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  بيان ألربعة فصائل فلسطينية
  يف شأن االتفاق األردين ـ اإلسرائيلي

  على جدول األعمال    
3/11/1992.  ]مقتطفات[  

  
    
عقدت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين واجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة   

بحثت ) 3/11/1992(النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية اجتماعاً قيادياً صباح اليوم 
  .فيه النتائج اخلطيرة التي أسفرت عنها املرحلة األوىل من اجلولة السابعة ملفاوضات واشنطن

وأكد اجملتمعون أن االتفاق األردين ـ اإلسرائيلي الذي أعلن عنه يف ختام هذه املرحلة ليس   
ن، كما املفاوضات بين الطرفي مضمونعمال، بل هو اتفاق جوهري يحدد اتفاقاً على جدول األ

إن هذا االتفاق ينطوي على . اعترف بذلك رئيس الوفد األردين ومساعد وزير اخلارجية األميركي
التنصل من مطلب االنسحاب اإلسرائيلي الكامل ويعترف بحدود االنتداب البريطاين حدوداً دولية 

 مشكلة بين األردن وإسرائيل، كما ينطوي على جتزئة قضية الالجئين والنازحين وحتويلها إىل
ثنائية بين الدول العربية وإسرائيل، خالفاً لقرارات الشرعية الدولية، ويفتح الباب خملططات 

كما يتضمن االتفاق قبوالً ضمنياً ملفهوم التقاسم الوظيفي لتحديد مصدر . التوطين والوطن البديل
ئيلية يف إطار السلطات للحكم اإلداري الذاتي، وهو يحدد فحوى املفاوضات األردنية ـ اإلسرا

التطبيع الكامل للعالقات بين الطرفين يف كافة اجملاالت، بمعزل عن حل القضية الفلسطينية 
بمختلف جوانبها، األمر الذي يهدد بحل منفرد يتناقض مع دور الشعب األردين الشقيق يف النضال 

  .املشترك ضد االحتالل والتوسع الصهيوين
  [.......]  
اجملتمعون أن إعالن هذا االتفاق يأتي يف الوقت الذي يواصل فيه فريق مدريد والحظ   

وقد وافق هذا الفريق، بتعليمات . الفلسطيني املشاركة يف املفاوضات ضمن وفد مشترك مع األردن
من القيادة املتنفذة يف تونس، على تشكيل جلان عمل لبحث تفاصيل مشروع احلكم اإلداري الذاتي 

التزام إسرائيلي باالنسحاب من األرض احملتلة، كما تمت املوافقة على العرض  بمعزل عن أي
وتوقف . واشنطن إلدارة احلكم الذاتي وه بشأن تدريب طواقم فلسطينية يفاألميركي املشب

اجتماع جلنة الالجئين  اجملتمعون أمام إعالن احلكومة التونسية استعدادها الستضافة
أو بموافقة منها، وما ينطوي عليه . ف. ت. ن القيادة املتنفذة يف مللمفاوضات املتعددة، بطلب م

كما الحظ . من دالالت خطيرة ومؤشرات على البدء العملي ملسيرة التطبيع العربي مع إسرائيل
أنه، خالفاً للتصريحات اخلادعة واملضللة، فقد وافقت القيادة املتنفذة للمنظمة يف ] اجملتمعون[

 .يي الشتات يف املفاوضات املتعددةالثالثة املعلنة ملشاركة فلسطين تونس على شروط رابين
ورضوخاً لهذه الشروط، فقد تم بصمت تغيير رئيس الوفد الفلسطيني يف جلنة التنمية االقتصادية 

  .......][.التي اجتمعت مؤخراً يف باريس لكونه عضواً يف اجمللس الوطني الفلسطيني
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  .النضال الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينيةواجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة 



 

 
 

  

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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