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  "بيان العشرين"فيه تدين  لسلطة الفلسطينيةبيان ل
  ]مقتطفات[ .1/12/1999غزة، 

  
  

انشغل الرأي العام الفلسطيني خالل األيام املاضية ببيان التحريض املوقَّع من قِبَل عدد من أعضاء   
  :إزاء هذا املوضوع، يهم احلكومة أن توضح ما يليواجمللس التشريعي وآخرين، 

البيان بلغته غير املوضوعية وحمتواه املتمادي يف االستغالل والتشويه، ال يندرج إطالقًا  إن هذا: أوالً   
  .حتت بند حرية التعبير، إنه جملةً وتفصيالً بيان حتريض وفتنة

املوقعين على البيان ال يملكون حق ادعاء تمثيل الشارع الفلسطيني والنطق باسمه، وامتطاء  إن :ثانياً   
إن من يمثل الشعب الفلسطيني، هو . هذه املعاناة إلشاعة الفوضى يف اجملتمع، وبث الشكوك معاناته واستغالل

. ف، املمثل الشرعي الوحيد لكل الشعب الفلسطيني.ت.اجمللس التشريعي املنتخب، والذي هو جزء ال يتجزأ من م
قائد الرمز ياسر عرفات، ويعتز شعبنا وتعتز سلطتنا الوطنية ومنظمة التحرير أن يكون على رأس مسيرتنا ال

  .املنتخب من قِبَل الشعب، واملكرس عبر تاريخ نضايل مميز ومشرق
إن أسلوب التشكيك والتخوين الذي جلأ إليه البيان التحريضي هو أسلوب مدان، ولن يمر مستخدموه : ثالثاً   

  .دون مساءلة
ناء إلجهاض األسس األخالقية إنه طعنة يف ظهر احلوار الديمقراطي املألوف يف ساحتنا، وحماولة رع  

  . واملنطقية حلوار أبناء الشعب الواحد، وأصحاب القضية الواحدة
إن السلطة الوطنية، التي تصون حرية الرأي، وتدعم املنابر احلرة، وتفتح كل القنوات الرسمية واخلاصة 

تسمح بعقد املؤتمرات احلزبية والندوات املفتوحة والتظاهرات، هي املسؤولة ، وأمام اجلميع للتعبير عن رأيهم
األوىل عن حماية هذه املكاسب الديمقراطية واحلضارية للشعب الفلسطيني، وهي املسؤولة كذلك عن إظهار احلد 

  .الفاصل بين حرية الرأي وحرية التشكيك واالتهام العشوائي
، فإن السلطة الوطنية توقفت ملياً عند تزامن هذا البيان مع "لتحريضبيان ا"وفيما يخص توقيت  :رابعاً   

بيانات مماثلة يف اللغة واحملتوى صدرت عن جهات عديدة، لتبرير اإلجراءات املفاجئة ضد خميماتنا يف جنوب 
السلطة  ى خلفياته وأهدافه، وكذلك ال تستطيعـومن واجب السلطة الوطنية التدقيق يف األمر، والوقوف عل. لبنان

، "اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"العامل بـ  ع احتفاالتـذا البيان التحريضي مـالوطنية إغفال تزامن ه
  .وكذلك وصول املفاوضات على الصعيدين االنتقايل والنهائي إىل نقاط حرجة

واطلع اجمللس عليها ولسنا بحاجة هنا إىل التأكيد على أسس موقفنا التفاوضي، فهي واضحة للجميع،   
، ويعلم العامل كله بها، ومن هنا جاءت اإلجراءات التي تم اتخاذها، والتي هي إجراءات مؤقتة، جرى وقف بعضها

  .قاعدة احلرص التام على إغالق هذا امللف على أكمل وجه ويجري معاجلة القضية برمتها على
  [.......]  

  
  

                                                 
 " أمام المجلس التشريعي وزير الشؤون البرلمانية، نبيل عمرو قد تال البيانو. 1/12/1999، )غزة)" (اإللكترونية(وفا. 



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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