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  بيان للفصائل الفلسطينية العشرة
  مقاطعة مفاوضات السالم شأنب

  االتفاق األردين ـ اإلسرائيلي على جدول األعمالو
23/11/1992. ]مقتطفات[  

  
    
عقدت قيادة الفصائل الفلسطينية العشرة اجتماعًا استثنائياً، وقفت فيه أمام التطورات   

اخملاطر التي تتهددها، من جراء استمرار القيادة  السياسية املتعلقة بقضية شعبنا الوطنية وجممل
املتنفذة يف منظمة التحرير وفريق مدريد ـ واشنطن يف تقديم املزيد من التنازالت يف املفاوضات 
الثنائية ومتعددة األطراف، ومعها اإليغال يف االستجابة لكافة االشتراطات األميركية ـ 

ثيثة لتطبيع العالقات، ووقف املقاطعة مع العدو، هذا اإلسرائيلية، ويف مقدمتها احملاوالت احل
املطلب الذي تبنته إدارة كلنتون اجلديدة، والذي يلقى اليوم نوعاً من االستجابة األوروبية فضًال 
عن التلبية العربية التي جتلت بدعوتي تونس واملغرب للجنتي الالجئين والبيئة، وما كان ذلك ليتم 

التي يوغل فيها فريق مدريد ـ واشنطن، من وراء ظهر شعبنا  ةتمرلوال سياسة التنازل املس
وانتفاضته الباسلة، ورغم الرفض الوطني والشعبي الواسع داخل األرض احملتلة، وخارجها 
ملؤامرة احلكم اإلداري الذاتي بكافة أشكاله، وتمسك شعبنا بوحدته، وأرضه، وحقوقه الشاملة التي 

  :الفلسطينية العشرة وعليه فإن الفصائل. ال تتجزأ
. تدعو إىل اليقظة واحلذر من حماوالت التضليل التي تمارسها القيادة املتنفذة يف م: أوالً   

لذر الرماد يف العيون، والتي تسعى خللط األوراق والتعويم بهدف خلق حالة من االسترخاء . ف. ت
الوطنية والشعبية  متصاص املعارضةيف صفوف شعبنا، وانتفاضته وقواه الوطنية واإلسالمية، ال

وتفكيكها، ليتسنى لفريق مدريد ـ واشنطن استئناف رحلته التدميرية التي تهدد شعبنا ومصيره 
  .الوطني

تطالب بانسحاب فريق مدريد ـ واشنطن من هذه املفاوضات املدمرة، واملذلة، ومن  :ثانياً   
وبدون لبس استجابة للرفض الوطني، ضمنها إعالن املقاطعة للجولة الثامنة من املفاوضات 

والشعبي الفلسطيني الواسع، واالنصياع إلرادة شعبنا صاحب الكلمة الفصل يف حقوقه وقضيته 
  .ومصيره الوطني

تؤكد جمدداً على دعوتها إلجراء االستفتاء الشعبي الشامل يف داخل الوطن  :ثالثاً   
  .وخارجه، بعد عام على هذا املسار املدمر والبائس

تعتبر أن االتفاق األردين ـ اإلسرائيلي يمثّل خرقاً خطيراً يف جدار اجلبهة العربية،  :ابعاً ر  
واجلبهة الفلسطينية يف القلب منها، وهي إذ تستنكر هذه اخلطوة النوعية اخلطيرة فإنها حتمل 

الذي مل فريق مدريد ـ واشنطن املسؤوليات العظام يف السكوت والتواطؤ والتغطية على هذا االتفاق 
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يتم بمعزل عنها، وعليه تدعو الفصائل العشرة جماهير شعبنا الفلسطيني للتصدي لهذا التطبيع 
كما تدعو جماهير الشعب األردين . اجلديد الذي يفتح للتنازالت يف املسارات التفاوضية اخملتلفة

قنا الفلسطينية الشقيق، وقواه الوطنية، واإلسالمية للتصدي لهذه اخملاطر اجلدية التي تهدد حقو
  .والعربية، وتهدد حاضر ومستقبل أمتنا العربية

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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