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  تؤكد فيه استمرار " فتح"بيان للجنة املركزية حلركة 
  احلكومة اإلسرائيليةوقف التفاوض مع 

  31/12/2008رام الله، 
  
  

اجتمعت اللجنة املركزية حلركة فتح برئاسة السيد الرئيس حممود عبـاس اليـوم يف مقـر الرئاسـة يف مدينـة رام اللـه، 
  .حيث ناقشت القضايا املطروحة يف جدول األعمال

  :وأصدرت اللجنة املركزية يف ختام اجتماعها البيان التايل
  

  يا جماهير امتنا العربية واإلسالمية
  يا أبناء شعبنا الفلسطيني املناضل يف الوطن والشتات

  يا أهلنا البواسل األحبة الصامدين يف وجه العدوان اجملرم على غزة
إلســـرائيلية اإلجراميـــة علـــى قطاعنـــا الصـــامد علـــى غـــزة يـــا أبنـــاء حركتنـــا املناضـــلة يف كـــل مكـــان، تســـتمر الهجمـــة ا

الباسلة ويتخطى عدد الشهداء اإلبرار األربعمائة واجلرحى األلفين وقد دمرت آلة احلرب والعدوان اإلسرائيلية البنيـة 
ة التحتيــة الفلســطينية يف غــزة واملنــازل واملســاجد ومعظــم مــا بنينــاه بــالعرق والــدماء مــن منشــآت فيهــا خــالل األربعــ

عشــر عامـــا املاضـــية، احلكومـــة اإلســـرائيلية التـــي تـــدعي أمــام العـــامل أنهـــا تريـــد األمـــن والســـالم ماضـــية يف خمططهـــا 
العدواين ترتكب جرائم احلـرب ضـد شـعب حتـت االحـتالل حتميـه اتفاقيـات جنيـف الرابعـة وتصـل جرائمـه إىل مسـتوى 

  .مة اجلنائية الدوليةاجلريمة ضد اإلنسانية ما يبرر طلب حماكمة قادتها أمام احملك
أن مــا تقــوم بــه إســرائيل هــو حــرب ضــد الشــعب الفلســطيني والســلطة الوطنيــة الفلســطينية وهــي تنتهــك بــذلك األرض 
الفلســـــطينية بكاملهـــــا ولـــــيس ارض غـــــزة وحـــــدها وتســـــتهدف حـــــركتكم املناضـــــلة كمـــــا تســـــتهدف فصـــــائل املقاومـــــة 

والسالم العاملي ما يبرر التدخل العربي والدويل لوقف هذا الفلسطينية بأسرها وهي بذلك تهدد أمننا وأمن منطقتنا 
العدوان ويتطلب من جملس األمن الدويل اتخاذ قرار عاجل لوقف عدوانها يستند إىل املادة السابعة من ميثاق األمم 

  .املتحدة
الفلســــطينية تــــدعو اللجنــــة املركزيــــة للحركــــة أبنــــاء حركــــة فــــتح وكوادرهــــا وقياداتهــــا وأبنــــاء الفصــــائل واملنظمــــات 

وجماهير شعبنا يف الوطن والشتات ومنظمة التحرير الفلسطينية املمثـل الشـرعي والوحيـد لشـعبنا للتوحـد والوقـوف 
صــفا واحــدا لوقــف العــدوان اإلجرامــي علــى قطــاع غــزة البطــل والتصــدي جلــرائم االحــتالل اإلســرائيلي الــذي يســتهدف 

سرائيل على قطاع غزة، هذه هي املهمة األوىل حلركتنا التصدي جتزئة الوطن وإلنهاء احلصار الظامل الذي تفرضه إ
للعدوان، واىل أن يـتم ذلـك يجـب أن يسـتمر وقـف كـل تفـاوض مـع احلكومـة اإلسـرائيلية املعتديـة علـى أرضـنا وشـعبنا 
كمــا يجـــب إعــادة تقيـــيم املفاوضـــات وجملــة اإلجـــراءات التـــي بــذلت لتحقيـــق الســـالم واســتعادة األرض واحلقـــوق مـــن 

  .لها والتي مل تنجح حتى اآلن يف وقف االستيطان أو يف جلم العدوان املسلح ضد شعبناخال
مهمتنــــا الثانيــــة هــــي دعــــم شــــعبنا يف غــــزة وتــــدرك جلنــــتكم املركزيــــة أن جــــزءا مهمــــا مــــن ميزانيــــة الســــلطة الوطنيــــة 

ولـدفع رواتـب موظفيهـا،  الفلسطينية يذهب لقطاع غزة لتسيير مستشفياتها ومدارسها ولتوفير الوقود والكهربـاء لهـا
ولكننا يف مواجهة العدوان نؤكد على املزيد من دعم القطاع الصـامد وبإقامـة غرفـة عمليـات يف رام اللـه وغـزة ويف 
سيناء بالتعاون مع أشقائنا املصريين لتوفير كل ما يمكن توفيره من ميزانية السلطة مباشرة أو من الدعم الرسـمي 

  .والشعبي إلغاثة شعبنا يف غزة
ونهيــب بأبنــاء حركتنــا املناضــلة حتمــل الشــيء ذاتــه كــل يف موقعــه ومنطقتــه ونــثمن مــا قــام بــه أبنــاء تنظيمنــا يف 

  .الضفة من تبرع بالدم وتنظيم التظاهرات االحتجاجية
وتطالب اللجنة املركزية أطباءنا ومعلمينا وموظفي السلطة يف القطاع بالتوجه إىل أعمـالهم ومؤسسـاتهم والوقـوف 

إىل جنب مع كل أخوانهم للدفاع عن القطاع ولتوفير اخلدمات وبخاصة الطبيـة لشـعبنا املناضـل والصـامد يف جنبا 
  . وجه العدوان اآلثم

                                                 
 المصدر: http://arabic.wafa.ps/arabic/  
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تـــدعو اللجنـــة املركزيـــة أشـــقاءنا العـــرب يف كـــل مكـــان ملســـاعدتنا يف أداء املهمتـــين وقـــف العـــدوان ومقاومتـــه ودعـــم 
لي املفـروض علـى القطـاع فـنحن مـع أشـقائنا ووحـدتهم ونــدعوهم شـعبنا يف غـزة وصـموده وإنهـاء احلصـار اإلسـرائي

  .الستخدام قدراتهم وعالقاتهم الدولية وإمكانياتهم السياسية واملادية لتحقيق املهمتين
مهمتنــا الثالثــة وامللحــة دائمــا ويف كــل الظــروف هــي اســتعادة وحــدتنا وإنهــاء انفصــال غــزة عــن الضــفة والــذي ســعت 

ونعتقـــد أن احلـــوار الـــوطني الـــذي ترعـــاه جمهوريـــة مصـــر الشـــقيقة يبقـــى الوســـيلة األفضـــل إســـرائيل دائمـــا لتكريســـه 
الســـتعادة الوحـــدة الوطنيـــة وتأكيـــد الشـــرعية الديمقراطيـــة، وحمايـــة املشـــروع الـــوطني الفلســـطيني وإفشـــال اخملطـــط 

عـادة بنـاء القطـاع اإلسرائيلي القاضي باستمرار فصل شقي الوطن وإضعافهما وعلينا أن نعمل مع أشقائنا أيضـا إل
  .اجلريح الصامد

تدرك اللجنة املركزية أن استئناف احلوار الشامل يتطلب وقف العدوان اإلجرامي أوال ولكن ذلك يجـب أال يحـول دون 
يف   اتخاذ كل خطة من شأنها وقف اخلصام واالنقسام والتالوم والتحريض وكل حماولة تؤدي إىل رص الصـفوف

أنفســنا فنوقــف مــن جانبنــا الــدخول يف أي حملــة إعالميــة أو حتــى الــرد علــى أي هجــوم مواجهــة العــدو وســوف نبــدأ ب
 نســمح بثغــرة واحــدة يف صــفوفنا قــد ينفــذ مــن خاللهــا املعتــدون، كمــا علينــا أن نطلــب دعــم أشــقائنا علينــا ويجــب أال

العــرب جميعــا وال نســمح بــأي خصــام مــع أي مــنهم وبخاصــة مــع الشــقيقة الكبــرى مصــر التــي تقــف إىل جانــب شــعبنا 
أبوابهـا ومعبـر رفـح إلغاثــة  حربـا وسـلما والتـي ترعـى جهـود احلــوار الـوطني واسـتعادة الوحـدة الوطنيـة والتــي فتحـت

  .القطاع وعالج اجلرحى يف مستشفياتها
عـدونا واضـح وعلينــا جتنـب الــدخول يف أي صـراعات جانبيـة أو تناقضــات ثانويـة داخــل صـفوفنا الوطنيــة أو يف أي 
حمــاور أو جتاذبــات داخــل أمتنــا العربيــة واإلســالمية فــنحن نريــد جهــود أشــقائنا جميعــا دون اســتثناء ونحــن نــثمن 
عاليــا كــل مــا قــاموا بــه مــن جهــود لــدعم شــعبنا ومســاعدته يف هــذه احملنــة الكبــرى التــي نواجههــا وعلينــا أن نتحــرك 

  .أيضا يف اجملال السياسي واإلعالمي لقضيتنا العادلة من كل مكان
ســطين أن اللجنــة املركزيــة تــثمن اجلهــود الشــعبية الدوليــة كافــة التــي أبــرزت ضــمير اإلنســانية جتــاه مــا يحــدث يف فل

التــي أكـــدت رفــض العـــامل للعـــدوان وجــرائم احلـــرب التـــي ترتكبهــا إســـرائيل ضــد شـــعبنا يف قطـــاع غــزة ونطالـــب أبنـــاء 
حركتنــا يف كــل مكــان بمواصــلة جهــده وتفعيــل اكبــر قــدر ممكــن مــن النشــاطات االجتماعيــة ملواجهــة العــدوان وإغاثــة 

  .غزة
  أيها األخوة واألخوات

 1965وهــو أيضــا يــوم انطالقــة حركــة فــتح بالنضــال الــوطني يف األول مــن ينــاير  2009اليــوم ينطلــق العــام اجلديــد،
يوم تفجرت الثورة املعاصرة للشعب الفلسطيني إلنهاء النفي والتشريد واالحتالل والنطـالق مسـيرة العـودة واحلريـة 

قاد مسيرة حركة فتح يف واالستقالل ويف هذا اليوم نذكر شهداءنا جميعا، ويف مقدمتهم القائد الرمز أبو عمار الذي 
وخــــاض مــــع رفاقنــــا يف فصــــائل منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية معــــارك الهويــــة  1967أصــــعب الظــــروف بعــــد هزيمــــة 

الوطنيــة والقــرار الــوطني املســتقل وبنــاء منظمــة التحريــر ممــثال شــرعيا وحيــدا للشــعب الفلســطيني ومعــارك التصــدي 
واحلفاظ على تماسك الثورة رغـم كـل حمـاوالت شـقها ثـم معركـة  للقوات اإلسرائيلية يف هجماتها على لبنان الشقيق

العــــودة للــــوطن وعمليــــة الســــالم وبنــــاء الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية والتفــــاوض إلنهــــاء االحــــتالل وإقامــــة الدولــــة 
الفلســـطينية املســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس الشـــريف، نـــذكر الشـــهيد املناضـــل أبـــو جهـــاد رائـــد االنتفاضـــة األوىل قائـــد 

ارك احلاســمة ورســول الوحــدة الوطنيــة الــدائم ونــذكر الشــهداء مــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة أبــو إيــاد وأبــو الهــول املعــ
وسعد صايل وأبو علي إياد وماجد أبو شرار وأبو صبري وعبد الفتـاح حمـود وأبـو السـعيد وأبـو املنـذر وآالف الشـهداء 

شــعبهم بصــدورهم حمايــة للحركــة وللــوطن، نــذكر آالف  الــذين دفعــوا مــن دمــائهم الزكيــة ضــريبة الثــورة والــذين فــدوا
األســرى الــذين ضــحوا بحــريتهم مــن اجــل حريــة الــوطن وال ننســاهم أبــدا وجنــدد العهــد لتحقيــق حــريتهم يف يــوم العيــد 

  .الرابع واألربعين النطالقة حركة فتح
عـداء واملرونـة كـل املرونـة يف علمتنا حركة فتح االستناد إىل اجلمـاهير وتنظيمهـا وعلمتنـا الصـالبة يف التصـدي لأل

التعامـــل مـــع األشـــقاء واحلـــرص علـــى اســـتقالل القـــرار الـــوطني واحلفـــاظ علـــى األمـــل املتجـــدد الـــذي ال يخبـــو يف أحلـــك 
الليــايل الصــعبة وعلــى وحــدة الشــعب الفلســطيني يف الــوطن والشــتات بكــل طوائفــه وفئاتــه وفصــائله يف إطــار منظمــة 

نواجه التناقض الرئيسي وأال نقع يف التناقضات الثانويـة نوسـع دائـرة األصـدقاء  التحرير الفلسطينية، علمتنا كيف
ونقلــص معســكر األعــداء، علمتنــا أيضــا التواضــع واحملبــة والديمقراطيــة واملشــاركة وحــب الــوطن وأولويــة القــدس يف 

  .حساباتنا وااللتزام بانتمائنا العربي واإلسالمي من اجل فلسطين
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د والعـزم علـى مواجهـة العـدوان وإنهـاء االحـتالل واالسـتيطان وحتريـر الـوطن وإقامـة دولتنـا يف هذا اليـوم جنـدد العهـ
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحتقيق العودة لالجئينـا ونازحينـا، يف هـذا اليـوم جنـدد العهـد علـى 

دة الوطنيـة وحتريـر األسـرى ومـن استمرارنا يف أداء مهماتنا مـن وقـف العـدوان علـى غـزة ودعـم شـعبنا وحتقيـق الوحـ
  .أجل ذلك كله يجب أن تبقى حركتنا

حركــة فــتح قويــة متماســكة متجــددة وفاعلــة وســتبقى كــذلك، وختامــا ســوف تبقــى اللجنــة املركزيــة للحركــة يف حالــة 
اســتنفار دائــم ونطالــب تنظــيم احلركــة يف الــوطن ويف الشــتات يف غــزة والضــفة والقــدس باالســتنفار ورص الصــفوف 

ل احلركة وتفعيل النشاط احلركي واالتصال الدائم باجلماهير من خـالل التنظـيم واحلفـاظ علـى الوحـدة الداخليـة داخ
حفاظــــا علــــى الشــــرعية والتصــــدي لكــــل مــــن يحــــاول تشــــويه احلركــــة وشــــق وحــــدتها والتعــــدي علــــى أطرهــــا الشــــرعية 

  .واالنحراف عن أهدافها
ولكل شهداء شعبنا وللجرحى واملصابين والصابرين الصامدين لشهداء شعبنا يف قطاع غزة   ولنقف جميعا إجالال

من شعب البطولة والشهداء واألسرى ونعاهدهم أن ال نتركهم ولن تذهب دماءهم سدىً وستستمر ثورتنا يف نضالها 
 .إىل أن حتقق أهداف شعبنا يف احلرية واالستقالل ونيل كافة حقوقه

  



 

 
 

  

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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