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 مروان البرغوثي، يف الضفة الغربية،" فتح"تصريح ألمين سر حركة 

  من قطاع غزة ثمرة النتصار املقاومة يعتبر فيه انسحاب إسرائيل
17/8/2005. ]مقتطفات[  

   
  

يف الضفة الغربية من زنزانته يف سجن هداريم، أن االنسحاب " فتح"أكد النائب مروان البرغوثي، أمين سر حركة 
من قطاع غزة وخروج املستوطنين يأتي ثمرة النتصار املقاومة وخيار االنتفاضة وثمرة لتضحيات اإلسرائيلي 

  .الشعب الفلسطيني وصموده وكفاحه على مدار العقود املاضية الذي تتوج بانتفاضة احلرية واالستقالل
النتفاضة األقصى، بأن  وأكد البرغوثي، إن هذا االنتصار يأتي تأكيداً للشعار الذي رفعناه منذ اليوم األول

االنتفاضة واملقاومة هما أقصر الطرق إلنهاء االحتالل ونيل احلرية واالستقالل، وأن هذا النصر مل يكن ليتحقق 
لوال املشاركة الشعبية الواسعة يف املقاومة واالنتفاضة وثمرة لدماء آالف الشهداء وعشرات اآلالف من اجلرحى 

 كافة مدن وخميمات وقرى الوطن والشتات بكافة فصائله ومناضليه ورجاله واألسرى، وثمناً لصمود شعبنا يف
لبيوت والعقاب اجلماعي ونسائه وأطفاله وطالبه وعماله ومؤسساته رغم سياسة القتل واالغتيال واألسر وهدم ا

والتجويع واحلصار وإغالق املعابر وضرب االقتصاد الوطني التي مارستها قوات االحتالل طوال عقود، وبلغت 
  .ذروتها يف انتفاضة احلرية واالستقالل

وفشل إنني أدعو الشعب الفلسطيني إىل تنظيم املسيرات واملظاهرات الشعبية احتفاالً بتحرير القطاع وسقوط [....] 
مشروع االستيطان يف األراضي الفلسطينية وتشكيل أوسع حركة جماهيرية شعبية ملواصلة النضال ضد اجلدار 
العنصري واالستيطان وتهويد القدس، كما إنني أدعو كافة الفصائل الوطنية واإلسالمية إىل التمسك بالوحدة 

االنفالت التي ال تمت لسالح املقاومة بصلة، الوطنية وصيانة سالح املقاومة ووضع حد نهائي ملظاهر الفوضى و
وذلك الستكمال مسيرة النصر نحو القدس وحتقيق حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف، مؤكداً أن تدمير مستعمرة غوش قطيف خطوة أوىل باجتاه انهيار املشروع االستعماري بالكامل 

.[....]  
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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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