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 بيان لتحالف القوى الفلسطينية يؤكد فيه مواصلة النضال ضد املشروع 
  االستيطاين الصهيوين

  ٣٠/٧/١٩٩٧، دمشق
  
  

  دعوة إىل رص الصفوف

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو الله ﴿: قال تعاىل
  ﴾وعدوكم

  صدق الله العظيم

  .يا جماهير شعبنا العربي الفلسطيني املناضل اجملاهد 

  .يا أبناء أمتنا العربية واإلسالمية البطلة

، وبعد ثالثين ١٨٩٧يف سويسرا عام  –بعد مئة عام من املؤتمر الصهيوين األول يف بال 
اتفاقات عوام من توقيع أربعة أعاماً من إعالن الكيان الصهيوين ضم مدينة القدس احملتلة، وبعد 

تتجلى بشكل واضح التطبيقات العملية للمشروع االستيطاين الصهيوين ، أوسلو اخلياينة التصفوية
يف فلسطين واجلوالن، والذي ال يهدد بتهويدها فقط، بل ويستهدف حاضر األمة العربية 

  .واإلسالمية ومستقبل أجيالهما

لقسم القديم والتاريخي ملدينة إن اتفاقية اخلليل، التي تنازلت بموجبها سلطة عرفات عن ا
يف جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس وحفر األنفاق حتت " هار حوماه"اخلليل وبناء مستوطنة 

س أأساسات املسجد األقصى، واملشروع اخلاص بتهويد اجلوالن، وبناء مستوطنة جديدة يف ر
ية االستيطانية يف العمود يف القسم الشرقي ملدينة القدس، ورصد مبالغ إضافية لتعزيز البن

املستوطنات املقامة يف الضفة الفلسطينية احملتلة، وأخيراً وليس آخراً، السماح للصهاينة بتدنيس 
حرمة املسجد األقصى املبارك، يدل بشكل قاطع على إصرار الصهاينة على فرض سياسة األمر 

سط احلقوق واألهداف الواقع يف األرض احملتلة، من خالل استمرار احتاللهم لها، وتنكرهم ألب
مر الذي يكشف زيف ادعاءات ألكية، ايرلك بدعم وتشجيع اإلمبريالية األمالوطنية الفلسطينية، وذ

كية للصهاينة وعدائها للحقوق واألهداف الفلسطينية يرعن السالم، وانحياز اإلدارة األمالصهاينة 
  .والعربية العادلة

إن إذعان سلطة عرفات لشروط األعداء الصهاينة، وذلك برضوخها إلمالءات الصهاينة 
حول االستيطان واستئناف أعمال اللجان، ومالحقة املناضلين واجملاهدين واعتقالهم، 
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واالستمرار يف التنسيق األمني مع الصهاينة، يؤكد من جديد دور الزمرة العرفاتية القذر يف التآمر 
كية الصهيونية يف فرض يرألمضيته وحقوقه وأهدافه الوطنية، ويخدم املساعي اعلى شعبنا وق

عقد مؤتمر الدوحة االقتصادي خدمة لألهداف اإلمبريالية الصهيونية يف املنطقة وضد األمة 
ويف ضوء الهجمة االستيطانية الصهيونية . العربية واإلسالمية ومصاحلهما ومستقبل أجيالهما

هويد ما تبقى من األرض الفلسطينية احملتلة فإن حتالف القوى الفلسطينية الشرسة التي تهدد بت
يجدد عزمه على مقاومة هذه الهجمة واتفاقات اخليانة واالستسالم، ويحيي جماهير شعبنا داخل 
الوطن احملتل، الذين يواصلون النضال واجلهاد واملقاومة ضد املشروع االستيطاين الصهيوين 

  .شعبنا الوطنية يف التحرير والعودة ومن أجل إجناز أهداف

إن حتالف القوى الفلسطينية يهيب بجماهير أمتنا العربية واإلسالمية وقواها احلية، 
الوقوف إىل جانب النضال العادل لشعبنا العربي الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم له من أجل 

  .حترير مقدساته ووطنه فلسطين

يف ضوء اخملاطر الكبيرة التي باتت تهدد وبشكل خطير إن حتالف القوى الفلسطينية 
ىل رص صفوفها وتوحيد طاقاتها، ملواجهة إحاضر األمة ومستقبلها يدعو كافة قوى األمة احلية 

  .هذه اخملاطر ودحرها وحتقيق أهداف األمة يف التحرير والوحدة والتقدم

  .حتية جلماهير شعبنا وأمتنا يف فلسطين واجلوالن وجنوب لبنان

  .حتية لألسرى واملعتقلين يف السجون الصهيونية وسجون الزمرة العرفاتية

  .اجملد واخللود لشهداء شعبنا وأمتنا

  .اخلزي والعار للخونة واملستسلمين

  ف القوى الفلسطينية حتال

٣٠/٧/١٩٩٧  



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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