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  فلسطينية  شخصية 20املوقّع من " بيان العشرين"
  يدين فساد السلطة الفلسطينية والذي

27/11/1999.  
  

  
  بسم الله الرحمن الرحيم  
  الوطن ينادينا  

  األخوة واألخوات،
  يا جماهير شعبنا املرابط

ريط يؤملنا ما يجري على أرض فلسطين العربية املقدسة من تهافت وابتذال واستهانة بالشعب وتف
ونحن كمواطنين عاديين حفزهم انتماؤهم الوطني وغيرتهم لنتوجه إليكم من أجل العمل معاً صفاً واحداً . بحقوقه

  .لتصحيح ما آلت إليه أحوالنا
حتدثت القيادة الفلسطينية بعد أوسلو بأن االتفاقات مع إسرائيل تقيم دولة عاصمتها القدس وتعيد 

ع اقتصادية لنصبح سنغافورة افكك املستوطنات وحترر املعتقلين وتمهد ألوضالنازحين والالجئين إىل ديارهم وت
  .لقد خُدع البعض منا وخرجوا إىل الشوارع حمتفلين بما أسموه االنتصارات. املنطقة

سُلب املزيد من األرض واتسع االستيطان والتآمر على قضية الالجئين : وبعد ست سنوات من أوسلو
ال القدس عادت، وال سنغافورة أتت، . ، والسجون الفلسطينية تغلق أبوابها على أبنائنايجري بتسارع خلف الكواليس

  .فئة قليلة تتسلط وتنهب وفئة كبيرة تتذمر وتبحث عمن ينقذها: وجتزأ الشعب إىل فئتين
مسلسل مرعب من الدجل والكذب والتضليل والذي ستكون نتائجه أعمق جرحاً وتلويثاً يف مفاوضات 

  .الوضع النهائي
فضالً عن هذا، اتبعت السلطة الفلسطينية سياسة رهيبة من الفساد واإلذالل، واالستغالل للشعب 

سدين يف السلطة الفلسطينية، أشرع وكأن اتفاق أوسلو كان مقايضة الوطن بثراء بعض الفاسدين املف. الفلسطيني
ساءت األحوال االقتصادية للناس، وضعفت . رئيسها األبواب ليعيث االنتهازيون يف الشارع الفلسطيني الفساد

الروابط االجتماعية، وتراخت املقومات األخالقية والقيمية، وأتى الدمار على الكثير من املؤسسات الصحية 
  .والتعليمية والقضائية

اخلطر يجب أن يدق يف كل قرية ومدينة وخميم، يف كل زاوية وركن، بل ويف كل حانوت وبيت ناقوس 
الظلم ال يتوقف إّال . فلنقف معاً مواجهين هذا الطغيان وهذا الفساد. الوطن يباع واملواطن يُخذل ويُدمر. ومكتب

  .بسواعد املظلومين، والظامل ال توقفه إالّ صالبة املؤمنين
  ]التواقيع[

  

                                                 
 صدر خاصم. 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


