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بغدادفيالعربيالشعبيالمؤثمربيان

انعقد7691(يونيو)حزيران6؟-9؟بيئالواقعةالقترةفي

والتنظيماتللاحزابتمثيلاوسعضمكبيعربيشعبيمؤتمرببعداد

الشعحيةوالجمعياتوالاتحاداتوالنقاباتالوطنيةوارحركات

العربي.الوطنامتدادعلىوالاعلاميةوالثقافيةوالمهنية

والحركةالفلسطينيةالمقاومةدعم"شعارتحتالمؤتمرألعقدوقد

((.الاستسلاميةوالحلولالامبرياليةالمخططاتومجابهةاللبنانيهآالوطنية

الوطنيةللجبهةالعميقلقديرهالموتمريسجلالبدايةوفي

القطرفيوالمهنيةالشعبيةالمنظماتارتباطوللجنةالتقدميةوالقومية

جبهةاعرضوحشدللمؤتمرللدعوةالبناءةمبادرتهاعلىالعراقي

جس!بما!طرايشكلالذيالدقيقالظرفهذافيعربيةجماهببرية

حركةعموموعلىاللبنانيةالوطنيةوالحركةالفلسطينيةالمقاومةعلى

الاساسية.واهدافهاالعربيالتحرر

بسيادةومقرراتهومناقشاتهجلساتهعبرالموتمراتسمولقد

بالمسؤولي!'العاليوالشعورالرفاقيةوالمصارحةالصحيالمناج

اتس!3كما..الراهنةوالمخاطرللظروفالموضوعيوالتقديرالقومية

مقرراتهلجعلالوسائلبكلالعملمواصلةعلىالجادبالتصميم

التصدتفيا!دافهيحققحتىقواصلعملبرنامجوتوصياته

الرجعية.-الصهيونية-الامبرباليةللمؤامرة

اهدافوبلودةالرؤيةايضاجفيعميقااسهامااسهمومما

رئيسالبكرحسناحمدالمناضلطرحهماالمؤتمرامامالعملواسالبيب

الجمهوردءرئيسالتقدميةوالقوميةالوطنيةللجبهةالعليااللجنة

معالموتحديدوالشمولبالموضوعيةيتسمللموقفتحليلمنالعرافية

تشكلالذيالرجعي-الصهميوني-الامبرياليمرالتواتجاهات

عنبدلكمعبراحلقاتهمنخيمةحلقةلبنانفيالراهنةالاحداث

والعسكريةوالسياسيةالماديةطاقاتهكلبتجنيدالثورةعراقالتزام

اللبنانية.الوطنيةوالحركةالفلسطينيةالثورةومساندةلدعم

ال!ربمةالاوضاعتدارسالذيالعربىالشعبىالمؤتمران

فيتجريالتيالداميةالاحداثانيجدومترابطةثاملةرؤيةمن

مخاطرهاتفاقمتوالتي،شهراعشرالستةمنيقربمامنذلبنان

وخطبراساسيجزءهيوانمامنعزلاحدفال!ست،الانجبرةالاونةفي

يجرياًلذي-الرجعي-الصهيوني-الامبرياليالمخططمنوساخن

الوسائلبكلتسعىالتيالامريكيةالاميرياليةبقيادةالمنطقةفيتنفيده

الاحتلالىيكرسبماالعربيةالمنطقةفيالاوضاعترتيباعادةالىوالسبل

والدورالمحتلةالعربيةالاراضيوبقيةالعربيةلفلسطينالصهيوني

علىالسيطرةفياستمرارهايؤمنوبماالصهيونيللكيانالعدواني

العربيالتحررحركةمربالىويؤدي،ونهبهاالعربيةالامةثروات

التحرريالكفاحجذوةواطفاءواًلتقدميةالتحرريةمنجزاتهاوتصفية

يا.وارقيعمانفيالمسلح

فيالمنطقةعلىتعاقبتاقيالمريرةوالاحداثالتجاربان

الساحةعلىتجريالتيالراهنةالدمويةوالاحداث،الاحيرةالسنوات

الوثيقالترابط،للشكمجالفيهليسبما،اثبتتقداللبنانية

منودفعبتخطيطوتجريجرتالتيوالمواقفالسياساتمجملبين

كسياسةالمنطقةفيالرجعيةالقوىمنوبمساهمةالامريكيةالامبريالية

فصلواتفاقيات،الجزئيةوالاتفاقاتالصيتسيئةخطوة-الخطوة

ونظامالسوريالنظامبينكونفدرالياتحاداقامةومحاولات،القوات

الالىدن.فيالاسودايلول
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نتيجةخطبرةوية7داحداثمنلبنانفيجرىماكانواذا

الستةوخلالكانفانه..والمواففالمحمياساتهدهنتائجمنمحتومة

الاكعرالحلقةكان..الاحداثنلكفيهااستمرتالتيشهراعشر

الرجعي.-اًلامبريالي-الصهيونيالمخططفيودمويةسخونة

والصهاينةالامبرياببونارادهااقياللبنانيةالساحةان

مسنكينةساحةالمنطقةفيالردةوقوىالانعزاليةوالقوىوالرجعيون

الكفاحيةالروجبفضلتحولت..ومخططاتهملاراداتهـمتخنصع

المناضلةاوطنيةاحركتهبقيادةلبنانشعبلجماهيرالعاليةالقومية

ساحةالى..الفلسطينيةالثودةقوىمعالوثبق.للاحمهاوبففىل

وانخاصة..التقدميالديمقراطيوالعملالمسلحالثوريللكناح

الذيالمواجهةبلدانبيئالوحيدالموفعأصبحتقداللبنانيةالساحة

نابعد..الصهيونيالعدوضدالفلسطينيةال!ورةعليهمن.لخثضل

..الصهيونيللكيانالمجاورةالجبهاتكافةبوجههااغنقت

الرجعي-الصهيوني-الامبرياليالمخططانواضحاوكان

والىالفلسطينيةالثورةالىالضرباتبتسديدالاي!نفذانيمكنلا

اللبنانية.الوطنيةالحركة..الشجاعةحليفتها

العسكريةالمؤسسةفيوحلفاؤهاالاميرياليةالقوىحاولتوقد

الاخيرةالسنواتعبرالانعزاليةالطالفيةلبناناوالميليمثصياتفي

مرةكلفيفشلتانهافي،الهد!هذالتحقيقشتىمحاولات

ارهابتفجبرعلىالماضيالعامخلالتقدمج!لهامما..ذريعافشلا

دججتهاالتيالالعزاليةالقواتفبلمنوشاملواسعدموي

بالسلاحلهاالحليفةوالقوىالعالميةوالصهيونيةالامريكيةالامبررالمة

..والتبريروالتغطيةالمالىبالدعمالعربيةالرجعيةالاوساطثامدتها

الفلسطينيةالمقاومةوحليقتهااللبنانيةالوطنيةالحركةانفي

تفاعلانهادتوالذيالبطوليالكفاجمنشهوربعدناضلتالتي

وبروزلبنانفيالعسكريةوالمؤلسشةالقمعيةالاجهزةتفسخالىالثورر،

بقضيةوارتباطهايمانهعنعبرالذيالعربيلبنانجيثىظاهرة

تصدوانالمخططمنالحلقةهذهتفشلاناستطاعت....شعبه

مببىة،التقسيممشاريعتحبطوانوشجاعةبقوةالانعزاليةالقوات

الشعبقضيةانتصارلصالحاللثنانيةالساحةفيالقوىموازينبذلك

العربيلبنانارضعلىالدبمقراطي-الوطنينظامهبنا،فيافلبناني

..الموحد

السوريالنظامدوريدا،الاحداثتطورمنالمرحلةهذهفي

الانعزاليةاالقوىلدورومرادفمنسقكدورالواضحةانسكالهرأخد

الشاملةالاجتياجدرجةالحاليحزلرانشهربداقيفيبلغحت!

بشكلاللبنانيةالوطنيةوالحركةالفلسطينيةالمقاومةوضربللبنان

ووحشي.دموي

استطاعتقداللبنانيةالوطنيةوالحركةالفلسطينيةالمقاومةان

وبتاييدالفاليةوتضحياتهاالشجاعمودهاوبهللمخططالعهيقبوعيها

المخططمنالحلقةهدهتفشلان..العربيةالتقدمحةالقوىكلمن

المظمريناوراقوتكشف..الملأعلىاغراضهتفضحوان..الممشبوه

لا..فيهالضالعين

السابقةالتجربةلدروسباستقرائه،العربيالشعبيلؤتمراان

فيه،المشتركةالاطرافونوايأالمخططحقيقةعلىالعميقولتعرفه

التيوالقوىوالرجعيةوالصهيونيهآالامثرراليةالقوىانمنلحذر



القوامتمفدعمو!اوفي،اللبنانيفالساحففيالمخططهذانفذت

حلتىوتماهسالفرصتتحينتزالما،السوريوالنظامالانعزالية

وعا..بغيرهاوالاسلوببهالاالمخططهذاتمنفينتلاعادةالاساليب

القاظعالدنأيكأالاالانعزاإلفالقوىجانبمنالقتالفيالانجبرالنصعيد

يتبادلوناطرافهاوانساخنفتزالوماقامهفتزالماالمنأامفبةانهلى

بينناعن.فيماالادوار

التاييخيفبهسننولياتهينبعرالثتطبالعربيالشعببمالمنتتمران

للمواعرفادانتهعنفوفبفليعبرالمثنلططفيالاخيرالتصعيدهذاأزاء

النطامافدانبخاعلبنأكليد!شوهوفيعأاالمشاركفالاظرافولفطب

الومأينالحرةفلعلربالعربيسوريفجيشدفزهلىالسورذأ

تحريرفيالمفدععوازبهتأديفمنبدلاالغلسطينيفوالثورفاللبنانية

المىتلف.العربيةالاراضي

عركيلاالتيالعربيفالتفدميفالفوىبانيوفدالمثنتمرانكها

والتهييزوالمئاورفالتمدليطنمنعصاولاتمحاولفبايفتسمحلنالتجاهذي

وهو.جديدفواشكاكأبأساليبالمئنتططتنفيذتسهنثانلةايرراد

العهنامواصلفهلىالعربيفالتفدعظأللفومأالحازاالتصهيظعنيعبر

اللباانيفالوطنيلفوالحرففالفلسطيييفالمفاومفنحرفاجبأمنالمئطترك

ومحاولاتالامبرياليةالمئغططاتاحباطوهلىالمزيدةمعركتهافي

..المشبوهةأننسوية

عناظنيميالرأطيالباسلللنضالوعفديربازلانفيففالمنأتمروان

عاعطيولزهاهرالومانيفحرفتهبفيادفالعربيلبيانعنعبجماهير

هندفاهافدعاهاالتيالغاليةوللتضحياتالمناضلةوفويتهفلسطن

..العربيالمصيروهنالعربيالحق

يلي:مايفهيراههالهيظتتطوهوالموتمران

وميبهالعسكريفالوسداعتلفاففالرياممبالفوهمبالانسحاب-ا

وافيددوناللبنانيمأالاهاظبىجمينامنالسوهيفالنظاميف

.شرط

فيوسفهاهصهعلىالعربيلبنانشعبسيادفهلىالأفيد-2

والتدمناتالوصايةاقفكانتكظأومسعالحريفبمطلنةارادتههنيبرالتع

اللبنافي.السياعنانأحمبلانجاحوالعمطا

.اًيفوهفخألبيانفيالاجنبيالتدهلطلاشكانكمنربفظأأنأرفض-3

.لبنانفيالفانهفالمننفلةلتدوينكمحاولة

ارضعلىالتوازدفيالفلسعأينيفالفويفءوسريفامةسلاصصان-؟

امامالقتالجبهاتكافةوقغ،اخرعربيفطرايوفيفبنان

التراهيكاعاأتحريرازنأمنلليضاةتالفلسطينيفالمفاوعة

الفلسطيني.

الفلسافينيهالفويفعلىوالوصايفالاصتواءأئظفاةأكنأرفنس-5

عوافنوالىعلرهابفصدالعربيفالانضأفبعطكتهارسااالني

الففاجفيالاستدرارعنبواوالاعحرافوالاستسلامالتسوية

الغلسطيني.التراعلكامنتلتحريرالفوههنأ

وفتزالمفاتلفالكنتهاعافالحلببفلاحياءالعراقدهوفوإنجنيتأييد-6

وعواصلةالفعالفالعربيفالمكلارةفامامالانجرعاالفتاليةالحأبااعت

لتاأدرتالعرافيانللفواتللسهانمالسوههاالنظامهلىالنمغط

الفواتسائرعالزععالىحنباالتحرههاالفوميواحابةا

الععببية.

النتباويفالفلسمينيفالوطنيفالوسدفلتعزيزالحادائعمكي-7

لضخريرالفورنتالععنمبعوعاريالنلوذمعلىننادرففعالةكاداف

الفلسطيني.الترابكامرأ

اللبنانيفالوطنيفالهرففبنالعضويةالعلافةوتطويريعهينت-8

الصهيوديةالامبرياليةالمؤامراتكاقةلدحرالفلسطينيةوالمفاوكلة

اللبنانية.الساحةعلىالرجعية

ديمفراطيوةنيسفملافامفالايدنيفالوطنيةالفوالعزالنملانل-9

صفيفيوسندوطنيفموامتلفدولفالىالايدنوتصويمتالاههنفي

الفلسملينيف.الفويفلاستدعناه

علىالتفدميفالوطنيفالزبوةلافاعفوالدؤوكأالثتاداًليملانل.ا-

والصايونيةللاعبرياليةالمياهملة،العربيوكلنياامتداد

الاستسلامية.والمعلونعوالركلعية

داملهمالزماهبرهفوالنضاابالمسلزانففانتتصعيدهذىاًلعهرأا-ا

العيبيظواسباهـللاهافبيالصةيونيالارالانااءائبتلففلسظين

التسويف.مفياريز

العربرالفلسطيثيلنسعباوالادبيالمادكأالدهمائتفاابفعنتقديم؟ا-

لاسقاطالنضاملمواصلفمنوفمفينهصمودهلتعزبزوالليناني

والمسحلالمعاسفوههفمنانعللافاالاعبرياليفالمئنامرفحلفامتكعا

.المموتمتالفوعي

والايدنيالنواللبنانيينالفلسظينيبنالمناذللينجميزهنالافراإلا-3

والاهدنيف.السوييةالسزيونفيالمعتفلين

زديدمنيؤفد،اههالهيختتمأفيالعربيالئأعبيالمئنتهران

والراةودالئيافاتزميعحشدتتطلميالعربيالنمأاعنمصلهفان

الفومأعنمبيعتضمهريضفنفدميفزبوففيوتعبئتواوالفوعيفالوظنيف

لمزابهفالعرببمالوطنفيوالتفدميةالوظنيةوالمنملاتوالاسزاب

وتعزيزوالصويونيفلوالرزعيلةالاعبنتياليفوالمواعراتالمخطظامد

الاشتراجميف.والبلدانوالتفدعيفالتضلييفالفومأزهيعمعالتصالفات

هلىاليوعملفاديفالعربيفالاعفبرعاهبر؟(نالكاملفنفتهعنويعرمغ

صفوفالىالدفاعخثادملمنوالانتفانئ،المبادافزمانأاستعادف

وصولاوالرزعيفوالصويونيفتلامبرياليفموافزهلىالاعاعيفالاهنوم

الموحد.الديمقراطيالاشتراكيالعربيالمجتمعبئاءالى

حزير

العرجمبالتنمعبيالمؤتمربرنامج

من26-92بينببغدادانعفدالذافالعربيالسمعبيالمؤتدريفرر

:7691(يونيو)ان

للمااتالالدائهفالاعانفباسمالمؤتمرعندافمفأبئ5اانبفانت

واللبناني،الفلسظينيالسمعبيننملانفلدهمالعربيالئ!عبي

التالي:النىوهلىوتتسمكني،بغدادعفرهاويفون

رئيس!ا-حداذنعيم-

(،الاعضاء"

السماويقاسم-

حمودرتفاسمسعد-

المتافظمةدةغالدفتوي-

الداهية(الزبلةهن)

النشاشيبيزهديمحمد-

صلاحصلاح-

الفلسطينية(المفاوعفهن)

اللبنانيفالوطنيفالحرففهنمهفاا-

الززائريةالتحنتييزبوفحزظنحتفاك-

الليبيالعنيبيالاملترافيالاتصادمهفنف-

العنيناالعماعماتصادممفنفا-

المنيسىساعىا-

رفعتكمامأا-

القوىمنالعريةالافطارفملفيلزاناللنأنفهشدعنتميفرز
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والمهنمية.الحتماهريةأضلاولتواالسياسمية

التايي:النحوعئىنشاط!اللجمةزعسق-2

اك!ورةال!السثحين!ة،فيصو!خ!الم!ال!رب!بمةا!ةمع:عربيا-أ

واكتو،حبمبهحصنهالوطنيةوال!كوىألاحزابدعالرومع

الو!منف!،،لمهنيةالس!كاهيريرتنحظمات2واالتقدمية

العربي.

س!فرومع9جة'!!االدير،:هـاطجه!ةالمن!طتهـ!:دوليا-ب

فيألاسن!ارص!المناضلةوالشعوبالتحررقوى

ا!لماكم.

العجططريقةفبطفحددد!آ!ش'!كألاتحةلنفس!اءنلبنةزضع-!

بكا؟!اللا.،المهـ(ملجاتالمسؤشوزوزيم

لوف!المووالمهـ؟!إقت!اقر؟راتلاتبئزرمفب!نأعجاالمحجنة-نض!-4

م!أ+أبمى-،خهفط!؟وف!لعاملألحاسمةألأصخميةصوءكبءو!وخالجيهـا

إخبظنية.السهأح!علفالتطورات

المقاومةبيانيفيجا،تالتيوالمهامالاهدافاللجنة"زكتبر-5

ونشاطهال!ة-كهامرلحمال!ا،اللبنائ!الو!نعةوانححركةا!ئسطبضمة

مساندةصعيدعلىالمؤتمريضمهاالتيالقوىسعائرولنضالات

نضالهافيالالبعانيةوطنمة9اوالحركةالفلسطيضيةالمقاومةودعم

المهاموتتلخصطللاستسلاميةالامبريأليةالمؤامرةضدالمشترك

بالاتي:

القنمعبىت!هرا!ؤرارا!

الفلسطينيةالثورةودعملنصرةالعربيللشعبياؤتمراأمدر

-:نصهايليوفيما..والتوصياتالقراراتمنوعدداعامابيانا

العرببيةالتورةوحمايةلدعمالعربىالشعبيالمؤتمران

الفترةفياللبب!مةالعربيةباالجمهورقيكارابلسفيالمنعقدالفلسطينية

فائدالقذافيمعمرالعقيدالاجرعايةتحت9/01/76!االى5من

الرائدالاجبافتتاحهتفضلوالديالمجيدةسمشمبرمنالفاتحثورة

-الوزرا،مجلسورئىالثورةقيادةمجلسعضوجلودعبدالسلام

علىتنفمدحاالجاريالحاليةالموامرةابعادالمؤتمراستعرضانبعد

والتقدهـمةالوطنيةوالحركةالفلسطبهينيةالثورةضداللبنانيةالساحة

بينوللبنانيةالساحةعلىالدائرالدمويالصراعانيرؤكداللبنانية

اللبنانيةالتقدميةالوطن!يةوالحركةالفلسطينيةالعربيةالثورةقوى

النظاموفواتاللبنانيةالعنصريةالانعزاليةا!قوىوببنجهةمن

لماطبيعحةمحصلةهوالصراعهداان-ثانيةجهةمنالسوري

المتزايدالنمونش!يجةوصراحاتتناقفمماتمنالعربيالعالمفحهيتخب!

تشرينحرببعدووضوجبحدةبرزتالتيالاستسلاميةللاتجاهات

.7391/اكتوبر

علسىانهاالامحدودةحرباكونهامنبالرعمتشرينحربان

وافامتمعادلاتوحطمتمفلهيمقلبتوالنفسيالعسكريالصعيدين

تحركااستوجبتالعربيةالثورةلمصلحةجديدةومعادلاتمفاهحم

الجديدةالمقايجمس!يهتتجسدانقبلوسريعامك!فاامريكيااستعماريا

والمصالحالصهيونبمالوجودتهددقوةوتشكلالعربحةالارادةفي

العربي.عالمنافيالاستمماريةالامريكية

السمياسيةالتنائجيجعلان!الامريكيلتحركلهدانجحولقد

الىووصعولاالقواتبينالفعلباتفافياتبدولاكتوبر/تشرينلحرب

والنفسية،العسكريةالانجازاتعلىتالغىالاستسلاميةسيناءاتفاقية

العرببينصراعمنالجديدالواقعهذانتيجةالصراعفتحول

العرببيئصراعالىوالكرامظالارصتحريريستهدفوالرائيما

.والرضوحواًلاستسلامالتسويةيسمتهدفوالعرب
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النسعبي.المنىنصقراراتلنفيذمتابعة-ا

والحردش-الفلسطينيةالمقاومةنضاليعززمابكلالقيام-ب

الصهيونه4الاممبرياليةالهجمةلمواجهةلبنانفيالوطنية

والقوىالسوريا!ئظامفيحالياالمت!ثلةواداتهاالرجع!بة

الانعزايشة.

جماهيريةوفعالياتبنشاطاتللقيامبرنامجوضع-!

لكش!العربيالوطن(متدادعلىوالم!جاناتكالندوات

ادواتها.وتعريةالمؤامرةابعاد

،ومستمرةمنظمة،وعينينهغمادية،تبرعاتبحملةالق!يام-د

الوطميةوالحركةالفلسط!ينيةالمقاومةصمودلدعم

اللبنانية.

العربيالوطنوخارجداخلواسعهاعلاميةحملةتنظيمهـ-

واعداد،لبنانفيالوطفءوالحركةالناومةلنصرة

حقميقةتشرجالتيوالكشيباتا!راريسمنمجمعوعة

كإ.اللبناؤالقطريعصشهاالضبالاوضاع

والمنظماتوالحركاتالاحزابمعاتصالاتاًجراء-و

عامرأيلخلقالعالمفيوالتقدميةالوطثجمةوالشخميات

ابعادوتوضيحلبنانفيالوطنيةوالحركةللمقاومةمناصر

اليهل.تتعرضانالتيالمؤامرة

المقاومةصفوففيللتطوعا!عربمةالجماهيردعوة-ز

الفلسطينية.

-ليبياا!لسنم!!ر

الشوكةهيوممارساتهاشعلراتهافيالفلسطينيةالبندقيةولأن

هدهاصبحت،المرتدةالاستسلاميةالمشاريعكلعينفيالاساس!ة

الثورةبش!الاساسىالمطلبوبات،المستهدفةهيالبندفيه

ةالمشبو!الحاوللمسيرةالشصديهالطلمعةتحبارجم!4برالفلسطينية

ومستقبلنا.وحقناقضيتناعلىالمتامرة

ا!:!ةاصبحوكونهوالسياسيالاجتملبريبه3بترلبنانولان

اللأ+:!طالفلسطيئيللتواحبدنظراالعدووجه!بالمشتعلةالوحيدة

التخط!يطتوجه..لالتفخئيرنمودجيةتربةيشكلومعهفيهوالمتحرك

اللبمانمية-ث:كأ1ااشتلفضاتادكاءالىوالرجعيالامريكي

هـرودبحهاالقضيةتفجميرمنيتمكنلكيالفلسط!فيةواللبناذكية

وذبحه.لبنانتفجير

الس!ياسيبالنظاماتهثملةينانيةإؤمالرجعحةراحتوهكذا

تس!ىالمتحجرةالانعزاليةاممصريةاوالتجمعال!طالطالفيالاقطاجمما

التقدميةوالقوىالفلسطييةاالخمماتضدالابادةخطةتنفيهذالى

.ومصيرادماالثورةمعالمنلاحمةاللبنانية

!نتصارايتحقعق!اللبنانمةالرجعمةهذهعجزنقددماولكن

الفلسطيني6-اللبنافيانىوريالمدتقدماماممهددةمواقعهاوباتت

تصفيةوهو،لهارسممالتئفيدال!قيقيةاؤامرةاادواتتدخلت

بعدلتنصرفاللبنانيةالوطنيةالقوىوصربالفلسطينيةالكلورة

ل!ف!التن!؟ملةإلاستصلاميةافتسويةوتحقيةطالاتفافياتتوقيعالىدلك

.الاحراراثوارااث!حلاءوعلىالظالمةالشدقية

...واستهدافاتهاوابعاد!اوخججوطها41!امرةملامحهي!زه

الراستقدي!عن.ل!9!السةعجزقدالاردنيالنظامكانوادا

قدسيمطءاتمنماقيةءاقىنخطوادا،ية3الامير!لمخابراتالفلسطيني

التسوية،مظوضاتفيالفلسطعتجم!الورقةتلعبا!عنايضاعجرت

الم!كأمة،المسموليةهذهيتنكبالذيهواليومالسوريالنظامفان

فمنومئ..عريرضيعربيغطاءوت!ت،الهتكونانالىساعيا

وال!نوقحعالتفاوضفيوا"لأولويةالمبادرة،المصريالسوريالتنافس



وفلسطيئسوريافيالعربيشعبناحسابعلىالمكاسبوتحقيق

العربي.الوطنارجاءكلفيالعربيةالكرامةحسابوعلى،ولبنان

المنتفضالفلسطينيالعربيشعبنايلاقيهماكافيايكنلموكأنه

يدعلىواضطهادقمعمنالمحتلةالارضداخلوحقهلكرامته

دورليمارسالسورياًلنظامفجاء،الصهيونيالعنصريالكيان

ارضهلاسترجاعالمقاتلالمنتفضالثعبهذاعلىوالاضطهادالقمع

سيادته.وتحقيق

والقراراتالتوصيات

التالية:التوصياتالمؤتمراتخدوقدهدا

هذااليهاتوصلالتيللمقرراتالسوريالنظاماستجابةلعدم

يلي:.مايوصيقانه،المؤتمر

عنوالنفطيةالماليةالمعوناتجميعبوقفالعربيةالانظمةمطالبة

.السوريالنظام

دمشق.منسغرائهابسحبالعربيةالدولمطالبة-

ير!ةالعروالالحاداتالمنظماتكلمنالسوريةالمنظماتطرد-

مقرراتفيتمثامفالتيالاجماعيةللرعبةارسوريالوفدانص!باعلعدم

هدا...اللبنانيةالاحداثمنالسوريالنظامبموقفلتمسكهالمؤتمر

لوطنواسوريافيالج!اهيرومصالحلاحساساتالمخالفالموقف

اجمع.العربي

والسفنالطائراتبمقاطعةالعربيالنقلعمالمطالبة-

النظاميتراجعحتىالعربريمةءوالموانيالمطاراتجميعليالسورية

اللبنانيةالتقدميةوالقوىالفلسطينيةالتورةتجاهموقفهعنالسوري

منواللبنانجينالفلسطينيينالمعتقلينكافةسراجا!لاق-

العناصرضدوالاضطهادالق!عاعمالكافةوايقافالسوريةالسجون

ابعادسياسةووقفالفلسطينمةالمقاومةوعناصراللبنانيةالوطمية

السورية.الاراضيمنوالعربالفلسطينيينالوطنين

والحركةالفلسطبنيةالخورةعنوالبحريالبريالحصاررفع-

منالمصادرةوالاسلحةالتكن!بكميةالموادعنوالافراجااللبمانيةالوطن!ية

.السوريالنظامقبل

لبنانفيالامنحفظمنلتتمكنالعربيةالامنقواًتلعزيز-

الدستوريةسلطاتهممارسةمناصت-ض!االلبنالميللرئيسوتمكينا

الفلسطيئمةالثورةعليهاتوافقلااقواتء؟وجودعلىالفرصةوتفويت

اللبنانية.التقدميةالوطنيةوالقوى

7691(الاولتشرين)اكتوبرمنوالشرينالثانييومتحديد-

دقالقخمسلمدةالعربيالوطنفيالعملعنوالتوقفالاضرابلاعلان

العربيةالجماهيرالىبيانويذاعالاندارصفاراتخلالهاتطلق

لمنانفيالس!وريوللتدخلالعربي!ةالاستسلاميةللمواقفا،ستنكارا

الىيهدفمتكاملعربيقمةاجتماعصرورةاعلىاؤتمرايرؤكد-

حلاويضمناللمبنانيةالوطنيةس!وكة،7الفذح!طينية.ال"ورةحماية

تركيزاعادةويضمنض!طايوجودعن1بعيدلبنان!يا/لبنانياسياسيا

كلويرفض..المشتركالصهيونيالعدولمواجهةالعربيالجهد

الجهد.وتفتيتالهوةتعمصقشانهامنالتيالمروريةالمؤ!مرات

تمور/يوليو92اتفماقةتمفيدوجوبعلىاؤتمرارؤكد-

تمتوالتبمالفلسطحنيةالتحريرومنظمةسوربابينالموقعة7691

عضوبرلوداحمدعبدالم!صلامالراثدالاخبذ؟!االتيالجهودنتيجية

العربيةالجمهوريهفيالوزراءمجلسورئيسالثورةقيادةمجلس

الليبية.

العامالاتحادكلماتفيالواردةالمقترحاتاعتمادالؤتمريقرر-

الفلسطينيةالتحريرومنظمةالليبيةالعربيةالجمهوريةعماللنقابات

مناساسيةوثيقةويعتبرهااللبنانيةالتقدميةالوطنيةوالحركة

المؤتمر.وثائق

الجمهوريةبادرتوال!المعركةقوميةصرورةعلىاًلمؤتمريلح-

بالعملالعربيةالحكوماتويطالب07!اعاماليهابالدعوةالعربية

تحقيقها.على

التحريرومنظمةالتقدميةالثوريةالحكوماتاؤتمرايطالب-

للحلولالرافضةالتقدميةالجبهةتكوينفيبالاسراعالفلسطينية

ارجاعالىالهادفةالمسعورةالرجعيةللجبهةوالمتصديةالاستسلاءية

الامريكيةالامبرياليةفلكفيجديدمنليدورالعربيالوطن

الجديد.والاستعمار

وتحريرالاستسلاميةالحلوللكافةالتصديانالمؤتمريؤكد-

لتحقيقالهادفالوحدويالشعورترسيخخلالمنالايملاالارض

واًلقومية.التحريرحرباستراتيجيةمنالمنطلقةالوحدة

الاستسلاميةالكونفدراليةالاتحاداتاشكالكلاؤتمرايدين-

العربيةالقوميةالوحدةعلىويؤكدوالاردنسورياتطرحهماوخاصة

.واغتصابوتفسختجزلةلكلالرافضة

والمهنيةالنقابيةالشعبيةالمنظمات!للىحمقيادةعلىالعمل-

الصهيونيالعدولمواجهةالجماهيرتوحيدبهدفالعربيةللجماهر

مناجخلقعلىوللعملوحمايتهاالفلسطينيةالثورةولدعمالمشترك

للجماهيراوسعبتحركيسمحالعربيالوطنفيسليمديمقراطي

العربية.

اتفاقيسةوخاصةالاستسلاميةالاتفاقاتكافةالمؤتمروادان

الامريكيةالمخططاتكللتنفيذمقدمةكانتانهااكداًلتي...سيناء

العربيةالمنطقةفيالامريكيالنفوذوترسححالقضيةتمييعالىالهادفة

ومنظمةالتقدميةالثوريةالحكوماتالشعبيالمؤتمروطالب

الرافضةالتقدميةالجبهةتكوينفيبالاسراعالفلسطينيةالتحرير

الحلسوللكافةبالتصديوطالب...الاستسلاميةللحلول

!ظرلمنالايتملاالارضتحريرانواكد.واحباطهاالاستسلامية

القومية.التحريرحرب

بالتوصياتل.ع.جالتزام

التزامالثورةقبادةمجلسرئيسالقذافيمعمرالعقيداكد

الشعبيالموتمرتوصياتجميعبتنفيدالليبيةالعربيةالجمهورية

اًلتاسعمساءجلستهفياقرهاالتيالفلسطينيةا!ورةاودعملنصرة

.الاولتشرينمن

الثورةودعملنصرةالشعبياوتمرارنيسالنبهذااعلنوقد

معمرالعقيدالاخانوقال،للهؤتمرالختاميةالجلسةفيا،فلسطينية

المؤتمراتخذهاالئئيالتوصياتجميعبتنفيذالتزامهبؤكدالقذافي

كملكالتيهيج.عل.فيالشععيةالتنظيماتبأرمنهالتزاما

..القراراتهذهبتنفيذملتزمونونحنتقرروات!السلطة
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