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كلمة للرئيس حممود عباس أمام املشاركين يف مهرجان انطالقة 

 رفع احلصار عن القطاععلى يف غزة يؤكد فيها العمل " فتح"

 

.٤/١/٢٠١٣غزة، 
 

0F* 

 

 :فيما يلي كلمة الرئيس

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 شعبنا الفلسطيني البطليا أبناء 

 امليامين "فتح"يا أبناء 

 يا أهل غزة الشجعان

سالمٌ عليك يا غزة احلبيبة، سالمٌ عليك يا غزة هاشم، يا حاضنة النضال، على مر تاريخه 

وبمختلف أشكاله، سالم عليك يا غزة، يا من وُلدتْ من رحمها النواة األوىل حلركتكم الرائدة يف 

، سالمٌ عليك يا غزة، ١٩٦٥ماين سنوات من انطالقتها يف الفاحت من العام قبل نحو ث ١٩٥٧العام 

 .رة االنتفاضة األوىليا مفجّ 

سالمٌ على أرواح شهدائك يا غزة، وسالم عليكم أيها الصابرون احملتشدون يف ساحة 

عان السرايا، ساحة الشهيد ياسر عرفات إلحياء ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية، سالمٌ على الشج

لوا العبء واألمل، حفاظاً على الشخصية الوطنية الفلسطينية، سالمٌ على الصامدين يف الذي حتمّ

فلكم مني جميعاً كل احملبة من أعماق . سالمٌ على كل أخت وأخ منكم، كل ابن وابنة. وجه احلصار

 .القلب

                                                           

 ":وفا"املوقع اإللكتروين لوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية،  :املصدر  *

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=145853 
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 إخوتي أخواتي

أصعب الظروف، فقد كان يلتقي جمعكم احلاشد هذا، يف ذكرى ثورتكم التي انطلقت يف 

ا هو عليه اليوم، فلم يكن العامل يعترف بوجود شعبنا خارج حالنا يوم انطالقتنا أصعب ممّ

ومل تكن لنا كيانية وال دولة على خارطة العامل السياسية الذي صَنّفنا  ،وضعية اللجوء والبؤس

قررت تغيير جمرى  يّكقضية الجئين بحاجة إىل اإلحسان فقط، ولكن طليعة من هذا الشعب األب

التاريخ، فكانت ثورتكم املعاصرة التي نقلت قضية شعبكم، بالتضحيات والعزيمة واإليمان، إىل 

 .وضعية دولة لها علمها الذي يرتفع جنباً إىل جنب، مع أعالم بقية دول العامل يف األمم املتحدة

طين هي بوصلتها، اليوم، انطلقت من أجل فلسطين، وظلت فلس "فتح"األمس، هي "فتح"إن 

ملتزمة طيلة مسيرتها بمبدأ مل حتد عنه، وهو أن الوالء هو للقضية، وأن الوحدة الوطنية هي 

. األساس الذي يقوم عليه العمل الوطني الفلسطيني، وأن احلفاظ على الشخصية الوطنية له األولوية

يد الذي ال يقبل القسمة وال فلوال الوحدة يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي الوح

االستبدال، ملا استطعنا أن ننقل حال القضية، من وضعية البؤس، ومن حجم خيمة الجئين، إىل 

ويف هذا السياق النضايل البطويل، أضحت القضية . وضعية القضية األهم على املسرح الدويل

 !العامل أجمعالفلسطينية رمزاً للتحرر وللتحدي والتمرد على الظلم والطغيان، يف 

هذا، يف  أُحييكم يا أبناء شعبنا احملتشدين يف ميدان الشهيد ياسر عرفات، يف يومكم األغرّ

ذكرى االنطالقة التي أصبحت تشكل حلظة فارقة يف مسيرتنا النضالية، تزدهي باستعادة الوحدة 

 .الوطنية التي ال بديل عنها لتحقيق أهدافنا الوطنية

لتم أروع مالحم البطولة والصبر ، فرداً فرداً، فأنتم الذين سجّأحييكم وأشدّ على أيديكم

والصمود، وظللتم يف سؤدد القلب، فقد تعاظم رصيدكم من املآثر والتضحيات عبر هذه املسيرة، 

مثلما تعاظمت أسماء الشهداء وأضرحة قبورهم الطاهرة، قادةً ومناضلين ومقاومين، أطفاالً 

ض وسقطن، على درب احلرية ويف كل عدوان إسرائيلي غاشم، تعرّ أبرياء، أمهات وأخوات، سقطوا 

 !له قطاعنا احلبيب

 اإلخوة واألخوات
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إن شعبنا الفلسطيني بأسره، يعيش حتت االحتالل ويف احلصار، فيما عيوننا شاخصة 

وقلوبنا تتجه إىل القدس التي تتعرض ألعتى عملية استيطان، يسابق فيها احملتلون الزمن، 

ومسلمين ومعنا أحرار  اًانحة، وواجبنا جميعاً يف هذه املناسبة، فلسطينيين وعربويظنونها س

د جهودنا وقلوبنا وعزائمنا إلنقاذ القدس، عاصمتنا اخلالدة، وذلك من خالل توفير العامل، أن نوحّ

 .سُبل الصمود ومقوماته، ومساندة أبناء املدينة األبرار، مسلمين ومسيحيين

الفلسطينية األوىل التي خرج منها اجليش واملستوطنون، فإننا  وعلى صعيد غزة، األرض

 .نويل جُل اهتمامنا إلنهاء احلصار عليها لكي تكون غزة حرة طليقة موصولة بباقي أجزاء وطننا

يف ذكرى االنطالقة، جنُدد العهد لشهدائنا امليامين، مُهج القلوب، على املضي على درب 

 :خوانه القادة من كل القوى املناضلةالشهيد األخ أبو عمار ورفاقه وإ

 أبو جهاد  -

 أبو إياد  -

 عبد الفتاح حمود -

 أبو علي إياد -

 أبو صبري صيدم -

 أبو يوسف النجار -

 كمال عدوان -

 كمال ناصر -

 أبو الوليد سعد صايل -

 فيصل احلسيني -

 أبو الهول -

 أبو املنذر -

 أبو السعيد -

 أحمد ياسين -

 الرنتيسيعبد العزيز  -

 إسماعيل أبو شنب -
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 فتحي الشقاقي -

 جورج حبش -

 عمر القاسم -

 ماجد أبو شرار -

 صخر حبش -

 سليمان النجاب -

 بشير البرغوثي -

 هاين احلسن -

 أبو علي مصطفى -

 أبو العباس -

 سمير غوشة -

 أبو العبد خطاب -

 :األوائلوعشرات ألوف الشهداء األبطال، وهنا ال بد أن نتذكر الرواد 

 مفتي فلسطين احلاج أمين احلسيني -

 أحمد الشقيري -

 يحيى حمودة -

 امعز الدين القسّ  -

فهؤالء تركوا يف أعناقنا ويف ضمائرنا وصيتهم بأن نستمر على الطريق، وأن نعمل 

 .موحدين، فال بديل عن الوحدة من أجل بلوغ األهداف الوطنية وحتقيق النصر

ا البواسل، وحتية إىل أبناء شعبنا يف الوطن ويف الشتات وحيثما حتية إىل أسيراتنا وأسران

يكن الفلسطينيون الذين اجتمعوا على األمنيات واألهداف الواحدة، وحتقيق احللم بالعودة، وإىل غدٍ 

قريب إن شاء الله، نحقق فيه وحدتنا، وصوالً إىل إنهاء االحتالل، ليرتفع علم دولة فلسطين، على 

آذنها، مثلما كان يردد زعيمنا الشهيد اخلالد ياسر عرفات، يف كل مناسبة، وإننا كنائس القدس وم

بعون الله، وبتصميم شعبنا وبدعم األصدقاء واألشقاء والعامل احلر، سنحقق أهدافنا، وسنحتفل 

 .فالنصر قادم قادم قادم. بذكرى قادمة، لثورة انطلقت حتى حتقيق النصر
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 األبية يف القريب العاجل ن شاء الله نلتقي بكم يف غزةإو

 وكل عام وأنتم بخير

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


