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  بيان ألربعة تنظيمات فلسطينية

  تدعو فيه إىل مقاطعة مفاوضات السالم
18/8/1992.*  

  
على مستوى املكاتب السياسية خُصّص ملناقشة  عقدت قيادات الفصائل األربعة اجتماعاً  

يف ضوء املواقف والسياسات التي  وأوضاع الساحة الفلسطينية تطورات القضية الفلسطينية
نها رابين وحكومته واالتفاق األميركي ـ اإلِسرائيلي بمنح ضمانات القروض وما سيعكسه ذلك أعل

من خماطر على قضيتنا وشعبنا يف ظل التسوية األميركية املطروحة، حيث تعبر الواليات املتحدة 
إن منح . األميركية عن انحيازها الكامل إلِسرائيل وتؤكد موقفها املعادي من شعبنا وأمتنا

مانات القروض يتعارض مع كل ما كانت تدعيه اإلِدارة األميركية ويكشف نوايا وأهداف ض
  .إسرائيل العدوانية ويعزز خمططات االستيطان والهجرة اليهودية

إننا، أمام كل هذه التطورات، نؤكد رفضنا ومقاومتنا ملؤامرة احلكم الذاتي اإلِداري،   
فيها عن جولة املفاوضات القادمة، والتي ستسعى ونحذر جماهير شعبنا من اخملاطر الناجمة 

لتحقيق خطوات ملصلحة تطبيق احلكم الذاتي اإلِداري ودفع الوفد  وإسرائيلاإلِدارة األميركية 
املنجزات الفلسطيني للموافقة عليه يف إطار خطوة منفردة تستهدف تصفية قضيتنا وضرب 

جتري حماوالت ِإليقاف نشاطاتها وإجهاضها الوطنية لثورتنا وشعبنا وانتفاضته الباسلة، التي 
  .ملصلحة احللول املطروحة

إننا، ونحن نؤكد على وحدة شعبنا وأرضنا وقضيتنا، نعلن تمسكنا بكامل حقوق شعبنا، ويف          
مقدمتها حق العودة وتقرير املصير وإقامة الدولة املستقلة على التراب الوطني، ورفض التوطين 

وندعو إىل حتقيق أكبر تضامن عربي ملواجهة اخملاطر . حللول اجلزئية واملنفردةوالوطن البديل وا
  .التي يتعرض لها شعبنا إزاء احللول والتسويات املطروحة

كما نؤكد تمسكنا بمنظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة برناجمها الوطني الكفاحي   
والثوابت الوطنية التي تضمن استمرار النضال الفلسطيني واالنتفاضة الشعبية وتصعيدها يف 

مواجهة االحتالل الصهيوين وإجراءاته، وحتقيق أهداف شعبنا يف العودة وتقرير املصير وإقامة 
باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد والكيان املعبر عن . ف.ت.سطينية املستقلة بقيادة مالدولة الفل

  .الشخصية الوطنية الفلسطينية
وندعو كل الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية حلوار وطني شامل تشارك فيه كل   

وضاع الساحة وألاالجتاهات الوطنية واإلِسالمية بهدف إجراء مراجعة شاملة للمرحلة املاضية 
الفلسطينية واستخالص املواقف واخلطوات التي حتمي قضيتنا ووحدتنا الوطنية من اخملاطر 

  .التي تتهددها
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وندعو الوفد الفلسطيني املفاوض ملقاطعة املفاوضات وإعالن االنسحاب منها بعد أن   
وندعو . اتوضحت حقيقة وأبعاد املشاريع املطروحة والتي تتعارض مع أهداف وطموحات شعبن

  .وخارجها حول القضايا املصيرية املطروحةإلِجراء استفتاء شعبي شامل داخل األرض احملتلة 
. ف.ت.الفلسطينية يف إطار متمثل ركائز للوحدة الوطنية إن الفصائل األربعة باعتبارها   

التي تعلن االتفاق فيما بينها على استمرار اجتماعاتها القيادية ملتابعة التطورات اخلطيرة 
تتعرض لها قضيتنا وشعبنا، بهدف اتخاذ املواقف واخلطوات التي حتمي قضيتنا وأرضنا وشعبنا 

 .ووحدتنا الوطنية من اخملاطر التي تتهددها
  



 

 
 

  

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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