراءاتـه االحتالليـة        لقوات االحتالل وعصابا  

القمعية تثبت أن شعبنا الفلسطيني العظيم متمسك بخياراته الوطنية وحريتـه           

واستقالله كما تؤكد تجربتنا الديمقراطية واالنتخابات أن شعبنا تواق للحريـة           

والتي قدم من خاللها نموذجاً حضارياً في التعددية واحترام حريـة الـرأي             

إن التماسك الداخلي ووحـدة الـصف الفلـسطيني         ،  طيةارسة الديمقرا والمم

ومواصلة الحوار الوطني هي السبيل لوحدة الموقف الوطني على أرضـية           

مشتركة وبرنامج عمل موحد يتم التوافق عليه بما يعزز الصمود الفلسطيني           

ويواجه العدوان وسياسة االسـتيطان والتعجـرف الـشاروني وإجـراءات           

  .في مقدمتها جدار الفصل العنصرياالحتالل و

  

١٥/١/٢٠٠٥   
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  ال سالم مع شارون
  

  

 شارون االلتـزام بوقـف سياسـة        أرائيلرفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي     

لوقف الفـصائل   ، تمهيداً   ستهدف كوادر المقاومة الفلسطينية   االغتياالت التي ت  

ة نية لوقف   أن شارون ال توجد لديه أي     كما من الواضح    ،  الفلسطينية هجماتها 

الحرب ضد ما اسماه باإلرهاب الفلسطيني علي حد تعبيره ، حيث يعتبر  في             

.. "تنازل عن مبدأ الدفاع عـن اليهـود       أنه يحظر علي اليهود ال    "ذات الوقت   

يأتي ،   أمام وسائل األعالم اإلسرائيلية    وهذا ما صرح به مؤخرا بشكل واضح      

عدة فـصائل فلـسطينية     رفض شارون وقف االغتياالت بعيد تحذير أطلقته        

بأنها لن تستمر في االلتزام بالهدنة إذا ما واصل جيش االحتالل عدوانه على             

المناطق الفلسطينية بما في ذلك وقف عمليـات االغتيـال التـي تـستهدف              

  .أعضائها

ويبقي شارون سفاح صبرا وشاتيال والقاتل الذي يحاول تـضليل الـرأي               

 للسالم هو العقبة الحقيقية في وجه تقـدم         العام العالمي ليصنع من نفسه بطال     

دة الفلسطينية تجاه عملية    عملية السالم بعد سلسلة اإلجراءات التي اتخذها القيا       

إن شروط شارون الجديدة ال تمثل إال مزيد من تكـريس العربـدة              .السالم

والتهديد ولغة القوة التي بات يرفضها شعبنا والـذي يتطلـع ألـي الحريـة               

عيدا عن االنحياز األمريكي والتهديد اإلسرائيلي باستخدام القـوة         واالستقالل ب 

وهنا وفي هذا المجـال لـم       ..  الفلسطيني وصفية قيادة السياسية    لقمع الشعب 

عدي الرغبة األمريكية في أحياء عملية السالم إطارها النظري ولم تـصل            

 بعد التحرك السياسي واالتصاالت األمريكية إلي مستواها المطلـوب حيـث          
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بات من المهم أن تلعب واشنطن دور الوسيط النزيهة في عملية السالم بدال              

من االنحياز المطلق لسياسة شارون التصفوية ويجب أن يكون  تنشيط الدور            

 كانت اإلدارة    ، ففي المرحلة السابقة  ،   كي بصورة أكثر إيجابية وفاعلية    األمير

  ، فون عقبة أمام الـسالم    األميركية تعلق دورها تحت زعم أن الفلسطينيين يق       

  ، عرفات  إلقاء اللوم علي الزعيم الخالد ياسر      واتجه الخطاب األميركي صوب   

سبب  وت  ، في نفس الوقت غض الطرف عن الممارسات والعقبات اإلسرائيلية        

 وبعد انتخاب قيادة فلـسطينية جديـدة         أما اآلن ،   ذلك في تجميد عملية السالم    

 فلـم    ،  وقيامها بتنفيذ التزاماتها    ، عب الفلسطيني بصورة ديمقراطية وممثلة للش   

فإن نجاح عملية      من هنا  ، ن لتأجيل انطالق مسيرة السالم    يعد هناك مبرر اآل   

 يتوقف علي مدي إقناع حكومة شارون بالعدول عـن منهجهـا             السالم بات   

 والبدء في تنفيـذ خطـة خريطـة          ، والعودة مباشرة إلي طاولة المفاوضات      

 خاصة مـع جهـود       ،  والتوقف عن عدوانها ضد الشعب الفلسطيني       ، الطريق

التي قام بها القيادة الفلسطينية تجاه استحقاق خارطة الطريق وإقناع الفصائل           

   . الفلسطينية بالتهدئة والتوصل إلي هدنة مؤقتة

وفي ظل ذلك ال يمكن ألي خطوات أن تكون ملموسة أو تحقـق تقـدما                  

 وبدون دفعة أميركية قوية      ، قي علي حكومة شارون   بدون ضغط أميركي  حقي    

يل شارون تنـازالت حقيقيـة      ائ فمن غير المستبعد أن يقدم أر       ، لعملية السالم 

 والذي مازال يستخدم سياسـة القـوة والتهديـد           وجادة صوب عملية السالم   

 فـإن الكـرة اآلن فـي         ، باغتيال المزيد من القيادات الفلسطينية  لذلك كلـه        

ن اإلسرائيلي واألميركي لتوظيف الظروف الحاليـة لوقـف العنـف           الملعبي

 والبدء في المفاوضات وفق المرجعيات الدولية من         ، وتحقيق األمن من ناحية   

   .  والستعادة المصداقية للدور األميركي  ، ناحية ثانية

وتبقي الحقيقة هنا انه وبدون اغتنام الفرصة المتاحة حاليا للمضي قـدما               

ية السالم من خالل حشد الدعم الدولي لتنفيذ بنود خريطـة الطريـق     في عمل 



 ٢٦٧

باعتبارها تشكل قاعدة متينة إلقامة الدولـة الفلـسطينية وإنهـاء الـصراع              

العربي اإلسرائيلي و انه و بدون أن تستعيد الواليات المتحدة دورها الفاعـل     

 أن تقـدم     وبـدون   ، مرة أخري في عملية السالم وترجمة األقوال إلي أفعال        

 ستظل احتماالت تصاعد دوامة العنف التي        ، حكومة شارون تنازالت حقيقية   

وبالتالي إضعاف فرص تحيـق       يدفع ثمنها األبرياء والمدنيون هي المسيطرة     

لها أبناء الشعب   أ  التي يس   ئلةألسلتحالة التوصل ألي أجوبة مقنعة      اس هدنة أو 

سطينيين الذين يتطلعون اليـوم     الفلسطيني في مخيمات الشتات والالجئين الفل     

ألي الوقف الدولي لمساعدتهم من اجل تحقيق حلمهم بإقامة الدولة الفلسطينية           

والعمل من اجل أنصاف الشعب الفلسطيني والتأكيد علي حقوقه وإقامة دولته           

  .المستقلة القابلة لالستمرار والحياة على ترابه الوطني 

 حسما في تاريخ الصراع العربي      كثراأل المرحلة القادمة هي المرحلة      إن   

 لدعمه وبالتالي ال بد من مساندة شعبنا الفلسطيني والوقوف عربيا           اإلسرائيلي

 الفلسطينية المغتصبة والعمل علي رفع مـستوي        األراضيمن اجل استرداد    

 العنـصرية   وحكومتـه الدعم العربي المادي والمعنوي لمواجهـة شـارون         

  .بة الستحقاقات عملية السالم المتطرفة والتي ترفض االستجا

  
٣٠/١/٢٠٠٥   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٦٨

  

  

  رؤية شاملة... اجمللس الثوري حلركة فتح
  

  

بات من المهم والضروري وإنصافاً لجماهير الفتح وأبنائهـا ولمـستقبل              

الحركة وعالقتها بالجماهير ومن خالل مسيرة العطاء الفتحـاوي وتـاريخ           

أن تحقق اجتماعات المجلـس     طيني  بطولي والمشرف لشعبنا الفلس   الحركة ال 

الثوري لحركة فتح أولويات العمل في ضوء إعادة بناء الحركة بما يتناسـب         

مع متطلبات المرحلة وإعادة جدولة المهام لعقد المـؤتمر الحركـي العـام             

السادس لما لذلك من أهمية على صعيد توظيف أطر الحركـة ومؤسـساتها             

حلة التي نمر بها مرحلة دقيقة وحرجة       إن المر  .لخدمة قضايا شعبنا الوطنية   

وفي ضوء تواصل الهجمة اإلسرائيلية وشراسة توجه حكومة شارون إلعادة          

تقسيم الوطن الفلسطيني وفرض الوصاية والتبعية الجغرافية علـى شـعبنا           

وتكريس لغة التدمير والخراب للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وخاصـة           

يس ياسر عرفات مؤسس حركة فتح ومفجـر        بعد استشهاد الزعيم الخالد الرئ    

لقد بات المخطط اإلسرائيلي واضحاً حيث يهدف للـزج بالـشعب            ..الثورة

الفلسطيني في اقتتال داخلي وتقويض النضال الفلسطيني لتمريـر مـشروع           

السالم اإلسرائيلي وفرض سالم القوة وتعزيز أمن إسرائيل علـى حـساب            

ث ال يزال الوضـع علـى األرض        الشعب الفلسطيني وتضحياته ونضاله حي    

على ما هو عليه، بل إنه يزداد سوءاً يوماً بعـد يـوم، بـسبب الـسياسات                 

 اإلسـتراتيجية اإلسرائيلية في التوسع االستيطاني  وال نرى أي تغيير فـي            

اإلسرائيلية القائمة على تصميم الخطط أحادياً، وفرضها بـالقوة العـسكرية،        

هده في السياسات اإلسـرائيلية المتمثلـة فـي         ما نشا  وإقناع العالم بها، وهو   



 ٢٦٩

التوسع االستيطاني، وتكثيف العمل في إقامة الجدار، وعزل القدس وممارسة          

سياسة الحصار واالعتقال والقتل والخنق االقتصادي، التي تطبقها إسرائيل،         

وكأنها فوق كل شيء، دون أي اعتبار أو اكتراث بأن هناك شعباً فلـسطينياً              

رض، وأن هناك شرعيةً دوليةً أو مجتمعاً دوليـاً، ألن سـقف            على هذه األ  

  .تدخل المجتمع الدولي محكوم بمدى القبول أو الرفض اإلسرائيلي 

إن دعوة المجلس الثوري لحركة فتح إلعادة تقييم أمـور الحركـة هـي                 

مطلب فتحاوي عبر عنه قيادات وكوادر حركة فـتح فـي جميـع األقـاليم               

عمل وجاءت هذه الدعوة تلبية واضحة للرؤية الفتحاوية        والساحات ومناطق ال  

الثابتة المعبرة عن تضحيات أبناء الفتح وجماهيرها الوطنية وتصدياً لمخطط          

الحكومة الشارونية ودعوة لتفعيل العمل الوطني وبناء اإلنـسان والمؤسـسة           

سطيني علـي ضـوء المتغيـرات       القادرة على حماية الوطن والمواطن الفل     

إن مهام الفتح في هذه المرحلة مهام عظيمة يتطلـب مـن جميـع               ..الدولية

كوادرها رص الصفوف والتالحم ونبذ الخالفـات وتكـريس روح المحبـة            

والوفاء للشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها الجميع واالنطالق نحو تفعيل          

لغة الحوار الفتحاوي لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعادة تقييم           

مؤسسات الحركة التي باتت تتحمل مسؤولية جسيمة ووطنية فـي المرحلـة            

إن العمل على إعادة تنظيم صفوف الحركة وبناء مؤسساتها السياسية           .المقبلة

و الثقافية واالقتصادية واألمنية وتفعيل العالقات الخارجية والدولية للحركـة          

ان الوحيـد لنجاحهـا     وإعادة بناء هيكليتها الثورية وتنظيم قواعدها هو الضم       

وتفعيل دورها في التقدم نحو البناء وتوحيد الجهود القادرة على حماية أبنـاء   

شعبنا والتصدي لمؤامرات االحتالل اإلسرائيلي وعمالئه الخونة والمأجورين        

ء الذين رضوا على أنفسهم العبث بمقدرات شعبنا والقفز عن الخطوط الحمرا          

إن مهمة حركة فتح في المرحلـة المقبلـة          ،التي ال يمكن ألحد أن يتجاوزها     

مهمة تتطلب الشجاعة واإلقدام والقدرة على تفهم متطلبات الواقع الفلسطيني          



 ٢٧٠

مع األخذ بعين االعتبار ضرورة إجراء تغيير شامل في مـستويات القيـادة             

وتفعيل دورها الريادي والطليعي ووضع آليات العمل لبناء صفوف الحركـة      

 يناسب مع البناء الفتحاوي داخل الوطن  وإجراء تغييـر           وإعادة هيكليتها بما  

شامل لكي ينعكس هذا التغيير على مستويات صـنع القـرار فـي أجهـزة               

إن بناء المؤسسة الفتحاويـة القويـة       ،  ؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية   وم

يعني بناء مؤسسة السلطة القوية وتفعيل دورها علي طريق إقامـة الدولـة             

مستقلة وحماية شعبنا والحفاظ على تـاريخ الحركـة الوطنيـة           الفلسطينية ال 

قيـق  الفلسطينية العريق الشامخ وبناء جيل قادر على تحمل المـسؤولية وتح          

أن شعبنا الفلسطيني يتطلع ألي الدور التـاريخي        . األهداف الوطنية المتكاملة  

لحركة فتح وألي أهمية أن يكون المجلس الثوري في اجتماعاته علـي قـدر              

مل المسؤولية واتخاذ  قرارات هامة تحافظ علي ماضـي حركـة فـتح              تح

التاريخي ومستقبلها الوطني وتحافظ علي حقها في التصدي لالحتالل الـذي            

يمارس هذا العمل البشع ، المخالف للقانون الـدولي اإلنـساني ولقـرارات             

ة الشرعية الدولية، والذي فرق مجتمعنا ونهب أرضنا، ويحول دون إقامة دول          

  .فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة

  
  ٥/٢/٢٠٠٥   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧١

  

  

  وحدة املوقف يف مواجهة االحتالل
  
  

تتجسد رؤية القيادة الفلسطينية في تحقيق أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني             

في صياغة وجودنا والكينونة الفلسطينية تأصيالً لـروح الكفـاح الـوطني            

أعظم ثورة في التاريخ المعاصر لتحقـق رؤيـة         . .ومجمل إنجازات ثورتنا  

واقعية هدفها بناء األجيال والحفاظ على اإلنسان الفلسطيني صامداً مرابطـاً           

لقد كانـت رؤيـة      ،  ض الحضارة والتاريخ ومهد السالم    في ربوع أرضه أر   

القيادة الفلسطينية  رؤية تاريخية ثاقبة من خالل حرصه الشديد على مواصلة            

دة بنـاء الدبلوماسـية     مة الفلسطينية وتفعيل المؤسسات وإعـا     أعمال الحكو 

اغة الواقـع الفلـسطيني بكـل       وحضورها ومشاركتها في صـي    الفلسطينية  

ته ليرسم معالم الوطن وتكتمل الصورة النضالية ولتـشهد فلـسطين           تناقضا

ميالدا متجددا عبر مرحلة هامة في تاريخ شعبنا تأتي في ظل تشابك الواقـع         

تمرار الرفض اإلسرائيلي لتحقيـق عمليـة الـسالم وفـرض           السياسي واس 

أمالءات إسرائيلية هدفها خلق قيادات بديلة عن القيـادة التاريخيـة للـشعب         

لقـد تجلـت الرؤيـة للقيـادة        .. الفلسطيني قيادة منظمة التحرير الفلسطينية    

الفلسطينية في تحقيق التواصل وملئ الفراغ السياسي وحرصت القيادة على          

 عمل الحكومة وتحديد برنامجها السياسي واإلعالن عن االنتخابات         استمرار

السياسية الشاملة للمجالس البلدية والتشريعية تحقيقاً لوحدة الصف الـوطني          

وحفاظاً على المشاركة الجماهيرية الفاعلة في صنع القرار وهذا بالتأكيد يدلل           

 القيـادة  على مدى أهمية العمل الوطني في خلق حالـة التفاعـل مـا بـين      

الفلسطينية وجماهير شعبنا ومشاركة أوسع لكل التنظيمات والقوى الفلسطينية         

الوطنية منها واإلسالمية في تفعيل البرنامج السياسي للحكومة على طريـق           



 ٢٧٢

إن برنـامج الحكومـة      . ن اجل تحقيق أماني وتطلعات شعبنا     العمل الجاد م  

ام المعاهـدات الدوليـة     الفلسطينية هو برنامج سالم حقيقي قائم على احتـر        

ويعتبر فرصة حقيقية لتحقيق السالم ومواصلة المفاوضات والمشاركة بفعالية         

وهذا يعكس أهمية   .. لضمان نجاح تطبيق خارطة الطريق تحت رعاية دولية       

العمل على صعيد جدولة المهام التفاوضية وترتيبها لتأخذ بـدورها الوضـع            

إنجازات شـعبنا والـدفاع عـن       الطبيعي ضمن مسار فلسطيني يكفل حماية       

إن المرحلة الراهنة    .حقوقنا الوطنية في ظل مرحلة هامة من حياتنا السياسية        

تتطلب من جميع القوى السياسية على الساحة الفلسطينية أن تقف صفاً واحداً            

لدعم القيادة  الفلسطينية والحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني والتأكيد على           

فقاً للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بعيداً عـن         االلتزام بقراراتها و  

البرامج الذاتية وتفعيالً للصوت الوطني القادر على تحقيق أهـداف شـعبنا            

واحتراماً لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تسيير مرحلة هامة من مراحـل           

إن دعم الحكومة الفلسطينية فـي   . لفلسطيني في غاية الصعوبة والدقة    العمل ا 

هذه المرحلة هو واجب وطني ويتطلب من الجميع المساهمة فـي مواصـلة             

لقد عبرت فصائل المقاومـة     العملية السياسية إلى بر األمان      الحوار والدفع ب  

الفلسطينية عن حرصها لتعميق مفهوم الوحدة الوطنية فقد كانت توجهات كل           

ة من حركة حماس والجهاد اإلسالمي وحركة فـتح والفـصائل الفلـسطيني           

المشاركة في الحوار الخاص بتوحيد الجهود الفلسطينية من اجـل التوصـل            

 من غزة وإعـالن الهدنـة       اإلسرائيليلرؤية شاملة حول مشروع االنسحاب      

والتي واكبت هذا المشروع بحرصهم على االستمرار بالحوار الوطني تعبيراً          

واضحاً لمدى تفهمهم العميق وحرصهم علـى وحـدة الـشعب الفلـسطيني             

دعمهم المطلق للقيادة الفلسطينية فهذا الحرص نرصده بكل احترام ونـثمن           و

عالياً هذا الموقف الوطني الشجاع الذي يعبر عن قدرة الـشعب الفلـسطيني             

على اإلنطالق لتحديد رؤية واقعية لتعزيز العمل الوطني وحمايـة مـسيرة            



 ٢٧٣

ة الواعية عبـر    الكفاح الفلسطيني تخليداً لنضالنا وتأصيالً لممارساتنا الوطني      

مسيرة النضال التي عمدت بدماء الشهداء والمواقف الشجاعة القادرة علـى           

تلمس حاجاتنا إلى الوحدة الوطنية التي هي أساس النهج الثوري والكفـاحي            

إن حرص فصائل المقاومة الفلسطينية علـى ترسـيخ الوحـدة           .. الفلسطيني

 يأتي في ظل المواقـف      الوطنية والقفز عن المهاترات والخالفات والتشنجات     

الصلبة والراسخة والمبدئية التي أكدها الرئيس محمود عباس  مـن خـالل             

توجهه الوطني وحرصه على تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني وتعميـق روح           

المحبة والوحدة والتكاتف بين أبناء الـشعب الواحـد لمواجهـة سياسـات             

لفلسطينية على حرصـها    فقد عبرت القيادة ا   .. الغطرسة والهيمنة اإلسرائيلية  

العميق وإدراكها ألهمية وحدة الموقف الفلسطيني من أجـل توجيـه الجهـد         

الوطني لبناء الوطن وإقامة مؤسسات الدولـة الفلـسطينية القـادرة علـى             

 والديمومة والتواصل في ظل هذا العمل الوطني الميـداني الـذي            االستمرار

 بجميـع فئاتـه وشـرائحه       فهذا الشعب .. يتجسد يومياً بأروع صور التالحم    

وتوجهاته هو اليوم شعب منظمة التحرير الفلسطينية شعب الدولة الفلسطينية          

ـ        عمارواإليقف في خندق البناء      ة  والتنمية لفلسطين الدولة التي هـي بحاج

 إن الحرية تعني أن نكـون جميعـاً يـدا           .ماسة لرعايتها واحتضانها بدفء   

من أجل هذا اإلنجاز الوطني     .. ينوأن نعمـل جميعاً من أجل فلسط     .. واحدة

الذي عمد بدماء الشهداء والذي جاء نتيجة التضحيات الجـسام مـن خـالل          

عطاء جماهير شعب فلسطين وخوضهم للنضال بكل ثقـة وإيمـان مطلـق             

 الذي يـصنع دولتـه      لمجد لهذا الشعب الذي يصنع حلمه      فا االنتصاربحتمية  

ذي يجسد وحدتـه وحـدة الدولـة        الفلسطينية المستقلة، المجد لهذا الشعب ال     

  .والموقف وحدة التاريخ والدم من أجـل فلسطين حرة عربية مستقلة

  
١٠/٢/٢٠٠٥   

  



 ٢٧٤

  

  قمة شرم الشيخ بني السالم الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي
  

  

ا في   اقتراف جرائم حربه   حتالل واصلت خالل األسبوع الماضي    قوات اال    

لتزمة بالتفاهمات الجارية بينها و بـين       ، غير م  األراضي الفلسطينية المحتلة  

الجانب الفلسطيني حول وقف إطالق النار ، حيث قتلت في قطاع غزة ثالثة             

  .مدنيين فلسطينيين، فيما استشهد طفٌل متأثّراً بجراٍح سابقة 

 حـول هـذه     حقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي    و أفاد المركز الفلسطيني ل    

 استـشهاد   ، كانـت  سبوع، خالل هذا األ   رائمنتهاكات بأن حصيلة تلك الج    اال

و هم طفل، فيما أصـيب آخـران بجـراح          ، من بين  أربعة مدنيين فلسطينيين  

، أن  ٢٠٠٥)فبرايـر ( شـباط    ٩ إلى   ٣أضاف التقرير الذي يغطّي الفترة من       

ية ، و   قوات االحتالل واصلت توغّلها في العديد من المدن و البلدات الفلسطين          

ف العشوائي لألحيـاء    ، فضالً عن مواصلتها للقص    ربيةتحديداً في الضفة الغ   

لعنـصري داخـل    استمرارها في أعمال البناء في جدار الفصل ا       السكنية، و 

، إضافة إلى حالة الحصار المفروضـة علـى كافـة           أراضي الضفة الغربية  

  .التجمعات السكنية

 وفي ضوء هذا العدوان وهذة الغطرسة اإلسرائيلية باتت التهدئـة التـي              

منذ ثالثة أسابيع ،    ،  لمقاومة الفلسطينية من طرٍف واحد    التزمت بها فصائل ا   

الـشبان فـي رفـح      ، بعد إقدام قوات االحتالل على قتل أحد         في خطٍر كبير  

استئناف المقاومة الفلسطينية ردها على ذلك بقـصف        جنوب قطاع غزة ، و    

  .المستوطنات بعشرات القذائف الصاروخية 

التزامها الكامل باتفاق التهدئة مـع      فلسطينية  الوطنية ال أكدت السلطة   وقد     

، وبتفاهمات قمة شرم الشيخ الرباعية ،       اإلسالميةالقوى و الفصائل الوطنية و    

التي عقدت الثالثاء الماضي في مصر وفي هذا النطـاق أصـدر الـرئيس              



 ٢٧٥

محمود عباس تعليماته المشددة لقوى األمن الفلسطيني لتحمـل مـسؤولياتها           

  .ة في مواجهة أي خروٍج على اتفاق التهدئة كامل

 مشددة لقوى األمن    "تعلمياٍت"و بحسب نص القرار فإن الرئيس عباس أصدر         

، في مواجهة أي خروٍج على اتفاق التهدئة ، حرصاً          ل مسؤوليتها كاملة  لتحم

عدم المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، و لحقن دماء أبناء شعبنا ، و          على  

حـصارها لـشعبنا و     لمواصلة عـدوانها و   ) إسرائيل( لـ   ة ذرائع إعطاء أي 

  .حسبما جاء في القرار " مناطقنا ومدننا وأهلنا

انـه، وان    لوقف عدو   التهدئة كفرصة أخيرة للعدو وقوات احتالله      هذه وتأتي

  .مسؤولية أي انهياٍر لهذه التهدئة سلطات االحتالل تتحمل 

هدئة، إذا لم يلتزم العدو بهـا       جٍل من الت  وبالتأكيد ستكون الفصائل في حلٍّ عا     

و ، بشروطها و في حال استمر العدوان الصهيوني  سيواجه برد فلسطيني          و

في التهدئة سيكون هو المعيار لـألذرع العـسكرية         ) اإلسرائيلي(أن االلتزام 

  .الفلسطينية بشأن هذه التهدئة 

الطـرفين  أن وقف أطالق النار المتبادل لـيس سـوى تمهيـد لـدخول                 

الفلسطيني واإلسرائيلي عملية تفاوضية جادة حول القضايا الجوهرية وفـي          

بدو وعلي حسب ما ي    .مقدمتها إنشاء دولة فلسطينية كاملة االستقالل والسيادة      

نتائج قمة شرم الشيخ هي نتائج أمنية فقط ،         فان شارون يطمح إلي إن تكون       

نف والعنف المضاد وتحقيق    بعيدا عن إطالق عملية التهدئة ووقف دوامة الع       

االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية واسترداد الحقـوق الوطنيـة          

  . وفي مقدمتها إنشاء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

وإن إسرائيل ال تعتبر التهدئة مرتبطة بأي جدول زمني وان األمد الزمني               

ماطلة واالستفادة مـن    مبرراً للم مفتوحا مما يعطي شارون     » التهدئة«لحالة  

وبالتالي غير ملزم بأي استحقاقات سياسية بل يعمل        الوقت ألجل غير مسمى     

علي اعتبار القضية برمتها قضية أمنية بحتة وغير مرتبطـة بـأي وضـع              



 ٢٧٦

وضمن هذا الفهم بات هناك مسؤولية أساسية يتحملها        ،سياسي علي اإلطالق    

متحدة األميركية إلنجاح الجهود المبذولة     المجتمع الدولي وخاصة الواليات ال    

، انطالقا مـن كـون   هذا ما أكدته القيادة الفلسطينيةألحياء العملية السلمية، و  

سياسات الحكومة اإلسرائيلية، تشكل العقبة األساسية في طريق السالم كمـا           

ثبت خالل السنوات األربع الماضية، حيث ضربت حكومة شارون بعـرض           

 علي اتفاقية أوسلو، وتنصلت من التزاماتها، وأعـادت         الحائط كل ما ترتب   

األمن إلي نقطة الصفر بإعادة احتاللها لألراضي واستمرار عدوانها بحـق           

  .الشعب الفلسطيني 

أن هناك ظروفاً ايجابية مالئمة للعودة إلي طاوالت المفاوضات، وتحقيق             

 الفضل في    صاحب أناختراق جدي باتجاه التوصل إلي اتفاق سالم، والشك         

هذه الظروف، هو الجانب الفلسطيني، بما اتخذه خالل الفترة الماضية مـن            

حكومة شـارون أمـام     مبادرات اتسمت بالمرونة والحكمة، شكلت إحراجا ل      

لكن ذلك لن يحقق شيئا عملي بدون ضغوط دولية جديـة،           ، المجتمع الدولي 

تجيب وخاصة من قبل اإلدارة األميركية علي حكومة شـارون، لكـي تـس            

الستحقاقات العملية السلمية، والكف عن التالعـب مـستفيدة مـن الـدعم             

  .  لسياساتهااألميركي

أن عدم التحرك الجدي لتحريك عمليـة الـسالم وعـدم مـنح الـشعب                  

الفلسطيني استحقاقات اتفاقيات السالم الموقعة بين الطرفين بالتأكيـد سـيعيد         

  .ئية المنطقة ألي مربع الصفر في المحصلة النها

  
  ١٤/٢/٢٠٠٥   

  

  
  السرطان االستيطاني يقتل السالم الفلسطيني



 ٢٧٧

  

  

بات من المهم أن تتمترس القوى والفصائل الوطنية واإلسـالمية حـول               

التمسك بالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات والمخـاطر          

لـى  من أجل الوصـول إ عبنا داخل الوطن وفي دول الشتات       التي يواجهها ش  

بالثوابت الوطنية، وإقامة الدولة المستقلة     موقف فلسطيني موحد تجاه التمسك      

  .وعاصمتها القدس الشريف

وتأتي أهمية وحدة الصف والحوار الـوطني بـين القـوى والفـصائل                

الفلسطينية في ظل هذا العدوان الهمجي اإلسرائيلي واالستمرار فـي بنـاء            

 لحكومة االحـتالل اإلسـرائيلي   المستوطنات  وفي ظل الكشف عن مخطط       

ح رئيس الوزراء   إلقامة وحدات استيطانية جديدة  بالضفة الغربية حيث صر        

 وبشكل واضح وأمام المجتمع الدولي بان خطة الفـصل          اإلسرائيلي شارون 

واالنسحاب من غزة ستمهد الطريق أمـام احـتالل ومـصادرة األراضـي          

 تخطط حكومـة االحـتالل      وابتالعها لتوسيع المستوطنات في الضفة حيث       

اإلسرائيلي لذلك ولم يمض بعد أسبوع واحد على إقرارهـا خطـة إجـالء              

مستوطنات قطاع غزة حيث تعمل الحكومة نفسها علي برنامج  لبنـاء آالف             

ـ . الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية بمـوازاة االنفـصال       د  لق

 الذي يشمل أيضا منح     عن المخطط الكامل  كشفت مصادر صحافية إسرائيلية     

  .  موقع استيطاني تطالب الواليات المتحدة بتفكيكها١٢٠التراخيص لـ

موجة البناء المستقبلية مفصلة في خطة عمل ما يـسمي  دائـرة أراضـي               

وتنوي دائرة األراضي التي يقف على رأسها الـوزير         . ٢٠٠٥إسرائيل للعام   

 وحـدة   ٢١٠٠ر إضـافة    عب" معاليه أدوميم "إهود أولميرت توسيع مستوطنة     

..   القـدس    أراضـي ما تبقي مـن     وهذا بالتأكيد لوحده يبتلع     . يدةسكنية جد 

ومن أجل  .  وحدة سكنية منها في العام الحالي      ٦٠٠وتتجه النوايا نحو تسويق     



 ٢٧٨

" دومـيم معاليـه أ  " وحدة سكنية إضافية في      ١٥٠٠تخصيص األراضي لبناء    

 الجهالين الذين يسكنون بجـوار  إجالء أبناء عائلةلي إتعمل حكومة االحتالل    

  . ٢٠٠٥المستوطنة وسيستكمل تنفيذ هذه الخطوة حتى نهاية 

الوحيدة التي ستجني ثمـار موجـة       " معاليه أدوميم "ولن تكون مستوطنة       

، )وحدة سكنية ١٥٠٠" (عين عيليت "حدات سكنية في    البناء هذه بل سيتم بناء و     

" غفعات زئيف "،  ) وحدة ٣٥" (لوههار غي "،  ) وحدة سكنية  ٥٠٠" (بيتار عيليت "

ألون "و) ٩٠" (إلكناه"،  )٢٤٠" (عيتس إفرايم "،  )٢٠٠" (غفعات بنيامين "،  )١٣٢(

" هار أدار " وحدة سكنية في     ٧٠كذلك يشمل المخطط ذاته بناء      ). ٢٤" (شبوت

  . المتواجدة داخل الخط األخضر

ـ   "قبل ثالثة أسـابيع عـن       " يديعوت أحرونوت "وكشفت      ع تقريـر المواق

وكـشف  . الذي أعدته المحامية طاليا سسون من االدعاء العـام        " االستيطانية

التقرير الذي أعد بطلب من رئيس الحكومة عن أن الحكومات اإلسـرائيلية            

غضت الطرف طيلة سنوات عديدة عن إنشاء تلك المواقع وأتاحـت بـذلك             

 مخـاطر اسـتمرار     أن.  موقعا غير مرخص   ١٢٠تأسيس وتوسيع أكثر من     

ومة االحتالل  في التوسع االستعماري، وعمليات البناء في جدار الفصل           حك

العنصري، إلى جانب الحصار واإلغـالق المفروضـين علـى األراضـي            

  .الفلسطينية، بات يشكل عقبة حقيقية أمام السالم 

 السياسة العقيمة التي تنتهجها حكومة االحتالل والتي تعمل         هذهوفي ضوء      

 هنـا   نتساءلعملية السالم وفرض سياسة األمر الواقع       من خاللها علي قتل     

أين هو الدور األمريكي في تطبيق خارطة  الطريق والسعي ألحياء عمليـة             

منطقة الشرق األوسط مازالت تـشتعل       إن  .لسالم ووقف بناء المستوطنات     ا

 وال يمكن إن يكون هناك سالم حقيقي         بالتوترات المتعلقة بالقضية الفلسطينية   

جاد حل عادل وشامل يكفل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني  وفي           دون أي 

مقدمتها حق عودة الالجئين إلي ديارهم ، ودعم نضال الـشعب الفلـسطيني              



 ٢٧٩

وفي هذه األجـواء    ، من أجل حريته واستقالله وترسيخ النظام الديموقراطي        

 علـي   المفعمة بالتوتر فإن القوي اإلقليمية والدول الكبرى مطالبـة بالعمـل          

معالجة هذه القضايا بشكل حكيم وسلمي يساعد علي أحياء عمليـة الـسالم             

والتوصل إلي حل عادل للقضية الفلسطينية  بعيـدا عـن سياسـة حكومـة               

االحتالل الرافضة للسالم والتي تمضي في مخططها االستيطاني الذي سيقود          

    . منطقة الشرق األوسط إلي مآسي جديدة وصراعات طويلة األجل 

لف األطلنطي مـع االتحـاد   إذا كان الرئيس األميركي قد أكد ـ في قمة ح و

ـ دعمه للجهود الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية واأللمانية لحـل          األوروبي

  ،  فإن الواليات المتحدة مدعوة إلشراك هذه الـدول         ، األزمة النووية اإليرانية  

حيـاء عمليـة الـسالم      وإشراك األمم المتحدة بشكل فعال وحاسم لمعالجة أ       

إلقرار التسوية الـسياسية بـين       ألي حل عادل للقضية الفلسطينية       والتوصل

 ولبنان علي أساس قرارات الـشرعية        ،  وسوريا  ،  وكل من فلسطين    ، إسرائيل

 وإن األمم المتحدة يجب أن تتخذ موقفا قويـا ألن منطقـة الـشرق                ، الدولية

،  ي إثارة توترات جديدة ومدمرة  جة إل األوسط المفعمة بالتوترات ليست في حا     

حيث بات من الضروري مساهمة المجتمع الدولي في دعـم عمليـة سـالم              

حقيقية تنهي االحتالل اإلسرائيلي، وتوفر الحل العادل للقضايا الجوهرية، بما          

  .في ذلك القدس والالجئين وإزالة المستوطنات 

ة في المستوطنات  تنتهك     أن خطة بناء أالف الوحدات االستيطانية السكني         

خارطة الطريق وعملية السالم برمتها التي تدعمها الواليات المتحدة  وبات           

كومة االحتالل بوقف كل    من المهم إن يتدخل البت األبيض بسرعة لمطالبة ح        

أراض احتلتها الدولة اليهودية فـي حـرب عـام        على  "األنشطة االستيطانية "

 أهدافها واضحة حيث تريـد حكومـة        وان خطة فك االرتباط باتت      ، ١٩٦٧

االحتالل الخروج من قطاع غزة  لتشدد قبضتها على مناطق الضفة الغربية            

ومن الواضـح أن حكومـة      ، وضم الكتل االستيطانية األكثر ازدحاما هناك     



 ٢٨٠

" يعـي المـصطنع   النمو الطب "االحتالل  ستحتفظ  بها حيث  الحاجة  لتغطية           

علـى  " إلضفاء الشرعية "تالل  تخطط    ن حكومة االح  ألسكان المستوطنات و  

استيطانيا غير مصرح بها في الضفة الغربية كانت قـد وعـدت      موقعا   ١٢٠

الواليات المتحدة بتفكيكها وهذا بالطبع ما يتناقض مع حقيقة السالم والفرصة           

التاريخية التي قدمها الشعب الفلسطيني وقيادته لالستمرار في عملية الـسالم           

الشرعية الدولية ويضع مستقبل عملية السالم في خطر        وهذا ما يتناقض مع     

حقيقي سيقود المنطقة ألي الحرب والهالك وسيشعل ويؤجج الصراع العربي          

  .اإلسرائيلي 

أن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامـة               

الم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يشكل الضمانة األساسية للـس         

  .العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط 

  
    ٢٧/٢/٢٠٠٥   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨١

  لن ننساك.. خليل 
  

  

لم يكن عامك بالعام العادي بالنسبة لنا ولم يكن رحيلك إال صوتاً يحلق في               

لم يكن ربيع عمرك إال صـحوة لهـذا          ..سماء الوطن يالحق القتلة الجبناء    

ولم تكن سـوى     ..تاهات الزمان الفلسطيني  الضمير الذي ما زال غائبا في م      

ذاكرة للوقائع واألحداث الفلسطينية التي تناثرت على مدى الزمن الـذي لـم    

في غزة خرجنا لوداعك وفي مقبرة الشهداء وضعنا ثرى تـراب           ..يأتي بعد 

أعترف أن يومك هو الذي عاد بي إلى ذكراك          ..غزة على جثمانك وودعناك   

اشتقت إلى كلماتك التي طالما داعبـت       .. ى حوارك المتناثرة ألنني اشتقت إل   

أعترف أن القدر كـان      ..أحاسيسي بصدق مشاعرها وانتماؤك وفلسطينيتك    

أعترف أن   ..رحل عنا الياسر وتركنا وحدنا    .. يالحقنا فقد رحل عنا الزعيم    

هو أن  .. بات يعني شيء واحد فقط    .. البقاء الفلسطيني اآلن بات دون معنى     

من بـين جفـون     " فارس عودة " أنت تعرفه تماماً ينهض      ينهض هذا الشهيد  

ينهض ويعلن ثورة الغضب هذا الشعب اليوم يحتـاج إلـى           .. تراب فلسطين 

  ..فارس عودة إلى هذا الحلم الفلسطيني القادم فينا وحتماً سيكون

  ..حبيبي خليل
أمام قبرك والحجارة التي تتنـاثر،      .. أمام روحك الطاهرة  .. أنا هنا أمامك     

ويدي ترتعش خوفاً من هذا الطوفان القادم       .. ف وأقرأ الفاتحة خمسة مرات    أق

أعترف أننا فشلنا في مالحقة القتلة وسجلت القـضية          ..الذي يالحق هزائمنا  

وتراكم الغبار على صفحات الورق     .. في ملفات المباحث العامة ضد مجهول     

  ..وما بقيت سوى تلك الصور للرصاص الحاقد الذي اخترق جسدك 

  ..حبيبي خليل



 ٢٨٢

لم أرثيك هذا العام ألن جرحي وبكائي عادة لم يعرف الرثاء وألن الرثاء                

هزيمة ندب تالحقنا منذ أن تركنا المرأة العجوز وحيدة وهي تقـف حاملـة              

  ..منجلها على بوابات قرية كفر قاسم تركناها وذهبنا وقلنا يومها أننا عائدون

األلم والحسرة تعلمنا منذ ذلك اليوم أن       هكذا تعودنا أن نرثي بكلمات الدموع و      

نفتح أبواب الفداء ونقيم المآتم ونوزع الشراب والحلوى والتمر ونقـول أنـه    

عرس شهيدنا فتحول الوطن إلى أعراس للشهادة وتراكمت مذكرات األجيال          

أصـبحنا نعلـق    .. وتزاحمت األسماء ونحن غير قادرين على مواجهة القدر       

وإننـا  .. إننـا لعائـدون   .. نقول إننـا لمنتـصرون    جيشنا ونقاوم هزيمتنا و   

.. هكذا تناقلت االنتصارات من جيل إلى جيل       ..وإننا لمتحررون .. لصامدون

ـ   .. وهكذا تعلمنا أن الضربة التي ال تميتنا تزيدنا قوة         ي التراجيـديا   هـذه ه

فهـذا لـم نكـن      .. أن يرحل عنا خليل ويتركنا وحدنا      ..الفلسطينية العقيمة 

 يكون خليل اسم في الذاكرة الفلسطينية ومجرد كلمات نكتبهـا           وأن.. نتوقعه

وإعالن حالة االعتصام أمام مقر النائب العام بغزة هذا ما نستطيع أن نفعلـه          

أرجوك  ..حقاً في زمن الردة هذا الزمن الرديء زمن البكاء والخنوع والذل          

 تتقبـل صـمتي   .. أرجوك أن تتقبل دعواتي وترحمي    .. معذرةً أن تسامحنا  

ال تحـزن ألن    .. أرجوك معذرةً أن ال تحزن وأنت هنـاك       ..وحزني وألمي 

  ..وصيتك ما زالت بيننا وأنت تعيش فينا

نفتقد للمـساتك وتعليماتـك وصـوتك       .. كل يوم في الصباح نفتقد خليل        

نفتقد إلى هذا القادم من هناك في لحظات كان فراقك األصعب           .. وتوجيهاتك

وخطبنـا خطـب    .. م يعرف الرجـال البكـاء     بكينا ورائك عندما ل    ..علينا

هذا كل مـا    .. فعشت بيننا .. وتعودنا أن نضع صورك في مكاتبنا     .. عصماء

القتلـة  .. ولكن سامحنا حبيبي خليل القتلة ما زالوا يغتصبون الوطن        .. فعلناه

سامحنا خليل إن ذكراك تدفعنا وتدعونا إلى أن نذهب أمام          .. ما زالوا طلقاء  

وكـأن  .. لنطالب بالكشف عن القتلة وتقديمهم إلى المحاكمة      مقر النائب العام    



 ٢٨٣

النائب العام في يديه وبين يديه العصا السحرية حيث سـيعلن فـور انتهـاء      

سامحنا يا خليل   .. اعتصامنا إلقاءه القبض على القتلة وتقديمهم إلى المحاكمة       

ألننا نحن المهزومين نجتمع ونطالب ونبحث ونكتب وكأن الكلمات ستحرق           

عذراً هذا ما نمتلكه إنني أعترف أمامك       .. لهيبها من أطلق الرصاص عليك    ب

إننا ما زلنا نفـتش فـي       .. بأن الهزيمة تالحقنا إننا نعيش الهزيمة مهزومين      

إننا ما زلنـا نحـاول أن        ..يوميات الذاكرة الفلسطينية عن موعد آخر للقاء      

معلمنا وروحنـا   فأنت يا خليل أنت      ..نترجم لغتك إلى كلمات الحب والوفاء     

وأنت كما تعلمنا من روحك سنتعلم من دستورك وستكون كلماتك هي الدافع            

القوي لبقاءنا واستنهاض الحالة الفلسطينية للخروج من األزمة والتعبير عن          

واليوم نحـن   .. إن الضربة التي ال تميتنا تزيدنا قوة       ..حالة الرفض للهزيمة  

يـوم أن   .. ن اليوم هو يوم رحيلك    أل.. األقوياء ألننا في حضرة خليل الزبن     

بكيتك يوم أن وقفنا لوداعك وكانت صورتك هي موعداً لنا إننا األقوياء يا أبا              

وكم كانت الرسـائل التـي      .. فادي ألن الوطن كله اليوم يتذكر خليل الزبن       

انهالت على البريد ووصلتني اليوم في مكتبي وبأسماء وعناوين مختلفة منها           

كلهم يكتبون  .. ها أصدقاء لم أعرفهم كلهم يتذكرون خليل      أصدقاء عرفتهم ومن  

كلهم األوفياء لخليل كلهم يرفضون الهزيمـة ويعلنـون حالـة           .. عن خليل 

التحدي للقتلة والخونة الذين باعوا أنفسهم وارتضوا أن يكونوا عمالء جبناء           

وينفذون تعليمات أسيادهم ويقتلون جسدك لتذهب عنا وتبقى روحك الطاهرة          

  .. معنا نستلهم منها الحب والبقاء واالستمرارية والحياةتعيش

ستبقى إلى األبـد عنوانـاً      .. أنت اليوم يا خليل تعيش بيننا لم ولن تموت           

وعنواناً لمقاومة الهزيمة وعنـوان للـصمود والـشموخ كـشجر           .. للتحدي

  .ستبقى جبارا في تحديك وعنوانا للبقاء واإلصرار واالنتصار .. النخيل



 ٢٨٤

إلينا جميعاً إننـا علـى      ... بناؤك إلى أم فادى وفاطمة وأسماء وزينب      إلى أ 

عهدك ماضون وبصوتك وروحك سائرون نتحدى هزائمنا ونواجـه قـدرنا           

  .بإيمان مطلق بحتمية االنتصار واستعدادنا للتضحية والفداء

فعهدنا لك أبا فادي عهدنا أن نبقى على دربك نواجـه قـدرنا ونتحـدى                  

ونعيش بحرية وكرامـة وعـزة وشـرف ال         .. وشموخكبروحك وعنفوانك   

  .نعرف الذل وال نعرف الهزيمة وال نعرف الخنوع

  
٢/٣/٢٠٠٥   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨٥

  

  

  إمرباطورية بوش
  

  

بات من الواضح أن البيت األبيض يرسم سياسية بالشرق األوسط متدخال              

العـرب  وحتى وصوال ألي غرف نوم      .. ي أدق التفاصيل بالسياسة العربية    ف

فهذا الرئيس بوش وبعد إعالنه عن برنامج ديمقراطيتـه للـشرق األوسـط             

مستفيداً من المناخ السياسي الفئوي الضيق الذي يسود معظم األقطار العربية           

ومستغالً مطالبة المثقف العربي بضرورة إحـالل الديمقراطيـة وتطـوير           

 عن لهجته   مؤسسات الحكم في العالم العربي في ظل ذلك يعلن الرئيس بوش          

.. طنية الفلسطينية الحادة والمتصاعدة ضد سوريا ومصر العربية والسلطة الو       

وملوحاً بالتغير السياسي ومطالباً بالعديد من الخطوات ومراقباً مـا يجـري            

وكأنه هو الرقيب والسليط والحاكم الناهي بـأمره متناسـياً أن ديمقراطيتـه             

 هي من تصميم وإخراج الوكـاالت  الزائفة التي يعيش فيها بالواليات المتحدة 

اليهودية للهجرة واللوبي اإلسرائيلي في واشنطن ومتناسياً أن اإلنسان العربي          

ال يثق بما يقوله الرئيس بوش ألن سياسة الواليات المتحدة باتـت واضـحة              

ومكشوفة فهي سياسة تدعم إسرائيل ومبنية على حرمان الشعب الفلـسطيني           

  . حالته وأوضاعه المعيشية من ممارسة حقه وعدم تقدير

إن كذبة الديمقراطية التي يعيشها الرئيس األمريكي بوش هي كذبة ولعبة              

جديدة ستدفع المنطقة إلى استمرار حالة االحتدام الدائم وتأجيج حالة الصراع           

القائمة ألن اإلدارة األمريكية في ظل قيادة الرئيس بوش ما زالت تتعامل في             

 وتعمل أيضاً على فرض الوصايا والتبعية إلدارتها فـي          هيمنتها على القرار  

.. نظـام إمبراطوريـة بـوش     .. ظل استمرار معادلة نظام القطب الواحـد      



 ٢٨٦

إمبراطورية القهر والذل واإلهانة للشعوب وعدم احتـرام حقـوق اإلنـسان            

مستفيدين من التعاطف الدولي مع ضحايا أحداث سبتمبر ومهيمنـين علـى            

من وإحالل السالم والحفاظ على المصالح األمريكية في        العالم تحت ذرائع األ   

  ..الشرق األوسط

وفي ظل تلك الهيمنة تعكس الرؤية الواقعية والمنطقية لطبيعة الـصراع              

والمعادلة القائمة على عدم احترام الشعوب ورغبتها في تحقيـق مـصيرها            

وممارسة سيادتها حيث تعكس الرؤية الضيقة لقـرارات مجلـس الـشيوخ            

ألمريكي نموذجاً من عدم احترام الديمقراطية وعدم قدرتـه علـى اتخـاذ             ا

قرارات عادلة ومنصفة ومتوازنة مع طبيعة الصراع فـي منطقـة الـشرق       

فهذا المجلس الذي يفتخـر     .. األوسط وفي مختلف المدن والعواصم العالمية     

بوش بديمقراطيته هو مجلس ذات فئوية ضيقة ومنهاج تتحكم فيه األوسـاط            

سرائيلية وتهيمن على قراراته مؤسسات اللوبي اليهودي فـي واشـنطن           اإل

فالمصالح األمريكية واإلسرائيلية هي مصالح واحدة وموحدة وبالتالي تعكس         

رؤيتها في عدم احترام الشعوب وحقوق اإلنسان وحرمان األمريكيين أنفسهم          

 عـن   من ممارسة الديمقراطية وبناء المؤسسات السليمة والصحيحة البعيـدة        

السيطرة الرأسمالية والشخصية والفئوية الضيقة التي تتمتع بها المؤسـسات          

األمريكية وخاصة التي تمـارس النـشاط  الـسياسي والمـالي واألمنـي              

  ..واالقتصادي واإلعالمي

إن احتكار الشعوب هي ديمقراطية الرئيس بوش وممارسة التسلط وعـدم              

 الدولية هي الديمقراطية التـي      التوازن في اتخاذ القرارات ضمن المؤسسات     

يتمتع بها الرئيس بوش واستخدام حق الفيتو فـي مجلـس األمـن لـصالح               

إسرائيل هي ديمقراطية الرئيس بوش وتصريف األموال الباهظة على التسلح          

العسكري واألمني وبناء أكبر ترسانة نوويـة فـي العـالم هـي أولويـات               

اطية الزائفة التي يتمتـع بهـا       الديمقراطية للرئيس بوش تلك مظاهر الديمقر     



 ٢٨٧

الرئيس بوش والتي يمارسها في ظل هيمنة القطب الواحد وتـشكيل أكبـر             

  .إمبراطورية في التاريخ المعاصر إمبراطورية بوش

  
٦/٣/٢٠٠٥   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨٨

  

  

  السالم مسؤولية دولية
  

  

مما ال شك فيه بأن أجهزة الموساد اإلسرائيلي تحـاول تـشويه صـورة                

لنضال الفلسطيني ووصفه باإلرهاب في محاولة مستمرة الستغالل الظروف         ا

الدولية والمتغيرات  بعد الهيمنة األمريكية علي المنطقة  ومـا تالهـا مـن               

 وبشكل مطلق للـسياسة     سياسات  بمواقف كبري عواصم دول العالم الداعمة       

  .على المستوى الدولي األمريكية 

يل شارون  ائسرائيلي وبالتنسيق الكامل مع أر    لقد عملت أجهزة الموساد اإل       

رئيس الوزراء اإلسرائيلي على خلق الفتن وتلفيق الروايات واألكاذيب حول          

لـشعب  ، ووصـف ا   بيون يعيشون في المدن الفلسطينية    أعمال إرهابية وإرها  

في محاولة الستمرار آلية الهجوم اإلسرائيلي      .. الفلسطيني بالشعب اإلرهابي    

ر الظالم بحق الشعب الفلسطيني وفـرض أجـواء داعمـة           والقمع والحصا 

للطروحات اإلسرائيلية، وتهيئة الرأي العام العالمي الستمرار آليـة القمـع           

والقتل والتدمير المنظم الذي يقوم به جيش االحتالل بحـق أبنـاء الـشعب              

  ..الفلسطيني 

لسطينيين إن استمرار الحملة اإلسرائيلية الشرسة المزعومة والتي تشوه الف           

وتصفهم بأنهم إرهابيون هي حملة مشبوهة وعابرة ، فالشعب الفلسطيني هو           

شعب مناضل يسعى لتحقيق الحرية ونيل االستقالل بأساليب وطنية نـضالية           

 الدولية ويتمسك شـعبنا بأرضـه       والقوانينمشروعة ، أقرتها كل األعراف      

د األقـصى   ويقدم التضحيات الجسام للدفاع عن عروبة وإسـالمية المـسج         

المبارك ، وهناك فرق بين العمل اإلرهابي وبين المناضلين أصحاب الحـق            



 ٢٨٩

الذين يطالبون بالحرية واالستقالل ويسعون إلى تقريـر مـصيرهم ونيـل            

رهابيـة  فـي المـدن      يل شارون بوجود عناصـر إ     ائاستقاللهم و مزاعم أر   

إن . متواصلوهم زائف لتبرير استمرار العدوان اإلسرائيلي ال      الفلسطينية هي   

حكومة االحتالل اإلسرائيلي تسعى لفـرض حـصار ظـالم علـى شـعبنا              

الستنزاف القوة الفلسطينية عبر مؤسسات أجهزة إعالمها وأجهزة الموسـاد          

اإلسرائيلي التي تعمل على تشويه الحقيقة وتشن هجوماً شرساً للنيـل مـن             

ر الستمرار تنفيذ   إرادة الشعب الفلسطيني وما تلك المزاعم اإلسرائيلية إال ستا        

  ..مخطط القمع والتصفية للشعب الفلسطيني

إن اإلرهاب هو إرهاب االحتالل وأن االحـتالل واسـتمرار ممارسـاته               

العدوانية هو بمثابة القاعدة المنظمة  لإلرهاب  وأن مؤسسات االحتالل هي            

مؤسسات تمارس العدوان المنظم على الشعب المناضل وتمـارس سياسـة           

اإلبادة والقتل على الفلـسطينيين رافـضة االعتـراف بحقـوقهم           االحتواء و 

ومستغلة الظروف الدولية لشن هجوم واسع النطاق بحقهم والذي يهدف إلـى   

تكريس لغة العدوان والهيمنة واستمرار الحـصار الظـالم علـى الـشعب             

  . الفلسطيني

إن أجهزة الموساد هي أجهزة القاعدة السرية التـي تحـاول أن تكـرس                 

فوضى وتعمل علي خلق  جو من عدم االستقرار لالسـتفادة فـي تحقيـق               ال

مصالحها فارضة حصار ظالم على الشعب الفلسطيني ، ضـاربة بعـرض            

الحائط كل اتفاقيات السالم ورافضة تنفيذ ما تم االتفاق عليه وغيـر مباليـة              

ن بالرغم من إن الفرصة مواتية اآل     .. بقرارات األمم المتحدة واألسرة الدولية    

 لتدعيم وقف العنف واالنخراط مرة أخري في عملية          ، أمام الجميع  الغتنامها   

 و استمر   حيث يكرس التعنت اإلسرائيلي     لتهدئة  واالستفادة من حالة ا     السالم  

ليس من السهل  علي الجانب الفلسطيني االستمرار        العدوان إعمال العنف و     

  .ن اإلسرائيلي في حالة التهدئة القائمة في ظل استمرار العدوا



 ٢٩٠

أن قوات االحتالل صعدت من أعمال المداهمة واالقتحام للمدن والبلـدات              

في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األسبوع الماضي و نفّذت أكثـر مـن              

عشر عمليات اقتحام جديدة، داهمت خاللها عشرات المنازل السكنية، وقامت          

اهمة تلك أسفرت عـن اعتقـال   بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأن أعمال المد  

أربعة وعشرين مواطناً، بينهم خمسة أطفال، وإصابة ستة مواطنين بجـراح           

  .واستشهاد مواطن 

انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي،    مرار عمليات قوات االحتالل يشكل      أن است    

 هذا االنتهاك مستمر بمواصلة  أعمال التدمير والتجريف في ممتلكات           أنكما  

ن، لصالح إقامة جدار الفصل العنصري داخـل أراضـي الـضفة            المواطني

 أنواألكثر مـن ذلـك      .. الغربية وهو ما يوجه ضربه قاتله لعملية السالم         

خطـورة  حكومة االحتالل تصعد من هجماتها ضد المؤسسات اإلسـالمية و         

المخططات اإلسرائيلية التي تحاك ضد المسجد األقصى المبارك، والقـدس          

  .المحتلة

ارون  بـات    ظل هذا العدوان وتعقيدات عملية السالم التي يفرضها ش        في     

المجتمع الدولي  ليجبر حكومة االحتالل اإلسراع       من الضروري  أن يتدخل      

  ، باالنسحاب من المدن الفلسطينية التي تم االتفاق عليها في قمة شرم الـشيخ            

 شـأنها    وتجنب أية سياسات مـن      ، وكذلك اإلفراج عن األسري الفلسطينيين    

 والعمل علي ترجمة حالة التفاؤل التي صاحبت انتخاب          ، استفزاز الفلسطينيين 

الرئيس محمود عباس وسلسلة تحركانه إلنقاذ عملية السالم  وانعقـاد قمـة             

 وتعجل بالـدخول فـي       ،  إلي خطوات عملية علي أرض الواقع       ، شرم الشيخ 

إلسـرائيلي المتواصـل     والعمل جدياً على وقف العدوان ا       ، مفاوضات حقيقية 

   . وتقود في النهاية إلي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

تدخل المنطقـة إلـى      السياسة سياسة المماطلة والكذب      إن إسرائيل بهذه     

دوامة عنف وممارسات إرهابية قمعية قاتلة ال يمكن بأي حال من األحـوال             



 ٢٩١

على إسرائيل والي   العمل على تجاوزها إال بالضغط الدولي وفرض عقوبات         

 ستبقي إسرائيل خارجه عن القانون الدولي وغير ملتزمة بالتوصـيات           متى

يلي  سيستمر انحياز الموقف األمريكي إلي الجانب اإلسـرائ     متىالدولية والي   

 من الضغوطات وإلزامهـا بتنفيـذ وتطبيـق         والتعامل معها بشكل استثنائي   

ـ          دي ضـد االحـتالل     قرارات الشرعية الدولية باتخاذ موقـف حـازم وج

  .اإلسرائيلي، يرتقي إلى درجة تضحيات شعبنا

اذيـب واالفتـراءات    الشعب الفلسطيني حقـه بعيـداً عـن األك        إن منح      

واالعتراف بدولته الفلسطينية المستقلـة ذات السيـادة علـى         .. اإلسرائيلية

أراضيه دون التدخـل فـي شؤونهـا الداخليـة وتطبيق قرارات الشرعية         

ة القاضية بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كافـة األراضـي العربيـة            الدولي

المحتلة، في فلسطين والجوالن السوري وجنوب لبنان بات مسؤولية دوليـة           

قرارات الدولية وعمل علـي     بعد أن احترم الشعب الفلسطيني وقيادته  كل ال        

يـام   وفي ظل ذلك بات من المهم التدخل الدولي بشكل واضح لدعم ق  ، تنفيذها

قّ العـودة   الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضمان ح       

من أجل إحالل السالم في الشرق األوسـط وتـأمين          لالجئين الفلسطينيين و  

  .األمن واالستقرار في المنطقة والعالم
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 ٢٩٢

  

  

  واملستقبل السياسي.. منظمة التحرير الفلسطينية
  

  

 صـعيد إعـادة      القاهرة خطوة هامة لتنفيذ اإلصالحات على      اتفاق حوار    

الفلسطيني وتطـوير أداء المؤسـسات الفلـسطينية         ترتيب الوضع الداخلي  

لمواجهة سياسية االحتالل والبدء في تنفيذ سلسلة من الخطوات الهامة لبنـاء            

اإلنسان والمؤسسة الفلسطينية القادرة على صياغة أسس التوجه الفلـسطيني          

 دولة المؤسسات التي تخدم القانون وتعزز األداء الـوظيفي احترامـا            وإقامة

لحقوق اإلنسان وحماية إنجازات ثورتنا الفلسطينية واالنطالق لتفعيل الحوار         

الوطني وبناء أوسع جبهة وطنية لحماية الشعب الفلـسطيني والـدفاع عـن             

وتقريـر  حقوقه ترسيخاً للثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها ضمان حق العودة          

  .مصير الشعب الفلسطيني 

 إن المهام الملقاة على عاتق الفصائل الفلسطينية باتـت مهـام واضـحة               

وصريحة في نفس الوقت فليس هناك مجال للتشكيك في مـصداقية التوجـه             

الوطني لصياغة أساس موضوعي هادف لحماية الحقوق الفلسطينية والدفاع         

ريم في أرضه وبين    الفلسطيني حر ك  عن المستقبل الفلسطيني ليعيش اإلنسان      

إن مستويات العمل في المرحلة المقبلة تتطلب من الجميـع مـضاعفة            شعبه  

الجهد لتوحيد اإلمكانيات لتشكيل موقف وطني موحد وإجماع شـامل نحـو            

تعزيز العالقة الفلسطينية لصياغة المستقبل انطالقا من قاعدة الوحدة الوطنية          

إن حـرص   ،   فوق أي اعتبـار    طيني التي هي  وحماية إنجازات الشعب الفلس   

الفصائل الوطنية واإلسالمية على صياغة المستقبل هو الذي وضع الجميـع           

إلى اإللقاء مجدداً في حوار القاهرة وحماية إنجـازات الـشعب الفلـسطيني             

والعمل لتشكيل جبهة وطنية إسالمية موسعة واالتفاق على وضـع برنـامج            



 ٢٩٣

الدفاع عن الحق الوطني الفلـسطيني ضـمن        موحد لحماية إنجازات شعبنا و    

أولويات العمل الوطني، ومن أجل قراءة مستقبلية أفـضل وتفعيـل الواقـع             

، والتأكيد على حـق      شمولية لحماية األرض الفلسطينية    ومتطلباته وفق رؤية  

وضع هذا الحق ضمن أولويـات      الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه و      

ى عاتق الفصائل الفلـسطينية ومنظمـة التحريـر    إن المهام الملقاة عل   ،العمل

الفلسطينية هي مهام واضحة وتتطلب حشد الجهود واإلمكانيـات  ليتحمـل             

الجميع المسؤولية التاريخية بهذه المرحلة الحساسة والدقيقة من حياة شـعبنا           

الفلسطيني التي تتكالب فيها قوى الشر للنيل من صمود اإلنسان الفلـسطيني            

تتجـسد  ،  إقامة دولته الفلسطينية المستقلة   في العودة ألرضه و   وحقه المقدس   

رؤية القيادة الفلسطينية في تحقيق أماني وتطلعات شـعبنا الفلـسطيني فـي             

صياغة وجودنا والكينونة الفلسطينية تأصيالً لروح الكفاح الوطني ومجمـل          

أعظم ثورة في التاريخ المعاصر لتحقـق رؤيـة واقعيـة           .. إنجازات ثورتنا 

ها بناء األجيال والحفاظ على اإلنسان الفلسطيني صامداً مرابطاً في ربوع       هدف

لقد كانـت رؤيـة القيـادة        ..أرضه أرض الحضارة والتاريخ ومهد السالم     

رؤية تاريخية ثاقبة مـن خـالل حرصـها         الفلسطينية المجتمعة في القاهرة     

 الشديد على مواصلة أعمال مؤتمر حوار القاهرة وحضور ومشاركة جميـع          

في صياغة الواقع الفلسطيني بكل تناقضا تـه ليرسـم          لعمل الوطني   فصائل ا 

معالم الوطن وتكتمل الصورة النضالية ولتشهد فلسطين ميالد متجـدد عبـر            

مرحلة هامة في تاريخ شعبنا تأتي في ظل تشابك الواقع السياسي واستمرار            

ة هـدفها   الرفض اإلسرائيلي لتحقيق عملية السالم وفرض أمالءات إسرائيلي       

خلق قيادات بديلة عن القيادة التاريخية للشعب الفلـسطيني قيـادة منظمـة             

لقـد تجلـت الرؤيـة للقيـادة        .. التحرير الفلسطينية عنوان هويتنا الوطنية    

الفلسطينية في تحقيق التواصل وملئ الفراغ السياسي وحرصت القيادة على          

لفلـسطينية  تشكيل جبهة وطنية من خالل تفعيـل دور منظمـة التحريـر ا            



 ٢٩٤

باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلـسطيني  وتحديـد برنامجهـا            

السياسي واإلعالن عن االنتخابات السياسية الشاملة تحقيقاً لوحـدة الـصف           

الوطني وحفاظاً على المشاركة الجماهيرية الفاعلة في صنع القـرار وهـذا            

 حالة التفاعل ما بـين      بالتأكيد يدلل على مدى أهمية العمل الوطني في خلق        

القيادة الفلسطينية وجماهير شعبنا ومشاركة أوسع لكل التنظيمـات والقـوى           

ـ         سياسي لمنظمـة   الفلسطينية الوطنية منها واإلسالمية في تفعيل البرنامج ال

على طريق التحضير الموسـع لالنتخابـات التـشريعية          التحرير الفلسطينية 

ية هو برنامج سالم حقيقي قـائم علـى         إن برنامج القيادة الفلسطين   .. القادمة

احترام المعاهدات الدولية وفرصـة حقيقيـة لتحقيـق الـسالم ومواصـلة             

المفاوضات والمشاركة بفعالية لضمان نجاح تطبيق خارطة الطريق تحـت          

فهذا يعكس أهمية العمل على صعيد جدولة المهام التفاوضية         .. رعاية دولية 

عي ضمن مسار فلسطيني يكفل حمايـة       وترتيبها لتأخذ بدورها الوضع الطبي    

إنجازات شعبنا والدفاع عن حقوقنا الوطنية في ظل مرحلة هامة من حياتنـا             

إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى السياسية على الساحة          . .السياسية

الفلسطينية أن تقف صفاً واحداً لدعم منظمة التحرير الفلـسطينية  والحفـاظ             

طيني والتأكيد على االلتزام بقراراتها وفقاً للمـصلحة       على وحدة الصف الفلس   

الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بعيداً عن البرامج الذاتية وتفعيالً للـصوت           

الفلسطيني القادر على تحقيق أهداف شـعبنا واحترامـاً لتوجهـات القيـادة             

الفلسطينية في تسيير مرحلة هامة من مراحل العمل الفلسطيني فـي غايـة             

الفلسطينية في هذه المرحلة هـو واجـب        إن دعم القيادة     ..وبة والدقة الصع

وطني ويتطلب من الجميع المساهمة في مواصلة الحوار مع الحكومة والدفع           

  .بالعملية السياسية إلى بر األمان للتصدي 
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 ٢٩٥

  

  أوهام السالم 
  

  

ار شارون في   على شعبنا الفلسطيني، واستمر    العدوان اإلسرائيلي  استمرار   

أتباع سياسة التسويف والمماطلة تدفع بالمنطقة إلى االنفجار الحتمي حيـث           

تمارس عصابات المستوطنين سرقة األرض الفلسطينية في محافظات الضفة         

فبدالً من تفكيك   ..  الوهمي من قطاع غزة      اإلسرائيليتحت غطاء االنسحاب    

على ممارسـة    ئيليطات االحتالل العسكري اإلسرا   المستوطنات، عمدت سل  

سياسة مصادرة األراضي ودعم برامج المستوطنين لبناء مستوطنات جديـدة          

إن هذا المسلسل يعد نهج مـنظم تمارسـه          ..في محافظات الضفة الغربية     

الحكومات اإلسرائيلية حيث تعمد إلى مصادرة األراضـي إلفراغهـا مـن            

ل تاحـة إلحـال   أصحابها األصليين وبالتالي تضرب كل الفرص المهيأة والم       

إن قيام شارون بالمصادقة على بناء مستوطنات ووحـدات         ،  السالم بالمنطقة 

جديدة في محافظات الضفة الغربية واعتزام حكومته مواصلة بنـاء جـدار            

 أغـوار عازل يحيط بالمستوطنات اإلسرائيلية حول المناطق الحدودية فـي          

إلسرائيلي والذي   وحدود رفح تعد خطوة جديدة في المسلسل الهمجي ا         األردن

  .يهدف إلى احتدام الصراع واستمرار حالة العنف بالمنطقة

إن هذه الخطوات هي خطوات تدمر الثقة وتضع الرئيس المنتخب محمود              

 عباس أمام تحدي لشعبه، وبالتالي تهدف ألي إفشاله والقضاء علي أي فرص           

صل أحادية   فبعد مسرحية إقرار خطة الف     ،من الممكن أن تحيى عملية السالم     

الجانب من حزب الليكود اإلسرائيلي ونتائجها المعروفة مسبقاً بات شـارون           

يمارس مصادرة األراضي في غطاء حزبه، وبهذا يدعم عمليـة اسـتمرار            

االحتالل اإلسرائيلي للمدن الفلسطينية وتوجيه ضربه قاتلة للهدنة الفلسطينية         



 ٢٩٦

إن اللهاث وراء    ..قمسبو ي ودولي وتواطؤ أمريكي غير    في ظل تخاذل عرب   

سراب السالم بات أمراً مخزياً للعرب جميعاً، ومجرد أوهام يعيشها الرؤساء           

خيـار  .. والملوك العرب فباتت أوراق السالم محروقة وبات خيار التـسوية       

إن مسلـسل    .عاجز عن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني واألمة العربيـة        

ل المعطيات الـسابقة وعـدم      االعتداء الهمجي على الشعب الفلسطيني في ظ      

القدرة العربية على اتخاذ أي موقف حازم لمواجهة الموقف أو حتى طـرح             

هذا الموضوع بجرأة أمام القمة العربية المزمع عقدها في الجزائـر يعطـي             

شارون وإدارة الرئيس بوش الفرصة لالستمرار في حملتهم العدوانية ضـد           

  .الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي

قد أصبح استباحة الدم واالعتداء على الشعب الفلـسطيني أمـراً عاديـاً             ل   

إن  .. في ظل حالة مترديـة يعيـشها العـرب         ومألوفاً تتناقله وسائل اإلعالم   

الصمت العربي تجاه ما يحدث في فلسطين والعراق أصبح جريمة ال يمكـن             

السكوت عليها وبات العرب يشاركون االحـتالل جرائمـه بحـق الـشعب             

سطيني واألمة العربية فهذا الحال العربي الرديء يمنح سلطات االحتالل          الفل

الشرعية القانونية في اسـتمرار مـصادرة األراضـي الفلـسطينية وبنـاء             

المستوطنات وجدار الضم والتوسع العنصري في ظـل تراجـع الـسياسة            

العربية وعدم تأثيرها ولو بشكل جزئي على مجريـات األمـور الـسياسية             

 وبما يتيح لشارون االستمرار في برامجه التوسعية وضمان إخراج          بالمنطقة،

فصول مسرحيته الهزلية حيث أصبح شارون يفاوض نفسه ويفاوض أركان          

حربه ويفاوض الشعب اإلسرائيلي بدالً من مفاوضـة الـشعب الفلـسطيني            

وبذلك يسقط شارون خيـار الـسالم بالـضربة         .. وقيادته الشرعية المنتخبة  

تمر في مسلسل التصعيد الهمجي والدموي من اغتياالت للقيادة         القاضية، ويس 

الفلسطينية ومن طرح مشاريع بات هدفها واضحاً وهو المماطلـة والكـذب            

ويبقى المراهنة على إفشال هذه المخططات التصفوية       ،  والمراوغة والتسويف 



 ٢٩٧

 الهادفة إلى إذالل الشعب الفلسطيني وتركيعه تقع على عاتق أبناء هذا الشعب           

الذين يدفعون من لحمهم ودمائهم الزكية ثمـن مواقـف العـزة والكرامـة              

  !!والشرف والفداء في زمن الردة العربية والصمت المخزي 

أن االنتفاضة الشعبية العارمة والخروج بمظاهرات في كبري العواصـم             

العربية والعالمية للتضامن مع الـشعب الفلـسطيني والتـصدي لـسياسات            

مراً ال بد منه، فالتحرك الشعبي علي طريق االستقالل ودعم          االحتالل بات أ  

حقوق الشعب الفلسطيني بات من المهم اليوم في ظل عـدم قـدرة النظـام               

العربي الرسمي تحريك عملية السالم ووقف هذا الثور االستيطاني الهـائج           

  .الذي يهدف ألي تدمير الحق الفلسطيني 

  
٢٧/٣/٢٠٠٥   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩٨

  

  فلسطينية خيار شعبالدولة ال
  

  

وقـد  ، لمستقلة هو خيار الـشعب الفلـسطيني      إن خيار الدولة الفلسطينية ا       

عمدت نضاالت شعبنا بالدماء والتضحيات العظيمة عبر مسيرة طويلة شاقة          

من النضال وكان خيار الدولة الفلسطينية وإقامتها هو خيار كل الشرفاء من            

صلت منذ خمسين عاماً وكانت الثورة      خالل مسيرة التضحية والفداء التي توا     

الفلسطينية هي حامية النضال الفلسطيني والمحافظة على وحدة هذا الـشعب           

  ..وأرضه متصدية لالحتالل ومحبطة مؤامرات التصفية والتبعية واالحتواء

إن الثورة الفلسطينية المعاصرة هي ثورة الشعب العظيم الـذي يعـرف               

 رحلة النضال الوطني وعظمـة تـضحيات        طريقه ويحدد ما يريد من خالل     

إن  ..شعبنا التي كانت أسطورة يحق لنا نحن الفلسطينيين أن نفخر ونعتز بها           

 لن يرحم مـن     ..ء الذين يتاجرون بالدم الفلسطيني    التاريخ لن ولم يرحم هؤال    

لن يرحم  .. حتواء للثورة والنضال الفلسطيني   يراهنون على خيار التبعية واال    

 المتـاجرة بـاألرض   أوكر في القفز عن نـضال الـشعب         من يحاول أن يف   

االلتفاف عن الشرعية الفلسطينية شرعية الكلمة واإلرث النضالي          الطاهرة أو 

  .المعبر عن أصالة وحضارة شعب فلسطين 

إن خيار الدولة الفلسطينية هو خيار فلسطيني أوالً وأخيراً ويبقى الـشعب               

لية مدركاً طريقـه وخيـاره الـوطني        الفلسطيني متجهاً نحو بوصلته النضا    

ومعمداً نضاله بالدماء من أجل نيل الحرية واالسـتقالل ورفـض التبعيـة             

والرضوخ لمتطلبات السالم اإلسرائيلي الهزيل المبني على عدم االعتـراف          

  . الفلسطينية على األراضي المحررةالكامل بالسيادة



 ٢٩٩

درك تماماً بأن الوسـيلة     إن السالم هو خيار الشعب الفلسطيني وأن شعبنا ي          

الوحيدة والحتمية إلقامة الدولة الفلسطينية هـو وحدتـه وقوتـه ومواجهـة             

طريق البطولـة والـشرف والفـداء       .. االحتالل والمضي في طريق النصر    

  .وليذهب االحتالل إلى الجحيم ولنعيش أحراراً شرفاء فوق أرضنا المحررة

ل تواجده علـى األراضـي      إن االحتالل الذي ارتكب أبشع المجازر خال         

الفلسطينية والذي مارس دون وجه حق كل أنواع التنكيل والتعذيب والتدمير           

والتخريب بحق أرضنا وشعبنا هو احتالل مرفوض ويجب على إسرائيل أن           

وليذهب االحـتالل   .. تعترف بمسئولياتها وما ارتكبته من مجازر بحق شعبنا       

  .. أبياً سيداً على أرضهإلى الجحيم وليعيش شعبنا الفلسطيني حراً

الحرية لشعبنا والنصر لدولتنا والوحـدة كـل الوحـدة لمنظمـة التحريـر              

لنعيش أحراراً رافضين   .. الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين     

ولتبقى .. لنعيش بحرية وشرف وكرامة وفداء وعزة     .. لالحتالل فوق أرضنا  

لتتحد كل القـوى     لخيار الوطني فلسطين هي سيدة الموقف وهي البوصلة وا      

من أجل الحفاظ على وحدة شعبنا ومصيرنا من أجـل دولتنـا الفلـسطينية              

 من  ..يبقى خيار شعبنا هو خيار الصمود والبطولة والتضحيات       ول.. المستقلة

اجل ضمان حق العودة هذا الحق المقدس  الذي  كفلته القوانين الدولية لكـل               

مجلس الوطني الفلـسطيني وقـوانين العمـل        فلسطيني وكفله أيضاً قوانين ال    

  ..الوطني الفلسطيني والشرعية النضالية للشعب الفلسطيني

إن التاريخ لم ولن يرحم أياً من كان أن يتغاضى عن حق العودة أو يعمل                  

إن فلسطين هي ملك للفلسطينيين أينما وجدوا وأينما         ..على إنقاص هذا الحق   

كون فلسطين وهي حق لهم ومكتسب تاريخي       تواجدوا وأينما عاشوا فهم يمتل    

 لنضالهم الوطني وإن التاريخ لن ولم يرحم من يفرط بحق الشعب الفلسطيني           

أو يحاول الخروج عن إجماع الفلسطينيين الذين حرموا من ممارسـة هـذا             

  ..الحق



 ٣٠٠

إن أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الشتات وفي جميع أنحاء العـالم                

ودة لفلسطين وممارسة هذا الحق هو واجب وطنـي وحـق           يتطلعون إلى الع  

إنساني ال يمكن ألي شخص أن يرفضه أو يحاول المساس به فهذا الحق هو              

حق يمتلكه الشعب الفلسطيني ويجسده من خالل تطلعاته وطموحاته وبرامجه          

النضالية والوطنية التي عبرت على مدار النضال الوطني الفلـسطيني عـن            

والعمل من خالله لحـساب الـوطن وتفعيـل الطاقـات           ممارسة هذا الحق    

واإلمكانيات وحشد التأييد الدولي لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه والتعبير عن          

دعمه على مختلف األصعدة وفي ميادين وساحات دعـم النـضال العربـي             

والدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بعيداً عن عشوائية العمل وخيانـة           

ي متطلبات جماهيرية وحماية دائمة ووطنية ألصالة هـذا         حق العودة التي ه   

قدم التضحيات الجسام لنيـل     .. الشعب الذي قدم الشهداء والمعاناة والجرحى     

وتبقـى قـضية العـودة       ل وحماية أبناء الشعب الفلسطيني    الحرية واالستقال 

وخيار ممارسة هذا الحق هي حق فلسطيني ووطني ال يمكن المساس به أو             

ى مستوى العمل السياسي وتابعيه التأييد الدولي والعربي لحمايـة      انتقاصه عل 

حق العودة وتجسيد تطلعات الفلسطينيين لحماية حقهـم ودعـم صـمودهم            

وتجسيد نضالهم الوطني لضمان حقهم في تقرير مصيرهم ودعم صـمودهم           

بعيداً عن ممارسة أي إنقاص من حقهم في العودة وتقرير المصير لـضمان             

لتواصل الوطني مع أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في ظـل          أفضل السبل ل  

الدعوات الرامية إلى إجهاض هذا الحق أو المحاولة إلنقاصـه أو المـساس             

إن حق العودة هو حق مقدس وال يمتلك أي من كان أن ينال من حـق                 ..به

 ومن حقهم أن يعيشوا فـي       العودة أو المساس به ألنه حق الفلسطينيين جميعاً       

فلسطينيين أرض ال .. أرض األنبياء واألجداد أرض السالم والميعاد      ..أرضهم

فهذا الحق هو حق فلسطيني وسيبقى على مدار التاريخ         ،  جميعاً أينما تواجدوا  

  .طالما أن هناك فلسطينياً واحداً يعيش على وجه األرض
٤/٤/٢٠٠٥   
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