
كلمة اللجنة ا9ركزيه لحركة فتح في مؤتمر اقليم سلفيت

 . . اذا جا ء نصر ا? والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين ا? افواجا(

 ) . فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق ا? العظيم

 ... :ايتها ا$خوات ايها ا$خوه

يم التنظـيمي داخل الوطن ، يـتشكل اـساسـاً يوم اول مؤتمر ـحركي ـعلى ـمستوى ا$قـل    وـنحن اذ نفـتتح اـل
بدء ضروريه ـل ولى واـل نه ا$ ضع اللـب بذلك ـن نا  ̂ـناطق ، فأـن مؤتمرات ا من  خب` ديمقراطـيـاً  من اعـضاء منـت
ناء ̂ـبدأ ا$سمى لـب شكل ا التي ـت الديمقراطيه  اساس ا^ركـزيه  حويه عـلى  ؤتمرات الحركـيه الفـت مـسيرة ا^

 .التنظيم الثوري

̂ـستوطن` يم ا^واجهه اـلساخنه مع ا يم سلفيت محاـفظة سلفيت اقـل يم.. اقـل كم في هذا ا$قـل  / ..   فهنيئـاً ـل
أباء لون ـب التي تحـم مة  كم فالعزـي وطوبى ـل تون ،  وشجرة زـي بع  صخره وـن كل  لى  اظـاً ـع وـجيش ا$حتtل حـف
هي رأس اـلرمح الفـتحوي ا^ـتوهج في ظtل ا$حتtل الدامس ، وهي اـلسد ا^ـنيع اـلواقف ـبشموخ وعزـيمه

 .في وجه ا$ستيطان الزاحف

نا قائد حركـت ابو عـمار  سها ا$خ  كم تحـيات اللجـنة ا^ركـزيه ورئـي قل الـي سعدني ان اـن سرني وـي وانه لـي    
زيه ، في اللجـنه ا^رـك اخوانكم  يه ، وتحـيات  نا الحرـك سيرة مؤتمراـت رعى ـم الذي ـي نا  يس دولـت نا ورـئ ،وثــورـت
هذا في  ̂ـناطق  مؤتمرات ا تائج  دافق ـن وامل  غامره  رحه  وتابعوا بـف شاركوا  الذين  يه  طورئ الحرـك نة اـل ولـج
ا$قليم. وهم يتطلعون ان تكون هذه التجربه الناجحه باذن ا� ، القدوه والنبراس الذي على هداه ستندفع

 .مسيرة ا^ؤتمرات الحركيه قي مناطق الوطن واقاليمه كلها

   انكم في هذا ا^ؤتمر تجسدون با^مارسه العمليه العهد والوفاء لدماء الشهداء ا$برار ، الذين يتطلعون
اليكم من علي` بنفوس مطمئنة ، راضيه ، ومرضيه وانتم تواصلون ا^سيره التي عبدوها بدمائهم الزكيه ،
فمنذ شهيد العاصفه ا$ول شهيد فتح احمد موسى عبــورا بعشرات ا$$ف من الشهداء ا$برار بمن فيهم
الشهداء من اعضاء لجنتكم ا^ركزيه الذين يردد ا$خ ابو عمار دائما انهم يشكلون نصابا في الجنه ، عبد
ابو شرار ،  ابو  اجد  جار ، ـم وسف الـن ابو ـي عدوان ،  مال  اياد ، ـك لي  ابو ـع صبري ،  ابو  تاح حـمود ،  الـف
̂ـجد والخـلود عرش ا لى  هم ـع سعيد ، ومـع وابو اـل ̂ـنذر ن  وابو ا هول ،  وابو اـل واياد ،  يد ، ابوجـهاد ، واـب الوـل
يه وا$سtميه ، تـحيه لtـبطال اـلشهداء من هذا نا العرـب شهداء من كل ـمناطق هذا الوطن ومن اـقطار امـت

اسر غـرباوي،( شهيد ـي غالب ، ولـل شهيد محـمد  حي عـياش تحـيه لـل شهيد شـاستري فـت يم تحـيه لـل  .... )ا$قـل
رياض شهيد  غالب الحـريم، ولـل شهيد بtل  عوده ، ولـل امل  شهيد حـس` ـك رمال ، ولـل عم اـل بد ا^ـن شهيد ـع ولـل

اريج/ الترك ، ولـلشهيدة  ماد ـحسني  حزب اـلشعب ، ولـلشهيد ـع ذيب  زير ، ولـلشهيد اـحمد اـلشيخ  غازي اـل
اسماعيل داوود ،وللشهيد طارق محمد عصفور القتاش ، وللشهيد فؤاد صبحي سليم العريض ، وللشهيد
̂ـصري شحاده ا راتب  شهيد  اسليمه ، ولـل ابو  وسف حـس`  شهيد ـي حافظ ، ولـل عـزيز عـبد الرحـيم عـبد اـل
،ولـلشهيد اـحمد مـحمود شحاده ،ولـلشهيد ـعمران نـجيب عـمير ،ولـلشهيد توـفيق اـحمد ـمطر ،ولـلشهيد راتب
شهيد وسف ، ولـل سليمان ـي سامر نعـيم  شهيد  شقير ،ولـل ناجي محـمد عـيد  شهيد  سعيد عـبد مـسعود ، ولـل

 جهاد عبد الرحيم الديك.
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   انكم في هذا الؤتمر الصخره الراسخه لبناء الصرح الفتحاوي الشامخ انما تعززون با^مارسه العمليه
في سرائيليه تحـيه لـهن ولـهم  في ا^عتقtت والـسجون ا$ سيرات  سرى ا$  ...صمود ابطالـنا وبطtتـنا ا$
ساهموا بالحريه والتحـرير وـي موا  حتى ينـع ساخنه  ضيتنا ا$ولى واـل ونوا ـق هد ان يـك نا الـع هم ـم صمودهم وـل

 .معنا في مسيرة البناء والتعمير ، واستكمال التحرير

 .. ايتها اWخوات ايها اWخوه

ثوريه نذ ا$نطtقه اـل نا ـعلى ارض الوطن وخارجه ـم فاحيه التي ـجسدتها حركـت حاله الـنضاليه والـك    ان اـل
ً با$نتفاضه الجباره التي ا^سلحه واستمرارها ، وانبعاث الشخصيه الوطنيه الفلسطينيه ا^ستقله ، عبــورا
فوق سطينيه  يه فـل سلطه وطـن ناء اول  الى ـب وصو$ً  وشيوخـاً ،  ورجا$ً  ساءً واطـفاً$  سواعدكم ـن  ..جـسدتها 
اهداف يق  استمرارها وـتصعيدها لتحـق فاحيه التي $ بد من  حاله الـنضاليه الـك هي اـل ما  حــرره اـن ارض ـم
قابله ير اـل شعبنا ـغ ثابته ـل الوطنيه اـل يق الحـقوق  الوطني ، وتحـق في الحـريه وا$ستقtل  سطيني  شعبنا الفـل
الدوله الفلـسطينيه ا^ـستقله وعـاصمتها الـقدس حق الـعوده ، وتقـرير ا^ـصير واقـامة  للتـصرف بـما فيـها 

 . ا^باركه

ية السtم التي نتطلع من خtـلها الى تحـقيق السtم اـلعادل والشامل    ان مسيرة التسويه الراـهنه وعمـل
ومة حزب الـعمل يات مع حـك يع ا$تفاـق رغم من توـق بدايه ، فـعلى اـل نذ اـل بات ـم والدائم ، تواجه ـمصاعب وعـق
وبرعايه دوليه من امريكا وروسيا ، ا$ ان ا^ماطله وا^راوغه التي مارستها حكومة العمل تركت ارثا كبيرا
̂ـمر ها ـقضية ا ما فـي قاليه ـب له ا$نـت تدائيه وا^رـح زامات ا^رـحله ا$ـب وفاء بالتـعهدات والـت فات وعدم اـل من ا^خاـل
ندرك ان حكـومة نتنـياهو كثير ، ونـحن  يل وغيـرها اـل في الخـل واعادة ا$نتـشار  نازح` ،  وعودة اـل من ،  ا�
تتسلح باساليب ا^راوغه التي ورثـتها عن حزب العمل اضافة الى سـياسة التـعنت والغـطرسه التي ورثها

 .نتنياهو عن سلفه ا$رهابي شامير

ابل ا$خ ابو ـعمار ، ثم عاد ته ا$نـتخابيه انه لن يـق ناء حمـل قد صرح اـث ياهو ـل  ..   وـلكن الى اين يذهب نتـن
اية عن  سفر  لم ـت ها  ̂ـقابله ولكـن مت ا وقد ـت ذلك ـمصلحه �سرائيل ،  في  كون  ندما ـي سيقابله ـع انه  وصرح 

 . نتائج تخدم مسيرة التسويه والسtم

ياهو ـكما صرح ـبعد زيارته ا$ولى الى الو$يات ا^ـتحده انه سيفرض سـياسته اللـيكوديه ـعلى    يعـتقد نتـن
 .الفلسطيني` وعلى العرب انطtقـاً من ان هؤ$ء ليس لديهم بدائل سوى التأقلم مع هذه السياسه

 ..   وقد جاء الرد الفلسطيني والعربي والدولي مستنكراً هذه الغطرسه ورافضـاً لهذه السياسه التي تقول
 .$ لكل شيئ يخدم مسيرة السtم ، ونعم فقط لtستيطان العقبه الكأداء في وجه مسيرة السtم

   لقد انطلقت السياسه الفلسطينيه والعربيه والدوليه من سياسة مواجهه لنتنياهو ، حتى امريكا الحليف
ا$ستراتيجي �سرائيل رفضت سياسة نتنياهو ، وبهذا تصبح خطة ا^واجهه تنطلق من ان على نتنياهو
سطينيه برمه ـب` منظـمة التحـرير الفـل يات ا^ رضها ا$تفاـق التي تـف اسه وا$ستحقاقات  مع السـي تأقلم  ان ـي
وحكومة اسرائيل ، والتي ترعاها الو$يات ا^تحده وروسيا وبشهادة الدول ا$وروبيه واليابان وا�مم ا^تحده

 .وبا^شاركه العربيه التي تمثلها مصر وا$ردن

   فا$تفاقيات لم تعد ثنائيه يمكن لطرف واحد ان يدير ظهره لها ، انها اتفاقيات محليه واقليميه ودوليه ،
لى ضغوط ـع نوجه اـل نا ان  من ان علـي نا تنطـلق  ودها حركـت التي تـق سطينيه  مل الفـل فان خـطة الـع ومن هـنا 
مؤتمر القـمه التي جـسدها  وكذلك ل�راده العربـيه  الدوليه وقراراتـها الـشرعيه ،  نتنـياهو لينـصاع ل�راده 
العربي وا^وقف ا^صري ا^ميز في هذا ا^جال ، وهنا $ بد من توجيه التحيه الى الشعب العراقي الصامد
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ً لعودته في وجه العدوان ا$مريكي الغاشم ، كما نحيي التضامن العربي مع صمود العراق وشعبه تمهيدا
الى مكانه الطبيعي في البيت العربي الواحد ، واننا نُدين بشدةٍ العدوان ا$مريكي وندين معه ا^حاو$ت
التركيه التي تحاول تقليد اسرائيل في اقتطاع مناطق من ا$راضي العربيه تحت عنوان ا$من وا^ناطق

 . ا�منه ، ونؤكد تمسكنا الراسخ بوحدة العراق وسtمة اراضيه

 .. ايتها اWخوات ايها اWخوه

ية اـلسtم اذا لم ـنبادر عالم باـلضغط ـعلى نتـنياهو لدعم عمـل    وـنحن في الحقـيقه $ ـنستطيع ان ـنطالب اـل
ساحات نا ومتابعتـنا ـل اديه والبـشريه وتقـسيم عمـل كل طاقاتـنا ا^ الى تجنـيد وحـشد  في حـركة فـتح  نـحن 

 .النضال دوليـاً وعربيـاً وفلسطينيـاً واسرائيليـاً

عه شكل الراـف يه ـت الدوليه والعرـب ساحات  ̂ـجا$ت واـل في ا مار  ابو ـع بذلها ا$خ  التي ـي    ان الجـهود ا^ذهله 
ا$ساسيه لتحشيد الضغوط على نتنياهو وا^تعنت` في حكومته من الجنرا$ت والرابايات ، وح` يمارس
قوة من  قوتهم وعزيمتـهم تنطـلق  فأن  دورهم عـلى الـساحات الـخارجيه  ابو عـمار واللجـنه التنفـيذيه  ا$خ 
وعزيمة الواقع الفلسطيني والفتحوي ، فالوحده الوطنيه السليمه $ تتحقق ا$ بسtمة فتح ، والقوه الوطنيه
الفلسطينيه ترتكز على صtبة ا^وقف الفتحوي وتماسك النواة الثوريه ، والنواة الفتحويه الصلبه ، ومن هنا
فأن ا$خ ابو عمار واللجنه ا^ركزيه والقياده الفلسطينيه تستمد قوتها وعزيمتها من عزيمتكم و قُوَتكم التي
الواقي لـسلطتنا والدرع  منـها وبـها يـتم حـشد الـقوه والعزيـمه الجـماهيريه والـشعبيه الـحامي ا$سـاسي 

 .الوطنيه ولحلمنا الفلسطيني ا^قدس

غرو ساخنه ، و$  يم ا^واجـهة اـل يم ، اقـل هذا ا$قـل في  يز  رأه الـنضالي ا^تـم فإنني احـيي دور ا^ اما     وخـت
الدور هذا  قديرهم ـل عتز بـت الذين ـن رجال  ها اـل مع اخوـت كاملت بـنضالها  والتي ـت دسه  نار ا^ـق ـفهي حـارسة اـل
النضالي باختيارها ديمقراطيـاً للمشاركه الفعاله في هذا ا^ؤتمر ، متطلع` الى ا$لتزام بأهمية هذا الدور

 .في الحياة الديمقراطيه الداخليه لحركتنا على ا^ستوى القيادي وصو$ً الى اللجنة ا^ركزيه

 ( ) .عاشت حركتنا الرائده القائده فتح

 .عاشت الوحدة الوطنيه الفلسطينيه الراسخة

 .ا9جد والخلود لشهدائنا اWبرار

 . وانها لثورة حتى النصر
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