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  بيان لناطق رسمي باسم اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
  فيما يتعلق برفض إسرائيل عودة األمين العام للجبهة،

  نايف حواتمه، إىل الوطن
  ]مقتطفات[ .8/7/1998، رام الله

  
  

[.......]  
ون مردخاي فقال إن إشارة هذا األخير إىل ك] يتسحاق[باسم اجلبهة عقّب على موقف  الناطق الرسمي

فبمثل هذا املنطق يكون مردخاي نفسه كردياً وزميله . أردين األصل وليس فلسطينياً، تبعث على السخرية حواتمه
  .يف احلكومة ناتان شارانسكي روسياً ورئيس احلكومة نفسه بنيامين نتنياهو ليتواين اجلذور

واألعراق أن يأتوا إىل  وتساءل الناطق ساخراً هل يحق لهؤالء وملئات اآلالف غيرهم من شتى األصول
من  فقط ألنهم ينتمون إىل الديانة اليهودية، بينما يحرم املاليين] اإلسرائيلية(هنا ويقيموا ويكتسبوا املواطنة 

الفلسطينيين الذين ولدوا هنا أباً عن جد ولدوا يف املهاجر ويف خميمات اللجوء آلباء وأجداد مهاجرين وأولئك 
لفلسطيني وشاركوا يف مسيرته الوطنية منذ عشرات السنين من حق العودة إىل الوطن الذين عايشوا قضية الشعب ا

  الذي ينتمون إليه أو يختارون االنتماء إليه؟
من يقرر من هو الفلسطيني ومن هو غير الفلسطيني؟ هل هو االحتالل الذي : وأضاف الناطق متسائالً

عمل جاهداً على إبادة احلقوق السياسية والوطنية لهذا الً على طمس هوية الشعب الفلسطيني الوطنية ويعمل طو
الذي شارك نايف  الفلسطيني الوطني الشعب، أم الشعب الفلسطيني نفسه وهيئاته الوطنية، ويف املقدمة اجمللس

حواتمه يف كافة دوراته منذ ثالثين عاماً ونيف، وكان أحد أبرز قادة املسيرة الوطنية املعاصرة للشعب 
  الفلسطيني؟

وقال الناطق إن الرفض اإلسرائيلي هذا، وسوق جملة من االشتراطات املذلة إلعادة النظر فيه، يدالن على 
استمرار جهل املسؤولين اإلسرائيليين لنفسية الشعب الفلسطيني وقادة حركته الوطنية التاريخية الذين يرفضون 

رونه حقاً مشروعاً معترفاً به ليس فقط من قبَل االبتزاز وال يرضون استجداء حقهم يف العودة إىل وطنهم بل يعتب
وكذلك من قبَل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يفترض أن حتترمه كل دول العامل بما هيئة األمم املتحدة بل 
  .فيها الدولة اإلسرائيلية

أجل عودة  وختم الناطق باسم اجلبهة مؤكداً أن اجلبهة ستواصل نضالها الوطني وجهودها املثابرة من
أمينها العام وسائر قادتها وكوادرها ومناضليها وكل الوطنيين الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني الالجىء 

واملشرد إىل الوطن، ومن أجل إنهاء االحتالل وتمتع الشعب الفلسطيني بحقه يف تقرير املصير وإقامة دولته 
  .ربيةاملستقلة على األرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الع

[.......]  
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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