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 االخوات والرفيقات اعضاء المؤتمر،
 

منظمات الشعبية الفلسطينية، تلك التي مثلت وما يشرفني ان انقل اليكم تحيات وتقدير ال

زالتتت ار تتى  التتة ديمقراايتتة مبااتترة علتتى الستتا ة الفلستتطينية وفتتي المنطقتتة تلتتك 

المنظمات التي اكلت سياجا  اميا للثورة ولمكتسبات اعبنا، تلك المنظمات التي تمثتل 

هتذه المعتاني  رمزا اساسيا للنضال الفلستطيني ويتيتي متؤتمركن ايتهتا االختوات، ليؤكتد

الحقتتا و وليؤكتتد الحالتتم الديمقراايتتة علتتى الستتا ة الفلستتطينية، يتتيتي ليؤكتتد مو تت  

 طاعات اعبنا مع منظمة التحرير الفلسطينية مع الشترعية الفلستطينية  تد محتاوالت 

اال تواء و د الكيانتات البديلتة او الموازنتة، يتيتي متؤتمركن ليؤكتد المشتاركة الفاعلتة 

فتتي النضتتال الفلستتطيني، فتحيتتة منتتا  متتن المنظمتتات الشتتعبية لكتتن  للمتترأة الفلستتطينية

جميعتتا، تحيتتة لكتتل القتتوي السياستتية المشتتاركة فتتي هتتذا المتتؤتمر، تحيتتة لكتتل الضتتيو  

 المتضامنين مع نضال اعبنا.

 ايتها االخوات والرفيقات،

رك انتتن، امهاتنتتا، اخواتنتا، بناتنتتا، انتتن رفيقتتات دربنتا، انتتتن متن علتتم الثتوار ومتتن اتتا

فيها.يشهد على ذلك مئات المعتقالت فتي ستجون العتدو الوتهيوني وفتي ستجون بعت  

يوتتنعن بوتتمودهن فجتتر االنتوتتار، يشتتهد علتتى ذلتتك تظتتاهرات واعتوتتامات العتتر  

ونضاالت نساءنا في الوان المحتل، يتودين لال تالل ويشاركن في الدفاع عن الثتورة 

شهد على ذلك دالل المغربتي، ورجتاء وعن  رارها المستقل يشهد على ذلك اهيداتنا، ي

ابتتو عمااتتة، يشتتهد علتتى ذلتتك االستتهام الفاعتتل التحتتادكن فتتي كافتتة مجتتاالت النضتتال 

 الفلسطيني.

النجازهتا، امتامكن توتلين بنيتة  ان امامكن ايتهتا االختوات، العديتد متن المهتام الكبيترة 

ي امامكن البحت  االتحاد الداخلية وتحقيو انخراا اكبر لقطاعات جديدة في العمل اليوم

فتي الوستا ل تعزيتز مشتاركة المترأة الفلستطينية فتي عمتوم العمتل التواني الفلستتطيني، 

امامكن تطوير وتعزيز عال ات االتحاد الخارجيتة وييتر ذلتك متن المهتام ونحتن وا قتون 

كتتل الثقتتة ان متتؤتمركن الرابتتع هتتذا سيستتتطيع انجتتاز كتتل ذلتتك علتتى درجتتة متتن درجتتات 

 النجاح.



 والرفيقات،ايتها االخوات 

لقد مرت الثورة الفلسطينية وال زالت بمر لة من اصعن مرا تل النضتال واجهتت فيهتا 

القترارات االمبرياليتة الوتتهيونية والقترار الرجعتي العربتتي بضتربها وتوتفيتها، فكانتتت 

 –اوال، معتارك المجتد فتي لبنتان وبيتروت التتي خا تتها القتوات المشتتركة الفلستطينية 

االجتياح االسترا يلي للبنتان، مدعومتة بوتمود اتعبنا وفتي ييتا  اللبنانية في مواجهة 

كامل ألي  رار سياسي عربي بالمواجهة الجادة مع العدو، تلتك المعركتة التتي يجتن ان 

تكتتون ركيتتزة تقيتتيم الموا تت  و استتبة كافتتة االاتترا .  تتم كانتتت  انيتتا معركتتة مواجهتتة 

، معركة مواجهتة  ترار معظتم العتر ، التخرين الداخلي والمحافظة على  رارنا الواني

المنفذ سوريا وليبيا. بضر  وتوتفية المحتتوي السياستي والتنظيمتي لمنظمتة التحريتر 

الفلستتطينية وباستتتعمال العنوتتر الفلستتطيني المتترتبل، وكتتان مسلستتل البقتتاع والجبتتل 

والهرمل وصوال الى البداوي والبارد وارابلس الباسلة  م محاوالت تعطيل المؤسسات 

فلسطينية وعلى رألسها المجلس الواني وصوال الى تشكيل ما يسمة بجبهتة االنقتاذ، ال

والتي جاءت فتي محاولتة با ستة ككيتان بتديل او متوازي لمنظمتة التحريتر ونحتن نحيتي 

ولئك الذين رفضوا االنخراا في المشاريع المضادة لشعبنا، ونحيي ارفا العتر  ومتن ا

مؤتمركم هذا، نحيتي الطتر  االساستي التذي   منهم هذا البلد االصيل الذي يستضس 

افشل هذه المؤامرة جماهير اعبنا في االرض المحتلة، وفي المخيمات وفي كافة موا ع 

 الشتات.

 م كانتت  الثتا، محتاوالت التوتفية السياستية للقضتية متن ختالل محتاوالت ا يتاء كامتن 

الملك  سي امام  ، المبادرة التي ار ها242ديفيد ومشروع ريغن و رار مجلس االمن 

 –الدورة السابعة عشر للمجلس الواني الفلسطيني مقتر ات مورفي للحوار االمريكي 

االردنتتتي، وييرهتتتا متتتن المشتتتاريع التتتتي ال تستتتتجين لحقو نتتتا الوانيتتتة  –الفلستتتطيني 

المشروعة. ونحن هنا نقول ان على الجميتع ان يتدرك ان ال تراجتع فتي و دانيتة تمثيتل 

انابة او تفوي  او مشاركة في  و التمثيل الفلسطيني،  قو نتا  الشعن الفلسطيني فال

الوانية الشروعة بما فيها  قنا في العودة وتقرير الموتير وا امتة الدولتة الفلستطينية 



تحركنتا  المستقلة وان ال تراجع عتن المتؤتمر التدولي كياتار الي  تل، تلتك هتي  وابتت 

 امات تتنا   معها.السياسي، ونحن نعلن رفضنا الي تجاوزات او التز

 ايتها االخوات والرفيقات،

نحن نعيش العور العربي الرديء، عور انتعاش الرجعية والطا فية ومحاوالت  ر  

القتتوي الديمقراايتتة والتقدميتتة،  نعيشتتة ونتترف  مواصتتفاتم، ونوتتر علتتى مقاومتتتتم 

منتتا بالتحتتال  والتعتتاون متتع القتتوي الديمقراايتتة العربيتتة والقتتوي الديمقراايتتة فتتي عال

السوفيات، وكل القوي المحبة للسالم والمنا لة متن اجتل  –وخاصة الدول االاتراكية 

 و –آستتتيا  -الحريتتتة والعدالتتتة خاصتتتة  ركتتتات التحتتترر فتتتي القتتتارات الثال تتتة  افريقيتتتا 

، ونحتتن علتتى  قتتة ان معستتكر الشتتعو ، معستتكر الخيتتر سينتوتتر، فتتي -أمريكتتا الالتينيتتة

 ن بقاع االرض.عالمنا العربي، كما في كل بقعة م

 ايتها االخوات والرفيقات،

يوم مؤتمركم نتوجم باسم المنظمات الشعبية الى الشهيدات الى كافة اتهداء اتعبنا في 

الى معتقلينا فتي ستجون اال تتالل وكتل ستجن، التى اهلنتا الوتامدين فتوط ارض التوان 

 يحمون بودورهم االرض والثورة والوامدين فتي المخيمتات وفتي بيتروت وفتي صتيدا

 البطلة.

عهتتدا ان نبقتتى اوفيتتاء لهتتم، امنتتاء علتتى اهتتدافهم، منا تتلين متتن موا عنتتا فتتي ستتبيل كتتل 

 اهدافنا وفي سبيل بناء الدولة الديمقرااية الفلسطينية.

 

 وانها لثورة  تى النور......


