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 في لحظة الرهان الكبير

  
ى الوصف            ار، وعصيًا عل ة               : آم آان مربكا هذا النه وم تأسيس الدول ة ام ي وم اعالن الهزيم أيكون ي

  الفلسطينية اآلتية؟
  

ه آل                          دك في ن تفي دا ل ا جدي ت، زمن دخل، شئت ام أبي درك، في لحظة واحدة، انك ت آم هو مؤلم ان ت
  .المقاييس التي جبلتك

  
دك   ذي ال يع زمن ال ذا ال ب ه و غري م ه ك  آ ان يجعل ذي آ ين ال ا لليق رك مكان اطع، وال يت بغضب س

  . انه ال بد ان يستجيب القدر في يوم من االيام،تؤمن، ولو بالسّر
  

ع       . آان هذا النهار بال شك من اصعب االيام في تاريخنا          ا للجمي ان صعبا ومربك ار     : وآ ا انهي ذي بك  لل
سطيني            ة الفل وم من تحت االنقاض             الحلم وللذي ضحك حتى ال يبكي، وللذي رأى الدول ذ الي وح من ة تل

  .العربية
  

...  
  

شعارات                  الجديدة في المعرآة  ع ال د رف ن يفي ذاتي، ل م ال ى الحك ع عل وحده  .  التي تنفتح امامنا مع التوقي
م الحصول              : يفيد البناء على الواقع    بناء الكيان الفلسطيني بالشكل الذي يؤمن توسيع القليل القليل مما ت
ه   عليه، وبناء المعارض   تقص من اء     ة التي تزيد من مناعة هذا الكيان عوض ان تن وق آل شيء بن ، وف

  .اليقين الجديد الذي يكون على مستوى الرهان
  

...  
  

  : بالذات، سنبقى نقول هذا اليقينفي هذه اللحظة
  
ة  .  تنهض في الضفة الغربية وقطاع غزة         ان لنا حقا في دولة فلسطينية سيدة، حرة، مستقلة،         – ١ دول

  .الفلسطينيين، اينما حّلوا وايا تكن توجهاتهم السياسية وااليديولوجيةلجميع 
  
 ، ألن الشعب الفلسطيني   ١٩٦٧ آما ابناء    ٤٨ ان لنا حقا بعودة النازحين الى ديارهم، من ابناء ال          – ٢

  .واحد، وهويته واحدة
  
تبقى ارضا                  ان   – ٣ سطين التي س الحرآة الصهيونية حرآة عنصرية، اقامت دولة لها على ارض فل

  .فالتاريخ ال تبدله االتفاقات، ولن نعّلم ابناءنا نشيد اسرائيل. عربية
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ع – ٤ دد موق ا ان نح شرق االوسط وصورته، ولن ستقبل ال ا ان نصوغ، نحن اهل االرض، م  ان لن

ذي                   اسرائيل داخل هذه المنظومة الجد     ى الوجه ال ستقبلنا، عل ا ان ترسم حاضرنا وم رك له يدة، فال نت
  .تشتهي

  
دأ من نقطة واحدة                 ان نعي  : ان طريقنا الى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة والعالم العربي المتجدد يب

  .معنى ما حّل بنا، وان نبدأ، منذ ساعة التوقيع، ببناء االنسان العربي الجديد
  

  . نستطيع ان نقبل الرهانفبهذا االنسان وحده
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