
 النضالية إلحياء يوم األسير الفلسطيني،خالص التحيات لكل المشاركين في الفعاليات 

 أيها األخوات، أيها األخوة، 

 أيها الرفاق األعزاء، 

نظم  ّل يوم األسير الفلسطيني لهذا العام، في ظّل ظروف استثنائية غاية في التعقيد والصعوبة، ليس أقلّها تداعيات تموضع غالبية حي 

تترّسخ معالمها   مو ل موازية العربية في معسكر العدو الصهيوني بكل صفاقة و دون مواربة. سيرورة التموضع هذا لم تأت من العدالبرج

مع مطلع ثمانيات القرن الماضي و كلّفت جماهير شعبنا،  بدأت  ،تها بين ليلة و ضحاها. بل هي حصيلة مسار عقود أربعةو تتوطد مرتكزا

و ما زالت، الكثير من الدماء و الدمار من بيروت الى بغداد و دمشق و صنعاء؛ طيلة هذه المرحلة، بالحديد و النار تّم التعامل مع  

مختلف كيانات مشرقنا العربي   ”الفوضى الغير خالقة“فعّمت   ،على الهيمنة اإلمبريالية حّد ما ل المعترضة  ”المشاكسة“البرجوازية العربية  

س عبرها على الصعيد الفلسطيني، اإلصرار على الجري خلف سراب الحلول السلمية و أوهام القيادات المتهافتة وصوالً الى  و تكرّ 

ة في  ضحّي م ،طالما تماهت في الخلط بين مصالحها المباشرة و بين حقوق شعبنا التاريخيةأوسلو ومتاهات اتفاقاتها المشينة. قيادات، ل 

 الغالب بهذه األخيرة على مذبح منافعها اآلنية المرتبطة بمصالح و تطلعات البرجوازية التي تقف خلفها... 

ة البنيوية التي تعصف بمرتكزات النظام العالمي  تندرج هذه السيرورة بمختلف محطاتها، ال سيما األكثر دموية، في إطار تداعيات األزم 

و تجعل من العالم العربي مسرحاً أساسياً لمفاعيل التناقضات ما بين مختلف الدول االمبريالية و موجوداتها في المنطقة. ضمن هذا  

دافعة أساساً باتجاه تصفية القضية  بيع مع الكيان الصهيوني، و الالسياق، تندرج الصفقة األميركية وما يصحبها من ترويج لمسارات التط

 الفلسطينية بكل أبعادها.

ً طبعاُ، ليس من الصعب على المرء أن يرسم لوحة سوداوية تعكس جانب  من حقيقة ما آل إاليه الوضع العام لمجمل قوى الثورة الفلسطينية   ا

 وحجم ما تتعرض له القضية من خطر التصفية الفعلية... 

بمختلف   فص تعول األحداث التي ه الصهيونية الراهنة. ال سيما و -لربما بدا مغرياّ للبعض التنظير إلمكانيات نجاح الهجمة االمبريالية 

الى تواطؤ األنظمة   اإلشارة مجّرد  كيانات األمة العربية بات يسمح للبعض بالتنّكر لكّل المسلّمات التاريخية و يعفي الكثيرين حتى من 

و صياغة البديل التاريخي   ذّره دون تجو الحؤول لتطويعه  ، و سعيها الدؤوب الختطاف كل حراك جماهيري بكل الوسائل  الرجعية

لمختلف ديكتاتوريات البرجوازية المتحكمة برقاب جماهيرنا في الوطن العربي ... طبعاّ يحلو للبعض من مثقفي االرتزاق عند آل سعود  

زات شعبنا المقاوم و العمل بكل الوسائل للتعتيم على ما حققته المقاومة  الكل منج التنّكريمعنوا في  وسائر امراء محميات الخليج، أن 

المقاومة اإلسالمية و التي باتت تشّكل الدرع الواقي بمواجهة كيان االغتصاب  المسلحة في لبنان، المقاومة الوطنية اللبنانية و بشكل خاص 

 مبريالية و موجوداتها الرجعية العربية. الصهيوني و من يقف خلفه من القوى اال

تاريخ فلسطين   كل  ليست المرة األولى التي تواجه جماهير الشعب الفلسطيني و طالئعها المناضلة، محاوالت تصفية ثورتها و قضيتها. إن

التحرير و   فيلتاريخية  بإحباط كل مؤامرات تهميش ثورته و تدمير مسلماته ا بهذا القدر أو ذاك  الحديث هو مسار نضالي لشعب نجح

  ،ال يمكنها إال أن تنتصر العالم العودة. إن جماهير الشعب الفلسطيني ومن خلفها جماهير أمتنا العربية و عالمنا اإلسالمي وسائر أحرار 

أسرانا   : كرامةمشاعل الحرية في قالع ال الثوري صاغه و رعاه ثوار فلسطين، حموه بدماء الشهداء األبرار و عّزز فعله   تاريخيّ  مسار  

 الصامدين األبطال. 

 محفور في الوجدان الجمعي لكل كادحي شعبنا...  نضاليّ  مسار  

 أكثر من أي وقت مضى نحن مدعوون لبناء جبهة المقاومة العربية الثورية انتصاراً لفلسطين ولكل مساراتها النضالية المقاومة... 

هير شعبنا الفلسطيني أن تتخطى العقبات و تسقط األساسي من المؤامرات و  تستطيع جما ،برغم كل الصعوبات و ما تقتضيه من تضحيات

ً  مدعوة   ،وبدماء أشبالها و زهراتها وشبابها المتحفّز لالنتفاض ،المخططات. و اليوم ها هي فلسطين   ،لرسم مالمح المرحلة القادمة... طبعا

  ”رسم المسار البديل“أو   ”االحتالل حراب ديمقراطية االنتخابات في ظل ”، التغني بشعارات مفرغة من مضمونها كلن يجدي كبير نفع  

أسرانا   ،ا صمود مشاعل الحريةفي ربوع الديمقراطيات اإلمبريالية. ال، ال يكفي أن يقف المناضلون في بيروت و دمشق و عمان يحّيو

في بلدان الجوار القريب دورها التاريخي في تجسيد   الصامدين األبطال، بات من الضروري و الملّح أن تستعيد جماهير مخيمات اللجوء 

مهمة تحرير أسرى  “  ،عروبة فلسطين و عروبة مقاومتها و تبعات المسار المقاوم... بات من الضروري والملّح أن نجعل من هذه المهمة

و تصونه جماهير مخيمات    ، تصغه”ر البديل المسا“. هذا هو “لبناء جبهة المقاومة العربية الشاملة   “مدخالً مؤاتياُ  ، ”الثورة الفلسطينية

 و تسهر على رعايته وتجسيده طالئع شعبنا من المناضالت و المناضلين األوفياء ...  ،اللجوء في الجوار القريب



  االنقسام ء يستلزم ذلك... إنها الفعليّ  من متاهات أوسلو يستلزم ذلك... تحرير األسرى يستلزم ذلك... وقف التنسيق األمني الخروج الفعليّ 

 الفضيحة يستلزم ذلك... ال المساومات و ما شابه من مساحيق اللياقات العامة و المداهنة... 

 !   النصر للجماهير و الشعوب المناضلة

 !  العار للخونة و سائر المستسلمين

 لتسقط اإلمبريالية و كالب حراستها الصهاينة و الرجعيون العرب ! 

   المجد والخلود لشهدائنا األبرار!

 معاً أيها الرفاق سننتصر، وال ننتصر إال معاً ! 

 . التضامن سالح فلنحسن استخدامه

 

 اً ! عمع خالص تحياتي لكم جمي 

 . رفيقكم جورج عبدهللا


