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  بيان للشعبية والديمقراطية وحماس

  فاوضاتيدعو إىل االنسحاب من امل
5/1/1992. ]مقتطفات[  

  
  

  [.......]  
اجملانية التي قدمتها فئات من شعبنا انخدعت بالوهم األميركي التي  رغم التنازالت  

 تمثلت بإسقاط البندقية والتفاوض مع العدو على شروط كامب ديفيد املذلة، والتنكر جلهاد
وعذابات وتضحيات شعبنا املتواصلة، والدخول يف مؤتمر بيع فلسطين مقابل حكم ذاتي هزيل ال 
حول له وال قوة وبالرغم من التناغم السياسي العلني الذي تبديه هذه الفئات يعمل عدونا بكل 
الوسائل على حتقيق استسالم فلسطيني سياسي، وتنظيمي، ومعنوي، وحضاري، كما عملت 

إلغاء قرار األمم املتحدة الذي ساوى  نابها من احلكام العرب علىذملتحدة وعمالؤها وأالواليات ا
بين الصهيونية والعنصرية، مبرئين بذلك الكيان الصهيوين من جرائمه اليومية بحق شعبنا، فإن 
من يسمون أنفسهم ممثلي الوطن الذين يفاوضون إسرائيل على برناجمها للحكم الذاتي الذي 

مياً ما زالوا يعملون على إيهام أنفسهم وحماولة إيهام شعبنا أنهم حققوا إجنازات وأن تختزله يو
  .أميركا صادقة يف نواياها وأنها ستتدخل يف اللحظة املناسبة لصاحلنا وغيره من الكالم

نتوجه إىل الوطن احملتل باسم املوقعين على هذا النداء وباسم كل اجملاهدين واملناضلين   
اء الشهداء والتضحيات التي قدمتها جماهيرنا الفلسطينية يف كل أماكن تواجدها، وباسم كل دم

مطالبيها بالتحرك لوقف املسيرة التصفوية والعمل على انسحاب الوفد املفاوض والضغط على 
ات املتعددة اجلوانب التي توفر دعماً جديداً للعدو، وذلك بالقيام القوى املشاركة ورفض املفاوض

تصفوي ولن يعطي  فاملشروع. واملهرجانات واملسيراتباملظاهرات واالحتجاجات والعرائض 
شعبنا يف اخلارج والداخل إال املزيد من البؤس والفقر والتشرد، وسيضاعف هجمات األنظمة 

  .العربية على جموع شعبنا
  :مناضلينا وجماهدينا بالقيام بالفعاليات التاليةونطالب   
اعتبار يوم استئناف املفاوضات واللقاء مع الوفد اإلسرائيلي يوماً أسود يف تاريخ ) 1  

  .شعبنا يعلن فيه اإلضراب الشامل
وف ومهاجمة قطعان ات إىل أيام غضب باملسيرات واملولوتحتويل أيام املفاوض) 2  

  .لاملستوطنين وقوات االحتال
  .الصهيونية امرةعقد مؤتمرات يف كل قرية ومدينة وخميم لشرح أبعاد املؤ) 3  
رداً على سياسة اإلبعاد الفاشية الهمجية نتوجه إىل شعبنا اجملاهد بتصعيد االنتفاضة ) 4  

من هذا  9و 8و 6وتطويرها والعمل على تالحم قواها الفاعلة وندعوها إىل اإلضراب الشامل أيام 
  .الشهر
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نرفض بشدة ظاهرة االقتتال الداخلي ونحذر جماهيرنا من العناصر املغرضة التي ) 5  
تسعى إىل إشعال الفتن وندعو إىل رص الصفوف يف مواجهة املؤامرة التصفوية وتغليب املصلحة 

  .الوطنية فوق كل اعتبار
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


