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 بيان لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية يرفض المفاوضات المباشرة 
0Fوغير المباشرة مع إسرائيل

• 
 

 15/8/2010دمشق، 
 
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

انطالقًا من الشعور العميق بالمسؤولية الوطنية، وارتباطًا بالظرف الدقيق والتاريخي الذي تمر به القضية الفلسطينية عقدت فصائل 
المقاومة الفلسطينية اجتماعًا ناقشت خالله مسألة المفاوضات المباشرة بكل ما تحمله من نتائج وتداعيات خطيرة على قضية شعبنا 

وحقوقه غير القابلة للتصرف والمساومة.  

:  وقد أكدت القوى الفلسطينية على ما يلي

أوًال:  

إن العودة للمفاوضات المباشرة تمثل خضوعًا لإلمالءات األمريكية والصهيونية التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني، والتغطية على ممارسات االحتالل في توسيع االستيطان وتهويد القدس واستمرار الحصار على قطاع غزة ومحاوالت 

تكريس األمر الواقع الذي تعمل قوات االحتالل لفرضه على أرض فلسطين.  

ثانيًا:  

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن اإلصرار والضغط األمريكي الصهيوني إلجراء المفاوضات المباشرة ووفق مواعيد محددة، 
إنما يستهدف التغطية على مخططات عدوانية تطال المنطقة وترتبط باالستراتيجية األمريكية اإلسرائيلية.  

 ثالثًا: 

في الوقت الذي تتصاعد فيه وتتنامى حركة تأييد شعوب العالم وقوى التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتزداد 
فيه عزلة ((إسرائيل)) ويشتد الخناق حول كيانها العنصري، يأتي اإلصرار على المفاوضات المباشرة لتقديم طوق النجاة لفك العزلة 

عن هذا الكيان المجرم.  

رابعًا:  
إن فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد رفضها للمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة وتحذر من النتائج والتداعيات الخطيرة الستمرار 

نهج التنازالت والتفريط بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتدعو إلى إنهاء االنقسام الداخلي وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق رؤية 
وخط سياسي يوقف الرهان على مفاوضات وسياسة ثبت فشلها، وإعادة بناء م.ت.ف ومؤسساتها وتطبيق ما تم االتفاق عليه في وثيقة 

.  2005القاهرة آذار 

إن تمسكنا بخيار المقاومة والوحدة هو الطريق لتحرير األرض وإزالة االحتالل واستعادة الحقوق.  

المجد للشهداء والحرية لألسرى 

والنصر حليفنا 
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