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ة وأ�خوات/ فصائل املقاومة الفلسطینية أ�خو   

 حتیة وطننا فلسطني من هنرها ٕاىل حبرها
 حتیة شعبنا الصامد املقاوم يف اكفة أٔما�ن توا�ده
الوطنیة، والعدوان الصهیوين املس�متر �ىل أ�رض ا�ي �ُّرش�ه إالدارة أ�مر�كية واملنظومة الصهیونیة يف ظل ا�اطر احلقيقية واجلدیة اليت �س�هتدف قضیتنا 

ٔأوسلو �ىل قضیتنا و�ىل ٔأوضاع شعبنا، و�ىل العالقات  –الغربیة، واس�مترار التطبیع لٔ�نظمة الرجعیة الرمسیة، و�سبب التداعیات الاكرثیة ملسار مدرید 
ة  الفلسطینية اليت جرى اختطافها والهمينة �ىل القرار والرب�مج الوطينا�ا�لیة، و�ىل املؤسس . 

ت الترشیعیة والرئاس�یة" يف ظل لك ذ�، فٕاننا يف اللجنة التحضريیة للمسار الفلسطیين البدیل ندعومك ٕاىل مراجعة موقفمك �شأٔن املشاركة ف� �ُسمى " �نت�ا�
سسات احلمك ا�ايت احملدود وفق اتفاقيات ٔأوسلو الاكرثیةاليت يه يف اجلوهر جمرد ٕا�ادة ٕانتاج ملؤ  . 

ومصود  ونطالبمك جمددًا ٕاىل ٕا�الن موقف وطين مو�د ینسجم مع ٔأهداف ومصاحل شعبنا الفلسطیين، ومقاومته التارخيیة الباس� �كون مبس�توى تضحیات
متل من �دید اس�مترار هذه القيادة �ملقامرة بقضیتنا، واختطاف املؤسسة الوطنیة، احلاضنة الشعبیة للمقاومة؛ حفجم ا�اطر الكبري والت�د�ت الراهنة ال حت 

 .واللعب مبس�تقبل شعبنا ؤأجيالنا ٔأبطال التحر�ر

القيادة  �لهيا هذه ��، فٕان املشاركة الس�یاس�یّة يف هذه العملیة اخلطرية يه مشاركة يف �رشیع �یان ٔأوسلو الهزیل، واالتفاقيات �ري الّرشعیة اليت ٔأقدمت
یة، فضًال عن ٔأن هذه املتنفذة مع الكيان الصهیوين �لر�ایة أ�مر�كية، كام ٔأهنا مشاركة يف ٕاشا�ة أ�وهام حول ٕاماكنیة التعا�ش بني �س�تعامر وا�ميقراط 

م �ىل ٔأساس مقاومة �حتالل وا�متسك �نت�ا�ت تأٔيت وفق مقاس سلطة التنس�یق أ�مين، وال ميكن ٔأن �ُشّلك َمد�ًال وطنیًا للو�دة اليت جيب ٔأن تقو 
 .�لثوابت واحلقوق الوطنیة الفلسطینية الغري قاب� للترصف.

ملقاومة واس�تعادة وحتر�ر ٕان أ�ولو�ت الوطنّیة والنضالیّة �مكُن يف بناء جهبة وطنیّة ُمو�دة للمقاومة والتحر�ر، ويف تصعید املقاومة املسل�ة واكفة ٔأشاكل ا
قوى ة ا�تطفة، ويف مقدمهتا ا�لس الوطين الفلسطیين، وٕا�ادة �عتبار للمیثاق الوطين الفلسطیين، وحتر�ر �رسى و�رس احلصار وموا�ة املؤسسات الوطنی

والعودةر التطبیع، وتعز�ز مصود ومشاركة الطبقات الشعبیة الفلسطینية خصوصًا يف ا��ت، من ٔأ�ل ٔأن مييض شعبنا يف مرشو�ه التارخيي يف التحر� . 

اخلبيثة عن املشاركة يف  يف اخلتام، ٕان املس�ئولیة الوطنیّة وأ��القيّة تقتيض منمك حسم موقفمك من هذه �نت�ا�ت العبثية اليت ال ختتلف يف جوهرها ؤأهدافها
ىل مرشوع التسویة، وس�تؤدي ٕاىل اس�مترار احت�از انت�ا�ت �رملان العدو" الكنيست"، واليت لن �كون نتيجهتا ٕاال املزید من ٕاضفاء الرشعیة �ىل �حتالل و�

آلیات �دیدة  .طاقات شعبنا، وٕا�ادة اس�تحضار مشاریع احلمك ا�ايت وروابط القرى بصیغ وأ

 وتقبلوا منا فائق ��رتام والتقد�ر
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