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 الذكرى السادسة عشرة لرحيل الزعيم اخلالد ايسر عرفات 
 على الدرب سائرون 

حنيي ذكرى استشهاد    ايسر عرفات "أبو عمار".  الرمز تشرين الثاين الذكرى السنوية السادسة عشرة الستشهاد الرئيس    11يوم  الصادف  ي
 . عظيمة، ولكننا مازلنا على الدرب سائرون القائد املعلم هذا العام يف ظروف فريدة وحتدايت 

أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،    القائد الوطين، حنيي ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد بعد يوم واحٍد فقط من ترّجل إبن فلسطني  
ذكرى رحيل اخلتيار بعد يوٍم واحد من   ي حني اخلبيث.قضى بفعل هذا الوابء صائب عريقات، الذي الدكتور عضو اللجنة املركزية حلركة فتح، و 

 إستشهاد األسري كمال أبو الوعر يف سجون االحتالل، ليذكر العامل ابلظلم الذي يلحق أبسراان البواسل. 

نصيباً ليس ابليسري  هذا العام ابلتزامن مع وابء ضرب أركان املعمورة، حبيث انلت فلسطني احملتلة واحملاصرة حنيي ذكرى إستشهاد الرئيس الرمز 
من هذه اجلائحة، ففي حني تواجه دول العامل خطر الوابء وحده، ُيصارع شعب فلسطني وحكومته وقيادته هذا اخلطر مضاعفاً بفعل ممارسات  

 االحتالل.  

الذين دكت احلروب األهلية    حنيي ذكرى رحيل القائد املعلم يف الوقت الذي تشهد منطقتنا وإقليمنا تغريات مل تكن يف احلسبان، فوجع إخواننا 
خوة  معاقلهم أوجعنا، إال أن أكثر هذه األوجاع إيالماً جتسد حبمالت للتقارب من قوة االحتالل، فازداد األمل أملاً حني رأينا عناق بعض اإل

 دمي القلوب وأيسر هبجة الفؤاد. مبغتصب أرضنا، سارق زيتوننا وماءان ومجيع مواردان، هادم بيوتنا، وآسر وجارح وقاتل خرية شبابنا...عناق يُ 

أمام  ا ش املوت يوماً، وعخيلم  دي... فحدي، ملهم الصرب وأيقونة التصالت  رمز  أبو عمار  القائد  استشهاد ذكرى  اليوم  حنيي   ش عنيداً حازماً 
  ك الدامغة الواسعة وإرادت  تكحنك حريصاَ أشد احلرص يف اإلعداد واالستعداد، ف  ت أيها الياسر الفارس. كنه، حمباً حنوانً جلميع أبنائهأعدائ

التحدايت   كوصمود من اتريخ فلسطني،    أمام كل  السنوات. رمست فصالَ مجيالَ  على مر كل هذه  فارقة ورمزاً  جعلت من كوفيتك عالمة 
فتحررت القلوب قبل األجساد، ونشدت عزة واستقالل، فأضحت    دولة مستقلة،  كلشعب  تأردوغدوت أيقونة ثورية يفتخر ويعتز هبا املاليني.  

فبقيت  ، طعامه طعامك، أمله أملك،  القضية رمزاً للكرامة، للنخوة، وأسطورة ملحمية للنضال. كان الشعب الفلسطيين عائلتك، أبنائه أبناءك
 بوصلة وطنية ألبناء فلسطني اليت أحببتها وأحبتك.  

يكون عنوانه صمودان    نتشارك مع مجيع أبناء فلسطني يف اجملر ويف العامل أسره هبذا اجلرح الغائر املتجدد، ولكن األمل حيدوان مبستقبل أمجل
النهج الذي تركه القائد الرمز بقي راسخاً يف قلوب وعقول  . صحيح أننا حنيي ذكرى هذا العام يف ظروف استثنائية، إال أن اإلرث و ووحدتنا

لى  أبناء شعبه الصامد املرابط، وجعلنا أكثر صالبة وجاهزية لقبول املزيد من التحدايت. وكيف ال! فربفيق الدرب الرئيس حممود عباس نسري ع
حدي حنو مستقبل مشرق يتوج عقود من النضال، مستقبل  خطاك اي أاب عّمار ونستعيد اآلمال، فيأخذان القائد أبو مازن جبسر الصمود والت

احلرية  و الكرامة، اجملد واجلسارة،  و   تنقشع فيه غيوم الغنب، تنجلي فيه عتمة الليل، وتذهب بال عودة حقبة االحتالل...مستقبل يكون عنوانه العز 
 معك أيها القائد، مؤمنني أبن الغد أمجل، ال حمال.  واالستقالل.... نسري 

أفكاره واثراته مل ترحل، ونقوهلا جمدداً: العهد هو العهد، والقسم هو القسم، ومازلنا على العهد ابقون، وعلى   ، ولكن رحلالياسر قد  قد يكون  
 .  الدرب سائرون صامدون

 2020-11-11سفارة دولة فلسطني لدى اجملر:  


