
 

بـيـــــــــــــان

" فتح" صادر عن اللجنة ا9ركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 

بمناسبة الذكرى الثالثة والثAثون لAنطAقة ا9سلحة

يا امتنا العربية ا9جيدة  ... يا شعبنا الفلسطيني العظيم

وفاء اشعة اـل ستقبل انعـكاس  راسمـاً درب اـ3 نا  طل علـي A ـي رابع والثCـث قة عامـها اـل CنطLعبر با حن ـن    وـن
يـاً شيدوه عاـل الذي  بدوه. واـلصرح  الذي ـع الدرب  شهدائنا اLبرار. ـف يل  دماء رـع من  عث  الذي ينـب طاء  والـع
يجمع بعض شتات شعبنا مع بعض اجزاء محــررة من ارض الوطن، انما يؤكد على صحة ا3شوار. وصحة
مدماكـاً جـديداً صرح  فع اـل عالى فيرـت عونه ـت صر ـب مة واLصرار ان يحـقق الـن قادر بالعزـي هو  الذي  قرار  اـل

 .يقرب شعبنا من سقف اهدافه العملية ا3مثل باقامة الدولة الفلسطينية ا3ستقلة وعاصمتها القدس

 ..يا شعبنا العظيم يا امتنا ا9جيدة

   ان محاوLت حكومة نتنياهو ان تهدم صرح اLنجاز الثوري العظيم الذي يمثله انبعاث اول سلطة وطنية
على ارض الوطن فلسطA، انما يهدف الى سد الطريق امام السCم الشامل والعادل والدائم في منـطقة
،Aسرائيليuن هذا الفهم ا3دمر يشكل عقبة في وجه مصالح شعوب ا3نطقة بما فيها اLوسط. وLالشرق ا
ويمثل عقبة في وجه ا3صالح الدولية بما فيها مصالح اzمريكيA واzوروبيA. فان هذه الغطرسة العقيمة
ها ـتحالف قوى وهذا اLسـتشراس في اعادة دواـليب اـلزمن الى ـعهود الـجمود الـعقائدي، ـتجد في مواجهـت
فاعلة رأس حربتها قوة الحق واLرادة الفلسطينية التي تعمل حركتنا جاهدة على تكريسها وتفعيلها عبر
وحدة وطـنية ـتتآزر كالبـنيان اـ3رصوص. وـنجد ا3وقف العربي الذي ـتقوده مصر اـلشقيقة ـيؤكد ان L سCم
عبرت الذي  وقف اLسCمي  لذلك اـ3 ية الفـلسطينية. ـيضاف  عن الـحقوق الوطـن بالقفز  امن   Lاستقرار و  Lو
ً بما يضع قضية فلسطA والقدس كأولوية نضالية للمسلمA في العالم. وكذلك فان عنه قمة طهران مؤخرا
ا3وقف اLوروبي يتراكم متمايزاً في نصرة الحق الفلسطيني في مواجهة باطل اLحتCل اLسرائيلي. اما
ا3وقف اLمريكي. ونحن ندرك انه يؤكد في كل ممارساته ان اسرائيل ذاتها هي مصلحة حيوية امريكية.
اL ان هذه ا3صلحة L يمكن قبولها من الشعب اLمريكي على حساب مصالحه هو. وقد شعر اLمريكان
وعبر عن ذلك كبار الساسة واLستراتيجيA ان سياسة نتنياهو تضر با3صالح اLمريكية. وقال بعضهم ان
اية اـ3صلحة اLسرائيلية من هذه ما في ذلك حـم ياهو ـب ية من ـتصرفات نتـن اية ـمصالحنا اLمريـك نا حـم علـي
السياسة. لقد شعرت اLدارة اLمريكية بأهمية الدور الفلسطيني ا3تمسك باLتفاقيات في استقطاب موقف
العالم العربي واـ3وقف الدولي لصالحه. وقد عبرت عن الـنتائج ا3تعاكسة مع سـياسة امريكا ـنتائج مؤتمر
الدوحة اLقتصادي ومؤتمر طهران اLسCمي. وهو ما يجعلنا نؤكد ان ا3وقف اLمريكي L يتغير اكرامـاً لنا
ولحقوقنا وانما حفاظـاً على حقوقه ومصالحه. ولهذا فان موقف القيادة الفلسطينية في التمسك باLتفاقيات
إسرائيل ان حاول جـنراLت  التي ـي خرائط ا3ـشبوهة  وية واـل سب ا3ـئ كل مـشاريع الـن ورفض  وروحـاً  صـاً  ـن
غرور. فـنحن ـنعرف مات متقاـطعة ـبهدف الـتسلية وتـكريس ـعقد اـلصلف واـل ها احـجيات كـل ـيرسموا من خCـل
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 بما فيها القدس67 جيداً حقوقنا. ونؤكد ان اLتفاق يؤكد على اLنسحاب الكامل من كل اzرض ا3حتلة عام
ادلة ـتقوم قة متـب ية. وان اLـنسحاب ـعلى ـمراحل كان ـبهدف التهيئة لـحالة ـتعايش سلمي لينـبعث من ـث العرـب
في شمولي  ها اـل عدم التزاـم ؤكد  ياهو ـت ومة نتـن كانت حـك باLلتزام.. وإذا  ية  أساس اـ3صداقية والتبادـل لى  ـع
اLتفاق، فان هذا يعني أنها تدفع شعبنا نحو هاوية اليأس واuحباط من عملية السCم مما يجعل ا3نطقة
كلها على أبواب حالة من التوتر L نريدها نحن zنها تهدد مصالحنا في السCم. ولكنها L تقف عند هذا

Aسرائيليuالحد وإنما هي تهديد 3صالح كل شعوب ا3نطقة بما في ذلك ا. 

   ان سياسة اLستيطان الزاحف ومصادرة اzراضي، وسحب الهويات وتهويد القدس هو عدوان صارخ
لة. أرضنا ا3حـت عن  إسرائيلي  آخر ـجندي ومـحتل  التي L يـمكن ان تتـحقق اL برـحيل  ية اـلسCم  ضد عمـل
ونحن لسنا ضد عمليات اLستيطان الراهن فحسب وانما ضد اول حجر وضع في ا3ستوطنات التي هي
شامل سCم اـل كي يتـحقق اـل ها ـل كرة ابـي عن ـب ها  من ازالـت سCم. وLبد  ريق اـل في ـط بة  وهي عـق شرعية  ير  ـغ

 .والعادل والدائم في ظل وجود دولتنا الفلسطينية ا3ستقلة وعاصمتها القدس الشريف

هي محـاولة كبرى  اسرائيل اـل من   ً جزءا ية  ضفة الغرـب كون اـل حول  ياهو اLستفزازية  صريحات نتـن    ان ـت
لتمزيق اسس الشرعية الدولية التي ارتكزت عليها اتفاقيات السCم في مؤتمر مدريد وصوLً الى اتفاقيات
جواز احتCل ارض عدم  بدأ  سCم. وـم ابل اـل بدأ اLرض مـق لى ـم اكدت ـع التي  وواشنطن،  قاهرة  اوسلو واـل

. ان نتنياهو في تصريحاته انما يؤجج ناراً ضد338  ،242 الغير بالقوة. وهو ما يؤكده قراري مجلس اLمن
السCم حيث يأتي الصدى لتصريحاته من الذين يعودون باسس الصراع الى ا3نطلقات اzيديولوجية التي
L تعترف بوجود إسرائيل.. وL حتى بقرار التقسيم وهو اzمر الذي تجاوزته القيادة الفلسطينية عن وعي
ية ـعلى ثرى وـطنه الفـلسطيني، وارادة وتـطلع ـنحو ـمصلحة اـلشعب الفـلسطيني في تأـكيد شـخصيته الوطـن
وهو اLمر الذي باركه الشعب نفسه بعد ان خاض غمار معارك كفاح مسلح ضار، وغمار انتفاضة جبارة،

 .L يزال بريقها يؤكد كل يوم ان السCم هو ضمانة ا3ستقبل الديمقراطي على ارض السCم

 ..يا شعبنا العظيم يا امتنا ا9جيدة

يق استمرارنا في الـنضال لتحـق ؤكد ـباصرار ـعلى  تح ـن نا في ـحركة التـحرير الوطني الفـلسطيني ـف  ..   اـن
في ولى  Lها الخـطوة ا شعــورنا العمـيق باـن من  عث  ما ينـب ية اـن سلطتنا الوطـن سCم. وان دعمـنا الكـامل ـل اـل
اLتجاه الصحيح نحو تحقيق حلمنا الخالد في الحرية واLستقCل الوطني. واننا اذ نCحظ من موقع النقد
الذي ـيـحافظ ـعـلى ـمـصلحة حركـتـنا الوطني اـلـثوري  مع اـلـخط  الذاتي ان هـنـالك مـمـارسات L تـنـسجم 
وسلطتنا. ولكنا نؤكد لجماهير شعبنا وLمتنا ان عزيمتنا لن توهنها بعض اLخطاء. ولن تحرفنا عن توجهنا
إثارة التي تعـمل عـلى  خابرات  ية أو أجـهزة اـ3 في الحكـومة اليميـن سواء   Aسرائيليuالوطني ممـارسات ا
شأنه ان من  ما  كل  عالى ـعلى  عونه ـت ية ستـقضي ـب نا الوطـن نا. ان ارادـت الى مناطـق الـف� وـتصدير الـفساد 

 .يعطل مسيرتنا الوطنية الصادقة نحو النصر

فالتعنت امر L يمـكن الـسكوت علـيه.  هو  سجون اLحتCل  في   Aسرى وا3عتقلـ Lان معـاناة اخوتـنا ا   
ياهو ـلضرب ـمسيرة اـلسCم. اسة حـكومة نتـن هم هو جزء من سـي عدم اLلتزام في اLفراج عـن اuسرائيلي ـب
وـنحن اذ ـنؤكد ـعلى ـتصعيد ضغطنا لتحرـيرهم فان دعم صمودهم سيكون واـجبـاً مـقدسـاً. وستكون رـعاية

 .اسرهم وابنائهم بما يضمن الحياة الكريمة امانة في اعناقنا جميعـاً

هو سم  هد وان الـق هو الـع هدنا  ؤكد ان ـع اضة ـن طال اLنطCقة واLنتـف قاتلA اـب وشيوخ اـ3 والى الجـرحى     
 .القسم حتى نكون اوفياء لدم شهدائنا اLبرار الذي منهم يسطع ا3جد فوق ثرى فلسطيننا ا3قدسة
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ويا امتـنا شعبنا العظـيم  يا  صمود  صمود اـل يا ابـناء فـتح العمAقة واـل صمود  صمود اـل فاـل
ا9جيدة فالنصر آت.

( صدق اV العظيم( وما النصر اY من عند اV العزيز الحكيم
عاشت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتحعاشت منظمة التحرير الفلسطينيةعاشت الدولة الفلسطينية   

ية الفـلسطينية وحدة الوطـن ية الفـلسطينيةـعاشت اـل اركةـعاشت اـلسلطة الوطـن قدس ا3ـب اـ3ستقلة وـعاصمتها اـل
ا3جد والخلود لشهدائنا اLبرار
وانها لثورة حتى النصر

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح  اللجنة ا9ركزية
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