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 فيه تدعو، بيان صادر عن القيادة املؤقتة حلركة فتح حول جمزرة املسجد األقصى
  الصهيوين العدو مع التسوية عن فوراً  اإلقالع إىل الفلسطينية التحرير منظمة

 ٩/١٠/١٩٩٠دمشق، 

  
  

أثبتت اجملزرة الدموية التي أقدم عليها العدو الصهيوين يف املسجد األقصى أن هذا العدو ال 
التي غابت يف السنوات األخيرة عن العمل الفلسطيني وحتى عن خطابه يفهم إال لغة القوة، 

وغياب لغة القوة، الذي واكب سلوك نهج التسوية واالنكفاء عن برنامج التحرير، ليس . السياسي
نه شجع العدو، وكذلك القوى فلسطينية وهيبة الثورة فحسب، بل اط أنه ضرب وحدة الساحة الفق

وتأتي هذه اجملزرة لتكشف . العربية املتواطئة معه على التمادي يف التنكيل بالشعب الفلسطيني
بوضوح خمططات العدو الرامية إىل االبادة اجلماعية لهذا الشعب حتت االحتالل وتهجيره من 

ويف السير وراء أوهام التسوية، دفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً من الدم واآلالم . وطنه
  .واملعاناة، أكثر مما حتمل يف الكفاح املسلح على طريق التحرير

واليوم تثبت التجربة مرة أخرى عبثية االستمرار يف النهج الذي ساد يف عمل منظمة 
ألساليب التي جرى اتباعها يف التعامل مع الواليات التحرير يف السنوات األخيرة، وكذلك عقم ا

  .املتحدة األميركية وقاعدتها االستيطانية يف فلسطين الثكنة الصهيونية

إننا يف ضوء التطورات اجلارية يف املنطقة والعامل، وبعد اجملزرة البشعة التي أقدم عليها 
مة التحرير الفلسطينية إىل االقالع العدو يف احلرم القدسي الشريف، واستهدافاته منها، ندعو منظ

فوراً عن سياسة املراهنة على التسوية مع العدو الصهيوين، وبالتايل، االنكفاء عن نهجها يف 
  .التعامل مع أطراف معسكر أعداء شعبنا وأمتنا، ويف املقدمة منها الواليات املتحدة األميركية

القة مع الواليات املتحدة فوراً، إن نبذ أوهام التسوية مع العدو الصهيوين، وقطع الع
وتصويب مسار العمل الوطني الفلسطيني، وإعادة االعتبار للكفاح املسلح من شأنه أن يمهد 

الطريق لوحدة وطنية فلسطينية، ويعيد للساحة الفلسطينية وحدتها وهيبتها، بما يشكل رداً عملياً 
  .مس هويته الوطنيةعلى جرائم العدو الرامية إىل تغييب الشعب الفلسطيني وط

إن خير ما يقدمه الوطنيون الفلسطينيون يف اخلارج لشعبهم وانتفاضتهم يف الداخل هو 
وحدة وطنية راسخة، قائمة على برنامج التحرير، الذي يخضع جميع النشاطات يف هذه املرحلة 

. لفلسطينيةالعتبارات حتقيق االتنفاضة ألهدافها يف دحر االحتالل، دونما مساومة على القضية ا
ولقد أثبت شعبنا قدرته على التصدي خملططات العدو خالل سنوات ثالث، رغم كل أساليب البطش 
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واالرهاب واالبادة، وهو بالتأكيد قادر على مواصلة الكفاح إذا توفرت له املساندة الفعلية 
  .ووضعت يف تصرفه االمكانيات الضرورية

نا املناضلة يف الوطن احملتل، لعلى ثقة أكيدة أن إننا إذ نوجه التحية والتقدير جلماهير شعب
دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستعرف طالئع شعبنا وأمتنا أال تترك هذه اجلريمة تمر دون عقاب 

مناسب والهمجية التي يمارسها االحتالل على شعبنا لن تزيده إال إصراراً على التصدي واملواجهة 
  .يرواستمرار النضال حتى النصر والتحر



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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