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  : محت
	ات الملف
  
  لدكتور ر��� حلوم، لهام وخط�  س�ا	� تق��ر  ▪

 
�  النص الح ▪

نامج المشبوە   ال'املر$# ته فضائ�ة من المدعوة (آمال  /ما ور لل�. وهدان) و/ما =>;
# العام للجبهة ه زور و=سJتم 2015/5/8العالم�ة بتار�ــــخ  Oللرفيق أبو أحمد فؤاد نائب األم 

W
ا

  الشعب�ة لتح��ر
 
� زعمت المدعوة أمال وهدان [أنهم موقعون عZ الوث�قة األسم مة  قائ ▪ _̀ ال أنه والذين ثbت اء ال

  عليها يوقعوا ولم علم لهم fشأنها 
 
# الدكتور ر��� حلوم و بل'املة للحوار النصوص ا ▪ O نامج المدعّوة آمال وهدان حول الذي  ال�.

  " r�ة الراهنةزعمت أنه صادر عن "شخص�ات وكوادر الحركة الوطن�ة الفلسطي

▪▪ ▪  

 هام وخط��  س�ا�� تق�	ر 
 الدكتور ر! � حلوم 

  
   در�ه" وsف ع�غرار اتفاقات "جن Zالظل ع �

تحرك س�ا	� مشبوە داخل األرض المحتلة $#
" "وأوسلو ب�- "عsاس # Oةل�عنوانه "|خة  " ال'ارث ، �ستهدف ~س{�ق برنامج س�ا	� خط�

 �
عنة المستوطنات وا من األعماق" ُ�ف�# ;�"صد�قة لمح�طها   ة�عتsار الدولة الع�.  إ� 

" عZ أسس من الح�اة   # Oو"دولة ل'ل س�انها ومستوطنيها القدماء والحالي " اإلقل���
كة الم�ساو�ة (�).   المش�_

 �ةناشطة جدل�rة تد� آمال وهدان وأ�اد��� مغمور   ة فلسطي�ة االم��ك�سrتحمل الج
ي  م �ق�مان�د� ص�.

�
� الضفة الغ���ة المح مسل

�قومان   األم��ك�ة،ة تلة و�حمالن الجrس�$#
وت # رام هللا ودمشق و�� Oة ب�ب��ارات مكوك    �

تحت سمع و�� ومsاركة االحتالل الصهيو�#
نامج الخط� من اق ما �س� [التجمع   أ��� ذ و�روجان لل�. � اخ�_

من ار�ــع سنوات و�نجحان $#
   . ا م هكة لهما لتغط�ة تحر سال�� ورئ�سه المدعو "�ح̀ غّدار"متخذين منه عsاءالقو�� اال 

  لsشار األسد ير� المؤتمر المذكور و�ستقf ه الرئ�س السوريsمكت �
ْ التحرك  $# �

َ مرو¡.
المنعقد  زرائه �ح�# جلسات المؤتمر الحاشد ورئ�س و  ،�ح̀ غدار وآمال وهدان ،المشبوە

� دمشق 
نامُج   $# ر ال�. صدَّ

َ
ُ  للتجمع المذكور والذي ت اجتماعاته   لاعمأ  جدولَ المشبوە    الخط�

   ،"مؤتمر التجمع القو�� اإلسال�� لدعم المقاومة" (�)   اك تحت عنوانهنة  نعقدالم
W
متخذا

نامج المذكور ورقة عمل رئ�س�ة له حول الشأ ، لوال الرفض القاطع له  من ال�. � #̀ ن الفلسطي
� التصدي لهذە  من قsل معظم قادة الفصا

ئل الفلسطيr�ة المدع{�ن للمؤتمر ونجاحهم $#
مع منظ�� المؤتمر ورفضهم   طدامهم المsا�; صواة مدسوسلة الخب¥ثة الالمحاو 
نامج المشبوە و¦سقاطهم له من جدول اعمال المؤتمر، الذي قsل عZ استح�ا   القاطع ء  لل�.

نامج المدعوة  #    ~سم�ة عرا[ة ال�. Oة لرئ�س المؤتمر وممثلة لفلسطsآمال وهدان" نائ"
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ة وأصوات تدعو  لsج  ور ولة ظهطاط�ح عZ الاألمر الذي     . ومتحدثة [اسمها ف�ه(��)
  �

# قادة الفصائل مجتمعة $# Oلأل=سحاب من المؤتمر، وهو الموض{ع الجاري [حثه اآلن ب
�  أعقاب ~سم�ة المذكورة متح

# لدى التجمع المذكور وممثلة للتجمع $# Oدثة [اسم فلسط
 . # Oفلسط 

    ة�rة فلسطي�ات وطن�وشخص �
شجب التحرك  االرض المحتلة ~س�نكر و~ معارضة $#

ر وتsعث من الداخل المحتل برسالة اس�نهجان شد�دة اللهجة لراس  ذكو لما المشبوە
ته من �; ضد   ،    المقاومة تحتالنظام ورئ�س وزرائه رعاة المؤتمر لما ب¥َّ

W
اسم مغاير تماما

نامج المشبوە وشجبهم للتحر/ات المروجة   � اْ°ردن �علنون رفضهم القاطع لل�.
وآخرون $#

  له. 
  

 �
ة: اص�ل التفو$#   المث�

 امتداد األعوام األر�عة   دتشه Zة ع�القطاع والضفة الغ�� �
األرض المحتلة [جناحيها $#

̀_ األسب{ع المن�م تحر/ات س� ة وح �  األخ�
اس�ة ��ة مشبوهة /انت وما زالت تجري $#

ة للغا�ة  الداخل والخارج عZ السواء تتمحور حول برنامج س�ا	� ذي حقول ألغام خط�
استهدفت وما زالت ~ستهدف االنتفاضة    ،"قألعماا منخة ونداء % وان:"عنت تح

معروفة  مع ال2ج 0أسماء وطن�ة  ،الحال�ة إلنجاح ~س{�قه تحت شعار " دعم االنتفاضة
و	ــــج لطروحات ة دون علمهم او الرج
ع اليهم وال ح>8 موافقتهم وتحمل لل�8 ه الخط��

  . توق�عات مزورة لهم عل�ه
   وعمدZهذا ا  القائمون ع  محاولة استدراج [عض شsاب االنتفاضة  �ا لتحرك الخط�

� التفاص�ل �حمل  
الsطول�ة لتم��ر أجندتهم من خالل "برنامج س�ا	� تفص��Z مغرق $#

�  أخطر هو   ما 
مَّ $# و�لغة ~ستع�� عZ غ�   [الغة،وُمصاغµ [عنا�ة  الدسم،من السُّ

، [ح�ث يJتلع هؤالء الشsاب  # Oأو المتمرس # Oغةالمتخصص�نامج المذ ا ص �  ر كو ل�.
#$

وصوً° إ� طرحه   ،ت إلقحامهم ف�ه واستدراج ق�اداتهم ال�ه وجّرهم ا� ألغامهمحاوال 
 
W
 أو دول�ا

W
 . إقل�م�ا

   امتداد الشهور الستة هذا الواتخذ Zالغة عsة،تحرك طابع الّ>ّ�ة ال وتمكن   األخ�
نامج المذكور عZ موقع ق    قةاط"العالم�ة "الن ناةالقائمون عل�ه من =>; ص�غة ال�.

ون�ة بتار�ــــخ [الع���ة و  م  ¹8 ¹5 2015المعروفة ب�sعيتها اإليران�ة عZ صفحتها االل¸�_
نامج واحدة،ولمرة  # ال�. Oالعام   ناسب # Oد "أبو أحمد فؤاد"األم�للس 

W
الس�ا	� المذكور زورا

،للجبهة الشعب�ة لتح��ر  # Oد المطلوب دون عل فلسط�ب والتحش�غ   هممن قب�ل ال�_
  . أو اطالع عل�هه من[ذلك وال موافقة 

    �
� السادس ع>; من أ�ت{�ر العام الما«#

#$ �
#̀ م م�المة  2015و~شاء الصدف ان تصل

رض المحتلة من متحدثة أجهلها قدمت نفسها خاللها [انها متحدثة هاتف�ة من داخل اال
� الد

#$ �
#̀ ركة  "شخص�ات وق�ادات وكوادر الح  اخل والذي �ضم [اسم الحراك الفلسطي

� ال �ةيrالوطن�ة الفلسط
وأنها عZ تواصل مع حراك االنتفاضة القائمة   ،داخل"الراهنة $#

 �
#̀  ل�شمل [ق�ة الشخص�ات الوطن�ة وان هؤالء يرغبون توسيع دائرة تحركهم الوط

� إطارهم
� الخارج الذين يندرج اس�� $#

�   ،الفلسطيr�ة $#
و�# � عنوان ب��دي االل¸�_ #̀ طالsة م

ە   سل �� ع�. نامج السال عZل�_ وخارطة ط��ق التحرك  الذي �ش�ل جوهر  	� �افور ال�.
�  . الذي يتم اإلعداد له

#� # سألتها عمن �كون هؤالء أجا[ت [انها ستخ�. Oعنهم   وح 
W
الحقا
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� ألححت   #̀ ألن األهم من ذلك هو الجوهر والمضمون الذي هو اهم من االسماء، ول¸
# صد Oعليها [ذكر اسم واحد منهم ¼� أستطيع تب�هرحض{ع الذي ترغب طلمو ة اق،  

# العام للجبهة الشعب�ة هو واحد من   Oفزعمت �� ان الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب األم
� =سخة عن  وختمت حديثها [ا  هؤالء. 

و�# سل �� عZ التو ع�. ب��دي االل¸�_ نها س�_
نامج المذكور  � ذات الل�لة نص ال�.

نامج المذكور. و�الفعل استلمت ع�. ب��دي $#   ال�.
�ن  ن منلمكو ا �   ،فعكفت عZ قراءته  ،حةصفثالثة وع>;

#̀ ̀_ وجدت وما ان انته�ت منه ح
� من عالما #̀ � ذه

ة حول تعاب�  اعود لقراءته ثان�ة عZ ضوء ما علق $# ت استفهام كب�
� الدعوة ا� القبول ب: 

ة ملتbس [عضها وأخرى شد�د الوض{ح $# (دولة واحدة  خط�
 �Iقة لمح�طها اإلقل�Kتكون " " 0ح�ث"صدPانها ومدولة لQنيها القدماء  وطستل س

 S �Tوالحالي .(W) ة	ساوXكة الم    " ع\ أسس من الح�اة المش�8
 م و�ح� �

#$ �
[حذر مع النصوص   تعام�Z و  للنصوص الس�اس�ة ةالقراءة المتأن� عاد�_

� القرارات والب�انات  
# حروفها $# Oما تحمله ال'لمات ب �

# �دي و$# Oتقع ب � _̀ الملتbسة ال
� لعمل الفلسط[ا  علقةات المتواالتفاق  #̀ �  ،ي

� العمل�ة والم�دان�ة $# _̀ وذلك من خالل تج��
 � _̀ �    هذا الشأن ومشارك #̀ # مؤتمر  كرئ�س أو عضو أل��� من وفد فلسطي Oأل��� من ثالث

� او إسال�� او إقل���   [الغ   ،او دو��   قمة او وزراء خارج�ة عر�.
W
� تمرسا #̀ األمر الذي أ�سب

� مثل هذە األم
�  ور،الدقة $# خرى |�حة ت راا¿� وجود عsا ان�sاس�_

À
للغا�ة ملتbسة وا

نامج المذكور تضمنتها عsاراته [الغة الخطورة المصاغة [دقة متناه� � ال�.
#$  �

ة تؤول $#
  "

W
 وتار�خا

ً
# ه{�ة Oة "وطن وشعب محتل�ة برمتها من قض�نها�ة المطاف إ� تق��م القض

 µك وم�ساو � مش�_
#   إ� قض�ة تعا�ش إ=سا�# Oو ب # Oومستو غزاة ومحتمغتصب # Oطنل # O   من
# ل  O¸ان مال

Â
  - ألرض جهة وس�

W
# ومهج��ن ق>ا Oم�مقاومة    ،من جهة اخرى - مق 

W
وواضعا

� كفة واهؤالء لالحتالل 
#$ # Oوالمستوطن # Oحدة �طلق عليها  وعدوان أولئك المغتصب

  ،االنتحار الجما_� المت^ادلوصف 
W
bْس ف�هوداع�ا

À
عنة  إa    بوض{ح و|احة ال ل cd

� دولةوته م رافض��Xطان وتج�	االس
Sf ش هؤالء وأولئكkقة  عاKانهاوصدQل سPل

(W)لمح�طها،  S �T!َصب، و
َ
S الغاصب والُمغت �Tب 

s
S  ومساو	ا �T!القاتل والمقتول، و

S الحق االل�t واال0ادة  �T!طن و vآلمالك والمستو S �T!المقاومة والعدوان و
 S ْ�Tمج yالمتعمدْين والم�  . والتهج��

  ة ا� وضع دراسةوسارعت�ة خط�ل�تحل �تفص�ة لsة المخ ز األلغام الخط� .�
ُ
#  ت Oأة ب

نا  ،سطورە � الشد�د لل�.
� ورف�# � وشج̀.

 فيها عZ استهجا�#
W
مج المذكور ووجهت  مؤكدا

و�ــــج ا� هذا هكذا ب�ان   � ال�_
#$ 

W
� قدما

 ف�ه من مغsة الم�#
W
 محذرا

W
 |�حا

W
 خط�ا

W
تrبيها
 ورة تطه�  ،خط�  ا� |#

W
ة امما تضمنه من ا ەوداع�ا ورة   ،ەعال لنصوص الخط� #| Zوع

� طموحات شعبنا و�حافظ عZ ثوا[ت قض¥تنا.  .̀ نامج �ل و�عثت بها لممثلة    اس�sداله ب�.
# عZ الحراك اال Oه  قائم�ف � #̀  تعلم

W
� اجرت اتصاً° هاتف�ا _̀ لمزعوم المدعوة آمال وهدان ال

� ووجهة نظري عZ من أسمتهم ب: 
الحركة   " ق�ادات وكوادر  انها ستعرض مالحظا�_

# عZ الحر سطفلالالوطن�ة  Oة الراهنة القائم�rالداخل". ي �
 اك المزعوم $#

  .ال� Zع # Oأحول دون اقدام القائم _̀ � أوساط شعبوح
نا دون  نامج المذكور من تم��رە $#

� "لقاء عاجل مع الصديق مدير مكتب ج��دة  تص{�sه، سارعت ا� y{القدس العر"  
  رز الصحف الع���ةإحدى اب اللندن�ة 

W
ها اتزانا � صورة هذا  دامصو  وأ���

ق�ة ألضعها $#
� عZ نالتحرك 

� عل�ه وألشعارها حول مالحظا�_
صوصه غ� المعلن، لr>; مالحظا�_
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ة � �عود للج��دة المذكورة  ،الخط� _̀ � عمان الفضل  مكتب ومدير ف�انت المفاجأة ال
Sf ها

S لها  �Tال�شف عنها خالل 0ضع ساعات تب �
Sf yنام خاللها األ�� yسبق  ج المذكور ان ال�

 للس�د أبو أحمد  م2015/5/8اإليران�ة بتار	ــــخ   ته فضائ�ة "العالم�ة" ��c وان 
s
م�س
!ا

 . فؤاد 
  � #̀ � اتصاالت هاتف�ة   هذا األمر   وقد أدهش

� عZ امتداد الل�ل [�امله $# ا� درجة انكsا�.
� ق�ادات الجبهة الشعب�ة المrسوب اليها ص�غة

 ا� ،الب�ان مضr�ة مع االخوة $#
W
اهم  الفتا

� الدق�اط و  مضمونه، لخطورة
ةالعهم عZ مالحظا�_ ومثلها ا�   ،قة عZ نصوصه الخط�

� تملك
_̀ نامج ذاته،    المدعوة آمال وهدان ال � لمن �قف خلفها وخلف ال�.

_Æ�المفتاح الحق
# عل�ه.  Oاط التحرك والتصدي للقائمsا��� من اتجاە مكثف إلح �

  وتحركت $#
   ن مذلك [أقل من ثالثة ا�وفوجئت [عد� � الع>;

امن  أ�ن ام اي $# # � م�_
#Æت{�ر [اتصال هات

الواحد : ه [الحرف ، تقول ف�المدعوة آمال وهداننص�ة من الس�دة المذكورة مع رسالة 
حاتك، وان "الق�ادات الحركة الوطن�ة الفلسطي��ة الراهنة ل�سوا ع\   نرفض �ل مق�8

نامج الماستعداد لشطب او الغاء ح>8 مجرد حرف  yاالمر الذي ،ذكور "واحد من ال�  
� ثاأ  _̀ � أوقن [خطورة ما تقوم [ه المذكورة ومن لّف لفها، واضع عالمة  ر حف�ظ #̀  وجعل

ة حول ما تروج له وحول من �قف وراءها. استفهام كب � 
    نامج المذكور اسمه وفق ما وسارعت [االتصال [الرفيق ابو احمد فؤاد الذي حمل ال�.

 
W
� الثامن مايو الع عZ فضائ�ة العالم�ة ظهر [ه مrشورا

وت  ا  ام$# � ب�
، والتق�ت [ه $# �

لما«#
� لهذە الغا�ة  21بتار�ــــخ 

� الما«#
س{�ة ط�ة مطبوعة ومrوسلمته =سخة خ    /انون الثا�#

� فضائ�ة العالم�ة
ْت $# َ ِ;<

ُ
 [الرفاق ماهر الطاهر ول�Z خالد   ،إل�ه /ما =

W
  ،/ما التق�ت ا�ضا

� ق�ادة الجبه
# وآخ��ن $# Oة لتح��ر فلسط�ة الشعب 

W
صلة لهم  ة أ�الذين نفوا جم�عا

نامج المشبوە المذكور، وا   � زجت [اسمهم ف�ه عZ الفضا[ال�. _̀ ئ�ة ستهجنوا الجهة ال
 
W
 رسم�ا

W
 المينهم العالم [الن�ا[ة، وقد تمن�ت عZ الرفاق ان �صدروا ب�انا

W
� =سJته زورا _̀ ال

ا¡� ا  [ذلك لقطع الط��ق عZ مروج�ه. و�الفعل   - ولو متأخ��ن - ستجاب االخوة الق�_
� منذ اقل من أسبالر بÈصدا #̀ � شsاط ب�ان التا�� (الذي وصل

{ع عZ الرغم من انه مؤرٌخ $#
 :( �

    الما«#
S ف�ما يتعلق   "         �Tر فلسط	توضيح من الجبهة الشعب�ة لتح� �

تحمل عنوان :   0الورقة ال>8
�ة خص�ات وكوادر الحركة الوطن"%خة وطن�ة ونداء من األعماق Kطلقها لف�ف من ش

S الدKمقراط�ة ع\ �املة هنالفلسطي��ة الرا �Tإلقامة دولة فلسط  :" �
S<اب الوط   ال�8

: [عد اإلطالع عZ هذە الور  �Z� قة نود توضيح ما  
�  ،يتم كتا[ة وث�قة [اسم شخص�ات وكوادر الحركة الوطن�ة الفلسطيr�ة الراهنة ا أوً°: عندم

#Ìsrي
و  هذە الوث�قةمعرفة أصحاب   كتب هذە    منل واضحرة وجود عنوان وماذا �مثلون؟ أي |#

 � #̀ � ت�ناول كفاح الشعب الفلسطي _̀ عنوان عام "  ومستقsل قض¥ته وعدم اال�تفاء [  الرؤ�ة ال
ومن الطب��Ì   ،ال'لمة مسؤول�ةلف�ف من شخص�ات وكوادر الحركة الوطن�ة الراهنة". ألن 

  شته fشفاف�ة ووض{ح. اق معرفة من قدم هذە الورقة ل�Ï تتم من
: تق

W
� صفحة ول الوث�قةثان�ا

وال نقول   –و¡� ال¸وادر الوطن�ة أن هذە الورقة ¿� نداء من   3 $#
. الفصا  من /ل - الق�ادات � #̀ # الذين التحقوا [الركب الوط Oا المخلص�م�تنظ # Oئل والمستقل  

� ص�        
# ل�س لدينا كوادر شاركوا $# Oة لتح��ر فلسط�الجبهة الشعب �

   اغة هذە الوث�قة،  نحن $#
#   نظرنا. جهة و  عن  �Ò ال تع�. ا�� ف و�الت      Oقة [اسم نائب األم�ة هذە الوث�وقد =>; موقع العالم  
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# معلتح��ر  هة الشعب�ةالعام للجب      Oالعام ال عالقة له بهذا  فلسط # Oالعلم أن نائب األم
      األمر، 

سل وقد وصلته الورقة ع�. اإل�م�ل و/ان جوا[ه أ         ه  وضع اسم نعرف من  مالحظاته وال نه س�
     Zهذا الموقع.   ع Zها ع ;<= �

_̀   الورقة ال
  

 لغ مس] # Oة ح � الخط�
� ثالثة األثا$#

ام�Ì ع�. الفضائ�ات ووسائل االعالم خ�.  وهنا تأ�_
�  19  اد مؤتمر حاشد يوم انعق

�   آذار الما«#
دار األسد للثقافة والفنون “األو�را”   قاعة     $#

� العاص
ە$# � مشارك �مثلون ا��� من م  مة السور�ة دمشق ح�#

_̀ دولة ع���ة  28من  �� ا� ائ
� واإلسال�� لدعم خ�  تحت عنوان  واسالم�ة y{برعا�ة     ار المقاومة""ملت�8 التجمع العر

# القطري المساعد    الذي مثله   الرئ�س السوري fشار األسد Oالمهندس هالل الهالل األم
ا�Ö ا� � االش�_ ،   جانب رئ�س الوزراء السوري الد لحزب الsعث العر�. �

_Æكتور وائل الحل
نامج الخط� المشبوە ورقة عمل رسم�ةخذمت  من ال�.

W
ألعماله ف�ما يتعلق [الشأن  ا

،الفل � #̀ لوال الرفض القاطع له من قsل معظم قادة الفصائل الفلسطيr�ة المدع{�ن    سطي
� التصدي لهذە المحاولة المدسوسة واصطد

مع    هم المsا�; امللمؤتمر ونجاحهم $#
نا  فضهم القاطعمنظ�� المؤتمر ور  لمشبوە و¦سقاطهم له من جدول اعمال  ا مجلل�.

نامج المدعوة  ذي قsل عZ استح�اء ~سم�ة عرا[ة المؤتمر، ال "آمال وهدان" نائsة   ال�.
# ومتحدثة [اسمها ف�ه(��) Oالطاولة ظهور     . لرئ�سه وممثلة لفلسط Zاألمر الذي ط�ح ع

# قادة  آلا لموض{ع الجاري [حثهتدعو لأل=سحاب من المؤتمر، وهو ات جلsة وأصوا Oن ب
� أعقاب ~سم�ة المذ 

# لدى االفصائل مجتمعة $# Oلتجمع  كورة متحدثة [اسم فلسط
 # Oفلسط �

الدكتور "�ح̀ الغدار" الذي هو احد   ونائsة لرئ�سه  المذكور وممثلة للتجمع $#
 ق�ادات حركة أمل اللبنان�ة. 

 هاتفيتوأنوە هنا إ� ا # Oت م�المت�كنت قد تلق � #̀ # خالل انعقاد المن O المذكور من   مر ؤت
# من االخوة  Oهقادة الفصائل المش  اثن�قاعة المؤتمر /ل الوقائع  أ�دا �� فيهما من ،اركة ف

� [ذلها رئ�س المؤتمر ونائJته وآخ��ن من اجل فرض   _̀ المتعلقة [المحاوالت المحمومة ال
نامج المذكور كورقة     عد [ لم �كتب لها النجاحل رئ�س�ة للمؤتمر [ط��قة التفاف�ة عمال�.

اض عZ ~سم�ة رئ�س المؤتحف�ظتهما ودفعتهما لالع  ان اثارت هذە المحاوالت  مر  �_
  �

# عZ الرغم من ا|ار /افة ممث�Z الفصائل $# Oآلمال وهدان لتتحدث [اسم فلسط
 تعذر حضورە من  وال المؤتمر عZ ~سم�ة االخ خالد الsطش ل�كون هو المتحدث ل

مثل فتح االنتفاضة  عZ ~سم�ة الس�د مق اف الذي ق�# [التو  مر اال  ،االرض المحتلة
 # Oد ابو فاخر هو المتحدث [اسم فلسط�دال من وهدان. الس]  

   نامج المشبوە َخوان الق�اد�ان، أن ال�.
َ
# المذكور�ن، أوضح األ Oالهاتفي # Oاالتصال �

و$#
ا=سحابهم �ة الحضور القاطعة له تحت التهد�د [المذكور الذي نجحت معارضتهما و�ق

0أسماء شخص�ات  مذKً� م اسقاطه من جدول اعمال المؤتمر رغم انه /ان ت ر،من المؤتم
 اوطن�ة ف

s
S الحقا �Tر فاضح  مال علم له هنلسطي��ة تب	0ه وان أسماءهم عل�ه هو تزو

لك [قض¥تنا  لما �لحقه ذ  ،kستوجب المساءلة القانون�ة واألخالق�ة والس�اس�ة
   (*)الوطن�ة. 

  الرغم من /ل هذە الوق ر  ار ا|  لالهتمام،الفت و/ان من ال Zائعــــــئ�س المؤتمر ع   �
#$  

� التجمع~سم�ة المذك عZ  النها�ة          
#$ # Oة له وممثلة لفلسطsر الذي ـــــاالم ،ورة "وهدان" نائ  
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اض اي من                . (��) دة وممث�Z الفصائلالحضورأوقا وافق عل�ه الحضور دون اع�_
 من الوقد تدا� عد � لو ا شخص�اتد كب�

 معظم الساحات  طن�ة الفلسطيr�ة والع���ة $#
جوانب هذا الشأن الخط� وتفاعالته، ووجه عدد منهم  للوقوف عZ مختلف  - الع���ة 

� المؤت 
نامج $# مر المذكور عZ مسمع  رسائل شجب واس�ن�ار لمحاولة تم��ر هذا ال�.

 دفتهمحاوالت مدسوسة ~س ن رعاته ورفض قاطع لما تضمنه الب�ان منومرأى م
 . االلتفاف والتØمر عZ جوهر القض�ة الفلسطيr�ة

 مدى خطورة هذ # ُّOوالمشولتب بوە واستقصاء الجهة الراع�ة والمحركة  ا التحرك الخط�
نامج الخط� الذي يتمحور حوله هذا التحر  ك المث�  له، ارفق ف�ما ��Z النص ال'امل لل�.

 النصوص الخط
W
ة المزروعة [عنا�والمشبوە، متضمنا # ة � Oعليها ومب¥نة ب ;� سطورە (مؤ

     :  [األلوان ل�سه�ل التقاطها)
  
  

� النص الح
نامج المشبوە الذي �ش�ل ال'املر$#  ل¸ث�  لل�.

W
 عZ /ل ثواب�نا الوطن�ة وتجاوزا

W
انقال[ا

� من المدعوة (آمال   من الخطوط الحمر،
ته فضائ�ة العالم�ة بتار /ما ورد�# �ــــخ وهدان) و/ما =>;

# العام للجبهة الشعب�ة لتح��ر ر زو ه و=سJتم 2015/5/8 Oللرفيق أبو أحمد فؤاد نائب األم 
W
ا

#  فل Oسط �
# سطورە ¿�   الحمراء ذات الخلف�ة الحمراء  ( مع مالحظة أن الحوا	; Oالواردة ب

  �
اض�ةمالحظا�_ � أفند فيها  االع�_ _̀ ة ذ النصوص ال �  الواردة  الصفراء  ات الخلف�ةالخط�

#$
نامج) مواضعها  # سطور ال�. Oب  : 

  
 االعماق من  ونداء وطن�ة %خة

  ابو احمد فؤاد
  
 ات وك�ف من شخص�ة الفل�طلقها لف�ة الراهنةوادر الحركة الوطن�rمن  سطي    .

� التق��ر أعالە وجود  
 /ما $#

W
# الحقا Oهم..؟؟خاصة وأنه تب 

  # Oابواب المحتل Zوعة الم  ال لل�سول ع النقسامنا   ؤدياستجداء للفتات من حقوقنا الم>;
 .الدموي ا لنتاواقت

  وعة الموحد #ع لحقوقنا الم>; � العادل المن�_ #̀  .ل'ل طاقات شعبنا الح�ةنعم لل¸فاح الوط
 ة�وامتنا الع�� � #̀  .نداء نابع من اعماق التار�ــــخ المج�د لشعبنا الفلسطي
  نداء من و¡� ارواح القادة العظام الذين ق �

� معارك االمة الفاصلة $#
التار�ــــخ    ادوا وانت�وا $#

# جالوت واجنادين الجنJ�ة الهما  اتضد الغزو  Oوع # Oارض حط Zة ع�ة   ج�والقادس
�  والجزائر وصوال ا�والس{�س 

Ùة المؤد�ة ا� الن� النها��جرت    المعارك الجزئ � _̀ القادم ال
Zل، وعيتا الشعب، ع�ت جبrو� ، # Oم جن�ومارون الراس، وغزة   ارض ال¸رامة، ومخ

 المحرقة 
  هم، الا نا اح شهدائمن و¡� ارو نداء نابع ابرة الجدد   ذين قتلوا برصاصلمعا|�ن، وما ا��� ال�.

# و  Oممن ار المستوطن ، # Oالي� وتضح�اتهم فوق الدعا�ة  ادوا ال�سا�� fشهادتهمحماتهم االم�.
# اال لمن �س� عZ خطاهم Oواالشهار ف�انوا مجهول. 
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  �¡لقناعاتهم، المأسور�ن وراء ق نداء من و # Oان السجان المغتص المخلصsبض  �
  ألرا«#

حقولهم،   عوطنهم ولح��ة شعبهم، والمدمر لبيوتهم ومجرف اشجار fسات¥نهم وز ر 
 .طفالها و=ساءها من عطف وحنان ا[ائهم والحارم

  لsق # Oنومهم، الناهض �
نداء من و¡� الشsاب الذين ال �عرفون طعم الراحة $#

  استجداء للعمل هممتتقار واالهانة ل¸را�صطفوا طواب� امام حواجز االذالل واالحالفجرل
عت [القوة والغدر من ا�دي ا # � ان�_

_̀ � ال
� االرا«#

 .[ائهم واجدادهمالشاق $#
  ابهم و~شوهت اجزاءمنز نداء من و¡� الذين ضحوا [الغا�� والنف�س وقضواsهرة ش  

� سجون االحتالل دفاع ا عن الحقوق 
� جسامهم $#

_̀   وحفاظ ا عZ استمرار شعلة ال¸فاح ال
 .ت الرماد طفاء والدفن تح اال ت عرض اليوم لمحاوال تت
 مات العائدين الذين يرزحون�نداء من اعماق مخ  �

_̀   تحت عسف اجهزة القمع للدول ال
 �ع�شون فيها انتظار ا لتطبيق حق العودة الغ� قا[ل للت�ف [ه، ول¸ونه يrبع من حقهم

 �Ì�الطب  �
� وطنهم الذي صنعته االج�ال ا والتار��#

#$ �Ìملدلسا[قة من شعبنا [اوالوض 
ع��    ك فهو والعرق عZ امتداد ستة االف عام من وجودها المتواصل عZ ارض وطنها لذل

� لم تخول ا�ا /ان _̀ للت�ف [ه  عZ الت�ف [ه ل¸ونه ملك لألج�ال الالحقة من شعبنا ال
# الشعبن�ا[ة عنها، ل¸ونه كذلك تعب� عن عالقة ا Oة ب�ط ال�ة [اج�اله المتت لتالزم ال>;

� حركته اال   �ــــخار  التووطنه ع�. 
 .ا��� تطورا ليrتقل ا� مرحلة الذي ال ينقطع $#

  اد اليوم عبنا الذينداء من شsعت منه [العدوان ارضه، وش�ت [االرغام شمله، و� #  ان�_
وزرع  اال لتغيsه[الحصار والمحارق الجماع�ة ما تÆs_ من وجودە عZ ارض وطنه است�م 

 # Oم�انه، ش المستعم��ن المستوطن # Oالمعا| ملحمة   هذا الذي ش�ل تار�خه نا عبالعن��
̀_ انواع ال خاللها عZ ش اش�ال التضح�ات [ما فيها   ما	� والمظالم، وقدم /لثور�ة،ص�.

� جنازات
د  ابنائهن الشهداء، وتعد بتقد�م الم�� النفس والنف�س، لدرجة [اتت =ساؤە تزغرد $#

� عن ا
#Æرض وطنهمنهم، شعبنا الصامد هذا لن �خت    #Æهم من  ن نتألذيال/ما اخت م لمص�

� ام���ا 
� الشعوب االصل�ة $#

والوسÛ والجن{��ة، ومنطقة  ال�ةالشم الهنود الحمر و�ا$_
ها ال�ا ونيوزلندا وغ� � واس�_ .̀  .الsحر ال'ار�

 ة�ادات- نداء من و¡� ال¸وادرالوطن�صائلمن /ل الف - وال نقول الق  # Oا  والمستقل�م�تنظ  
، الذي # Oلو كب ان التحقوا [الر المخلص � #̀ � انحاء اط

واخلصوا لقض�ة  لعالم، وجالوا وتجولوا $#
� وطنه،

اعتقاد ا منهم [مواصلة   وطنوعندما طلب منهم عادوا ا� ارض ال  شعبهم وحقه $#
ورة تrسيق عملهم مع ة التحرر�ة، واذا بهم �فاجأون [�# ، وخضوعهم  قوات االحتالل المس�

اف ضsاط المخابرات األم�� ;�� التحرر والوحدة  اصمل ك�ة، العدو األولإل
لح شعبنا وامتنا $#

فوە سوى كونهم    م عZالقوم�ة، واخ� ا �جدون اليوم انفسه قارعة الط��ق ل�س لذنب اق�_
ق من حركتهم الوطن�ة التحرر�ة، فاستحقوا [ذلك  �حملون و�� وارث الجانب الم>;

� جالذي ه  المsكر   التج{�ــــع تحت مس� التقاعد التهم�ش [ل 
اقع  مو ن وهرە اقصاء عو $#

Zارض الفعل المؤثر ع �
 . وطنهم ما �جري $#

  نداء من و¡� العقول و ا � _̀   قادت ونفذت قذف الحجارة خالل لسواعد الفلسطيr�ة ال
# االو� والثان�ة عZ جنود االحتالل الذين لم �كتفوا [استخدام احدث ما  Oاالنتفاضت  

المتظاه��ن   ظام هؤالءع � عزل، [ل قاموا بتكس�متل¸ونه من اسلحة الفتك [المتظاه��ن ال
# الذين قامو  Oالحجارة امام عدسات تص{�ر الصحفي]Zمن   ا [عرضها ع شاشات ال¸ث�

من و¡� هؤالء جم�عا ينطلق هذا النداء متوجها ا� عقل   . المحطات الفضائ�ة االعالم�ة
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ف /ل ;�مشار�ــهم   وال¸وادر الفلسطيr�ة عZ اختالف الشخص�ات واحساس وضم� و
� أدت االلم قل{�ــهم مما آلت ال�ه ت� والذين �ع

_̀ اجعات المجان�ة امام العدو وال وما تزال   ال�_
# القو  Oة ب�مواجهة   ىإ� ال�اعات الدام �

ض ان تتحد $# � من المف�_ _̀ الفلسطيr�ة ال
� لrشوء وتطور قض¥تنا الوطن�ة نتوجه مذك��ن [االطار ا .االحتالل للتحرر منه

لتار��#
ز�ن للعنا المعا � المص� الحا��   | |ة، وم�.

� ما زالت تمارس الفعل والتق��ر $# _̀ ال
̀_ االن [ح�م طب�عة المرحلة التار�خ�ة  والمستق�Zs لهذە جوهرها ح � لم يتغ�

_̀ القض�ة ال
� تتحرك فيها، و¿� مرحلة التحرر  _̀ ، نقوم بهذا التذك� العا ال � #̀ تقادنا [أن الذكرى تنفع  لوط

# [دينهم و  Oحقوق شعبهمالمؤمن�. 
  ¥واستعمارەا ئةالب � � س�اق س�اسة اعادة تقس�م . لدول�ة لتجزئة الوطن العر�.

#Æالعالم من  ف
� جد�د، قامت الدول 

الحرب العالم�ة االو� بتجزئة   االورو��ة االستعمار�ة المنت�ة $#
� ا� اقطار منفصلة عن [عضها   # لها،    الsعض تحت ادارةالوطن العر�. Oتا[ع # Oح�ام محلي

� تعمقتاال ك ~سه�ال الستمرار تل _̀ مرور الزمن ن��جة  مع قطار تحت اله�منة والتsع�ة، ال
 ;��  تكون 

كه لها ائح اجتماع�ة محل�ة $# اس�ادها اعداء االمة   /ل قطر، قsلت [الفتات الذي ي�_
 � ادور العر�.  .والوطن، مش�لة [ذلك نواة طsقة ال¸وم�.

  طان إحال�ش�ل اس� �
#$ # Oاب استعمار فلسطsنظر ا لموقع فلس �� أس # Oط  � ات��. عZ   االس�_

ق   �ا نقطة تماس قارات العالم القد�م الثالث، آس�ا و¦ف��ق # م>; Oوأورو�ا، ول¸ونها تصل ب
 �Üومغ��ه، ولق��ــها من الممر الرئ� � ا� مستعمرات الدول   –الس{�س   قناة –الوطن العر�.

� جنو 
ق اس�ا، ولظهور بوادر ا��شافاالورو��ة $# ;�وة ا ب  � ال��

ق النفط�ة $# � لع الم>;   ر�.
ة قررتآنذاك، ولغ� ذلك من  ات�ج�ة ال¸ب� �  اقتطاع ق تلك الدول األسsاب االس�_ طرنا العر�.

 �
� ش�ل استعمار استط�ا�#

� وتح{�له إ� قاعدة لها $# #̀ ، اعتقادا منها [صع{�ة   الفلسطي إحال��
م�# عZ   الذي شعبنا  �كن [اإلم�ان تحق�قه إال بتف��غه منإزالته مستقsال والذي لم 

كة  أول أداة دول�ة -م. ومن أجل ذلك قامت عصsة األممه قرا[ة ستة آالف عاف�ە وجود  مش�_
� الحرب العالم�ة األو�أ=شأتها 

ب��طان�ا عZ   [انتداب - الدول االستعمار�ة المنت�ة $#
# للق�ام [عمل�ة تجميع وترك�ب عنا|  Oما [عد  تلك القاعدةفلسط�تمت ف � _̀ ق [اتقان دقي ال

� زمن  
# ق�ا	� وج و$# ة ب��طان�ان � �   الغن�ة fشؤون االستعمار ظرالمصلحة وخ�.

#$ �
االستط�ا�#

� لم تكن مستع _̀  .لتغ�ب عنها الشمس آنذاك مراتها ال
 المعا|ة # Oة فلسط�ة لقض�وخالل قرن من الجوهرالمخادع لجميع الوعود والحلول الدول  

� القد�م ومع اال التعامل  �ال�ة االم��ك�ةمع دول االستعمار االورو�. لدغت امتنا   اهنة،لر ا م�.
. فsدء ا الع���ة من جحر هذە الدول وما زالت تلدغ [استمرار  ̀_ وقتنا الحا|# �   ح _̀ [الوعود ال

# قsل وخالل الحرب العالم�ة االو� ومرورا [العد�د من Oف حس� لجان تق��   اعط�ت لل>;
� عهد االنتداب الومشار  الحقائق

� او ف�ما تال �عها لحل ال�اع سوا ء $#
�طا�# وصوال ا� ما   ە�.

من ~شك�ل   وهومة، وما يرافقها �جري اليوم من ط�ح لمشار�ــــع متعددة ومتتال�ة لل�س{�ة الم
كسب الوقت    �صعب تعدادها، ح�ث ثbت [الملموس ان الهدف من /ل ذلك /ان لجان

� الذي اصبح اليوم �متلك ا��� لخلق حقائق عZ االرض لصالح ال¸�ا
%   09من  ن االس��طا�#

� ف 
# لسمن ارا«# Oمنه �قبع [عد ان طرد ا ط _Æsشعبها خارجها، وما ت � �̀ تحت  ��� من ثل

# تت�Øل حركتنا الوطن�ة�طرة ال الس Oح �
 'املة ومقسما ا� معازل إثr�ة ” /انتونات”، $#

# قا[ل ورافض لتلك ال�س{�ات  Oة االنتداب، المعا|ة [فعل ال�اعات ب الوهم�ة منذ ف�_
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� /انت ثنائ  ح�ث #̀ � شيالrشا – �ة الحسي ي̀. � [دا�ة منظمة  -  ، و�عدها ثنائ�ة الشق�
عرفات $#

 حماس حال�ا  –ثنائ�ة فتح الجبهة الشعب�ة وصوال ا� - �ة فتحو�عدها ثنائ التح��ر 
 ورة تح��ر عقلنا من الوهم   ان =ستفيق؟و�عد اال �كفينا الركض وراء ال>اب؟ اما آن لنا  |#

̀_ نتوقف عن جعل التناقضات  ان نsدأ بتحمل الزمن نحتاج ا� منم ثان{�ة رئ�س�ة؟ و/لا وم
، التار  مسؤول�اتنا الوطن�ة ذات الsعد  �

ونتوجه حاال للخروج من االزمة الوطن�ة الراهنة ��#
� ث والمدمرة؟ /م من الوقت نحتاج ا�

_̀   bتان نsدأ [التخلص من وهم ال�س{�ات الخ�ال�ة ال
� مرحلة  ك  قةنقر [حق� فيها،وأن االستمرار  عقم المفاوضات fشأنها وعبÞ�ة

وننا ما زلنا $#
� مرحلة بناءا

� ولسنا $#
#̀ حت س�طرة احتالل اقÜ انواع  ل بناؤها تدولة �ستح�  لتحررالوط

 � _̀ ، وتفوق  النظم االستعمار�ة االس��طان�ة ال # Oوالفصل العن�� # مارست س�اسة التمي�
ك العن�  قساوة س�اسة هتلر الناز�ة [أضعاف المرات � جنوب أفودو/ل�

ولم  أ  ا،��ق��ة $#
0اوسلو وواي    مرورا مدر	د   االحتالل منذ ، ان المفاوضات مع يsÞت [التج��ة الحس�ة [عد 

  ولماذا تجاهلتم وادي ع�!ة؟؟(ر	فر و�امب دKفد وطا0ا وال�!اع�ة الدول�ة وانابول�س 
م cd اال لم تجلب لشعب )الشيخ وكذلك قمة�ت  نا سوى الم��د من القتل والدمار واالغت
 �

# و�ناء المستوطنات   م البيوتهدو  ومصادرة االرا«# Oساتbوتقطيع االشجاروتج��ف ال
الحواجز العسك��ة وابراج المراقsة الفوالذ�ة عZ   صل العن�ي واقامة مئاتوجدار الف

عب علينا تفس� استمرار  حقا لقد [ات من الص مداخل مدننا وقرانا ومخ�ماتنا الفلسطيr�ة؟
وتصاب ذا�رتهم [مرض الrس�ان وعقولهم   وهم الم ن ب¥ننا ممن يتمل¸هوجود [عض المتنفذي

ة، في�نكرون ل  ون   حقائق تار�خنا الحد�ث[فقدان الsص� والمعا| والراهن لدرجة [اتوا �عت�.
�ال�ة االم��ك�ة والدول االورو��ة  � رعت –االم�. _̀ حما�ة  ا=شاء وتم{�ل و~سليح و  ال

� نهب خ
# لفلسطيrنا وتمعن $# Oةالمغتصب�ات امتنا الع�� � –  �

اطرافا محا�دة ون��ــهة $#
� العادل 

� عليها مستقsل   الذي يوثق [اح�امهال�اع لدرجة سلموا لها [دور القا«# #̀ و�ب
# هؤالء؟ واي عقول �متل¸ون اذ يثقون بوعود  Oيrمن دمر [الد   شعبنا وامتنا، فاي فلسطي

[أنه  شو ب ا، هذا الذي وعدەها ا� [حر من الدماء �سبح ف�ه مجم{ع شعبهالرافدين وحول
� واحة من الد�مقراط�ة النموذج�ة لشعوب المنطقة

� وطفك�ف لفل.س�ع�ش $# #̀ �  سطي #̀

بوعود هذا السفاح   �متلك الحس السل�م والعقل الرز�ن [عد هذە التجارب المفحمة أن يثق
ە؟ وهل تختلف وعودە لناعن وعود من   المارق الذي �كذب ل�ل نهار عZ شعsه قsل غ�

�ن؟؟الم �حن   المثوە من المستعم��ن اسsق هم كث� ما�ماهون، سا�كس ب�كو، [لفور.. وغ�
طرد الوهم من العقول ونفض الغsار عن العيون والتوقف عن هدر زمنحركتنا  الوقت [عد ل 

̀_ يÆs_ الو�� الم��ف الذي �غ�ب عن عقلنا حق� #   قةالتحرر�ة؟؟ وا� م Oا[ط العض{�ب ال�_
�ال � االس��ط �ة وال¸�انقوى اله�منة االم�.

� اداة لألول؟ اال يتجسد الع ا�#
  ن�ي [اعتsار الثا�#

� ا
� دون االول؟؟ العتقاد [ام�ان�ة مجا/ل العقم الفكري $#

 بهة الثا�#
: حتم�ة فهم الواقع موضوع

s
  �ا

 
� من مهزلة المفاوضلذلك /له نرى       

ورة اال�سحاب النها}� S%الحظوا أن الدعوة    ( ات
� اال�سحاب 

Sf وهكذا نص �سحاب من اتفاق أوسـلو. ال ا  من المفاوضات ول�س انح ت
شأن    ألن "االتفاق" هو    لو واالختالف ع\ أليته، Kحتمل تفس�� اإل0قاء ع\ اتفاق اوس

� Kحدد آل�ة التنف�ذ   واطار، و "التفاوض" 
�    ،هو جزئ�ة، والجز}�

  واال�سحاب من اآلل�ة ال>8
� اال�سحاب من اإلطارالذي

S<عK لثبوت كونها   هذا  ؟)لكال�س كذ . هو أوسلو   ¤� جزئ�ة ال
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عنها، /ما تعمق الخالفا تغ�Û جرائم  ت الفلسطيr�ة لدرجة االقتتال الدموي،االحتالل و~>;
، االمر الذي يتطلب   وتو¡� [ام�ان�ة # Oلة الواهم�مخ �

حلول عادلة ال وجود لها اصال اال $#
ورة ان ت � شجعت ودفعت الفل –تحمالالطراف الدول�ة |# _̀ # للتوقيع عZال Oيrات ات سطي�فاق

� ذلك  �ة والسمسؤول�ة النتائج القانون - مع العدو الذي رفض�نف�ذها
�اس�ة واالقتصاد�ة [ما $#

 � _̀ [موجب تلك االتفاق�ات،   الق�ت عZ /اهل السلطة الفلسطيr�ة المزعومة، االدار�ة والمال�ة ال
تفاقات  ال ا  طات االحتالل [موجبالمناطق المحتلة تقع عZ /اهل سل ول�ة اعsاء علما [أن مسؤ 

� تنظم شؤون من _̀ #  �قع تحت االحتالل. ومع ادرا�نا  الدول�ة ال Oوري ب ا[ط ال�# لعالقة ال�_
�   واقع والمواقف وتsع�ة الثان�ةالم

لالو�، اال ان وعينا [المسؤول�ة الوطن�ة �دفعنا ا� الsقاء $#
� التقدير د  الظن، فنقول ان هنالك  دائرة حسن

� حر ثمة خطأ $#
الوطن�ة ا�   نا كتفع المتنفذين $#

اض بتجاوزنا لمر  �  حلة التحرر االف�_
� ودخولنا $#

#̀ الوطن�ة، االمر الذي  مرحلة بناء الدولة الوط
� قض¥تنا الوطن�ة الراهنة، فأصبح عندهم التناقض   دفعهم الس�sدال مواقع التناقضات

#$
السال�ب  واى لمتعلق ب�sاين الرؤ والتناقض الثانوي ا ،لق [مهمة التحرر ثان{�ا الرئ��Ü المتع

الفاقدة    ،موهومة راهنا بناء الدولة ال استحضارهم لمهام و�التا�� تم ،النجاز تلك المهمة رئ�س�ا 
� العتsارهم ا�اها   الي من مقومات الوجود ارض ا وس�انا  #̀ وس�ادة، وتغي¥بهم لمهام التحرر الوط

�Þهدى عب Zع تجاە  اال و ق نحل نقطة االنطالهذە الفرض�ة ش� ة، لذلك نعتقد ان الس�
ة حركتن � مس�

ق�ادتها وخرب  ف�ارها وفردن  بrيتها وشوش ا ا الوطن�ة مما خلخل الخاáء $#
# الذين يتخندقون معها  Oقي�عالقتها [حلفاءها الحق   # Oالمنتفع Zنفس المواقع، /ما سهل ع �

#$
ورةوالفاسدين ال�سلق ع د د�تحالفلسطيr�ة عZ  اتفاق /افة القوى  Z ا�تافها. وعل�ه تصبح |#

� ن _̀ طا اساس�ا طب�عة المرحلة التار�خ�ة ال ;�ال¸فاح�ة ح��ا نحو   س�نا ممار  لتوج�ه مر بها 
، فتار�ــــخ الشعوب ال يتحرك � #̀ فوض{�ا وان ظهر للsعض انه كذلك، [ل   تحقيق تحررنا الوط

� /ل مرح
ا اجتماع�ة واقتصاد�ة وس�اس�ة ل'ل منه لة منه قوىيتمرحل [ح�ث ت�ش�ل $#

� عZ ضوئها تحدد اهدافها و  ها مصالحها الخاصة ب _̀ � [دورها ت  ال _̀ �sدل  ووسائل تلك االهداف ال
� /ل مر 

ء معرف�ا /ل من �عتقد ان التار�ــــخ �س�    .حلة من تطورهاثم تتمايز عن [عضها $# �Ûو�خ
� خط مستق�م تت�لس ف�ه القوى ومصالحها 

ؤاها دون أي تغي� /ما تد� اال�ديولوج�ة ور  $#
 .ون�ةالصهي

� ¥سبقلو ا مرحلة التحرر 
S<مرحلة بناء الدولة الوطن�ة ط  

� مرحان االقرار [كونن          
� ترت�با ما زلنا $#

� �ش�ل لنا بوصلة نهتدي بها $# #̀   لة التحرر الوط
� المقام اول{�اتنا الوطن�ة وعالقاتنا الب¥ن�ة من جهة ومع االخ��ن من جهة 

 اخرى، وهذا يتطلب $#
# االول التوقف عن ال Oم��د من االتطل هرولة وراء المحتل Zا للتوقيع معهم عsفاقات، لعلمنا 

امهم بها /ما المسبق [عدم ال #   علمتنا التج��ة، وألنها اصال جزء من عمل�ة خداع شاملة سم�ت �_
 ات ومرورا [مsاحثات مدر�د زورا [عمل�ة السالم [دءا [اتفاق�ات /امب د�ف�د مع م� الساد 

الدولة المسخ قsل نها�ة  لمهزلة [اقامةا وش. وصوال ا� وعد ب. واتفاقات اوسلو وطا[ا 
� تندرج   ،1999عام _̀ � عمل�ة اوال

� /لها $#
� /امل =سJ�ا، جوهرها االنخراط $#   س�سالم اقل��� عر�.

، الذي ي��د له رعاته �
ق االوسط تحت ادارة ال¸�ان الصهيو�# وع ال>;   دورا جد�دا اقتصاد�ا  م>;

� الجهاز  [عد ان /ان عسكري ا مندمج ا 
� لعا [ال'امل $#

#$ # ، ومتمتعا بوضع متم� �âسكري االم��  
# سنة االو� من د�ة والتجار�ة الدول�ةاطار العالقات االقتصا Oمنهم خالل االر�ع _Æث تل�ح ،  

  ” لقاء دور جنديمل�ارات دوالر   4مل�ارات دوالر سنوي ا ”  وجودە معونات [معدل ار�عة
� مواجهة حركة

� ودول ال  حرر الت حراسة اقل��� $# ا�Ö سابق سك معالعر�.   ا طsقا لما ورد ر االش�_
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 ز” الذي قال: “/انت ا�ائ�لشمال االطل�Ü هو “جوز�ف النعZ لسان سكرت� سابق لحلف 
� ع�نا الحد�ث”، اال ان التطورات الالحقة المتعلقة

 [انه�ار  الجندي المرتزق االقل /لفة $#
ا�Ö ومن [عد العدوان االم  �ا�� عZ العراق المعسكر االش�_ االنظمة   رافقه من تجميع اغلب�ةا  وم�.

� ش�ل تحالف عسكري ت
االم��ك�ة،  صاد�ةحت اله�منة الس�اس�ة والعسك��ة واالقتالع���ة $#

�   وق�ام تلك االنظمة [قمع الحر/ات الشعب�ة الع���ة، /ل ذلك حمل الوال�ات المتحدة _̀ ال
� ع �ا وذا عسك��ا واقتصاد وجدت نفسها القوة العالم�ة االو� اال��� نف

دور    Z اعادة النظر $#
� عالم ما [عد الحرب الsاردة، 

  وعب قادة الذي �س�طر ف�ه السوق و قوان¥نه، وقد است ال¸�ان $#
ا�   ال¸�ان من جانبهم مغزى التطورات العالم�ة واالقل�م�ة الجد�دة، وحاجة القوى المه�منة

ق االوسط [ما يتال  اعادة � ال>;
لجد�د، وحاجته ا�  ا �� ءم مع النظام العال ضsط االوضاع $#

� المنطقة ا� قاعددور ال¸�ان من قاعدة عسك��ة متقدمة  تح{�ل
ة  لالسطول السادس $#

/ات متعددة الجrس�ة االم��ك�ة واالورو��ة وال�ا[ان�ة المتلهفة  اقتصاد�ة اقل�م�ة متقدمة لل>;
� ل��اد 

� مؤ  ة اس�ثماراتها $#
و المنطقة، االمر الذي ترجم $# اقتصاد�ة  ت عاتمر مدر�د ا� م>;

تاج من  �د من االس�ثمارات وز�ادة االن[السوق الدو�� من ح�ث جلب الم�  اقل�م�ة وث�قة الصلة
جد�دة لت��فها من جهة اخرى. ولما /انت االسواق الع���ة مغلقة بوجه    جهة وكسب اسواق

�ف�ة ك  Zن التفك� والعمل عال¸�ان ن��جة للمقاطعة الع���ة، /ان ال [د م مال المنتجات ورأس
�  االنفتاح والتطبيع مع العالم فتحها [انتهاج س�اسة  ان استمرار المقاومة الفلسطيr�ة ، اال العر�.

� واسال�� معها /ان �ش�ل احد   وما يrشأ عنها من ي عر�. توترات اقل�م�ة وتعاطف جماه�
� العقsات الرئ� _̀ اف والتطبيع ال س�ة ال � مع ال¸�ان، لذتعوق انتهاج س�اسة االع�_ وجب  ت لكعر�.

اع ا�ذو�ة “عمل�ة السالم” او “ال�س ام��ك�ا واورو��ا  � لم �كن  اخ�_ _̀ {�ة الس�اسة لل�اع” ال
ة مع ال¸�ان   �ان تصد�قها اال [االم ;�# فيها واجرائهم مsاحثات مsا Oيrانخراط الفلسطي]

� وتوق�ع
� اتخاذ  اتفاق�ات معه ~سهل عZ دول المح�ط االقل���  هم عZاالس��طا�#  العر�.

اف وا ات الالزمة النهاء المقاطعةاءجر اال  لتطبيع من جهة اخرى،  من جهة و�دء اجراءات االع�_
� التsع�ة البrي{�ة لالقتصاد الرأسما�� المعولم،   النخراط الجما�� وصوال ا� ا 

مؤسسات�ا معه $#
�ز احد مهند	�  ق االوسط والمعروف [مراوغته وقدرته عZ  و/ان ب� وع ال>;  اخفاء نوا�ا  م>;

وع عZ ال¸�ان عندما   د اضطر ا�ق   انال¸� قال: ” ان الهدف   ال�احة توضيح ا لفوائد الم>;
� و فتح اسواقه”   االسا	� التفاق�ات # وانما التطبيع مع العالم العر�. Oيrاوسلو ل�س الفلسطي
� اوسلو عام  1991ر�د عام مؤتمر مد وكنا قد شاهدنا [عد 

  ،1993 وتوقيع اعالن المsاديء $#
� الدال قتصادي اال مؤتمر اال ان  ،م1994  عام  رةاه واجتماع الق

ر الب�ضاء  موسع ا قد عقد $#
[االحضان، ح�ث تتالت [عدە اجتماعات اللجان الثنائ�ة والمتعددة   ممثلو ال¸�اناستقsل ف�ه 

 �
#$ # Oم>;  االطراف للطامح �

ق االوسطاالنخراط $#   .وع ال>;
# موهكذا يتضح ان تطبيع عال           Oيrان مثلث حاجة ماسة لمصالح  الع قات الفلسطي�¸

اد  � وانظمته الغال¸وم�. � التsع�ة من جهة وتخ��ب ا لمصالح حركة التحرر  ورالعر�.
ارقة $#

� من جهة اخرى. اال ان المقا � والقوم�العر�. #̀ �ة الفلسطيr�ة والالفلسطي ع���ة ومة الجماه�
ادور ال وافشالها عZ الرغم من اس�>;  استطاعت محا|تها  � عراس ال¸وم�. .�   � #̀ والفلسطي

  .وسادتهم النجاحها
 �

S¦قتK �
S<س 0الت^ع�ة لها مواجهة اله�منة األجن¨�ة ولإنجاز التحرر الوط� :  

ان  ان المراجعة النقد�ة الموضوع�ة لتج��ة حركتنا الوطن�ة الفلسطيr�ة المعا|ة تؤكد           
� س�اق ما �د� ب “عمل انخراط

وق�عها عZ اتفاق�ات  وتة �ة السالم” اال�ذو�ق�ادتها المتنفذة $#
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� شلم يrتج عنها لنا سوى احsا مع ال¸�ان،
عبنا وامتنا، وتفت�ت ط وتخدير للقوى الح�ة $#

 �
̀_ االن ال �مل¸ون لوحدتنا الداخل�ة، $# # فيها منذ /امب د�ف�د السادات ح Oان المنخرط # Oح  
# اس�ادهم بتح�� والع{�ل من امرهم االال�اخ Oهم من  م ه  كها [عد ان امتنعوا مطالب ومنعوا غ�

الواقع سوى عZ حركة عكس�ة   عZ ارضحصولهم   عZ الرغم من عدم أي حركة خارجها،
� اقامة سالم عادل وشامل �ع�د    ارتداد�ة دمرت لهم

̀# عليها وهمهم $# � انب _̀ /ل االسس ال
ورة ادعوا و�دعون. لقد اصبح حديثهم عن عمل�ة السال   /ما   الحقوق الصحابها  م الموهومة و|#

از والتقزز  كها ل�س مث� ا ��تح # Ùحلقة مفرغة   للضحك والسخ��ة وحسب، [ل لالشم� �
لدورانه $#

� دائرة حسن الظن فنقول: “إن تغي�ب ق�ادة   .مملة
ومرة اخرى نفرض عZ انفسنا الsقاء $#

# طب�عة بr�ة ال¸�ان االس��طالوطن�ة عن وعيها عال الحركة Oوري ب ا[ط ال�# � العن��ةقة ال�_
 ا�#

� تط{�ــــع المح�ط االقل��� له�منة صانع�ه، جعلهم � �ةلاالحال
قsلون ح�ي ا  ووظ�فته $#

� تطفو عZ   /موض{ع _̀ � ال
لمفاوضتهم واتفاقهم معه، نتائج س�استه ذات الطابع ال'�� اآل�#

� تلك الطب�عة المحركة  الواقع من جهة او�، و�غيبو   سطح حركة
ن االسsاب العم�قة ال'امنة $#

� ا� هةج  منغائ�ا  لذلك الواقع
� والتار��# .̀ �  ثان�ة،و�ذلك تحول عندهم الس�ا	� ا� مطل

  آ�#
، وال'�Z  عابر  ، والعميق ا� سط�� ، والجذري ا� فر�� � ا� /��

#Æ�¸وال �
#Ûا� لح �Zsوالمستق  

� لل¸
#Æ�ما تناسوا الدور الوظ/ ، �

Ùة لرعاتة االوائل، قام ال¸ا� جز�sسrالsان اتجاە رعاته، ف�ان� ،  
 Zد النا|  م� [العدوان عsعام ع �Ü=الفر �

�طا�# العادة   1956  تمه�د ا للتدخل العسكري ال�.
، � � الجزائر وال�من الجنو�.

ولوقف   س�طرتهما عZ قناة الس{�س، ومعاقsة له عZ تأي�دە لثور�_
اد  [غد �ا، ولمناهضتة س�اسة االحالف العسك��ة [دءا [حلفتوجهاته الوحدو�ة الع���ة مع سور 

� اور وصوال ا� معانهيز ومرور ا [مsدأ ا
#$ �

�طا�# # ال�. Oالعسك�� # Oاالردنرضته لالنزال   �
#$ �âواالم��

� العراق عام  
� االستعماري   اال ان فشل العدوان  ،1958لبنان [عد ثورة تموز التحرر�ة $#

الثال��
� اله  غداد قد أد�ا ا� تراجع مركزي ب��طان�ا وفر=سا عZ م� وانه�ار حلف [

ق  �منة ع$# Z ال>;
� ~سلمت منهما موقعلصالح الوال�ات المتحط وساال  _̀ الرا�� االول لل¸�ان   دة االم��ك�ة ال

� [دورها لم تتأخر كث� ا عن استخدامه لصالح ه�منتها، _̀ ، وال �
فدفعته للق�ام [عدوان    االس��طا�#

# است�ماال الس��طانها،الحتال   1967جد�د عام   Oمن فلسط _Æsة ارا ض م� والحتالل  ل ما ت�–  
� س�عZ االست قة الجوالن عقا[ا لهما ة س¥ناء،واراض سور�ة منط�ر ج� شsه 

استهما الوحد�ة  مرار$#
�  التحرر�ة من جهة او� 

�ا��   ولمقا�ضتهما تلك االرا«# المحتلة [دخولهما ب�ت الطاعة االم�.
ة برمتها  الفلسطيr�ة و¦خضاع المنطق دة، وصوال ا� تصف�ة القض�ة[ق�ادة الوال�ات المتح

� التsع�ة للسوق الراسمال�ةما¦د لله�منة و 
/ات لصالح ا المعولمةجها نهائ�ا $# المتعددة  ل>;

  .الجrس�ة األم��ك�ة واألورو��ة وال�ا[ان�ة من جهة ثان�ة
  : س�اسة ال��ان نا0عة من خصائصه الب�ي
	ة

           # Oا عن نزعه ف هكذا ي�ب و  رد�ه لهذا القائد اان س�اسة ال¸�ان ل�ست عف{�ة وال ¿� تعب�
� تتم ك او ذا _̀ # [خصائص عض{�ة تالزمها منذ هذا الحزب او ذاك [ل ¿� تجس�د لحركة بrيته ال �  

� عن الب�ان ان هذە #̀ � حينه. وغ
  =شأتها وتوجهها نحو الق�ام [ادوار وظ�ف�ة لصالح رعاتها /ل $#

̀# الخصائص ال تنف ك فيها مع [ق�ة ب   �ةار  ال¸�انات االستعمرد بها بr�ة ال¸�ان لوحدها، [ل ~ش�_
� ط��قة التك{�ن و 

� /ل من ام���ا االس��طان�ة االورو��ة المماثلة لها $#
� سsقتها منذ قرون $# _̀   ال

� /ل
ق القارة االف��ق�ة $# ;�� شمال وجنوب و

من  الشمال�ة وام���ا الجن{��ة والوسÛ وكذلك $#
�   ا،r�وتو=س واوغندا وكي ��ق�ا و نامب�ا وانغوال وموزامبيق وز�مsابوي والجزائر جنوب اف 

وكذلك $#
ال�ا ونيوزلندة،   :ما ��Z ونوجز هنا هذە الخصائص ف�  اس�_
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-1  � � واحد هو االطار االستعماري االورو�.
ك الطار تار��#   خاص�ة االنتماء المش�_

# تجا - 2 Oالعن�ي للمستوطن # # والتمي� # القال�م االس��طان خاص�ة التم� Oە الس�ان االصلي  
# لمهاج��ن المخاص�ة تمتع ا - 3 Oطان ما�ة الدولة المستعمرة القل [ح  ستوطن�م االس��  
  للمهاج��ن ا� اقال�م تخضع لس�طرة دولة اورو��ةع االصطنا�� خاص�ة التجمي - 4

  مستعمرة 
# النا[عة من حاج - 5 Oانات المستوطن�ة المالزمة ل¸�ة العدوان�اع الخاص # ور�ة الن�_  تهم ال�#

     # Oالس�ان االصلي �
  ارا«#

� ص�ة التوسع الجغراا خ - 6
# المرتsط [ازد�اد تدفق المهاج��لحت�� ل¸�انات اا $# Oن لمستوطن 

#   وحاجتهمالجدد     Oالرض الس�ان االصلي  
7 -  �

# لس�طرتهم، $# Oلة الخضاع الس�ان االصلي�للعنف كوس # Oة استخدام المستوطن�خاص 
� حالة الححالة اس    

#$   .لول م�انهمتغالل قوة عملهم، ولنفيهم [القتل والتدم�
# واالن �ةخاص - 8 Oذاتهم وعزل الس�ان االصلي Zع # Oانغالق المستوطن �

      حالة   عزال عنهم $#
  .[قائهم الستغالل قوة عملهم    
# واحتقارهم [اعتsارهم اد�# منه - 9 Oالس�ان االصلي Zع # Oة تعا�� المستوطن�رجات  د  خاص

� والحضاري حسب زعمهم عدة � سلم التطور البيولو¡.
#$.  

# المطتو مسخاص�ة عداء ال  - 10 Oطن �
ل  غالاست لق لس�ان المح�ط االقل��� ان وجد، طمعا $#

 �
� مجاله الجغرا$#

�ة، وللتوسع $# ;<bة وقوة عمله ال�ع�ثرواته الطب.  
� رعت عمل� - 11 _̀   ات ا=شائها وأوجدت لها خاص�ة تsع�ة ال¸�انات االس��طان�ة لدولها االم ال

وط ;�  .التحول ا� ك�انات س�اس�ة  
اك ا- 12 # االسستلم خاص�ة اش�_ Oة فك��ة ~س�ندا� تح��وطن�rب �

# جميع ا $# Oفتعمار� 
مفاه�م و�ر والمعتقدات الديr�ة، واستحضار اساط� تار�خ�ة قد�مة م��فة، وتز  النصوص

�را للس�طرة عZ وسوسيولوج�ة ل�ش{�ه الو�� [حق�قتها، ،ةعلم�ة، بيولوج� الس�ان    وت�.
 # Oورة تحت موا[ادتهم عند  االصلي لالد�ان حينا   [ة وخادعة تد�� التbش� اذ /  سم�اتال�#

 ;<rخرالحضارة حينا ا  ول.  
  التار�خ�ة الحديثة لعمل�ات =شوء وتف�د المعرفة العلم�ة المستخرجة من التجارب            

 الورو��ة خارج قارتها من ح�ث نتائجها النهائ�ة عZوتطورال¸�انات االس��طان�ة االستعمار�ة ا
# ال Oقاالس�ان االصلي�طان [ال�الجزائر وانغوال  –س�ثناء الفاشل منها م االس� �

امبيق، وز وم $#
# - وكيr�ا واوغندا وتو=س Oلهما ثالث ال  أنها عرفت نمط:  

  : النمط االول
لذي ندعوە اصطال¡� ا ب  وهو ما تنطبق عل�ه /ل الخصائص الواردة اعالە، وا         

� االست “االستعمار 
” ل¸ون المساالس��طا�# # طنتو غال�� O مع الس� � ان  اضطروا للتعا�ش الrس̀.

# الذينقاوموا fش Oقاء االصليsال Zحضارتهم وا|وا ع جاعة عمل�ات تصفيتهم الجسد�ة وتدم�
# قدارتكزت عZفوق ارضوطنهم.اال ان ص�غة التعا�ش  Oالطرف # Oاستمرت ب � _̀   قاعدة س�طرة ال

# واستغاللهم لالرض وللس�ان Oمعا   المستوطن # Oت هذە القاعدة مصدر ا  �لش وقد  ، االصلي
� ا لrشوء

� المواقف بالتsاين ومن ثم االختالف $#
# الذينلمصالح و�التا�� $# Oجماعة المستوطن # O  

# مجتمع الس Oاسة واالقتصاد�ة من جهة،و��الس # Oحوا �مل¸ون رأس المال والسلطتsاناص�  
# المجردين منها والمقت�ة مل¸يتهم Oق  االصلي Zج منلهم المأجورة  وة عمعZهة اخرى، وع  

وط ا [عالق  الرغم من ان هذا  ة والس�اس�ة،  ات عدم المساواة االقتصاد�التعا�ش /ان م>;
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̀# االجتماع�ة لهذا النمط قد واصلت تطورها  و�تطبيق # والفصل العن�ي، اال ان الب   نظم التمي�
، ح�ث اخذ المستوطنون [االندمالتد �Ì�نحو الوضع الطب � Ù ا فش اجر��. ء ش̀ �Ûsمع   ا ¥ئال

،ون��جة لهذا االندماج الطو�� وما رافق  الس�ان # Oك اصبح التناقض   ع�ش ه مناالصلي مش�_
� المصالح  االسا	� 

̀# االجتماع�ة الجد�دة يrبع من عالقات االختالف $# � هذە الب
#$   �Ïمال # Oب

# مال�Ï قوة العمل المأجور المنتج لفائض الق االنتاج من وسائل Oمةجهة و��مة “الق�ة”الزائد   
، هذا اخرى، [عد ان /ان يrبع من اختالف االصول االثr�ة وا جهةن م # Oة ل'الالطرف�لعرق

̀# الفوق�ة، /االف�ار  [االضافة ا�   [قاء ال¸ث� من الرس{�ات السا[قة وخاصة ما يتعلق منها [الب
، �ةي االصول االس��طاناالجتماع�ة والمفاه�م الس�اس�ة والتك{�ن النف�Ü لذو  والعادات والق�م

# والس�ان االصل و�تجسد هذا الش�ل Oالمستوطن # Oب � � تقطن  االندما¡. _̀ � الشعوب ال
#$ # Oي

� انغوال وموزامبيق،  ���ا حال�ا [لدان ام
، وكذلك $# � .̀ الجن{��ة والوسÛ، ومنطقة الsحر ال'ار�

# العن�ي،  اف��ق�ا  وس�ان جنوب اما [الrسsة لحالة [عد االطاحة مؤخر ا بنظام الفصل والتمي�
#  رود�س�ا الجن{��ة سابق ا ” فما زالت ~شهد توترات عرق  ابويمsز� Oب ا|ار المستوطنbسf ة�

 # Oازاتهم االقتصاد�ة المتمثلة  االورو�ي�االحتفاظ [امت Zا ” ع�ا وام��ك�اورو� # Oض “المدعوم�الب
� مل¸يتهم

عي ل $# # عZ الرغم من  مزارع ومناجم ما زال �عمل فيها  اصحاب الsالد ال>; O
 .ةبنظام ا�ان سم�ث العن�ي السابقاحطاال 

 �
S{النمط الثا :  

” ل¸ون  نو         � االحال��
دعوە عZ سJ�ل االصطالح ا�ض ا ب “االستعمار االس��طا�#

# قد  Oاب يتعذر لضيق الم�ان ذكرها” [عد ال المستوطنsم تمكنوا “الس�اقال Zطرة ع�س
 # Oطان من ا[ادة س�انهااالصلي�حضا االس� � ا والحلول م�انهم، /ما   همرتجسدي ا وتدم�

Ùنها�
�   حدث للهنود الحمر ف�ما �عرف

#$ # Oائل الس�ان االصليsة ولق�اليوم [الوال�ات المتحدة االم��ك
ال�ا ونيوزلندە، و/ما  � [ال  كندا واس�_

#$ # Oالحالي # Oان المستوطن�ث اخ�ج �عمل ك�ح ، # Oدنا فلسط
� شعبنا منها، �̀ #  [العنف ثل % من مساحتها وما تÆs_ من شعبنا �ح>;    93قوة المسلحة ع [الوان�_
� معازل عن��ةع 

� محم�اق>ا $#
� ام���ا الذين وضعوا $#

ت  Z غرار ما جرى للهنود الحمر $#
 # Oالمستوطن Zسهلت ع  # #Oش�ل مقæة و�ة ال�.ا[ادتهم النهائ�فقد اصدرت الجمع  �

�ع�ة $# ;<
� عام  

ا الجد�دة $# ليr�ا عن /ل قطعة     40درها م�افأة مال�ةق قانونا [دفع   1703انجل�_ جنيها اس�_
� عام  لهنديمن جلدة رأس مسلوخه مع شعرها 

ئة ز�د مقدار الم�افأة، ا� م 1774احمر، و$#
، و�ــهذە الطرق من  100 � #̀ لي

#  جن�ه اس�_ Oمن  اال[ادة المنظمة تقلصت اعداد الس�ان االصلي 
ة � ام���ا الشمال�ة من ع>;

#  الهنود الحمر $# Oامل لحضارتهم  ع م الف سا�ن 200  ا�مالي/ تدم�
ة � [دأت تعرف الزراعة قsل ع>; _̀ # لها،وقد عوض  ف عاال ال Oام من غزو المستوطن

الحمر المsادة [قوة عمل الزن{ج المستوردة من   المستوطنون االستعمار�ون قوة عمل الهنود 
� من   تعsادها ح�ث ارتفع متوسط ثمن العsد اف��ق�ا الس

_Æدا�ة القر   155االف��] �
ن  دوالر$#

� دوالرعام   ع>;  تاسعال
#Æدا�ة الهنود  عدد س�ان  . و�قدرالمؤرخون1860ا� ال] �

الحمر $#
� لsالدهم � االورو�.

#  الغزواالستعماري االس��طا�# Oمليون سا�ن، /ما �قدر لي{�ولد   80ا�  57ب
مستعمرات  الزن{ج االفارقة الذين وصلواا�  السنغال السابق عدد سنغور رئ�س جمهور�ة 

 # Oاال  االورو�ي # Oة ب�طان�علما [أن /ل محاولة ا� مليون 20- 10س� ، � لالمساك بواحد منهم   زن�.
ة افراد عZ اقل/ان  � /انت تحصل خالل   ا تقدير. هذ �موت حوا�� ع>; _̀ [االضافة للوف�ات ال

� زرائب حيوان�ة
̀#  عمل�ة نقلهم $# #  [مع Oة ب�ة االف��ق� ;<bاف الطاقة ال #   200 ا�  100است�#

ات االس��طان  الوال�ات المتحدة خاصة وتار�ــــخ جميع ك�ان ذلك �عت�. تار�ــــخول .”ا=سان"مليون 
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� المستعمرات االورو��ة ع
� جوهرە، تار�ــــخ ا[ادة الهنود الحمر، و/ل الشعوب االصل�ة  $#

امة هو$#
� تلك 

اله�منة  ال�ه التار�ــــخ الراهن للوال�ات المتحدة وهو تار�ــــخ   ا المستعمرات، مضاف المsادة $#
ذلك تخ��ب  عZ شعوب اس�ا واف��ق�اوام���ا الالت¥ن�ة وك عدوان العسكريالو  واالستغالل

  Zع �
Ù̀ وط الح�اة عل�ه د كوكبنا، وافسا التوازن البي ;�.  
S ل�س سوى تار	ــــخ �ما أن تار	ــــخ ال��ان                �Tفلسط �

Sf �
S{طا�Xتدم�� للشعب   االس

 �
S<عه  وحضارته وعدوان ع\ المح�ط الفلسطي	
	ا�a لهذا  �ملهاالقل��I لتط yنة الرا_� االم�

 .ال��ان
 �
S{طا�Xخصوص�ة ال��ان االس S �Tفلسط �

Sf �aاإلحال  :  
# /ل التك{�نات          Oك ب # االعتsار ما هو عام ومش�_ Oوانطالقا مما تقدم، اخذين [ع

�  االستعمار�ة، و  االس��طان�ة
/ل تك{�ن  االحالل�ة منها عZ وجه الخصوص، ولما هو منفرد $#

� كونه در و¦  عZ حدة،
� [الدنا المتمثله $#

#$ �
قاعدة طف�ل�ة ا�ا لخصوص�ة التك{�ن االس��طا�#

� حينه متقدمة لله�منة
 .العالم�ة، وظ�فتها تط{�ــــع المح�ط االقل��� للمركز المه�من $#

ط�ة ب            � لهذا التك{�ن وخصائص بrيته المتووع�ا منا للعالقة ال>;
#Æ�الدور الوظ # O �

مثلة $#
ورة خاص�ة الت قانغال حتم�ة � عل�ه ذلك [ال�#

#Æه وانعزاليتها، وما �ض�rة، وعدم  لك الب�ل�طف
�   عZ االنف�اك من التsع�ة لتلك المرا�ز.  القدرة

#Æ�ة لدورە الوظ�عته تلك وتلب�دا لطب�وتأ�
، ح�ث ا  1967عدوانه عام   نتائج واس�نادا ا� # Oان /ل فلسط�ه ال¸sخضعها  م الذي احتل [موج
�قارب   ج�شه وقوان¥نه، االمر الذي مكنه من االس��الء عZ ما  رة وس�ادةط�سل ارضا وشعsا 

�    من % 93
� شعبنا منها. وما تÆs_ منه �ح>; اليوم ق>ا $# �̀ �د ا��� من ثل االرض واست�مال ~>;

� القساوة، /الحد من  عن [عضها  منفصلةإثr�ة  )/انتونات(معازل
وط أمن�ة غا�ة $# ، وتخضع ل>;

  وجد، وعدم القدرة عZ تحص�ل وسائل الع�ش، ناه�ك عن [العمل انق  حاالحركة وااللت ح��ة
 التعرض لالعتقاالت واالغت�االت الممنهجة. /ما يواصل مصادرة االرض وتج��فها، وخلع

� مصادر الم�اە ومعابر 
  الحدود دخوال وخروجا. هذا [االضافةاالشجار وهدم البيوت والتح�م $#

# ا� ممارسة ا �  اإلثلفصل والتمي� � /ل جوانب الح�اة وابرزها بناء )اال[ارتها�د(  ̀#
  المتمظهرة $#

� الوقت الذي �شهد ف�ه عالمنا الراهن الغاء الحدود الجغراف�ةالف جدار 
� الذي �قام $_ #̀   صل اإلث

# الشعوب والد Oة ب�نفسهوالحواجز االقتصاد�ة والثقاف Zان ع�ول، االمر الذي يؤكد انغالق ال¸  
� وتطورەلحركة المجتمع  �س� [اتجاە معا�سه ون، و�sÞت حق�قة كلسهوت�

�   اال=سا�#
 .التار��#

وقد ت{ج ال¸�ان س�استه العدوان�ه هذە بتطبيق س�اسة الحصاراالقتصادي والتج{�ــــع،         
� اثJتت [دورها انها  إعالنه الرس�� عن ممارسة المحرقة عZ اه  وصوالا� _̀ � غزة هاشم ال

لنا $#
 .�دةاسته الناز�ة الجدس� اها المقاومة عZ[�ل قو  عص�ة

وط قدرة ال��ان ع\ الق�ام بوظ�فته  cdلرعاته : 
� منوطة   - القاعدة- واذا اضفنا ا� ما تقدم ان قدرة ال¸�ان          

#Æ�ام [دورە الوظ�الق Zع
�ا�� سا[قا، وان  برجحان ثمة  قوته عZ مجم{ع قوى مح�طه، ح�ث ضمن له ذلك الرا�� االم�.

� االفق تدل بوادر 
� المستقsل، [دء ا   اخذت تظهر $#

عZ ام�ان�ة عدم استمرار ذلك الرجحان $#
�   1982م ومرور ا [عدوان عام  1973ا�ت{�ر عام   [حرب

م وما تالە من عجز امام المقاومة $#
 # Oة ولبنان وا فلسط�قواهم الذات Zالعراق اعتمادا ع Zع # Oعدوان¥ت # Oضطراررعاته لخوض ح��

اك  وند  لل¸�ان الذياش�_ ;�̀# ف�ما [عد به��مة واضحة ومؤكدة امام المقاومة اللبنان�ة   مsا م
�   م2006عام

� قطاع غزة $#
 م 2012و 2008وعجزە ف�ما [عد أمام المقاومة $#
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� االقل��� لفرض ه�منة  و�ذلك تتأ�د [دا�ة الت�Øل التدر         
#Æ�ان الوظ�ل�س لدور ال¸ � .��

حما�ة نفسه، [دل�ل اضطرار هؤالء الرعاة الستحضار وعجزە عن   العسك��ه وحسب [ل رعاته
 قوات 

 .اليون�ف�ل الدول�ة ا� جنوب لبنان لحمايته ول�س لحما�ة لبنان [الطبع 
� تتعلق وقد [ات واضح ا االن انه من ا��� التناقضات حدة وت          _̀ � منطقتنا تلك ال

فاقما $#
# ت [مستقsل Oان وخاصة تأم�ال�اع مع ال¸sان قوته والذي  جد�د متطل # ات استمرار رجحان م�

� والتقدم االجتما�� واالقتصادي لدول اصبح ورة منع التطور العل�� والتكنولو¡. ط [ال�#   �ش�_
� تمكنها من

_̀ من   الدفاع عن مصالحها وتحررها  المح�ط االقل��� العاقة امتال�ها عنا| القوة ال
� ثم تأي�دە القوي¸�ان للمفااله�منة والس�طرة االجنJ�ة [دل�ل تدم� ال

للحرب   عل النووي العرا$_
� دمرت بrيته العلم�ة ونهsت ثروته الحضار�ة والنفط�ة. هذا 

_̀ [االضافة  العدوان�ة عZ العراق ال
�ة الم�شنجة لدرجة الجنون ضد ا � ا� مواقفه الهست�

نامج النووي السل�� االيرا�# وتهد�دە  ل�.
ە، وكذلك قصفه مؤخر   .لم�ة سور�ةا لمrشأة عالمعلن بتدم�

# عZ ضوء التج��ة والوقائع الملموسة، ان خطر ال¸�ان العن�ي ال �قت�          Oومن هنا ي�ب
Zع  ���ط االقل�وحدە، [ل �مس المصالح الجوه��ة لدول وشعوب المح � #̀   الشعب الفلسطي

# مصلحة  وتطلعاتها  Oا[ط الموضو�� ب الشعب  نحو التقدم والتحرر وهذا ما يؤسس لل�_
� الفل #̀ ورة تفك�ك بrيته   سطي � مواجهة خطر ال¸�ان، و|#

ومصالح شعوب ذلك المح�ط $#
� االقل��� لصالح قوى اله�منة العالم�ة االستعمار�ة

#Æ�العن��ة والغاء دورە الوظ. 
� منظومة تناقض 

Sf ات ع ناموقع ال��ان : 
� [الدنا ش�ل جزءا بrي{�ا           

#$ �
  الظواهر االستعمار�ة  من منظومة ومع ان ال¸�ان االس��طا�#

� المرحلة العل�ا من النظام
# جاء متأخر  زمان�ا $# Oفلسط �

  االس��طان�ة، اال ان =شوئه $#
� منطقة جغراف�ة حساسة ا

، ل�سد حاجة لوج�س��ه موضع�ة له $# ات�ج�ا االستعماري العال��   س�_
وة الطب�ع�ة، وهذا ما جعل ال¸ ة ال�� ة المساحة وفق� خصوص�ة �ان ي�سم [ول¸نها صغ�

� اعتمدت =شوء ا وتجد�د ا للذات وممارسة للوظ�فة، عZ رعا�ة  _̀ القاعدةالوظ�ف�ة الطف�ل�ة، ال
� حينه. و�خالف مناطق االس��طا وحما�ة

ن  و¦عالة مرا�ز اله�منة االستعمار�ة العالم�ة /ل $#
� /انت م��حة اقتصادي ا لسعتها من جهة والحتوائها عZ ثروات  االخرى _̀ وعة  طب�ع�ة متنال

� حد ذاتها لمرا�ز   من جهة
# م�ان تموضع ال¸�ان غ� م��حة $# Oاخرى، /انت وما زالت فلسط

ها وخاصة من مح�طها   [ل ان ال��ــح قد تأ�_ من موقعها  .اله�منة المسخر لجن�ه من غ�
� س�اسة ال¸�ان  وعZ . االقل��� 

 ضوء ما تقدم =ستطيع معرفة الخطورة الحق�ق�ة ال'امنة $#
� الضح�ة االو�  مت ا[عة منالن #̀ � وانغالقه ووظ�فته ل�س فقط عZ الشعب الفلسطي #̀ ە اإلث # ي�

وعZ شعوب المح�ط االقل��� الضح�ة الثان�ة، [ل تمتد هذە الخطورة لتصل ا�  لهذە الس�اسة
�  ال¸ون� دائرة الس�اسة

ة، ح�ث يرتsط ال¸�ان ب�sع�ة مطلقة أل��� القوى عدوان�ة وهمج�ة $#
�ال�ة االم��ك�ة ورأس مالها المعولم وح��ة سوقها المتوحشة  مال  لمعا| عالمنا ا � االم�.

تمثلة $#
� تلتهم _̀ ات شعوب اس�ا واف��ق�ا وام���ا الجن{��ة ال   .خ�

� [دأت جرائمها [ا[ادة الهنود          _̀ الحمر واستمرت [عبود�ة واضطهاد الزن{ج  ام���ا هذە ال
� ام���ا الالتr�ة عZ شا�لة سوموزا و�ات�ستا   ة��� دم{�وتأي�دها للدكتاتور�ات األ  األفارقة

#$
، �

� اف��ق�ا، وماركو  و�¥نو	;
�    سوم{�وتو $#

� اندون�س�ا، والشاە البهلوي $#
# وسوهارتو $# Oالفليب �

#$
�ن  .. ايران، هم ال¸ث� �  150000قت�ل و   200000/ما ان ا[ادة  ،وغ�

  ج��ــــح اصابتهم دائمة $#
وش�ما وناجازا�Ö [ال�ا[ان.   � مدينة 200000  /ما حرقته�

# [القنا[ل الفوسفور�ة $# Oمن المدني 
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ر. أما عدوانها عZ شعب الفي�نام فقد ا[اد   # قت�ل ما عدا  4درزدن [ألمان�ا دون م�. Oالجر¡   مالي
. /ما أ[ادت أ��� من  # O200000والمعوق  �

� ام���ا الجن{��ة ومئات االالف $#
#   ا=سان $# Oلب�الف

 .ن ودعمت الثورات المضادة [المال والسالحتاوافغا=س وام���ا الوسÛ والعراق 
اما عن تأي�دها لجرائم ال¸�ان [المال والسالح والصوار�ــــخ والطائرات، وحمايته من            

 �
� من شعبنا وامتنا مجلس االمن [استعمالها لحق النقض ف�Ò مع العق{�ة $#

روفة للقا«� والدا�#
 .اصدقائنا فال دا�� لتفص�ل ذلك ومن /ل

ل�س هذا سوى غ�ض من ف�ض، فخطر ام���ا راع�ة ال¸�ان ونظامها المتوحش ال ينح� و         
 �
وط الح�اة [�ليتها سواء تعلق االمر   $# ;�الحاقها االذى [اال=سان، [ل ا~سع ل�شمل افساد 

� عZ  او [الحي [اال=سان Ù̀ وان او [النsات عZ حد سواء، وذلك من جراء اخاللها [التوازن البي
� االكوكبنا    سطح

�  ، ر«#
_̀ /ا تمتنع عن توقيع المعاهدات ال   م�اها و�اfسة وما تحتها، فما زالت ام�

� تهت�ك طsقة االوزون الواق�ة من  
تحد من االحتsاس الحراري وانsعاث الغازات المسsJة $#

/اتها ومرا�مة رأس مالها المعولمخطراشعة الشمس، و  ;�# لنا   .ذلك حفاظا عZ ار�اح  Oوهكذا ي�ب
اوة   انوقع ال¸�م � م ركب تناقضات ع�نا كذ�ل تابع أل��� الوحوش |#

ومعاداة لال=سان   $#
�طان�ة االستعمار�ة وخ�ج اطور�ة ال�. � رحم االم�.

من احشائها ورضع  وللح�اة. فsعد ان تك و ن $#
#  من حليبها، وترع�ع Oب اف�ار روادها المستوطن � كنف انتدابها و~>;

� مستعمراتها، الذين   $#
#$

ء خل�فتها   بوا لتمدين الشعوب الهمج�ة هناك، انتقل بناة ال¸�انذه ا [أنهم زعمو  �
#Æ] ل�ستظلوا

 �âمنتها، الوحش االم���وور�ث ه.  
# فكرا و          Oالسا[ق # Oة المستوطن ممارسة، [ل وعZ الصع�د الفكري لم �شذوا عن مس�
� تزو�ر التار�ــــخ واستحضار اسخف االساط� الخ�ال�ة اقتفوا 

 وتح��ف ال¸تب ، القد�مة اثرهم $#
� استعsاد الشعوب االصل�ة ونهب

# فيها لتحم�ل االلهة وزر جرائمهم $# Oالسماو�ة متالعب  
اتها وتدم� حضارتها. /ما ا=شأوا منظومة من المفاه�م والمقوالت المجردة عن س�اقها    خ�

، واضفوا عليها طابع القدس�ة والصالح�ة ل'ل زمان وم�ان منعا للعقل �
  ها،شتمن مناق  التار��#

 . وا[عاد للو�� عن فهم كنه افعالهم. و�موجب ذلك انقلsت الحقائق رأسا عZ عقب
 : ت2	�ف الو_� ي^دأ ب°براز األسطوري و¯خفاء الواق®� 

�ن [األد�ان السماو�ة، و           ;<bة وحضارتها  فأصبح الغزاة م�الشعوب األصل أصبح تدم�
# ارضا فارغة [ال شعب، تrتظر قدوم  سناالف ال تمدين وأصsحت أرضهم المسكونة منذ  عمل�ة O
اخر ال ارض له، �متلك وعد ا إله�ا قsل�ا ل�ق�م وطنه القو�� فوق ر�وعها. و�ذلك اصبح   شعب
# شعب هللا المختار، واص الغزاة Oالدنا فلسط] �

sحت ارضنا المحتلة [قوة  المستعمرون $#
# ن الفالحموعودة،واصsحت عمل�ات ن�ع االرض عنوة م السالح ارضا  O    ومنعهم من العمل
# م�انهم عليها، ل�ست سوى تطبيق ا لوعد ال�Ò   خارجها،واحالل  فيهاوطردهم Oالمستوطن
# تعÛ اسماء   .اسمه الته{�د Oللمستوطن �	ا�م االجتما�� والس�حت اش�ال التنظsواص

� تتطابق  ر�ة الهوت�ة ال اسطو  _̀  معه، وال عالقة لها [أسلوب انتاجهم وعالقتهم االجتماع�ة ال
] � _̀ �ق�مون عليها، [ل =سsة السم اسطوري قد�م هو ا�ائ�ل، ذلك النعت الذي   اسم االرض ال

طsقا للراو�ة االسطور�ة، /ما فعل مستوطنوا قارة ام���ا الجن{��ة، الذين  اطلق عZ �عقوب
� اف��ق�ا  يها نعتاطلقوا عل

عندما    الالت¥ن�ة =سsة ا� د�انتهم، و/ما فعل مستوطنوا زمsابوي $#
� تولت اقامة االستعمار    قوا اسم رود�س�ا طلا _̀ �طان�ة ال كة ال�. عليها، =سsة ا� مدير ال>;

� فيها س�س�ل
 .رودس االس��طا�#
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� الذي اع�Û ل¸�ان الم        
# هو جزء من  ونالحظ هنا ان االسم االسطوري الالهو�_ Oستوطن

� االس��ط للو�� هدفه |ف االن�sاە عن عمل�ة االستعمار ل تضل� عمل�ة
 واخفائها [�املها  ا�#

 � _̀ � الذي [دأ  وال
_Æ�ب تار�ــــخ االرض الحق�دأ بتغيsة اال[عاد ت�ب ثالث�ة تغي�الواقع عمل �

تتضمن $#
#  مع Oدأ مع التوراة ثم  وجود ال¸نعانيsداله بتار�ــــخ اخر يsب اسم  عليها واس��تقل ا� تغيrي

# تrلتوراة و االص�Z [اعطائها اسما اسطور�ا الهوت�ا مرجعيته ا االرض Oب الس�ان االصلي�بتغي �Òت  
# قsلو  عن Oد ا لقبول تغي¥بهم   �� المستوطن�ت ارض [ال شعب تمه قدومهم اليها ح�ث اعت�.

 �
ما يتضمن هذا االسم  الممارسة بواسطة اال[ادة والتهج� خالل عمل�ة تك{�نهم فيها. /  عنها $#

او تعا�ش � ذلك التعا�ش  مع الغ�  طا[عااستات�ك�ا ثابتا مقاوما ألي حركة او تغي�
  عليها،الن $#

  �
� الو�� النظري،و$#

مصدرالخطر عل�ه طsقا السطورة معاداة السام�ة. و�ذلك �جري التأس�س $#
، واالستعsاد لمن استطاع   �

#̀ # والفصل اإلث   الصمود والsقاء منالممارسة القامة نظام التمي�
 # Oاالصلي # Oة االستعم.س�ان فلسط�طار االس�ولذلك نعلن ان اخفاء عمل�االحال�� وراء   �

ا�#
 �
#$ � #̀ # ورعاتهم تجاە شعبنا ومح�طنا    �افطة اليهود�ة تع Oل /ل جرائم المستوطن�قة تحم�الحق

 � _̀ وع االستعماري للد�انة اليهود�ة ال ها براء من هذا الم>;  .نعت�.
� منطقتنا و/انت اجزاءا مت�املة من مكونل          

ات  قد =شأت الد�انات السماو�ة الثالث $#
 ة الح�ا

� لم تعرف ال�اعات الديr�ة والمذهب�ة اال خالل الغزوات _̀   الروح�ة لشعوب منطقتنا، ال
� الد�انات الثالث من

_Æمر التار�ــــخ. لقد عاش معتن Zة و�تح��ض من القوى الغاز�ة ع�Jاالجن 
Zشقيها  شع{�نا عf ة�مر التار�ــــخ وت�املت معتقداتهم مع [عضها، واغنت الحضارة اال=سان  

 .و¡� لر لمادي واا
# الد�انة            Oادهم و�sة ن�ع ارض من اصحابها وا[ادتهم واستع�طان كعمل�االس� # Oب #  اننا نم�

# الb>; [عضهم Oمعتنقيها وخالقهم من جهة، و� # Oم العالقة ب�عض  اليهود�ة /معتقد لتنظsب
ك ا من ام المتsادل والع�ش المش�_ ال   حنالمن. ونجهة اخرى عZ اسس من العدالة واالح�_

# يهود العالم، فهناك من �ع�ش منهم ح�اته الخاصة و�تعا�ش fسالم مع ابناء   نماثل Oا ب�اس�س
# والتمايز والحقد وال¸راه�ة. ونحن  مجتمعه،و�مارس معتقداته واسلوب ح�اته [ع�دا عن التمي�

وع االس  نعرف ان � توظ�ف الدين اليهودي لتحقيق الم>;
تعماري  المش�لة اليهود�ة ت�من $#

،ال ا �
�طان�ا، ووصوال   س��طا�# � العالم, [دءا بنا[ليون مرورا ب�.

لصالح قوى اله�منة والس�طرة $#
 .المتحدة االم��ك�ة للوال�ات

# فهذە  اننا نعلن عدم وجود مش�لة [الrسsة لنا اسمها المش�لة ال         Oفلسط �
يهود�ة $#

�  المش�لة =شأت #̀ � /انت تع _̀ � اورو�ا الرأسمال�ة، وال
# الخ�ار  $# Oب  �

# العزلة $# Oاالندماج و� 
� [الدنا، ولذلك ل�س المطروح عندنا  المجتمعات

االورو��ة. ولم تظهر هذە المش�لة يوما ما $#
جذر�ا هو مش�لة  يهود�ة، [ل ان المطروح امامنا والذي يتطلب حال ��عا و  حال لمش�لة

� تأخذ  _̀ ، وال # Oلدنا فلسط] �
� االحال�� $#

ة الوظ�ف�ة لله�منة  عد ش�ل القا االستعماراالس��طا�#
Zة ع�Jة االجن�ال� ، و~ش�ل بؤرةللتوتر الدو�� [ح�م ارتsاطها [الس�اسة االم�.  . مح�طنا االقل���

 : حل المشا±ل يتطلب إزالة أس^اب �شوئها 
� اال=سان ~ستخ�ج من واقعهم الموضو�� المتحرك ول�س  ولما /انت الحلول لم          #̀ شا�ل ب

� رؤوسهم المتحجرة. وح�ث ان واقع القض�ة �ااط� الخاالوهام واالس من
ل�ة الثابتة $#

�   الفلسطيr�ة #̀ � احال�� اتجاە الشعب الفلسطي
الراهن يتكون من وجود استعمار اس��طا�#

�ال�ة عZ المح�ط   � وقاعدة وظ�ف�ةلله�منة االم�.
، و�ؤرة للتوتر والحروب العدوان�ة $# االقل���
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# االنتداب�ة ن  ا ان ك�او�م .الراهنة الس�اسة الدول�ة Oل فلسط/ Zطر ع�اصبح �س # Oالمستوطن
� المعازل فيها منذ   ارضا وس�انا و�ق�م عليها 

#̀ � و�ستعsد قوة عمل سا�
#̀ # إث نظام فصل وتمي�

# ارضا  طب�عة ال¸�ان الم�سق  ونظر ا ل¸ون . م1967عام   Oفته قد وضعت /ل فلسط�ة مع وظ
� دوامةمتواصلة 

�  وب من الحر وس�انا ومح�طا اقل�م�ا $#
المدمرة والمجازر الدم{�ة ال[قائها $#

وح�ث تعارضت هذە الطب�عة مع جميع الحلول المؤد�ة    حالة التsع�ة الخارج�ة المطلقة،
وعة ا� اصحابها، � مقدمتها عودة الالجئ لعودة الحقوق الم>;

# ا� د�ارهم. و$# O  نافرXوح�ث ت
ك اآلمن لجميع وط الع�ش المش�8 cd مع  S �Tان فلسطQم الدعوة   حونك�ف ت¨�(سQألنفس

 S �Tك والتعاون  مع قطعان المستوطن   واقامة االسس سالم عادل WW)ال 	حة للع�ش المش�8
�ا 0دKال  وشامل يؤمن ومة و¥سمون المقا(عن ال�راه�ة واالقتتال لشعوب منطقتنا تعاونا مش�8

S صفة بؤرة التوتر الدوWW   �a)ب "االقتتال"( �Tع عن فلسطS S�	ة االو، هذا من الناحو��. 
� استوطنوها لم تكن           _̀ # [الملموس خالل قرن ونصف ان ارضنا ال Oت للمستوطنbث ث�وح

“[الشعب” ول�ست خال�ه من الس�ان /ما اوهمتهم الصهيون�ة وصانعوها /ما ان وجودهم عليها  
� هاجروا منها، وان رسما ب�ان�ا لح ا���  ل�س _̀ ركة  امنا لهم من وجودهم السابق عZ االرض ال

عZ ارضنا يsÞت [القطع ان ما ينمو [الrسsة لهم هو قلة األمن ول�س الم��د منه، وذلك   همامن
 fسbب

الطب�عة العدوان�ة لوجودهم عZ شعبنا المدف{ع [ح�م غ��زة حب الsقاء للدفاع عن وجودە  
 فوق
ن  و�ما ا.وطنه االمر الذي �ش�ل اساسا موضوع�ا لتصاعد مقاومته ول�س ا� هبوطها ارض

# جعلت منهم اداةتك ط��قة Oالضطهاد شعبنا لذلك انط^قت عليهم {�ن تجمع المستوطن 
ة تح
	ل الصفة ( ان شع^ا Kضطهد شع^ا اخر ال Kمكن ان Kكون هو نفسه حرا المقولة الشه��

 S<اضطهاد 0مع aنا ا اضطهادم لشعبانه ال مانع من 0قائهم ع\ أرضنا إذا أوقفو   من احتالل إ
# ان الفشل الذي اصاب    لتحفظ عZع ام    >S )وعاملونا 0الحس Oلمة “الشعب” هنا. ومالحظ/

حت لمعالجة القض�ة � اق�_ _̀ الفلسطيr�ة ومتفرعاتها تعود ا� اقتصارها عZ نتائج  /ل الحلول ال
� طب�عة بrيته ووظ�فتها  الحق�ق�ة س�اسات ال¸�ان وتجاهلها لألسsاب

المولدة لها المتمثلة $#
� ا الفلسو�عالقاتها مع شعبن #̀  .و�مرا�ز اله�منة العالم�ة  ومح�طه االقل��� طي

# قد أوصلوا س�ان           Oالي� � ورعاته االم�.
لذلك نعلن ان ال¸�ان االستعماري االس��طا�#

 # Oفلسط 
# وشعوب مح�طه  Oمنهم والمستوطن # Oلغت التناقضاتاألصلي] �

 م االقل��� ا� منعطف تار��#
� لمرجة من التعارض د التناح��ة ف�ه 

ضمن  د ¥سمح بتعاkشها مع 0عضها ال^عض تع ال>8
 الوحدة 
  شع^Qمعقوق ل  (أي اال ع\ اساس التدم�� المت^ادل واالنتحار الجما_� الحاصل يوم�ا القائمة 

وتطلقون عل�ه صفة  "نتحار الجما_� لالحتالل 0مسI "اال  هذا الذي ¥سمون ف�ه مقاومته
S القتل �Tالمستوطن S �T!ارقون)المأيها ة  الوحدة القائمة ب´نه و 

# ومح�طهم االقل���           Oاة س�ان فلسط�ح Zلقد اصبح الوضع الراهن من الخطورة ع
� الرمال، ح�ث �متلك ال¸�ان جميع انواع   [م�ان لم

�عد �سمح لهم [مواصلة دفن الرؤوس $#
ورة ا� محاوالت امتالك نفس االسلحةاسلحة ا   لدمارالشامل االمرالذي �دفع ضحا�اە [ال�#

وجودهم فوق ارض اوطانهم واستعادة حقوقهم ودفع عجلة تطور مجتمعاتهم ا�   عن  للدفاع
�  االمام التحاقا  #̀ � تطورها االجتما�� والعل�� واالقتصادي والتق

�ة الم�سارعة $# ;<bة ال     .[مس�
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S مواصلة الس�� ع\ ط�	ق  ار�ــــخ �ضع شع{�نا اليوم امام ان الت           �Tورة االخت�ار ب S%
# المت^ادل 0ما Kعن�ه من انتحار جما_� مل الشا �� التدم Oق  و�	نا نحو ط� تح
	ل وجهة س��

كة والمستق^ل اآلمن لنا جم�عا   ع\ المقاومة   الح�اةالمش�8
s
 %	حا

s
(أل�ست هذە التفافا

� ودعوة ملغومة لوقفها  0التع
S{ش اإل�ساkما ان مصلحتنا الجماع�ة تفرض  اآلمن؟؟؟) ا�

(أل�ست هذە دعوة %	حة لتق2	م   ت الال�سان�ةقاذە العالعلينا واجب التخلصمن ه
� ورثناها عن الحقsة  القض�ة من قض�ة احتالل وطن إa قض�ة مجرد إ�سان�ة...؟؟؟) 

_̀ ال
� م��لة التار�ــــخ،ح�ث تتعفن هنالك

# والعبود�ة  االستعمار�ة والقائها $# ال¸ث� من عالقات التمي�
� مزارع

# االمست السا[قة لالفارقة السود $# Oوطن�ة لب�ة والجن{��ام���ا الشمال �
#$ # Oض االورو�ي

 � _̀ ال�ا    والوسÛ، وعالقة اال[ادة ال � اس�_
فرضها المستوطنون عZ الشعوب االصل�ة $#

والفصل العن�ي “اال[ارته # ، وعالقات التمي� # _Oا، والعالقات  واألم��كي�ي�جنوب اف��ق �
ا�د” $#

Zفرضها هتلر ع � _̀ ق�ة شعوب اورو�ا ا الناز�ة ال وسÛ والغ���ة خالل ح��ه العدوان�ة والل>;
� حصدت ارواح ما �قارب _̀ � وعسكري ال

# مد�# Oمليون ا=سان ب # Oة   .خمس�نعم انها لمسؤول
فة لمواطن¥نا ولشعوب المنط  � نفس الوقت م>;

�   قةعظ�مة وشاقة ول¸نها $#
فاء $# ول'ل ال>;

� التخلص مما فرضه 
�العلينا اال  العالم الذين �ساهمون معنا $# عالقات  من   وخدمهم يونم�.

S واالحالل يتمحور �ل المضمون حول العالقة الثنائ�ة األ�سان�ة و	نأى ( اال0ادة والتمي��
ء "احتالل �

c� ل واضح عن الجوهر األساس الذي هو إوً¶ وق^ل �لQادة  وطن �امل و¯0 ·ش
  .لخدمة مصالحهم األنان�ة ")شعب  

S التار	خ�ة،         �Tان فلسطQوط فنائنا وم بون اليمطالنحن س cd دينا جماع�اK0ان نهدم 0ا
وط 0قائنا الجما_� ع\ ق�د الح�اة �Qل متQامل ومXساو   الجما_�  cd ونق�م ع\ انقاضها

� المت^ادل 0ع�د ا عن الفصل
Sالعن ي والن� S (أول�س هذا هو ب�ت  .لالخر واالنفصال والتمي��

� �ل هذا اللف والدوران وصوً¶ إa هذا ال
Sf إدانة واضحة لشعبنا  ج�ههدف وتو القص�د

� وتحم�له مسؤول�ة ما Kجري ومطال^ة %	حة 0الفم المآلن أن يتوقف شعبنا عن 
S<الفلسطي 

� اآلخر " مقاومة االحتالل بتعب�� تحاK\� سميتموە 0ـ
Sرفض و   مقاومةأي أن يتوقف عن  "ن�

� أطفاله وهاد�� شجرە وحجرە ومحت\� وطنه.....؟؟؟؟؟) 
8fقتلته وحار 

ورة نsذ االعتقاد الزائف  علملقد            تنا تج��ة ال�اع الدا�� خالل قرن من الزمن |#
وعة مع [قاء البr�ة  [ام�ان�ةالوصول ا� حلول عادلة ومنصفة لجميع ذوي الحقوق الم>;

 � _̀ �  اصsحت قد�مة ل�   الحال�ة ال _̀ # التار�خ�ة ومح�طها، ال Oارض فلسط Zاع المتناقضات ع
� الستعمار اعمل�ة االس  تمخضت عن

  .��طا�#
ورة تجاوز القدKم الذي شاخ وهرم          S% كة تفرض علينا � الح�اة المش�8

Sf ان مصلحتنا
aتقدم اواهل�ة لخلق عالقات ا�سان�ة لنا جم�عا  وو ºد ا��Kمولود جد aزمانه واالنتقال ا 

 WWWWWWWWW)(.كون �ما نK بواسطته مستق^ال �
S<ك نب وع مستق^\� ل�فاح مش�8 cصنعه  انه م�

كة، انه تغي�� جذري ول�س اصالح سط �   أKدينا وعقولنا ن 0نح لمصلحتنا الجماع�ة المش�8
ىء  لب��ة ال اع الموروثة � لمسار ( عن القدKم المه�8

S{محمود  أل�س هذا هو الوجه الثا
 عفا عل�ه الزمن الذي اعتال^ا½س ع^اس 

s
 0ال�ا

s
�y مقاومة االحتالل  0البندق�ة و!النضال أمرا

 WWWWWW(WWW خ�ة تؤكد ان لحقفا	التار S �Tانها اليوم  ائق الملموسة الراهنة ع\ ارض فلسطQس
 S �Tاصلي  S �Tمساواة  وانقالب  (أي دوس    ومستوطن aــــخ هذا الذي تدعون ف�ه إ	ع\ التار

S 0أصحاب األرض التار	خ �T؟؟)المستوطن.. S �Tي   �
Sf لون �ال واحد ا من ح�ث مصلحتهمQشk

ء 0عمق خطورة هذا الدس الخط�� المغلف 0التالعب  ارىمعن القليت(  ال^قاء ع\ ق�د الح�اة،
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� التار	ــــخ النضا�a ألي من شعوب المعمورة)  ،0األلفاظ
Sf من ذلك غ�� المسبوقة   وال �غ�

العن�يكون النظام الس�ا	� واالقتصادي واالجتما�� فيها  # وس�طرة   �قوم عZ الفصل والتمي�
# عZ ارضها وشعبها اال  Oان المستوطن�ال ك �Zفلسطص � #̀  .ي

� التناقض             
# مصالح وحقوق طر$# Oب �

ان عدم التجا=س الذي اقامه ال¸�ان االس��طا�#
S ول�س  جرفهم نحو االنتحار الجما�� الذي يتوجب   االسا	� قد  �Tق�ة عالقة الطرف وقفه ب�8

� المت^ادل ب´نهما ائها ع�y 0انه
Sالن�(WWWWW) . ل  ان افضوتعلمنا احداث التار�ــــخ وتجارب األمم

الحروب والتدم� المتsادل هو الغاء الواقع الذي �فرز تلك الحروب   طرق للتخلص من ال
# فان هذا الواقع    و�تطلب استمرار ذلك Oارض فلسط Zحالتنا نحن ع �

التدم� المتsادل. و$#
� بr�ة ال¸�ان االستعمار�ة االس��طان�ة االحالل�ة ضد شعبنا    الغاءە الذي يتطلب منا 

يتمثل $#
� تفك�ك تلك البr�ة المغلقة   من�ة عZاله�ظ�فته وو 

، فالحل الجذري ��من $# مح�طنا االقل���
ال�ة،وما عدى ذلك س�Æs_  واس�sدالها بJن�ة منفتحة ا���  تقدما وا=سان�ة وعد�مة الوظ�فة االم�.

المتsادل قائمة مع ام�انات اسsاب الحروب تصاعدها حينا وهبوطها حينا اخر طالما   والتدم�
� ها ضت جذور [ق�

فتفك�ك بr�ة ال¸�ان وما ي�sعه من  .اعماق بr�ة الواقع الذي يتضمنها ار�ة $#
# طب�عة بr�ة ال¸�ان Oب �á

ورة إلغاء عالقة التالزم ال>; ووظ�فته هو مفتاح الحل العادل   |#
 �
ق االوسط [اللغة الد[لوماس�ة للدول والدائم لل�اع $# �ة ة الفلسطيrـــــــوالحل العادل للقض� ال>;

 .كة التحرر والوحدة الع���ةة حر [لغ
: االو� عالقة           # Oاساس¥ت # Oتتكون من عالقت ;<bة لل�اة االجتماع�ان ادرا�نا ل¸ون الح

“عالقة الناس بsعضهم”، دفعتنا  [الطب�عة “االرض” والثان�ة عالقة اال=سان [اال=سان  اال=سان
 �
حة للقض�ة الفلسطيr�ة  للتدقيق $# �  الحلول المق�_ _̀ وما تزال موضوعا للمفاوضات   /انتوال

أي عالقة  ) عالقة اال=سان [الطب�عة( العالقة الPم�ة للناس انها تركزعZ العبÞ�ة فوجدنا 
عالقة  ضهم الsعض أي  بsع عالقة الناس ال��ف�ة  و=سsة تمل¸هم لها وتهمل اال=سان [االرض

# ومح�طها وتجعلها خ االخر،عZ اال�سان 0اال�سان Oالمطروحة و�التا��  حلولارج ال ارض فلسط
�   .المفاوضات خارج

# ال'م وال¸�ف $# Oوري ب ا[ط ال�# ونحن اذ ننطلق من وعينا العل�� لل�_
 � هذا ال¸ون الذي نحن جزء     حركة تطور وتغ�

�ائ�ة واالجتماع�ة $# # ̀# الف� عضوي  منه نؤكد  الب
�  ا|ارنا عZ ان 

Sf �
Sإلغاء �\�    ولم اال المقا يتضمن الحل لقض´تنا الوطن�ة، الجانب ال���)

� ب¥نهما، وذلك [الغاء   ا� جوار الجانب ال'�� وعدم WWW)... . للوطن
#Æالقبول [أي فصل تعس

Zاال=سان واال=سان ع # Oف القد�م للعالقة ب�ال¸   # Oة أي ب�التار�خ # Oالس�ان  ارض فلسط
، # Oوالس�ان المهاج��ن المستوطن # Oاالصلي # Oيrف المتمثل الفلسطي�ا ذلك ال¸ �

ات  لعالق$#
� تقوم   االستعمار�ة االس��طان�ة االحالل�ة وعالقات الفصل وا=شاء _̀ ال¸�ف الجد�د للعالقة ال
  .�ال�ةمن التsع�ة لله�منة االم�.  عZ المشاركة الحرة والمساواة واالتحاد وصوال ا� االنف�اك

  : مQمن الحل العادل الراهن لقض´تنا 
          �rالجذري لب ورة التغي� � اصsحت قد�مة ل�ست ول�دة رغsة هذا المفكر  اع اة ال� ف�# _̀ ل

ا عن حاجة تولدها حركة مقنونة   او  ذاك او تحقيق ا المن�ة أناس ذوي نوا�ا حسنة [ل تعب�
 ل�اع 

ات النوع�ة االنتقال منالمتناقضات ضمن وحدة [ات فيها  ا±مات الPم�ة اa التغ��  حتم�ة ال�8
(تأ��د ع\    ،والدخول اa حالة التعاkش الجما_� ما_� ر الجالخروج من حالة االنتحايتطلبها 

�   انها لحظة )أن المشQلة ¤� إ�سان�ة واجتماع�ة  فقط
االنتقال من ك�ف قد�م متعفن آخذ $#

� الوالدة، =س
� اخذ $#

_Æف جد�د ن�ه دولةاالحتضار ا� ك�مقراط�ة التقدم�ة  مKالد S �Tفلسط
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S التار	خ�ة �Tل  دولة، الواحدة ع\ ارض فلسطPعلK اللغم المتفجر �ش عليهامن �
Sf تمعنوا)

� تقول "دولة "لPل من Kع�ش عليها" ول�س لPل من  
S سطور هذە الع^ارة ال>8 �Tان"ب�"  

( S �Tالمعني S �Tع�ش عليها،  وقارنوا بK  واحفادهم   ،م1948ة عام ولمن اخ�ج منها [القوة القاهر
# التار�خ�ة، هؤالء  ” لفلساف�ةالمكونات الس�ان�ة “الد�مغر  الذين �ش�لون جزءا عض{�ا من  Oط

 �Ìللحق الوض # O¸للعودة ا� ارض   194قرار "  المهج��ن المال �
# الطب��Ì والتار��# Oوللحق ”

#  عن الخسارة fسbب غ�ابهم الق>ي واستغال وطنهم وممتل'اتهم والتع{�ض لهم Oل المستوطن
� ولحظة  لممتل'اتهم، انها لحظة القطع مع � االستعماري الهم�.

لمستقsل  ل مع االوصالما«#
 �
نعم انها لحظة اس�sدال عالقات قد�مة ذات طب�عة استعمار�ة عن��ة  .التحرري اال=سا�#

�   احالل�ة [عالقات جد�دة
ك والمساواة $# طب�ع�ة د�مقراط�ة تقدم�ة تقوم عZ الع�ش المش�_

وعة   الحقوق والواجsات المدن�ة # � دولة من نمط جد�د م�#
# احرار حق  $# Oلمواطن

واالتمي # � والس�ا	�   لعن�ي fسbب االصللفصل ا� #̀ � او اللون او اللغة او االنتماء الدي #̀ االث
 # � دولة تحرم الدعا�ة للتمي�

والفصل العن�ي و�ث ثقافة ال¸راه�ة والحقد   والحضاري $#
# من العداء عZوالعداء، دولة تrتقل  Oطها ا� الصداقة والتعاون لمصلحة تقدم   [فلسط�مح

 .�هوتطور وامن شع{ 
       # Oم من س�ان فلسط�العظ �

 اننا عZ ثقة [ان الذين س¥نجزون بنضالهم هذا الهدف اال=سا�#
 التار�خ�ة [مساعدة وتضامن احرار المح�ط االقل��� والعالم اجمع سوف �كونون عZ مستوى

� السل�م الذي �مكنهم من ص�اغة عالقات حقوق�ة وس�اس�ة من المعرف 
ة والحس اال=سا�#

�ه تالقح خصوص�ات جماعاته لمجال تح اتف متقدمة ق ي�� ك نحو مستقsل م>; لتطورهم المش�_
 .المتعا�شةجنsا ا� جنب [عد ان /انت متناف�ة تناحري ا �حل [عضهما محل [عض

� ن¨�ل  
S{ستحق التضح�ةانه لهدف صعب التحقيق ل�نه ا�ساk : 

� التار�ــــخ تحدث من تلقاء ن         
̀_ /انت القفزات النوع�ة $# ̀_ فسها وم حدث ان تنازل  ؟ وم

� عن دفع    الظالمون
� التار�ــــخ اال=سا�#

̀_ تقاعس االحرار $# ؟ وم # Oعن ظلمهم طوعا للمظلوم
� لم تقدم لهم يوم _̀ �sةالح��ة ال   . ا عZ طبق من ذهب|#

         � والحيويان كفاحنا لتغي�
Ùا�� # ورة ال¸ون الذي نع�ش ف�ه fشق�ه الف�  واقعنا جزء من ص�

� االجتما�� ا _̀ والدة، تطور،   ،ونحركة دائمة، عدم ثبوت عند نقطة معينة، تك  :تتضمنل
. نعم ال ثبوت � هذا  )ة �ل الثوا0ت الوطن�(دعوة %	حة لالنقالب ع\    تغ��

ال¸ون المتحرك  $#
� دوما [قنونة. لقد اندثر /ل ال

�   ذين حاولوا عبثا وقف حركة التغ� التقد�� $#
التار�ــــخ اال=سا�#

# معهم لعنة  Oال الاال حامل�الحقةج.  
� التحرري 

S<فقد أهليته لق�ادة النضال الوط S �Tمن تنازل عن وحدة أرض وشعب فلسط  
 : لشعبنا 

ة [مصالح الثالوث المس        ;�� العظ�م �صطدم مsا
�طر،  ولما /ان تحقيق هذا الهدف اال=سا�#

،س��ك�ان الفصل العن�ي اال   من قوى اله�منة العالم�ة وقاعدتها الوظ�ف�ة، المكون  �
  طا�#

� التا[عة بrيوي ا لقوة اله�منة العالم�ة، وح�ث انتقلت الق�ادة   انظمةو  ادور العر�. ال¸وم�.
حال�ا ونقلت معها المؤسسة االم الجامعة ل'ل القوى الوطن�ة  الفلسطيr�ة المتنفذة

�rة- ةالفلسطي�rادة الوال�ات  ثا� موقع هذاالثالو  - منظمة التح��رالفلسطي�واصطفت خلف ق
� - مع احد مكوناته مغتصب حقوقنا  ك�ة، وو قعتاالم�� حدةالمت

اتفاق�ة  - ال¸�ان االس��طا�#
# التار�خ�ة، واقرت بتجزئتها  Oة تخلت [موجبهاعن وحدة ارض وس�ان فلسط�اذعان اس�سالم

� االستعماري المس�طر عZ )ةاثr�(ا� معازل عن��ة 
ها المعزل االس��طا�#   %93متعددة أ��.
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طيr�ة الفس�فسائ�ة الصغرى المتعددة والمنعزلة عن [عضها  الفلس لعاز من مساحتها، والم
# عZ مساحة قدرها   Oعض لس�ان فلسطيناألصليsة  ،%7ال�قsالمئة، من مساحتها المت �

سsعة $#
# عام هذە الق�ادة القس  منها. وح�ث اخرجت O1948م المحتل من فلسط   # Oوس�انها االصلي

  ،واسقطت من مفرداتها الس�اس�ة المتداولة علنا لمعلنة، ا النهائ�ة العرب من دائرة مفاوضاتها 
# واس�sداله بتعب� مطاط جد�د هو:   الدو��  194مطلب تطبيق قرار  Oالخاص [عودة الالجئ

) # Oةالالجئ�ه لقض�حل عادل ومتفق عل(.  
� ال ي�سع المجال هنا لذكرها، نعلن ان هذە  ل        _̀ ە من األسsاب المتعددة ال ذلك /له ولغ�

�   لق�ادة قد ا
� ان لم نقل ف�ه، الذي هو $#

#̀ افقدت نفسها اهل�ة الsقاء عZ رأس العمل الوط
� النهاء اله�منة الخارج�ة وتحقيق الوحدة القوم�ة   جوهرە جزء عضوي من حركة التحرر العر�.

� االقل��� والدو�� فلسط  وتح��ر 
#Æ�واالحالل والدور الوظ �

#̀ # اإلث # من نظام الفصل والتمي� O.   
� وحركة التحر إن ال         #̀ # حركة التحرر الفلسطي Oتالزم ب # Oبع من تمفصل الحركتrي �   ر العر�.

Zات سا�كس ع�منطقتنا منذ اتفاق �
� بr�ة التناقض القائمة $#

  - [عضهما ن��جة تالحم موقعهما $#
�   عZ الل الحرب العالم�ةاألو�خ ب�كو    أقل تقدير،ح�ث قسمت ثم ألحقت أقال�م الوطن العر�.

� )من األطراف مقا[لاإل  ه�منةل[ا
�ال�ة، وأصsحت جزءا بrي{�ا من النظام الرأسما�� الطر$#   م�.

 �
� كقاعدة لها $# � قلب الوطن العر�.

#$ �
  المرا�ز(، وح�ث أقامت تلك الدول ال¸�ان االس��طا�#

   .ة تحررە ووحدته المستقsل�ةمواجهة حرك
� قد أثJتت أن  ن من النضر وعZ الرغم من أن التج��ة الملموسة خالل نصف ق         #̀ ال الوط

  شعبنا المعا| ش�ل ملحمة ثور�ة متواصلة مارس خاللها /ل أش�ال ال¸فاح، السل�� منه تار�ــــخ
. إال أن نفس التج��ة والمسلح، وقدم التضح�ات الجسام رغم عدم تناسب قواە مع قوة نق�ضه

ارا عZ أعدائها  تحقق انتص أثJتت ق� نظر ق�اداته المتنفذة المتتال�ة، ل�س ل¸ونها لم  قد 
� الممارسة ال¸فاح�ة، ولم تورث األج�ال  وحسب،

� الو�� أو $#
[ل ل¸ونها لم تنجز أي ترا�مات $#

� التحرري الالحقة #̀ � مواصلة ال¸فاح الوط
 .أي تقال�د كفاح�ة �عتد بها $#

�  لإن الق�ادة الحال�ة المتنفذة تsÞت /ل يوم فشلها وعدم أهليتها الفك��ة وا        
ق�ادة  عمل�ة $#

� جميع األسsاب المولدة للعدوان والتدم�   كفاح شعبنا 
#Ìمن أجل إنجاز حل عادل لقض¥تنا �ل

 �
  [الدنا. ان مص¥sة هذە الق�ادة عZ شعبنا قد فاقت /ل التوقعات فقد احدثت الشامل $#

� /ل الم�ادين، سواء عZ صع�د الوحدة الوطن�ة او عZ صع�د ال تراجعات ا� الوراء
حالفات ت$#

، او خلق نموذج �حتذى  خارج�ة، او عZال � #̀ صع�د خلق قوة ذات�ة، او عZ صع�د تنظ��� وط
ء �

� أي 	;
� شامل [امت�از.[ه $# #̀    .حقا انه لنكوص وط

م�ة واالقل�م�ة المعاد�ة لحقوق شعبنا والمه�منة عZ و�ح�م تsعيتها المطلقة للقوى العال         
� امتنا، و�ح�م انخراطها  مقدرات

#$s¥ت   قتصاد�ة لصالح تلك القوى، و�ح�مات الس�اس�ة واال ال�_
اف ضsاط المخابرات االم��ك�ة،  تrسيق ;�=شاط اجهزتها االمن�ة مع قوات االحتالل تحت ا
�ه جد ا �” لعمل�ة السالم الموهومة  انص�اعها التام المالءات الرا�� اال  و�ح�م #  ذات�ة–م���â “ال�#

� استقsال وتوديع الزواروتsادلتها عZ ااو�ح�م اقتصار ا[داع - الحركة� 
وتوكو�� $#  لrشاط ال�.

� ا  القsالت الحارة معهم دون تحقيق أي فائدة ملموسة لشعبنا ولقض¥ته
نقول . س�ا	� ا ومعا	;

مستق�Zs  �ل عائقا حق�ق�ا امام أي تطور او نهوض[ح�م هذا وذاك اصsحت هذە الق�ادة ~ش
� لم تتلوث  _̀ � شعبنا ال

� ولم تد لفساد ا�اديها [اللقوى الح�ة $#
سمعتها  =س الما�� واالخال$_

، ولم تنغمس � ادور العر�. �ال�ة االم��ك�ةا� جانsال¸وم�. � التsع�ة لالم�.
� مس�نقع  [االنخراط $#

#$
تل الجاثم عنوة فوق ارضنا وعZ صدرشعبنا. و�دال المفاوضات االس�سالم�ة العبÞ�ة مع المح
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 ت عبئا ثق�ال عZ /اهله ومع�شعبنا اصsحمن ان تكون هذە الق�ادة عونا ل¸فاح 
W
له يÌsr# إزالته ا

� تفك�ك
تنا التحرر�ة من مواصلة ط��قها نحو تحقيق مهامها $# البr�ة االستعمار�ة  لتتمكن مس�

� االس��طان�ة االحالل�ة م�ان شعبنا وا _̀ اصبح نجاحها   لغاء وظ�فتها االقل�م�ة التط{�ع�ة ال
وطا ” بتجم�د التط و   مرهونا  � ور العل�� “م>;

#̀ واالجتما�� لدول   واالقتصادي والتقدم التق
 ، االمر الذي يتعارض مع منطق الحركة والتغ� اال[دي الذي يrتظم   وشعوب مح�طنا االقل���

 .عZ اساسه ال¸ون الذي نع�ش ف�ه
� تحد�د موقعها و�التا�� موقفها، ¿� اعجز    ان          

هذە الق�ادة قد انطلقت من مصلحتها $#
� هذە اال�ام من بوادر حق�ق�ة عZ انحصار حالة الجزر  ترى ما �ش  من ان

اهدە احرار العالم $#
 � _̀ ة من   شهدتها  ال � السنوات االخ�

#$ Ûة والوس�ا وام���ا الجن{��ا واف��ق�حر/ات شعوب اس
حق�قة كوننا نع�ش ارهاصات جد�دة  –وهللا اعلم   –م، /ما انها تجهل او تتجاهل المن�   القرن

� احشائه تغ يرات مستقsل�ة  Z ابواب عع تضعنا 
ات تطورە و�حمل $# # ب�سارع وت� الم يتم�

 �
بr�ة ترك�ب القوى العالم�ة وتوز�عها من جد�د fش�ل �ساعد عZ تصاعد حالة المد   عم�قة $#

� مرا�ز واطراف النظام الرأسما�� المعولم،لحر/ات التحر  والنهوض
� واالجتما�� $# #̀   ر الوط

 ام���ا الجن{��ة والوسÛ وانجابها النظمة ح�م ثور�ة تتحدىل�ة لشعوب فاالنتصارات المتتا
 � ق االوسط عامة والعر�. � ال>;

  اله�منة االم��ك�ة، اضافة ا� =شوء حالة ممانعة ومقاومة $#
� افشلت المشار�ــــع اال  _̀  م��ك�ة، هذا ا� جانب نهوض متواصل للحر/ات االجتماع�ةخاصة ال

� المضار�ة اومة عولمةوحر/ات الدفاع عن الب¥ئة ومق
 السوق الرأسمال�ة المتوحشة الغارقة $#

� ش�ل انه�ار النظام الما��  ،ونتائجها المدمرة عZ اال=سان والطب�عة معا 
� انفجرت اخ� ا $# _̀  وال

  .العال�� المتهاوي
# التار�خ�ة، ومح�طها            Oفلسط �

# من اجل حلول عادلة $# Oاننا نحذر االحرار والمناضل
،لاالق  # (بيق شعار من تط ��� Oفلسط �

#$ # Oمتجاورت # Oفهو من جهة او� �مثل خد�عة  )دولت.
ى عندما  # كتعب� عن تطبيق حق تق��رالمص� لس�ان  ك�. Oفلسط �

�صور اقامة المعازل اإلثr�ة $#
� جنوب اف��ق�ا [عد انفصالها االداري عن  المعازل، /م هذە

ا حدث لس�ان المعازل السود $#
#   ،��1910طان�ا عام  ر�ة األم بااالستعم الدولة Oث أ=شأ النظام العن�ي للمستوطن�ح

 # Oائل الزولو   االورو�يsض فيها، نظام المعازل الدارة شؤون س�انها السود، ونصب زعماء ق�الب
اف فيها [صفة ;�# الب�ض  وس�ادة ك�ان ملوك، تحت ا Oالعن�� # Oالمستوطن. 

# ا  �مثل انفصال ك�ان ،ومن جهة ثان�ة         Oلمستوطن  # Oالقا[ع # Oهم عن الس�ان االصلي # وتم�
 �
#$   � #̀ # اإلث   واإل[قاء عZ طب�عة البr�ة )اال[ارتها�د (المعازل، تك��س لنظام الفصل والتمي�

# واستمراراستغ Oان المستوطن�طرتهم،وقوة االستعمار�ة ل¸�اللهم لالرض الموحدة، تحت س  
# فيها  عمل الس�ان Oد سجل تار�ــــخ  .االصلي�منذ اال��شافات  ستعمار اال اال و�ف � � االورو�.

س��طا�#
̀_ االن انه لم �حدث ان حلت المشا�ل المرتsطة [ذلك االستعمار عZ اساس   الجغراف�ة ح

� االقال�م المستوطنة،
#  تقس�م ارا«# Oس�انها االصلي # Oانات ب�ش�ل ك Zفيها، ع # Oوالمستوطن

لPل حاالت االستعمار   انونا عاما ق التقس�م هذا شQل ، وان عدماجتماع�ة س�اس�ة منفصلة
 �
S{طا�Xاالس .  �

الحاالت، قد تمحورت حول   تمخضت عنها جميع تلك وان جوهر الحلول ال>8
،ع\ تلك االرض الموحدة، ول�ست الم S �Tان االصليQ0الس S �Tقسمةعالقات المستوطن. 

عن  ر ان قبول الق�ادة الفلسطي��ة بتقس�م وطننا وتجزئته اa معازل 0غض النظ        
ورة الظواهر  سQان �ل منها، kشQل شذوذاعن  عدد مساحة و  االس�Xطان�ة القانون العام لص��

S   . المماثلة االستعمار	ة �Tاض ع\ معازل المستوطن (الحدKث هنا Kدور حول مجرد االع�8
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� و	و�À 0دمجهم د
S<وأحقيتهم 0ال^قاء ح�ث ودمجهم مه أصحاب  اخل المجتمع الفلسطي

� اغتصبها و!مع ،تامةة األرض وتعاkشهم 0مساوا
  >S آخر تمل�ك اللص المغتصب األرض ال>8

  وال يتحدث عن الجوهر المتعلق 0اجتثاثهم من جذورهم من األرض الفلسطي��ة). 
#  ، �ش�ل اقامة الدولة الفل ومن جهة ثالثة            Oجزء من فلسط Zة المسخ ع�rسطي

القد�مة، /ما ي�èد طب�عة  المتناقضاتاع النظر عن مساحتها، تÞب�ت ا لبr�ة |  التار�خ�ة، [غض
� االساس الموضو�� الستمرار   ال¸�ان ودورە

_Æsو�، �
#Æ�الشامل وعمل�ات االنتحار الوظ التدم��

� المت^ادل الجما_� 
Sخ�ة ع\ والن�	التار S �Tارض فلسط،K هذا النص الخط�� مساواة (أال �

S<ع
� تعب�� االنتحار الجما

Sf ؟ااحتالل الوطن 0مقاومة الحتالل ها االقل��� /ما هو  ومح�ط  ؟؟)_�
 .عل�ه

           �
SÀم�ة لالراPال�سب ال �

Sf أي حل لقض´تنا الوطن�ة ال يتمثل �
Sf ة	ان حجر الزاو

�  لسQان المعازل ع\ الرغم من اهم�ة ذلك، 0ل يتمثل ا المخصصة
Sf ء �

c� ساسا وق^ل �ل
وعة ا ن
ع العالقات S Sخ�ة الم�	التار S �Tان فلسطQس S �Tستقام ب �

�	ف هذا  (أي تخ.ازللمعال>8
S كخلط  �Tب الضدين القائم	ل ما هو قائم وتذوPدمج �امل ل aح إ
الذي kش�� 0 احة ووض

وجود.  فمشا�ل الb>; ال تrبع من وجودهم [ل من اش�ال محددة ل¸�ف�ة هذا ال  الزت 0األس�د)
# من جهة و  ولهذا نرى ان Oوجود مهاج��ن مستوطن �

ن  س�االمش�لة الفلسطيr�ة ال تنح� $#
 # Oارضها ف   اصلي Zع) # Oيrة من جهة لسطي�اقامها ك�ان اخرى التار�خ �

� ن
ع العالقة ال>8
Sf 0ل  

 S �Tد تحق�قه ع\ ارض  . مع شعبنا  - المنعزل- المستوطن	وعل�ه نؤكد ان التغي�� الذي ن�
S ال �Tمس وجود الناسفلسطK خ�ة ال	مس العالقات القائمة الغ�� ا�سان�ة   تارK عليها، 0ل

 Kة ج(أ .ب´نهم
s
� تتجاوزون فيها  نون وزنا

س�ا�� هذا الذي تتحدون عنه، وأKة ج�	مة هذە ال>8
�ل الخطوط الحمر لثوا0ت األمة والوطن 0ح�ث تحول األمر 0مجمله عند�م إa ح   

S  الشأن �له إa مجرة بناء عالق �Tالقاتل والمقتول، أو ب S �Tة مجتمع�ة إ�سان�ة حم�مة ب
 الذئاب والقطعان...؟؟؟) 

� لشعار تح�	ر  ومن هنا وع           
\ ضوء فهمنا هذا ننطلق نحو تحدKد المضمون الحق��8

S المهاج�	ن  �Tرها من وجود المستوطن	ة حال من االحوال تح�Kا �
Sf �

S<عK الذي ال، S �Tفلسط
 S �Tما  (أي فسق  فيها  المق�م a8 إfاب إثمه الذي يرQم ارتQوفجور هذا الذي ت¨�حون ألنفس

تح�	رها من نمط العالقات االستعمار	ة اإلث��ة   0ل  ،..؟؟؟)ظI. هو أ0عد من الخ�انةالع
 S �Tاقامها هؤالء المستوطن �

� عالقات ا�سان�ة  . االحالل�ة ال>8
Sf لتموها S (إذن فالمشQلة �لها اخ�8

د وه
	ة تار	خ�ة دkس عليها مجتمع�ة حم�مة 0دً¶ من قصة وط cن مغتصب وشعب م�
� استعماري

S{ا هؤالء.)  أي)ي 0غ�ضعن   تحت أقدام احتالل عسكري صهيوK كفر ترتكبونه  
� عZ مح�طنا االقل���  مع شعبنا 

#Æ�انهم الوظ�وتح��رها من دور ك ، � #̀   الفلسطي
ء عZ /اهل حركتنا الوط       . � يتطلبها تحقيق اننا ندرك ثقل المسؤول�ة وجسامة الع̀. _̀ ن�ة ال

 هذا 
� العظ�م

ب الوطن 0عرض  الهدف اال=سا�# S ا لها من دعوة لK) عن عالقات   ائط وال^حثالح
 ا�سان�ة حم�مة مع اليهود 

s
S جدا �Tو اإل�ساني 

s
�  الصهاينة جدا

Sf دير   الذين 0قروا 0طون �سائنا
S وقانا و!حر ال^قر وأخذوا أرضنا ووطننا 0ا�سان´تهم ال^الغة وح �TاسK  رقوا محمد أبو خض��

(WWWWWاأل�سان�ة  tجوهرە والشاق   والدوا·شة و...و.... 0منت �
� م$#

ستدع�ه ذلك  ظهرە،وما �$#
ورة حشد /ل �   من |#

طاقات شعبنا ال¸فاح�ة وتوح�د صفوف /ل قواە الح�ة الصادقة $#
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سج  استعدادها للتضح�ة،واالرتقاء بها ا� مستوى اعZ من الو�� والتنظ�م والممارسة و=
 .ف�ما ب¥نها عالقات د�مقراط�ة ثور�ة

  : ا هدفهمنظمة التح�	ر الفلسطي��ة ا�XسÃت صفتها من  
         Zم او هذا المفكر او ذاك، ع�ديها هذا التنظsمكن ان ي� �

_̀ وعZ الرغم من المالحظات ال
� للض  ،1964~شك�ل منظمة التح��ر الفلسطيr�ة عام  ك�ف�ة

فة  قsل احتالل ال¸�ان االس��طا�#
# جوهر ميثاقها هو قرارات مجالسها الوطن�ة قsل  ،1967عام  والقطاع  اعالن  اال ان ما �م�
نامج ، عام  ا ال�. �Zالمنظمة عن خط ،1974لمرح �

س� الحركة الوطن�ة   الذي انحرف $#
�نات القرن المن�م، ح�ث ا~سم جوهر ذلك الميثاق وتلك القرارات   الفلسطيr�ة العام منذ ع>;

  :تال�ة[االسس ال
# التار�خ�ة، ارضا وس�ا -1 Oمجزئة لفلسط  االنطالق من نظرة توح�د�ة شاملة غ�

W
  وحلو°ً نا

�نات مس�اس�ة تو  ة الحركة الوطن�ة الفلسطيr�ة منذ [دا�ة الع>; القرن  ن اصال مع مس�
�ن   حيها انذاك( الع>;  .)[غض النظر عن نوع�ة الحلول التفص�ل�ة ومق�_

# اهداف الح -2 Oالحركةالتحرر�ة  ال��ط المح�م ب # Oة عملها و��ة وآل�rة الفلسطي�ركة الوطن
  [ح�م تالزم مصالحهما،االمرالذي انعكسمتالزمتان sارهما الع���ة وآل�ة عملها، [اعت

� قرارات مجالسها الوطن�ة
� للمنظمة و$# #̀ � مواد الميثاق الوط

 .المتتال�ة بوض{ح $#
3-  # Oتح��ر فلسط �

�  التأ��د عZ الدور الطل��Ì للمنظمة $#
 من مخلفات االستعماراالس��طا�#

ع�ةوجود   وجب ذلكاالحال�� [اعتsارهااداة كفاح�ة لشعبنا،نالت منه [م ;�ها واحق�ة 
 لهتمث�لها 

  السمة الجامعة للمنظمة من ح�ث شموليتها ل'ل قوى شعبنا الوطن�ة [اعتsار المنظمة -4
 .اطارا لتحالفها خالل مرحلة التح��ر

� ا لمفهوم المنظمات، فان مصطلح  [ع�د ا عن الجانب الفق�Ò س�  -5
� ا وقانو�# سيولو¡.

 منظمة 
  كري الذي ال يتطلب معه عناءالوض{ح الفانب من  التح��ر الفلسطيr�ة هو عZ ج

ورة وجود المنظمة كبr�ة #| # Oقا[ل لالنفصام ب �á الغ� ا[ط ال>;  التحل�ل لتJ�ان ال�_
� ا من ح�ث [عض الخصوص �ات ومت�املة من لعالقات قوى فلسطيr�ة متمايزة =س̀.

ك، وجدت المنظمة اصال من اجله. فوجود المنظمة هن تحقيق هدف ح�ث ا  مش�_
ح��ر. وصفة المنظمة هنا مشتقة من هذا الهدف. فاذا انتÆ# هدف  هدف الت اەاستدع

زال، او غ�ب fسbب ما او اس�sدل بهدف اخر تزول عندها الصفة المعطاە    التح��ر، او 
 � _̀ تصبح عندئذ [دون صفة، اال اذا حدد لها هدف اخر تقوم  اشتقت منه، و   للمنظمة ال

و�ما ان الق�ادة اس�sدلت   .د�دالهدف الج د�دة من~شتق لها صفة ج بتحق�قه، فعندها 
� وقعت

[موجsه اتفاق�ة إذعان   هدف المنظمة القد�م التح��ري بهدف جد�د تفاو«#
افا [ال¸�ان، مع اال[قاء عZ طب�عته االستعمار�ة االس��طا االحالل�ة، لذلك تصبح   ن�ةاع�_

� فاقدة #̀ االو�. لصفتها  المنظمة من زاو�ة مصلحة ووجهة نظر الشعب الفلسطي
تب عZ االطراف الفلسطيr�ة المتفاوضة من اجل الوحدة واصالحو� منظمة التح��ر   �_

� الدرجة االو� عZ ارجاع هدف التح��را� صلب ميثاق وعمل  
� مفاوضاتها $#

ان تركز $#
ط لإل[قاء عZ صفتها األو�المنظمة    .ك>;
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 مجالسها الوطن�ة السا[قةو�قرارات  ميثاقها و�ناء عZ ما تقدم نرى ان منظمة التح��ر [         
نامج المرح\�  yع\ ال�(W) فاء من # ال>; Oاف الدو�� و�قدرة الوطني شعبنا   و�حصولها عZ االع�_

�   �ادتها و�تح��رها منعZ اصالح الخلل الذي اصاب ميثاقها و�انهاء تفرد ق  _̀ االتفاق�ات ال
� حركة التحرر   ةبنا و�اعاد ح�ة لشعوقعت [اسمها، و�ارجاعها ا� طب�عتها /أداة كفا 

تموضعها $#
# من اجل ح��ة اال=سان Oوكصديق ل'ل المناضل � وتقدمه،والدفاع عن سالمة كوكبنا  العر�.

وط ;�ە من االصالحات اال�جا  .الح�اة عل�ه و  بهذا /له و�غ�
W
  ب�ة ~ستطيع المنظمة ان تكون اطارا

 
W
 لقوى  كفاح�ا

مفاوضات  لن �مر [التأ��د من خاللنهوض الذي ة من الشعبنا العازمة عZ دخول مرحلة جد�د
�متلك الحق او   توح�د�ة �ديرها من �حا| شعبنا و�غلق حدودە لتج{�عه وقتل مرضانا وال 

� ادخال جندي واحد ا� ارض اد� انه حرره
  ا الجرأة $#
 اعات ان نهوض حركتنا الوطن�ة �مر من خالل التخلص من وهم السلطة وانهاء ال�             

� لمدمرة من ا #̀  .اجل المحاصصة الب¥ن�ة فيها الفارغة من أي مضمون وط
� حر �متلك الو�� العل�� والتج��ة الصادقة ي�ساءل             � وعر�. #̀ � وط #̀  :ان /ل فلسطي

وتوجيهات  اوض من اجل الوحدة الوطن�ة الفلسطيr�ة تحت رعا�ةك�ف يوافق الذاهبون للتف
عالقات س�اس�ةاقتصاد�ة مع ال¸�ان   وضت واقامت��ة تفارئ�س مخابرات اول دولة ع� 

�ال�ة � تsعيتها له�منة عدونا االول االم�.
� و¿� غارقة $#

االم��ك�ة، وتتØمر علنا عZ قوى  االس��طا�#
� منطقتنا؟

 الممانعة والمقاومة $#
� ت��د التوحد من اجل النهوض [حركتها لتح��ر وطنها ا _̀ ج وتحتا  ن عZ القوى الفلسطيr�ة ال

� ا� م
� مواجهة تق��ب وجهات نظرها ان تتوجه صوب الذين يتخندقون معها  ن �ساعد $#

#$  
� مواقع اعدائها. فل�س 

[الصداقة والتsع�ة   اعدائها، ول�س صوب الذين يتخندقون ضدها $#
� و�توحد� [ل [مجابهتها وانهاء س�طرتها الم���ا يتحرر الوط   .وتكن�س توا[عها ن العر�.

� اطار ة الوطننعم للوحد          
  منظمة التح��ر المحررة من اتفاق�ات اوسلو وتوا[عها  �ة $#

� وفردنة ق�ادتها وتsعيتها لقوى اله�منة وانظمة ال'م�.    .ادور العر�.
# محررة من مخلفات االستعمار           Oعاشت فلسطZة ع�rالعن��ة، ومب �

 االس��طا�#
كة المXساو	ة لPل مواطنيها 0عاسس من  S  الفصل�ل اشQال   �د ا عنالح�اة المش�8 والتمي��

. و!ع�د ا عن العداء لمح�طها   �
S<ب الدين او الثقافة او االصل االثÃس·

 �Iاالقل�(WWWW........)العالم �
                                          .و صد�قة ل'ل قوى التحرر والتقدم $#

  - لنص انتÒ ا -                                                 
  
� زعمت المدعوة أمال وهدان [أنهم موقعون عZ الوث�قة المشبوهة المذكورة ائمة األسم ق  _̀ اء ال

أنهم ال علم لهم  أجرته معهم شخص�ات من الداخل المحتل والذين ثbت من خالل اتصال 
 أ�ة صلة لهم بها  ،لم �طلعوا أو يوقعوا عليها fشأنها و 

W
 قطع�ا

W
  ونفو نف�ا

�   القائد .1
#̀      شكعةال  fسام  ضلالمنا  � ال¸ب  الوط

�ف القدس   االرثوذكس،  للروم  سbسط�ة  اساقفة  رئ�س-   حنا  عطاهللا   المطران .2  - ال>;
      والعلوم  للثقافة  حسن  مؤسسةالشيخ .3
   سور�ة.   Zع  لمواجهةالحرب  التقدم�ة  الع���ات  الrساء  را[طة .4
�   سور�ة  عن  للدفاع  الشعب�ة  اللجنة . 5

#$   # Oفلسط 
� من اجل الد�مقر  . 6

 ة  اط�ة، غز لتجمع الثقا$#
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7 .  ;�، غزة جمع�ة  # Oوق فلسط 
             يوسف حجازي، غزة . 8
ي مسلم، الخل�ل . 9   د. ص�.

ة .  . 10  د. أمال وهدان، الب�
11 .  . # Oد، جن�إرش #Æسعادة مصط  
  د. منذر الع{�وي، الخل�ل  . 12
  ي، الخل�لد. محمد الع{�و .  . 13
  fش� أبو عمر، الخل�ل  . 14
  محمود دودين، الخل�ل.  . 15
�ف، الخل�ل.  . 16  هشام ال>;
 الوح�د الذي له تار�ــــخ   الخل�لل�م دعنا،  عsد الع.  . 17
  د. عsد الرح�م كتانة، نا[لس.  . 18
 حسن |صور، غزة .  . 19
  رائف د�اب، غزة  . 20
 عsد المنعم أبو �دانه، غزة   . 21
  مراد مطر، غزة .  . 22
  نور الدين ال��س  . 23
، غزة.  . 24 �Ü�}خالد الس  
      ê أنور مطر، غزة.  . 25
 حامد النجار، غزة   . 26
  هند أبو انج�لة، غزة  . 27
�ف س.  . 28 ;�  محان، غزة
قاوي، ب�ت لحم.  . 29 ;�  يوسف 
  محمد برج�ة، ب�ت لحم.  . 30
 ابراه�م مزهر، ب�ت لحم  . 31
  نضال أبو عكر، الده�شة  . 32
  عماد عsد الع��ز، نا[لس.  . 33
وة.  . 34  ع�ا - محمد ك�ال، ال�.
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# المدعّوة آمال وهدان حول النصوص  النصوص ا Oو� � #̀ ل'املة للحوار الحاّد الذي تم بي
ة ال � الخط�

نامج  واردة $# الذي زعمت أنه صادر عن "شخص�ات وكوادر الحركة الوطن�ة ال�.
  : "الفلسطيr�ة الراهنة

S ع\ الحراك المزعوم الذي تف�د   : إa أمال وهدان �Tو�افة اللذين تتحدث 0اسمهم والقائم
  ا متحدثة 0اسمه و¯a �ل الذين يروجون لهذە الوث�قة أو يXبنونها: 0أنه

  
ة   ثل هذە الوث�قة لما تضمنته منوقيع ع\ مة أو التأرفض ·شدة المشارك نصوص خط��

ة ¥شQل طعنات قاتلة  S سطورها دعوات خط�� �Tالعمق وتحمل ب �
Sf نا الوطن�ةXتمس ثواب

 S �Tالوطن  للقض�ة برمتها و¥سل�ما 0مص�� الوطن للمحتل S �Tلعرو!ة فلسط 
s
الصهاينة وطمسا

و	ــــج لها أو حذير من مغ0ل وللت ،والشعب، األمر الذي ال Kدعو لمجرد رفضها فحسب ^ة ال�8
    . ت¨نيها 

  د. ر! � حلوم 
   --------------------------------------------------------------------  

 و�هم �تزعم انها وا�ا نالذي وهدان [اسم آمالرد الس�دة
W
 مزعوما

W
رفضون اي  ش�لون حراًك داخل�ا

 و  لتعد�
W
̀_ ولو /ان حرفا  عZ الوث�قة ح

W
  : احدا

  اذ ر��� : أست
� الحركة الوطن�ة الفلسطيr�ة المعا|ة

م $# /ادر    ،هذە الوث�قة من ألفها إ� �ائها ي�بناها /ادر مح�_
� ورعاته االم�. 

� /ل ساحات النضال ضد العدو الصهيو�#
# والرجع�ة مناضل ومجرب $# Oالي�

� أقامها االستعمار ال�.  _̀ � ال¸�انات الوط�ف�ة ال
� االع���ة المتخلفة $#

#$ �
�  لج��رة الع �طا�# _̀ ���ة وال

  # Oد وتدر�ب وتم{�ل و~سليح مئات آالف اإلرهابي�تجن �
#$ �âكة للعدو الصهيو أم��� ;�تعت�. 

� سور�ة حصن 
� و$# � الوطن العر�.

#$ 
W
# الذين �عيثوا فسادا O�     . . العرو�ة وحضن المقاومةالتكف�

� هذە الوث�قة ذلكل
Sf من أي �لمة وردت 

s
� ذلك   نحن ال نXنصل أ0دا

#    إقامة دولة[ما $# Oفلسط
  �

الد�مقراط�ة التقدم�ة الواحدة عZ /امل تراب الوطن وعZ أنقاض نظام االستعمار االس��طا�#
� العن�ي ومؤسساته /افة من الج�ش إ� برلمان  الفصل العن�ي و/ل  االحال�� االرها�.

    . . مؤسسات الحركة الصهيون�ة
� طرحنا عZ تجارب الشعو 

� هزمت انحن =س�ند $# _̀ لمقاومة مثل الجزائر لمستعمر [اب ال
#  . وجنوب أف��ق�ا  Oحبهة التح��ر الجزائ��ة و� # Oان ب�ة إ�ف�اتفاق 

W
. أرجو أن تراجع مجددا

 : �Ü=طا  المستعمر الفرK من هل تضمنت االتفاق�ة أي بند S �Tالفر�سي S �Tلب 0طرد المستوطن
# رحلوا [أنف  (WWWW)؟الجزائر  Oال ل¸ن الفر=سي 

W
الستعماري  [النظام ا  سهم [عدما أطيحطsعا

   . . العن�ي العسكري وخ> المستوطنون امت�ازاتهم
 : �â�وتكت � ات��.   هذا الط�ح هو اس�_

# ومع اس�� Oالعن�� # Oة مع المستوطن�ق�ألن مش�لتنا الحق � ات��. طانهم االحال�� [خالف  اس�_
ا لذ ،شعبنا  و�يوتنا وطردوا  تجارب االستعمار األخرى والذين أقاموا ك�انهم عZ أنقاض أرضنا 

# وتع{�ضهم عما لحق بهم جراء جرائم   Oكون [عودة الالجئ� �
تصحيح هذا الجرم التار��#

� العالقة  المستعمر [حقهم من 
�د وقتل هو $# ;<~  

 --------------------------- -------------------------- -------------------------------------  
 للو �� حلوم الرافضة  رسالة الدكتور ر�

W
ة جملة وتفص�ëً ما لم يتم قطع�ا ث�قة [ص�غتها الخط�

� حددها  _̀ اضاته ال   : شطب /افة اع�_
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    الس�دة أمل وهدان (ممثلة ف�	ق الحراك المزعوم):  

ات�ج�ة (W)وتكت S  �كعن أKة اس�8 �Tوعن اي �ادر مجرب تتحدث (W)  ةKحركة وطن�ةو!اسم أ 
 (W)ا هذەK S �T؟؟؟؟. تتحدث..    

� ال
Sf ة ان مكنت اعتقدKم  ^داQم الس�ا�� من �الم خط�� ينص ع\ دعوتQبرنامج �

Sf ا ورد
�    للتعاkش مع 

Sf واحتضانهم وقبول اغتصابهم الرضنا ودمجهم S �Tجميع المستوطن
  ®� او سهو ع�� مقصود.. مجتمعاتنا هو مجرد خطأ مط^

ة Kاa ان فوجئت ب°%ار�م ع\ هذا النص و��c الوث�قة 0ص�غتها ا   عت�y  لملغومة الخط��
طّل من جحر خط�� احتضا

ُ
  . نQم الرس�I لها و�انت مفاجأة ذلك �a أش^ه برأس أف® سامة ت

م الصمت امام اخطر تحرك kسته. أنا ال اصدق ما أقرأە S دف توج�ه  ..وال اسمح لنف�Æ 0ان ال�8
� ظهر مجمل حرك

Sfظهر االنتفاضة الفلسطي��ة الم^اركة القائمة و �
Sf ة النضال اخطر طعنة

 �
S<و - الفلسطي 

s
� س�اق   - مقاومةتار	خا

Sf ة المزروعة � شطب الPمائن الخط��
Sf 0عد مماطلتك

� أشتمُّ بوض
ح  
S 0موافقة أي منهم عليها(W) وال>8 �Tما تضمنته (وث�قتك التأس�س�ة ومن تزعم

 وافق او Kمكنه رائح
s
 واحدا

s
 أمينا

s
ا  او Kجرؤ ع\ الموافقة عليه  ة زعٍم زائف 0ان فلسطي��ا

خلصون ف�ه من خاللها هذە الخدKع0ص�غتها المتضمنة 
َ
ة المب´تة) من ُسمٍّ مغلف 0الدسم ت

 من اتفاق�ة 
s
اa دعوة %	حة وصارخة تفصحون فيها بوض
ح عن أجندتQم االشد خطرا

� شهدتها و¥شهدها قض´تنا الوطن�ة الن¨�لة 0دعوتQم اوسلو ومن �ل الجرائ
م التار	خ�ة ال>8

S ع\ صدور   مئات آالف  د الموافقة ع\ 0قاءل�س لمجر  - ال 	حة �Tالجاثم S �Tالمستوطن
� ال^قاء ع\ االرض   - ورقاب شع^Qم فحسب

Sf حة لما سميتموە 0حقهم	م ال Q0ل ودعوت
 (WWW) والحتضانهم ومساواتهم مع ا  الفلسطينة �Iش السلkم والتعاQ^صحاب االرض من شع

، �
S<م الفلسطيQمجتمع �

Sf ل هذا الموقف ال معهم 0أمن وسالم ودمجهمQــــح نواة وش	 
� غلفتموها بورق  

ة عن جوهر نواKا±م المب´تة ال>8 yم المع�Qم وأجندتQوجوهر برنامج
� هذا الوقت 0الذات، 

Sfد السم�ة ) وKــــج محتواها شد	ــــغ وترو	
وامض´تم (سوالفان لماع لXس
¥ d االن 

s
 و!عض عام وانتم تتكتمون ع\ مضمونها. و!ات واضحا

s
� صنعها عاما

Sf بها	�
� وس

Sf ها cتطه�� النص من د�سها �لة محددة و�� �
Sfاإلجا0ة عن مسوغاتها و �

Sf ماطلتم
َسب 

َ
  انفسQم اليها.   واالستفادة من عامل التوق�ت الذي kستهدف طعن االنتفاضة ال^طلة ب�

ة  عيناي أن   وال ¥ستطيع   ولن اسمح   ،تتلوثا 0مجرد النظر اa ورقة تحمل هكذا اجندة خط��
� لنف�Æ بت

Sf ةKر امر هو غا	م�	وسأدعو الجتماع   ،تجاوز �ل الخيوط الُحْمر الخطورة و
� االنتفاضة   

Sf ساحات اخرى ل�شف هذا الشأن الخط�� وأح�ط االخوة �
Sfح هنا و
مفت

لق الخط�� الذي تجرون انفسQم ال�ه. الم^اركة Q0ل ا0عادە إذا 0قيتم ت S Sون ع\ هذا الم�   
  الممهورة 0دماء شهدائناالتار	خ�ة مهّودة، ولنا فلسطي�نافلPم فلسطينQم االس�Xطان�ة ال

  
  
 


