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وية، على ارض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني، نما وتطور، وأبدع وجوده            ماعلى أرض الرساالت الس    

  .انقطاع بين الشعب واألرض والتاريخاإلنساني والوطني عبر عالقته العضوية التي ال انفصام فيها وال 

ى            ا إل دفاع عنه بالثبات الملحمي في المكان والزمان صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية، وارتقى بصموده في ال

ين                    . مستوى المعجزة  شابك ب ى حدود الت وي عل ا الحي ة وموقعه ذه األرض القديم اره سحر ه ا أث رغم مم فعلى ال

تقالله               القوى والحضارات، من مطامح ومطام     ق اس ة تحقي ان شعبها من إمكاني ى حرم ؤدي إل ع غزوات آانت ت

شعب روح      ي ال ا ونفخت ف ي منحت األرض هويته ي الت األرض ه شعب ب صاق ال ة الت سياسي، إال أن دموي ال

  .الوطن

  

ي                    شعب العرب ي، واصل ال مطمعًا بسالالت الحضارة، وتعدد الثقافات، مستلهمًا نصوص تراثه الروحي والزمن

اء المتواصلة                    الفلسطي ى خطى األنبي سان، وعل ني، عبر التاريخ، تطوير ذاته في التوحد الكلي بين األرض واإلن

الق، ودق مع               د للخ ة صالة الحم ى مئذن ى عل ة، أعل ذه األرض المبارآ ة      على ه د ترنيم سة ومعب جرس آل آني

  . والسالمالرحم

  

ورات شعبنا       . ع الباسل عن وطنه   ومن جيل إلى جيل، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفا           ولقد آانت ث

دة،                        ه الجدي الم المعاصر يصوغ نظام قيم ه الع تجسيدًا بطوليًا إلرادة االستقالل الوطني، ففي الوقت الذي آان في

دل وحده                     آانت موازين القوى المحلية والعالمية تستثني الفلسطيني من المصير العام، فاتضح مرة أخرى أن الع

  .التاريخال يسير عجالت 

  

ة    ة جارح ى مفارق ر عل سطيني الكبي رح الفل تح الج ذا انف ه   : وهك رض وطن تقالل وتع رم االس ذي ح شعب ال فال

ة                 ة القائل يم األآذوب ة تعم سطين هي ارض بال شعب         "الحتالل من نوع جديد، قد تعرض لمحاول ى  ". أن فل وعل

م الم      ٢٢الرغم من هذا التزييف التاريخي، فأن المجتمع الدولي في المادة        اق عصبة األم  ، وفي  ١٩١٩من ميث

ي      ١٩٢٣معاهدة لوزان لعام   ة األخرى الت شعوب العربي ، قد اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن ال

  .انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر مستقل

  

صير     ر الم ق تقري ن ح ه م شريده، وحرمان سطيني بت شعب الفل ق بال ذي لح اريخي ال م الت ع الظل رار وم ر ق ، اث

وفر           ١٩٤٧ عام   ١٨١الجمعية العامة    ا زال ي رار م ذا الق ان ه ة ف ة ويهودي ين عربي ى دولت ، الذي قسم فلسطين إل

  .شروطًا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة واالستقالل الوطني

  

ن األرض ا   زاء م سطينية وأج ألرض الفل رائيلية ل وات اإلس تالل الق ةإن اح سطينيين . لعربي ة الفل تالع غالبي واق

دمير                          ات ت نهم لالحتالل واالضطهاد ولعملي اقين م نظم، وإخضاع الب وة اإلرهاب الم ارهم، بق وتشريدهم من دي
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ي تعترف      ا الت م المتحدة، ولقراراته اق األم شرعية، ولميث ادئ ال اك صارخ لمب ة، هو انته اتهم الوطني الم حي مع

ى ارض         بحقوق الشعب الفلسطيني الوطني    سيادة عل ة، بما فيها حق العودة، وحق تقرير المصير، واالستقالل وال

  .وطنه

  

ه الراسخ                            سطيني إيمان ي الفل شعب العرب د ال م يفق دة، ل ة والبعي افي القريب وفي قلب الوطن وعلى سياجه، في المن

تمكن االحتالل والمجازر                         م ي ه في االستقالل، ول ه الصلب بحق ودة، وال إيمان شريد، من طرد      بحقه في الع والت

راآم النضال                    الفلسطيني من وعيه وذاته، لقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خالل ت

شعب                دًا لل المتنامي، وصاغت اإلرادة الوطنية إطارها السياسي، منظمة التحرير الفلسطينية، ممثًال شرعيًا ووحي

ثالً   دولي متم ع ال اعتراف المجتم سطيني ب ة    الفل ة والدولي ات اإلقليمي ساتها والمنظم دة ومؤس م المتح ة األم  بهيئ

شرعية                           ى قاعدة ال ي، وعل ومي العرب اع الق ى قاعدة اإلجم ة، وعل الحقوق الثابت ان ب األخرى، وعلى قاعدة اإليم

ى، وصموده                  ة المثل الدولية، قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم، المنصهر في وحدته الوطني

وعي                   سطينية، في ال ة الفل األسطوري أمام المجازر والحصار في الوطن وخارج الوطن، وتجلت ملحمة المقاوم

  .العربي، وفي الوعي العالمي، بصفتها واحدة من ابرز حرآات التحرر الوطني في هذا العصر

  

ي ا  صمود األسطوري ف ع ال ة م ي األرض المحتل صاعدة ف رى، المت شعبية الكب ات داخل إن االنتفاضة ال لمخيم

ى                   ى مستوى أعل وخارج الوطن ، قد رفعا اإلدراك اإلنساني بالحقيقة الفلسطينية وبالحقوق الوطنية الفلسطينية إل

ضمير، وحاصرت                        ة من التزييف ومن خمول ال ة آامل من االستيعاب والنضج وأسدت ستار الختام على مرحل

  .الخرافة واإلرهاب في نفيها الوجود الفلسطينيالعقلية اإلسرائيلية الرسمية التي أدمنت االحتكام إلى 

  

سطيني إحدى لحظات االنعطاف                            زمن الفل غ ال ورة يبل ع الث ضالي لكل مواق وري الن التراآم الث مع االنتفاضة وب

  التاريخي الحادة ، وليؤآد الشعب العربي الفلسطيني مرة أخرى حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلسطينية

ه         ضحيات أجيال سطين وت ه فل ي وطن سطيني ف شعب الفل انوني لل اريخي والق ي والت ق الطبيع ى الح تنادًا إل واس

ي           ة الت شرعية الدولي وة ال المتعاقبة دفاعًا عن حرية وطنهم واستقالله وانطالقًا من قرارات القمم العربية، ومن ق

ر المصير            ممارسة من الشعب ا    ١٩٤٧تجسدها قرارات األمم المتحدة منذ عام        ه في تقري سطيني لحق لعربي الفل

سطيني           ي الفل شعب العرب ن باسم اهللا وباسم ال واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه فإن المجلس الوطني يعل

  .قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  

تهم الوطنية والثقافية، يتمتعون بالمساواة الكاملة      إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما آانوا، فيها يطورون هوي         

وم                  اني يق في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وآرامتهم اإلنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلم

ى               على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام قرارات األغلبية وعل

رأة                     العدل ا  ين الم ون أو ب دين أو الل الجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو ال

سطين      راث فل ل لت اء الكام اس الوف ى أس ستقل وعل ضاء الم انون والق يادة الق ؤمن س تور ي ل دس ي ظ ل ف والرج

  .الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر القرون

  



ق                 إن ى تحقي ا الحاضر إل  دولة فلسطين هي جزء ال يتجزأ من األمة العربية من تراثها وحضارتها ومن طموحه

ة              دول العربي ة ال اق جامع ا بميث د التزامه ي إذ تؤآ دة وه ة والوح ور والديمقراطي رر والتط ي التح دافها ف أه

ساعدتها ع         ا م اء أمته ة بحشد      وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك تناشد أبن ا العملي ال والدته ى اآتم ل

از          دم االنحي ادئ ع ا بمب سطين التزامه ة فل ن دول رائيلي وتعل تالل اإلس اء االح ود إلنه ف الجه ات وتكثي الطاق

  .وسياسته

  

دول                                ع ال ا ستعمل مع جمي سلمي فإنه ايش ال ادئ التع ة بمب سالم ملتزم ة لل ة محب ا دول سطين أنه وإذ تعلن دولة فل

اء                 والشعوب من أجل تحقيق      ى البن شر عل ات الب ه طاق تح في ظل وق، تتف سالم دائم قائم على العدل واحترام الحق

ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة، وعدم الخوف من الغد، فالغد ال يحمل غير األمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى                    

  .العدل

  

سالم تهيب دول                  ة وال ى أرض المحب ي        وفي سياق نضالها من أجل إحالل السالم عل األمم المتحدة الت سطين ب ة فل

سالم    ة لل ه المحب الم ودول شعوب الع ب ب ه وتهي سطيني ووطن ي الفل شعب العرب اه ال سؤولية خاصة تج ل م تتحم

اء االحتالل                 ى إنه ه وبالعمل عل وفير األمن ل والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها ووضع حد لمأساة شعبها بت

  .اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية

  

م المتحدة         آما ت  علن في هذا المجال أنها تؤمن بتسوية المشاآل الدولية واإلقليمية بالطرق السليمة وفقًا لميثاق األم

تقاللها      المة أراضيها واس تعمالها ضد س اب أو باس ف أو اإلره القوة أو العن د ب رفض التهدي ا ت ا وأنه وقراراته

  .طبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقاللهاالسياسي أو سالمة أي دولة أخرى وذلك دون المساس بحقها ال

  

ام                  اني ع شرين الث ي               ١٩٨٨وفي اليوم الخالد، في الخامس عشر من ت د، ننحن د جدي ة عه ى عتب  ونحن نقف عل

ذا الفجر    علة ه اهرة ش دمائهم الط ذين أضاءوا ب ة ال ة العربي هداء األم هدائنا وش ام أرواح ش إجالًال وخشوعًا أم

شهدوا من أجل  د، واست ادم من وهج االنتفاضة العني النور الق نمأل ب دينا ل ى أي ا عل ع قلوبن وطن ونرف ا ال أن يحي

ة    واء الحري ة ل ن حمل اجر وم ي المه شتات وف ي ال ات وف ي المخيم صامدين ف ة ال ن ملحم ة وم ا : المبارآ أطفالن

يم وفي آل                            راب المقدس وفي آل مخ ى الت رابطين عل ا الم ين وجرحان بابنا ، أسرانا ومعتقل ة   وشيوخنا وش  قري

رار       . ومدينة والمرأة الفلسطينية الشجاعة حارسة بقائنا وحياتنا وحارسة نارنا الدائمة          د أرواح شهدائنا األب ونعاه

ى مواصلة النضال من             الم عل شرفاء في الع وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني وامتنا العربية وآل األحرار وال

سيادة واالستقالل        سطيني          إ. أجل جالء االحتالل وترسيخ ال ه الفل اف حول علم ى االلتف دعو شعبنا العظيم إل ا ن نن

ن       شعب م رًا ل ًا ح ًا وطن يبقى دائم ي وطن س ا ف ا وآرامتن زًا لحريتن دًا رم ل أب ه ليظ دفاع عن ه وال زاز ب واالعت

  .األحرار
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