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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :قال تعاىل يف كتابه العزيز يف سورة التوبة

( َفِسيُحوا ِفي اأَلْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغْيُر  1َبَراَءٌة ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكنَي ) 

 ( 2 ) لََّه ُمْخِزي اْلَكاِفِريَنُمْعِجِزي اللَِّه َوَأنَّ ال

 : وقال تعاىل يف سورة الرعد

 

( َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن 10َسَواٌء مِّنُكم مَّْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف ِباللَّْيِل َوَساِرٌب ِبالنََّهاِر )

 َلُه َمَردَّ َفَلا ُسوًءا ِبَقْوٍم اللَُّه َأَراَد َوِإَذا ۗ   ِبَأنُفِسِهْم َما ُيَغيُِّروا ۗ  ىَحتَّ ِبَقْوٍم َما ُيَغيُِّر َلا اللََّه ِإنَّ ۗ  َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه 

 العظيم اهلل صدق(......11) َواٍل ِمن ُدوِنِه مِّن َلُهم َوَما ۗ  

 

 أّيها املناضلون األحرار

 يا أبناء العاصفة وثوارها األشاوس

 أّيها الغرباء يف ديارهم

 

اليوم وبشكل سافر مل يعد حيتاج معه املزيد من الشروحات وال « فتح»أطبقت حلقة التآمر على حركتكم وثورة شعبكم 

التفسريات، وها هي الفئة املارقة املهزومة واملأزومة ،واليت تسّلحت مبجال سيطرة بساطري العدو واستخدمت املال 

، «فتح»ورة الشهداء تتحضر لتعقد الفصل اخلتامي يف شطب مسرية حركة التحرير الوطين الفلسطيين احلرام ، ضد ث

عرب ما يدعونه زورًا وبهتانًا وافتئاتا املؤمتر السابع، وإضافة إىل كل أنواع اجملازر احلركية اليت ارتكبتها هذه الفئة 

دة سنوات، ها هي اليوم تعود لتضيف جمزرة نوعية منذ تنظيمها مؤمتر االنشقاق االمريكاني يف بيت حلم قبل ع

جديدة هذه املرة بنسف احلركة ذاتها من أساسها وحتويلها جملّرد عصابة مصاحل سياسية ال وطنية خادمة إلدامة 

االحتالل الصهيوني وأداة طيعة بيده يف قهر كفاح الشعب الفلسطيين، والتصّدي ملقاومته البطلة وقطع الطريق على 

ته اجمليدة، لقد جفت الصحف ورفعت األقالم، وظهرت األيدي اليت قبضت على السكاكني اليت ذحبت الشهيد انتفاض

من الوريد إىل الوريد يف مشهد امتد منذ العام « فتح»ياسر عرفات وذحبت معه حركة التحرير الوطين الفلسطيين 

2004. 
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 الثورة« فتح»يا أبناء 

 

م أمانة هذه احلركة العظيمة وإرثها الشهيد على أيدي هذا النفر املارق واملنشق عن نتوجه إليكم اليوم لنضع يف رقابك

مبادئ وأهداف وأساليب ومنطلقات مفجرة الثورة الفلسطينية املعاصرة، واذا كانت السنوات الصفراء السابقة قد 

ة واملضلة، فإن مشهد اليوم أصبح شهدت صمت الكثري منكم على قاعدة املهل واألمل بأن ترعوي هذه الفئة املارقة الضال

دون أدنى شك هو اجلواب الذي انتظره أكثركم على أي من حمامل حسن الظن أو حمامل التفسريات االجيابية حرصا 

منه ومنها على هذه احلركة وإرثها وعهدها وقسمها، وهو األمر الذي مل يعد قائما وأصبح معه احلال الرباءة من هذا 

عنق كل منكم أمام ضمريه وأمام التاريخ وسؤال األجيال القادم ال حمالة، وليكتب كل منكم مصري السقوط التارخيي يف 

ومسار ختام سريته الشخصية الوطنية هل هو يف الوفاء للقسم احلر وطريق الشهداء، أم هو يف النكوص معه مع 

 .الناكصني أو الصمت مع القاعدين وبئس املصري لكيلهما

 

 أيها األحرار

 

إىل إعالن الرباءة التامة « فتح»التيار اليوم األخوة واألخوات األوفياء من أبناء حركة التحرير الوطين الفلسطيين  يدعو

من هذه اللقيطة اجلديدة اليت ال عالقة هلا بفتح الثورة سوى من اغتصاب االسم واملقدرات وسرقتها عيانا، وإىل 

عالقاتها يف الوطن والشتات، وإن ما بين على باطل فهو باطل ولو  القطيعة مع منتجاتها ونشاطاتها وشخوصها ودائرة

تسّلح مبجال سيطرة العدو وتواطؤ كثري من األطراف أو صمتهم إزاء هذه اجلرمية النوعية الفارقة يف تاريخ شعبنا 

ميديا سوداء وتاريخ حركات التحرر يف العامل، إذ مل يسبق أن جرى حنر ثورة هكذا وحتويلها إىل ضدها يف مشهد كو

من الطراز األول، ويدعو التيار إىل التفاف الفتحاويني األوفياء حول برنامج حركي مضاد يقطع الطرق كافة على هذه 

الفئة املارقة واملضلة قوامه اعتبار كل مناضل لنفسه منذ اليوم خلية متارس قناعاتها الثورية والوطنية مع برنامج 

ت أقدام العدو يف كل خميم وقرية ومدينة، ويدعو كافة التشكيالت العسكرية واحد وحيد هو تسعري االنتفاضة حت

لفتح أن تكف عن اعطاء أية مداهنة من أي نوع هلذه القيادات اخلائنة والساقطة حركيا ووطنيا، ومن يتوهلم فإنه 

 .منهم، وبئس املصري
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 يا مجاهري شعبنا

 

وطنية وال بإرثها وال بطريقها وال بقسمها وال بعهدها وال مبا نشهدكم أن ما حيدث اليوم ال عالقة بهذه احلركة ال

وضعت نفسها له من ثورة يف يد الشعب املظلوم حتى حتقيق حترير أرضه احملتلة ووطنه املغتصب حتى آخر ذرة 

ر يف اليت خربتها سوح الوغى والصراع املر الطويل مع هذا العدو الزائل لن تين عن االستمرا« فتح»تراب فيه، وإن 

عهدها وما أقسمت عليه، وإن طريق هؤالء النفر ال ميت لفتح بصلة وإن اغتصبوا شعارها وامسها ومقّدراتها فهم 

لصوص للوطن كما هم لصوص لفتح، إننا نضع األمانة يف أعناقكم مجيعا أن تقاطعوا هذه الفئة الضالة املضلة وأن 

ننات مشروع العدو الصهيوني املسمى حكم السكان الذاتي تتعاملوا معها كما هي دون إضافة، فهي جمموعة من مس

احملدود وسلطته البائسة، أما املشروع الوطين الفلسطيين احلقيقي فهو مشروع حترير الوطن وحترير االنسان 

الفلسطيين بتصفية كافة ركائز وأشكال هذا االحتالل التوسعي السرطاني عن األرض العربية فلسطني، وهو مشروع 

ضة الدائمة واليت تتالقى فيها فتحنا مع القوى املقاومة واليت تبقى على هذا العهد وعلى هذا املشروع، َوُقِل االنتفا

 . َتْعَمُلوَن ُكنُتْم ِبَما َفُيَنبُِّئُكم َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاِلِم ۗ  ِإَلى َوَسُتَردُّوَن ۗ  اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن 

 

 عاشت حركة فتح الثورة وفتح العاصفة

 البندقية طريقنا الوحيد للعودة واحلرية

 اجملد واخللود لشهداء شعبنا األبرار

 الشفاء العاجل جلرحانا البواسل واحلرية ألسرانا األشاوس

 اخلزي والعار للعدو الصهيوني وعمالئه

 ومنشقيها اجلدد« فتح» اخلزي والعار للصوص حركة

 وإنها لثورة حتى النصر،،،،،،،،

 

 فتح -حركة التحرير الوطين الفلسطيين

 فلسطني                                                                                                  
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