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بسم الله الرحمن الرحيم
األخوات واإلخوة أعضاء املؤمتر،،
األخوات واإلخوة الحضور الضيوف،،
أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم،،
أبناء أمتنا العربية واإلسالمية،،
يرشفني ويسعدين أن أخطابكم اليوم من زنزانتي الصغرية املظلمة ،ومن وسط آالف األرسى
واملعتقلني ،وأن أتوجه لكم بأسمى آيات الحب والتقدير واالحرتام وأحييكم وأشد عىل أياديكم يف
هذا اليوم املشهود يف تاريخ شعبنا الفلسطيني يف الوطن والشتات ،وأتوجه من خاللكم بتحية اإلجالل
واإلكبار لشعبنا العظيم الصامد املرابط واملقاوم يف الوطن ويف املنايف ،وبتحية العز والفخر لكل شهداء
شعبنا وأمتنا األكرم منا جميعاً يتقدمهم الشهيد الرئيس القائد يارس عرفات والشيخ الجليل األمام
أحمد ياسني والقائد الكبري أبو عيل مصطفى والقائد د .فتحي الشقاقي والقادة الشهداء أبو جهاد
وعمر القاسم وشهيد القدس الراحل الكبري فيصل الحسيني وكل الشهداء ،ونعاهدهم وإياكم عهد
املناضلني للمناضلني وعهد التالميذ للمعلمني الكبار كام نعاهد شهداء شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية
عىل مواصلة طريقنا لتحقيق األهداف النبيلة واملرشوعة التي ناضلوا واستشهدوا من أجلها.
األخوات واإلخوة،
ينعقد مؤمتركم هذا تعبرياً عن االنتامء العميق والوفاء األصيل لشعبكم وأمتكم ،وتعبرياً عن
أصالة هذا الشعب ونهضته ومتسك أجياله الجديدة بحق العودة املقدس الذي يشكل جوهر قضيتنا
الفلسطينية ،هذا الحق غري القابل للمساومة وسيتحقق بإذن الله طال الزمان أم قرص ،..كذلك يأيت
مؤمتركم هذا يف زمن الربيع العريب ،زمن الثورات العربية من أجل الحرية والدميقراطية واالستقالل
الحقيقي وضد الفساد واالستبداد ،وبعد انتصار ثوريت تونس ومرص والذي هو انتصار لفلسطني
ولشعبها وقضيتها ،وهو ربيع انتظرناه عقوداً طويلة من الزمن وأحمد الله أننا نعيش هذه املرحلة
الفاصلة يف تاريخ األمة العربية ،وأنا عىل ثقة أن تحرر إرادة الشعوب العربية وانعتاقها من نري
االستبداد والظلم والقهر سيؤدي إىل تضامن وإسناد غري مسبوق لكفاح الشعب الفلسطيني الذي
دفع مثناً غالياً بسبب فشل وعجز وتقاعس النظام العريب الرسمي وتبعيته للسياسة األمريكية .وقد
شهدنا يف األسبوع املنرصم أوىل مثار هذه الربيع العريب بتوقيع اتفاق املصالحة يف القاهرة برعاية
الثورة املرصية العظيمة والقيادة الجديدة ،وإننا بهذه املناسبة نتوجه بكل التحية وجزيل الشكر
والتقدير ملرص وقيادتها وشبابها وثورتها التي لوالها ملا أمكن إنجاز هذا االتفاق ،كام نتطلع إىل مزيد
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من اإلسناد والدعم الشعبي والرسمي املرصي لنضال شعبنا يف مواجهة االحتالل اإلرسائييل واإلنهاء
الكيل للحصار عىل قطاع غزة.
إن هذا التغيري يف العامل العريب يستدعي أن يقابله تغيري يف النهج والسياسة للقيادة الفلسطينية
والتوقف عن الرهان عىل ما يسمى بالرعاية األمريكية وعىل ما يسمى بعملية السالم التي هي
بالفعل ميتة منذ سنوات وأثبتت املفاوضات فشلها عىل مدى العقدين املاضيني.
األخوة واألخوات ..أبناء شعبنا العظيم
الحضور الكريم...
لقد تلقينا خرب التوقيع عىل وثيقة املصالحة الوطنية ،بكثري من الفرح والرسور ،ونعترب هذا
التوقيع برشى سارة لشعبنا بأرسه يف الوطن والشتات ،ولكل أبناء األمة العربية واإلسالمية .وإننا بهذه
املناسبة نتوجه بالتحية والتقدير لشعبنا الذي رفض اإلنقسام ووقف يف وجهه منذ اليوم األول .كام
نتوجه بالتحية للجهود املخلصة والصادقة التي قدمها كل من أسهم يف هذا اإلنجاز العظيم.
إننا بهذه املناسبة ومن خاللكم [خالل] مؤمتركم هذا ،نكرر دعوتنا لحركتي فتح وحامس إىل االلتزام
األمني والصادق بتنفيذ االتفاق والعمل عىل تذليل أية عقبات عىل قاعدة الحوار األخوي والتسامح،
وطي صفحة االنقسام األسود إىل األبد ،والعودة إىل احرتام القانون األسايس والعمل وفق أحكامه،
ّ
ّ
وكذلك احرتام سيادة القانون وبناء قضاء فلسطيني مستقل يشكل مرجعاً لحل كافة الخالفات يف
املستقبل ،كام نؤكد عىل رضورة تحديد موعد نهايئ وملزم لالنتخابات الترشيعية والرئاسية وللمجلس
الوطني واالنتخابات املحلية .وتجدر اإلشارة إىل أننا أكدنا مراراً وتكراراً عىل أن الوحدة الوطنية هي
قانون االنتصار للشعوب املقهورة ولحركات التحرر الوطني ،وأن الرشاكة الوطنية هي الضامن الوحيد
إلنجاز الحرية والعودة واالستقالل وبناء مؤسسات الدولة املستقلة وعاصمتها القدس ،كام نؤكد
مجدداً أن االلتزام الصادق واألمني بوثيقة األرسى للوفاق الوطني كفيل بتحقيق الرشاكة الوطنية
وتجاوز كل العقبات ونؤكد أن شعبنا لن يتسامح مع كل من سيحاول تخريب املصالحة الوطنية
وإعاقة تنفيذ ما يتم االتفاق عليه.
كذلك نتوجه من خالل مؤمتركم هذا إىل شعبنا العظيم يف كافة أماكن تواجده وإىل كل القوى
والفصائل واملؤسسات والحراك الشعبي والشبايب والشخصيات الوطنية إىل العمل عىل تنظيم أوسع
وأكرب مسريات سلمية يف الخامس من حزيران القادم مبناسبة مرور  44عام ًا عىل االحتالل األسوأ
واألطول واألبشع يف التاريخ املعارص ،واعتبار ذلك مناسبة لتجسيد التالحم الوطني وإلسامع العامل
صوت الشعب الفلسطيني تحت راية فلسطني وشعار واحد “الشعب يريد إنهاء االحتالل ..الشعب
يريد العودة والحرية واالستقالل”.
وبهذه املناسبة أيضاً نؤكد مجدداً عىل أهمية الذهاب لألمم املتحدة دون تردد أو مساومة ألن ال
جدوى للحديث عن أية مفاوضات مع حكومة االحتالل واالستيطان العنرصية يف إرسائيل.
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األخوات واإلخوة ...الحضور الكريم
نكرر تقديرنا واعتزازنا مبؤمتركم وجهدكم الكريم ،ونشد عىل أياديكم ونحييكم ونعاهدكم عىل
مواصلة النضال واملقاومة حتى الحرية والعودة واالستقالل ،وأقول لكم إن شعبنا مل يكن يف أي وقت
أقرب من اليوم من تحقيق وإنجاز حقوقه الوطنية بفضل صموده ومقاومته وتضحياته وإرادته وإميانه
الال محدود يف حقه يف أرض اآلباء واألجداد وسيحتفل شعبنا يف شوارع القدس وأزقتها ويف ساحات
املسجد األقىص وكنيسة القيامة بحريته وبعودته واستقالله قريباً ،فموعدنا القدس إن شاء الله.
أمتنى ملؤمتركم النجاح والتوفيق.
عاشت فلسطني ....عاشت منظمة التحرير الفلسطينية
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بسـم الله الرحمـن الرحيـم – فوبرتال (أملانيا) ،السابع من أيار /مايو 2011
انعقد مؤمتر فلسطينيي أوروبا التاسع ،تحت شعار “جيل العودة ،يعرف دربه” ،يف السابع من
أيار /مايو  ،2011يف مدينة فوبرتال يف غرب أملانيا .وقد شارك يف أعامل املؤمتر ،آالف الفلسطينيني
الذين تو ّزعوا عىل وفود وجامهري جاءته من شتى أرجاء القا ّرة األوروبية ،وبحضور قيادات وشخصيات
فلسطينية بارزة وفاعلة من الوطن املحتل وخارجه ،عالوة عىل حشد من الشخصيات العا ّمة وممثيل
املؤسسات وقطاعات املتضامنني ،العربية واإلسالمية واألوروبية.
وقد ّ
نظمت هذا املؤمتر التاسع ،األمانة العامة ملؤمتر فلسطينيي أوروبا ،ومركز العودة الفلسطيني،
والتج ّمع الفلسطيني يف أملانيا ،باالشرتاك مع مؤسسات فلسطينية من أرجاء أوروبا.
التمسك مبا ورد يف مق ّررات مؤمترات فلسطينيي أوروبا
ويجدِّد مؤمتر فلسطينيي أوروبا التاسع،
ّ
السابقة ،يف انعقادها يف لندن ( ،)2003وبرلني ( ،)2004وفيينا ( ،)2005وماملو ( ،)2006وروتردام
( ،)2007وكوبنهاغن ( ،)2008وميالنو ( ،)2009وبرلني (.)2010
وخلص املؤمتر يف ختام أعامله إىل املق ّررات التالية ،الصادرة باسم املجتمعني فيه:
 /1نعلن مجدداً ،التش ّبث بحقّ الشعب الفلسطيني يف العودة إىل أرضه ودياره التي هُ ِّجر منها
يف فلسطني ،ونؤكد ّأن حقّ العودة غري قابل للنقض أو االجتزاء أو االلتفاف أو التحوير ،فالعودة حقّ
جامعي وفرديّ ال رجعة عنه ،وسيواصل شعبنا الكفاح حتى تفعيله.
بتمسك األجيال الفلسطينية الجديدة بقض ّيتها ،وتش ّبثها بح ِّقها يف العودة إىل فلسطني،
ُ /2نشيد ّ
ّ
ونحث عىل استيعاب الطاقات الفلسطينية الشا ّبة يف مؤسسات العمل الفلسطيني وأطره يف شتى
مستوياتها ،وإطالق الفرص لها لخدمة القضية الفلسطينية ،مع رعاية احتياجاتها والعناية بتط ّلعاتها.
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