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   بيان مشترك ألربعة فصائل فلسطينية

  دعو إىل وقف سياسة التنازالتي    
  بإجراء مراجعة لنتائج مفاوضات السالم بطالوي

30/3/1992.  
  
  

عشرة ليوم األرض الفلسطينية، نتوجه بالتحية واإلكبار  بمناسبة الذكرى السادسة  
يتعرض شعبنا الفلسطيني ويف كل فلسطين، حيث  1948جلماهير شعبنا يف األراضي احملتلة عام 

وقضيته الوطنية وأرضه احملتلة، ألخطر مؤامرة تعرض لها النضال الفلسطيني يف هذه املرحلة، 
حيث تتكالب القوى املعادية بقيادة الواليات املتحدة األميركية يف حماولة لتصفية قضيته 

وعبر . سية اجلاريةاملشاريع املطروحة يف العملية السيالوطنية وإجهاض دوره النضايل عبر ا
  .مشروع احلكم الذاتي اإلداري الذي طرحه العدو الصهيوين

إن وقوفنا أمام هذا املنعطف التاريخي الذي يتعرض له شعبنا وثورتنا وملواجهة   
اخملاطر التي تتعرض لها قضيتنا يف ذكرى يوم األرض اخلالد، يتوجب علينا االرتقاء 

شعبنا وثورتنا ملواجهة اخملاطر التي تتعرض لها  بمسؤولياتنا التاريخية واستنهاض قوى
قضيتنا، ويف مقدمة ذلك التركيز على دور االنتفاضة الشعبية اجمليدة والعمل على استمرارها 
وتوفير كل وسائل الدعم لها باعتبارها احللقة املركزية للنضال الوطني يف هذه املرحلة، إىل 

الت إيقاف االنتفاضة وإجهاضها ملصلحة جانب أشكال النضال األخرى، والتصدي حملاو
العدو التعسفية والتمسك بكافة حقوق  املشاريع املطروحة والتصدي لسياسة االستيطان وإجراءات

  .شعبنا، ويف مقدمتها حقه يف العودة وتقرير املصير وإقامة الدولة املستقلة على التراب الوطني
يف كل األراضي احملتلة يف الضفة وبمناسبة يوم األرض اجمليد نحيي جماهير شعبنا   

ونؤكد على وحدة شعبنا داخل . والقطاع، يف حيفا وعكا واللد والرملة واجلليل واملثلث والنقب
األراضي احملتلة وخارجها ويف إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الشرعي 

باط كل املؤامرات التي تستهدف ة إلحيتشكل القلعة القو وحيد، وعلى اعتبار أن وحدة شعبناوال
شعبنا وقضيته ونبذ الفئوية والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيزها والتصدي ملشروع 
احلكم الذاتي اإلداري الذي طرحه العدو الصهيوين ولعمليات االستيطان والتهويد وتصعيد مقاومة 

ل ذرة تراب من أرضنا احملتلة ورفض سياسة الوصاية والتقاسم العدو وإجراءاته والتمسك بك
  .الوظيفي وكل الصيغ التي تنتقص من حقوق شعبنا وتمس هويته الوطنية كالفدرالية وغيرها

ويف هذا اجملال، فإننا ندعو إىل وقف سياسة التنازالت اجملانية التي تنتهجها القيادة   
كزي وكل القوى والفصائل الفلسطينية إجراء عملية ونطالب اجمللس املر. ف.ت.املتنفذة يف م

مراجعة وتقييم شاملة لنتائج املفاوضات الثنائية مع العدو الصهيوين واملشاركة الفلسطينية 
فيها وخماطر االستمرار يف العملية السياسية اجلارية والعمل على انتهاج سياسة واضحة وحازمة 

لك، فإننا ندعو إىل االنسحاب من املفاوضات، والعمل وإزاء ذ. جتاه التسوية املطروحة الوطنية
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على استنهاض شعبنا وقواه الوطنية والتمسك بحقوقنا الوطنية الثابتة والتصدي للمؤامرات التي 
تستهدف هذه احلقوق، والتصدي إلجراءات العدو ومشاريعه وخمططاته وتعزيز النضال الوطني 

صراع العربي ـ الصهيوين على قاعدة احللول السياسية ال والقومي إلفشال مشاريع العدو يف إنهاء
املطروحة، تمهيداً لتطبيع العالقات العربية ـ اإلسرائيلية من أجل تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى 

ويف هذا . والسيطرة على مقدرات وثروات أمتنا وتنفيذ مشاريع الهيمنة لالمبريالية األميركية
مع سوريا ولبنان ملواجهة هذه اخملاطر التي تهدد األمة  اجملال نؤكد على التنسيق املشترك

  .العربية
حتية جلماهير شعبنا داخل األرض احملتلة وخارجها يف ذكرى يوم األرض اجمليد، وعهدًا   

على التمسك بكامل حقوق شعبنا، ويف مقدمتها حقه يف العودة وتقرير املصير وإقامة الدولة 
  .املستقلة على التراب الوطني

  بهة الديمقراطية لتحرير فلسطيناجل
  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين
  جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
  جبهة التحرير الفلسطينية

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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