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  بيان لعشرة فصائل فلسطينية تعلن فيه

  رفضها مواصلة السير يف طريق املفاوضات
  ]مقتطفات[ *.29/9/1992

  
  .يا جماهير شعبنا املناضل على أرض فلسطين ويف الشتات  

  ا جماهير أمتنا العربية واإلِسالمية ي         
جراء سير اإلِدارة األميركية يف  يف غمرة التطورات واألحداث املتالحقة يف املنطقة العربية         

تنفيذ عناصر خمططها املرسوم لفرض هيمنتها املطلقة على املنطقة ومن ثم تصفية قضية 
فلسطين بما يخدم خمططها األشمل عبر تطبيق مشروع احلكم اِإلداري الذاتي يف الضفة والقطاع 

قضية فلسطين وتهديد  احملتلين كحل نهائي لقضية شعبنا وما يمثله هذا املشروع من تصفية
ملستقبل نضالها العادل وتبديد يف الوقت نفسه لكل اِإلجنازات التي حققها شعبنا ويف مقدمة تلك 

اإلِجنازات منظمة التحرير الفلسطينية بما تمثله من إجناز وطني هام يجب حمايته من السياسة 
  .التدميرية واالنقسامية التي تسير عليها القيادة املتنفذة

ماهير شعبنا داخل وخارج فلسطين إن عدم وصول جولة املفاوضات السادسة يف يا ج  
واشنطن إىل نتائج حمددة يجب أن ال يعني أن املشروع األميركي ـ اِإلسرائيلي التصفوي قد تعطل، 

فاملؤامرة متواصلة وإن بأشكال وطرائق جديدة، فاإلِدارة األميركية لن تتراجع عن تنفيذ خمططها 
صفية قضية فلسطين بعد أن قبل فريق فلسطيني االنخراط يف املفاوضات واالستجابة املرسوم لت

  .الصهيوين/ للمشروع األميركي 
إن استمرار السير يف طريق املفاوضات من قبل الفريق املفاوض وبتغطية من اجلناح   

افضة لهذا املتنفذ يف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية يدعونا ملواصلة حملتنا املناهضة والر
  .اجملرى

وما اإلِضراب الشعبي الشامل الذي شمل كل األراضي الفلسطينية احملتلة وكل جتمعات   
من باقي جتمعات شعبنا يف سوريا ولبنان واألردن وبرقيات الشجب واالستنكار التي ُأرسلت 

داري الذاتي وإظهار الستعداد احلكم اإلِشعبنا ما ذلك إال استفتاء شعبي عارم على رفض مؤامرة 
  .شعبنا الفلسطيني على مقاومة هذا املسار وتعبير عن تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة

  
  [. . . . . . .]  
إن جناح اإلِضراب الشامل على األرض أكد بأن فريق مدريد ـ واشنطن يفتقد الشرعية   

  .الذاتي، ال ملؤامرة التوطين والتهجيرملؤامرة احلكم اإلِداري  عالياً" ال"الشعبية التي قالت 
  .نعم حلق العودة، نعم لوحدة شعبنا داخل الوطن والشتات  

                                                 
اجلبهة الشعبية : والفصائل الفلسطينية العشرة هي. 15، ص 4/10/1992، 1119، العدد )دمشق" (الهدف" *

لتحرير فلسطين، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة التحرير الوطني  ةلتحرير فلسطين، واجلبهة الديمقراطي
، وحركة املقاومة اإلسالمية، واجلبهة الشعبية لتحرير )اعقةالص(، وطالئع حرب التحرير الشعبية )فتح(الفلسطيني 

سالمي، وجبهة التحرير الفلسطينية، واحلزب الشيوعي الفلسطيني ، وحركة اجلهاد اإلِ)قيادة العامةال(فلسطين 
 .الثوري
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  .نعم لالنتفاضة الباسلة، نعم لثوابت شعبنا الوطنية  
  [. . . . . . .]  

  
  يا جماهير أمتنا العربية واِإلسالمية  
ملا تتعرض له قضية إننا ندعوكم يف كل األقطار أن تفصحوا عن رأيكم وتقولوا كلمتكم   

  .العرب واملسلمين املركزية يف فلسطين من مؤامرات تصفوية وخطرة
فلتتوحد السواعد العربية واإلِسالمية معنا من أجل إسقاط مؤامرة احلكم اإلِداري الذاتي   

  .يف فلسطين
  ـ عاشت فلسطين حرة عربية ـ إسالمية  
  ـ عاشت االنتفاضة املباركة  
 .داء األبرارـ اجملد واخللود للشه  

  



 

 
 

  

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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