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  الفلسطينية،  عن القيادة املركزية لتحالف القوى ةمذكرة صادر
  العربية،  موجهة إىل ملوك ورؤساء وأمراء الدول
  انبمناسبة عقد القمة العربية يف عمّ

   ]مقتطفات[ *25/3/2001دمشق، 
  
  

].......[ 
  :أصحاب اجلاللة والسيادة والسمو  
لتــي تضــم ثمانيــة فصــائل فلســطينية مناضــلة وجماهــدة إن القيــادة املركزيــة لتحــالف القــوى الفلســطينية ا  

وجمــاهير الشــعب الفلســطيني يف ســاحات الشــتات وخميمــات اللجــوء كمــا يف داخــل الــوطن احملتــل، يف عمــوم الــوطن 
ــــ]....[احملتــــل  ان نقلــــة ، يتطلعــــون اليــــوم إلخــــوانهم قــــادة الــــدول العربيــــة، ألن يكــــون مــــؤتمرهم العتيــــد املنعقــــد يف عمّ

  :تنا، يعالج على مستوى الراهن ما يليميف واقع أ تاريخية هامة
دعـــم نضـــال وجهـــاد شـــعب فلســـطين، ومســـيرة انتفاضـــته املباركـــة، وتـــوفير كـــل عوامـــل القـــوة واملنعـــة  ـ1

 .، ووطنه والذود عن مقدساتهأرضهليتمكن من حماية 
ووطنــــه، واملســــاهمة الفعالــــة يف خلــــق اقتصــــاد مقــــاوم  أرضــــهدعــــم صــــمود الشــــعب الفلســــطيني علــــى  ـ2

للـــتخلص مـــن التبعيـــة للعـــدو الصـــهيوين، انطالقـــاً مـــن املســـؤولية القوميـــة، وجتـــاوزاً للحـــد الـــذي أقرتـــه 
طينية والعربيـة رغـم مـا التي مل ترتقِ إىل مستوى طموحات اجلمـاهير الفلسـ واإلسالميةالقمم العربية 

 .يجابياتجسدته من إ
دعم انتفاضـة الشـعب الفلسـطيني سياسـياً، واحليلولـة دون االلتفـاف عليهـا وهـدر تضـحياتها، وتـوفير  ـ3

ن الشـــعب العربـــي الفلســـطيني مـــن حتقيـــق هدفـــه الـــوطني أال وهـــو طـــرد وكـــنس نهـــا ويمكّـــكـــل مـــا يمكّ
االحتالل عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة فلسـطين دون قيـد أو شـرط ودون أي تنـازل 

هــدف وطنــي عب الفلســطيني بــالعودة إىل وطنــه، كن احلقــوق التاريخيــة ويف املقدمــة منهــا حــق الشــعــ
 .راهن وغير مؤجل

 .تكريس املقاطعة العربية للكيان الصهيوين، والعمل على تفعيل القرارات العربية بهذا الشأن ـ4
وعلـــى كافـــة  الصــهيوين ووقـــف التطبيــع بمختلـــف مســتوياتهقطــع كافـــة أشــكال العالقـــات مــع الكيـــان  ـ5

 .الصعد
فها بمشـاعر العـرب واملسـلمين، وشجب واستنكار مواقف الواليـات املتحـدة األميركيـة، واسـتخفا إدانة ـ6

 .][....املتواصل للكيان الصهيوين  اهمودع

  ].......[ 
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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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