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 الفلسطينية يدين اعتقال السلطة الفلسطينية  بيان للفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية

  العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات لألمين
  ]مقتطفات[ *.16/1/2002دمشق، 
   يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل

  يا أبناء أمتنا العربية اجمليدة 
بية لتحريــر عام للجبهــة الشــال املناضــل أحمــد ســعدات األمــين العــان نبــأ اعتقــواالســتهج دانــةتلقينــا بكــل اإل

قتـل اجملـرم فلسطين من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية مسـؤولية اجلبهـة عـن تنفيـذها لعمليـة 
  .ام زئيفيالعنصري اإلرهابي رحبع

جـــــراءات التـــــي أقـــــدمت عليهـــــا الســـــلطة عمليـــــة االعتقـــــال اخلطيـــــرة هـــــذه تـــــأتي يف ســـــياق سلســـــلة مـــــن اإل إن
الفلسطينية ضمن مناضلي وكوادر وقياديي العديد من الفصائل الفلسطينية علـى خلفيـة مقـاومتهم لالحـتالل وهـذه 

مـالءات حكومـة العـدو الصـهيوين املدعومـة وبقـوة مـن لـدن اإلدارة استجابة مذلة ألحد شروط وإ اإلجراءات ما هي إالّ
  .األميركية

ر مســـبوقة وال يمكـــن تفســـيرها أو تبريرهـــا بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال ســـوى وضـــع مصـــالح وهـــي خطـــوة غيـــ
  .القيمين على السلطة وما حتققه لهم من امتيازات فوق املصالح العليا للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة

لجبهــة لعمليــة اعتقــال األمــين العــام ل اواســتنكارنإننــا ال جنــد الكلمــات املعبــرة عــن حجــم ســخطنا وغضــبنا 
ســجون ســراح كافــة املناضــلين والكــوادر والقيــاديين القــابعين يف  وإطــالقالــذي نطالــب بــإطالق ســراحه علــى الفــور 

  .مقاومة االحتالل الصهيوينالسلطة وعلى خلفية اتهامهم ب
.....]..[  

إننـــا إذ نعبـــر عـــن تضـــامننا مـــع اجلبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين، فإننـــا نـــدعو إىل أوســـع حملـــة تضـــامن 
الســلطوية الفلســطينية التــي اتخــذت يف اآلونــة األخيــرة وضــد العديــد مــن  اإلجــراءاتضــد  إســالميةفلسـطينية ـ عربيــة ـ 

االعتقـاالت واملطـاردة سـوى أحـد أوجههـا  متهم لالحتالل، والتي مل تكن حملـةوالفصائل الفلسطينية على خلفية مقا
  .البشعة

إصـراراً علـى مواصـلة الكفـاح واملقاومـة  لـن تزيـدنا إالّ التعسـفية مـن السـلطة الفلسـطينية اإلجـراءاتإن هذه 
عـــن أرضـــنا وبالدنـــا، وقـــد اتفقـــت الفصـــائل علـــى  إســـرائيليحتـــى يـــتم دحـــر االحـــتالل وطـــرد آخـــر جنـــدي  ةواالنتفاضـــ

  .ات الالحقةوودراسة اخلطمواصلة االجتماعات 
16/1/2001دمشق،   

  
حركـة ـ  رير فلسـطينـاجلبهـة الديمقراطيـة لتحــ  يف فلسـطين اإلسـالميحركة اجلهـاد ـ  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين

طالئــع حــرب ـ  "حمــاس" اإلســالميةحركــة املقاومــة ـ  جبهــة التحريــر الفلســطينيةـــ  "فــتح"التحريــر الــوطني الفلســطيني 
ـــ ) القيـــادة العامـــة(رير فلســـطين ـاجلبهـــة الشـــعبية لتحــــ  )قـــوات الصـــاعقة(الشـــعبية التحريـــر  جبهـــة النضـــال الشـــعبي ـ

  احلزب الشيوعي الثوري الفلسطينيـ  الفلسطيني
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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
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