
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  239، ص )1994 فيص( 19، العدد 5المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  
  
  

  وثائق فلسطينية
  

  بيان لتحالف القوى الفلسطينية
  "إعالن واشنطن"يرفض 
  *.27/7/1994دمشق، 

  
  

م عقد حتالف القوى الفلسطينية اجتماعاً استثنائياً له تدارس خالله خطورة اخلطوات التي أقدم النظا
إعالن املبادئ بين الطرفين،  هيونية سواء تلك التي تمثلت يفصمالءات األميركية الاألردين عليها استجابة منه لإل

أو يف االجتماعات التي جرت يف وادي عربة وفندق البحر امليت، أو فيما خَطَّته وثيقة إعالن واشنطن بين امللك 
حسين ويتسحاق رابين من إنهاء حلالة احلرب وإنهاء املقاطعة االقتصادية واخلطوات التطبيقية بين الطرفين 

  .وكذلك املوقف من مدينة القدس
إن حتالف القوى الفلسطينية إذ يعرب عن إدانته الشديدة وشجبه واستنكاره لهذه اخلطوات التي أقدم 

  :عليها النظام األردين يؤكد على ما يلي
املة ـاً خطيراً بفلسطين القضية والوطن والشعب وتغطية كساء يف إعالن واشنطن يعتبر مساـإن ما ج :أوالً 

إن كل الذرائع من جانب النظام . إقراراً بشرعية االغتصاب الصهيوين لفلسطينالتفاق غزة ـ أريحا التصفوي و
قد وقعوا اتفاقية مع العدو الصهيوين ال ) ين واألمة العربيةطاحلفنة التي خانت فلس(األردين بأن أصحاب الشأن 

ميركي الصهيوين تبرئ النظام األردين من هذه اجلريمة النكراء التي ارتكبها وهو يستجيب لهذا املشروع األ
  .واستهدافاته

لقد عبّر الشعب الفلسطيني داخل الوطن احملتل ويف كافة ساحات الشتات عن موقفه الرافض التفاق غزة 
ـ أريحا التصفوي وإن الفئة التي وقعت االتفاق ال تمثل الشعب الفلسطيني وال تعبّر عن إرادته وغير خمولة النطق 

  .باسمه
ي عن تمسكه بوطنه وعن وحدته وتمسكه بهويته الوطنية وعن استمراره يف ولقد عبر الشعب الفلسطين

النضال واجلهاد ومواصلة االشتباك مع األعداء الغزاة وها هي انتفاضته اجمليدة تتواصل كل يوم وتعم أرجاء 
  .الوطن احملتل بما فيها مناطق اإلدارة الذاتية التابعة

عالن وهذه االتفاقيات ستكون عواقبها وخيمة على صعيد إلالنتائج التي تترتب على هذا ا إن :ثانياً 
الساحة األردنية كياناً ومرتكزات ووجوداً، فهذا اخلضوع من جانب النظام األردين سيعمق من تبعية األردن 

ملعسكر األعداء ويفقده سيادته واستقالله وإن كل االدعاءات بأن هذه اخلطوة ستكون لصالح األردن واألردنيين 
أزمته االقتصادية وتدرأ األخطار عنه ادعاءات واهية، إن هذا السلوك سيعمق من أزمة األردن االقتصادية وحتل 

واالجتماعية وما حصل يف مصر السادات بعد كامب ديفيد يعد دليالً ساطعاً على ذلك، هذا فضالً عن أن سياسة 
  .قليمية البغيضة من أجل تفتيت الواقع العربينشط يف إثارة الفتن والنعرات اإلالعدو األميركي ـ الصهيوين ست

إن استجابة النظام األردين لهذا املشروع األميركي الصهيوين بكل ما يهدف إليه من إخضاع  :ثالثاً 
وهيمنة سيفتح اجملال واسعاً أمام العدو الصهيوين الستكمال مشروعه التوسعي يف إطار دوره كركيزة للنظام 

ألردن بهذا االتفاق سيشكل جسر عبور لهذا الكيان يف أرجاء الوطن العربي لتحقيق كل الشرق أوسطي ـ اجلديد، وا
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ومن هنا فإن ما أقدم عليه النظام األردين يشكل خطراً على املصالح القومية العليا . األهداف التي يسعى لتحقيقها
  .ألمتنا

ام األردين هذه يؤكد جلماهير إن حتالف القوى الفلسطينية وهو يؤكد على إدانته الشديدة خلطوة النظ
  :سالمية على ما يليين املناضل وألمتنا العربية واإلشعبنا الفلسطيني املناضل وجلماهير شعبنا األرد

فالصراع مع العدو . إن اإلعالن عن إنهاء حالة احلرب بين األردن والكيان الصهيوين لن ينهي الصراعـ 1
كفاح وجهاد شعب فلسطين حتى استعادة حقوقه يف التحرير ويستمر . صراع وجود وليس صراعاً على حدود

 . والعودة وتقرير املصير واالستقالل الوطني الكامل
إن اعتراف العدو الصهيوين بالدور التاريخي لألردن يف األماكن املقدسة واختزال القدس بمجرد مكان ـ 2

فلسطين هي القدس عاصمة فلسطين، وإن إن . للعبادة هو تسليم وتشريع من جانب النظام األردين باغتصابها
 .قضية العرب واملسلمين وال يحق ألحد فرداً كان أو نظاماً أو حاكماً التصرف والتفريط بها

شعبنا يف األردن وللقوى واألحزاب إن حتالف القوى الفلسطينية وهو يوجه التحية احلارة جلماهير 
ه اخلطوات من جانب النظام األردين، يدعو للمزيد من والهيئات التي عبّرت عن رفضها وغضبها وإدانتها لهذ

ردين وطاقات أمتنا العربية ىل رص الصفوف وحشد طاقات الشعب الفلسطيني والشعب األإالتالحم والصالبة و
 .سالمية ملواجهة هذا املشروع املؤامرة وإسقاطهواإل

  



 

 
 

  

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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