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ما هو هدف فتح من اKشاركة في الحوار؟: س
   تدرك حركة فتح الدوافع النبيلة التي دعت جمهورية مصر العربية الى ا5هتمام في هذه ا*رحلة بدعوة
حركة حماس الى الحوار من أجل هدف أساسي واضح وهو تجنيب قطاع غزة من ا5جتياح الذي يعني
ية ـبشكل ـكامل وتدمير ـمسيرة الـتسوية وفرض ـحالة ـفوضى تـعطي في حال ـحصوله انـهيار اـلسلطة الوطـن
التي جازر  حد اـ* الى  قد ـتصل  التي  ية  يذ مخطـطاته اeجراـم لى الـتصرف لتنـف قدرة ـع شارون اـل سفاح  لـل

تؤدي الى التهجير القسري الجماعي والترانسفير.
   وحيث ان حركة حماس هي الفصيل الذي يتبنى العمليات ا5ستشهادية داخل اlرض ا*حتلة عن قناعة
من أحداث الــحادي عــشر  التي تــسود ا*نطــقة بــأسرها بــعد  با*تغيرات  أيديولوجــية دون ا5هتــمام 

أـيلول/  اlمر الذي يـعطي ـلشارون الـغطاء الدولي والرأي اـلعام اـلعا*ي ا*ـتعاطف من ضحايا2000 سبتمبر
زفاف او اlسواق راقص او حفvت اـل في اـ* سواء   xدني ستهدف ا* يات ا5نتحـارية وخـاصة عـندما ـي العمـل
فس عن الـن الدفاع  حق  شارون  بوش ـل ية والرـئيس  في ـنظر اeدارة اlمريـك الذي يـعطي  حافvت، اlمر  واـل
ويفسح له ا*جال لتكريس ا5حتvل وا5عتقال وا5غتيال وكل الجرائم التي 5 يتــورع شارون عن القيام بها
مع صدر ا*جـت جاثم عـلى  ظل ا*ـستفيد واـل فانه ـي إرهابه  جد الغـطاء عـلى  حا5ت ولكـنه عـندما ـي كل اـل في 

اeسرائيلي الذي يصبح اlمن مشكلته اlساسية.
   ومن هنا فان فتح التي تعالج برزت بكل هذه اlعمال كظاهرة من ممارسات كوادر فتح ا*يدانيx التي
قدم الـنموذج الذي يدعم ـطلب زمة بان ـت تائب شهداء اlـقصى ـتجد نـفسها مـل شكلت ـعلى اlرض صيغة ـك
اlخوة في ـمصر من ـحركة ـحماس بالتوقف عن استهداف ا*دنيx داخل الـكيان اـلصهيوني بـتطبيق ذلك
شرعية قرارات اـل مع  ما يـنسجم  انا ـب انا ومـك وسائل واlساليب زـم في اـل والتركيز  يداني  تح اـ* كادر ـف لى  ـع

.xل وا*ستوطنvالدولية وذلك في حدود الرابع من حزيران وضد جيش ا5حت

س ما هو موقف فتح من اKسائل التالية؟:
أشكال النضال الفلسطيني.1

في ظل ا5حتvل وا5ستيطان تعتبر حركة فتح ان ا*قاومة الشعبية هي واجب وهي حق من حقوق
الشعوب لطرد ا5حتvل كما أقرته الشرعية الدولية وحقوق اeنسان على ان يكون ذلك منسجما مع

 حيث1967 مفهوم هذه الشرعية بحيث 5 يستهدف ا*دنيx و5 يكون خارج نطاق اlرض ا*حتلة عام
ية اـلسvم وهي قرارات مـجلس اlمن ية التي ـتقوم ـعلى أـساسها عمـل حدود قرارات اـلشرعية الدوـل

 ومبدأ اlرض مقابل السvم.338 ،242
وقف إطvق النار.2

إسرائيلي عدوان  هو حـالة  ما  حددة ا*vمح وإـن ركة ـم في مـع  xجـيش xيدور ـب تال 5  حـيث ان الـق

1



مستمر لجيش نظامي يمكن التوقف عن إطvق النار بقرار. وقد يؤدي هذا قطعا الى وقف العدوان
هاء ا5حتvل أجل إـن من  جدي  فاوض  ية ـت في عمـل الدخول  شريطة  سطينية  عل الفـل ووقف ردود الـف
xل والعدوان وممارسات ا*ستوطنvق النار في ظل ا5حتvوا5ستيطان. أما الحديث عن وقف إط

اeجرامية ضد الشعب فهذا سراب غير قابل للتنفيذ.
صندوق.3 سلطة الوطنـية وعـلى أي قـاعدة، النـسبية أو ا5حتـكام ـل في اـل خرى  lمـشاركة الفـصائل ا

ا5قتراع.. الخ.
سvحا ـهـاما وأـسـاسيا التي تـعـتبر اـلـوحدة الوطـنـية  ساحة الـنـضال الفـلـسطينية بالقـنـاعة  تتـمـيز 
لتحقيق اlهداف. وان هذه الوحدة 5 بد ان تتحقق على أساس وحدة الهدف.. ووحدة الصف حول
سطينية تبر منظـمة التحـرير الفـل هدف وتـع يق اـل ضالية لتحـق وسائل الـن وحدة اـل ثم  ومن  هدف.  هذا اـل
ها التي أقرـت هداف  lالتي تتبـنى ا ها جمـيع الفـصائل  التي تنـضوي تـحت ظvـل شرعية  الخيـمة اـل
مؤتمر مة وآخـرها  مؤتمرات الـق في  ية  شرعية العرـب الوطني. واـل في ا*جـلس  سطينية  شرعية الفـل اـل
سطينية. ويـعطي إعvن ا5ستقvل ضية الفـل ها ذات العvقة بالـق ية بقراراـت شرعية الدوـل ثم اـل يروت  ـب
الفلسطيني ا*جال الكامل لجميع القوى والفصائل أن تكون شريكا كامv في السلطة الوطنية وفي
قوق وباحترام ـح ية  قرار اlغلـب ية ـب وإلزام اlقـل ددية  من خvل التـع وذلك  ادمة بمؤسـساتها  دولة الـق اـل
كانت أساس ا5نتخـابات الـحرة دون تميـيز. وإذا  التي تـقوم عـلى  اlقلـية وبتحقـيق الديمقراطـية 
ظروف ا5نتـخابات السابقة لم تـعطي الفرصة ـ*شاركة الجـميع ـبسبب ـغياب اـلوحدة حول اlهداف
التي طرحتها اتفاقيات اوسلو وما سبقها. فان رؤية الدولة التي أصبحت حقيقة هي التي يمكن ان
الى مؤسـسات من الطـاقات الـشعبية ا*نتمـية للفـصائل والـقوى او ا*نتمـية  تـوحد الـحد اlقـصى 

ا*جتمع ا*دني.
1967 حدود فلسطx هل هي التاريخية أم حدود.4

ان دخول منظمة التحرير التي تقودها حركة فتح في إطار التسوية التي تقوم على أساس قرارات
الشرعية الدولية فان ا5لتزام يصبح واجبا، وتصبح ثوابت ا*وقف الفلسطيني التي تجددها قرارات

من جـمـيع338 ،242 اـلـشرعية الدوـلـية سرائيلي  eم يـعـني ا5ـنـسحاب اvرض مـقـابل اـلـسlوـمـبدأ ا 
التي ية ـفهي  حدود فـلسطx التاريـخ أما   .xدولة فـلسط ها  قوم علـي لة لـت اlراضي الفـلسطينية ا*حـت

قرار ها حـسب اـل قوم علـي سط181x ـت دولة فـل اصمتان ـل كون ـع قدس ـت وفي اـل ية.  ودية وعرـب تان يـه  دوـل
 فانه يضمن حق عودة الvجئx الفلسطينيx الى ديارهم وممتلكاتهم194 ودولة إسرائيل. أما القرار

التي طردوا منها قسرا بالعدوان الصهيوني. أما ا*ستقبل الذي سيتحدى اlجيال القادمة في ظل
اـلسvم والديمقراـطية والـتعايش فانه ـيرسم ـعلى ا*دى البـعيد صــورة فـلسطx الديمقراـطية لجـميع

سكانها ومواطنيها دون تمييز بسبب الدين او اللون او الجنس وتكون القدس ا*وحدة عاصمتها.

وإنها لثورة حتى النصر
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