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  بيان للفصائل الفلسطينية
  تدعو فيه إىل عدم املشاركة  العشرة 
  سالممفاوضات العاشرة من اجلولة ال يف

  ]مقتطفات[ .13/6/1993دمشق، 
  

    
اجتمعت قيادة الفصائل الفلسطينية العشرة وتدارست فيما بينها املستجدات السياسية على الساحة   

يجري على مسار املفاوضات الثنائية واملتعددة بين األطراف العربية  الفلسطينية والعربية والدولية، وال سيما ما
بعض اخلطوات التطبيعية والرسمية  كما توقفت أمام. والفلسطينية من جهة والعدو الصهيوين من جهة أخرى

قائمًا والشعبية العربية مع الكيان الصهيوين وخماطر ما ترمي إليه، وعاجلت أبعاد احلصار الصهيوين الذي ال زال 
على أهلنا يف األرض احملتلة وخاصة جتاه عزل القدس عن بقية األراضي احملتلة من أجل فرض ضمها كأمر 

  .واقع
  :تؤكد على[....]   
ممعنة بالغوص يف أوحال املفاوضات الثنائية واملتعددة وهي تقدم . ف.ت.ـ إن القيادة املتنفذة يف م  

املفاوضات  الوطنية الثابتة متخذة من املشاركة العربية يف هذه التنازل تلو التنازل على حساب حقوق شعبنا
  [....]ستاراً ملسارها التفريطي املدمر 

ـ إن اجلولة العاشرة تنطوي على خماطر جسيمة وجدية من أجل حتقيق اختراق على املسار الفلسطيني   
  . [....]يشجع على حتقيق اختراقات على املسارات العربية األخرى

الفصائل العشرة وهي تؤكد رفضها ملسار املفاوضات اجلاري يف واشنطن، فإنها تدعو القيادة إن   
املشاركة  موفريقها املفاوض إىل االنسحاب الفوري من املفاوضات الثنائية واملتعددة وعد. ف. ت. املتنفذة لـ م

إىل . ف. ت. وابت الوطنية ويستعيد ميف اجلولة العاشرة، ألن هذا هو السبيل لفتح حوار وطني شامل يستند إىل الث
خطها الكفاحي ويمكن من إعادة صياغة املوقف الوطني الفلسطيني على أسس تنسجم مع طموحات شعبنا يف 

  .التحرير والعودة واالستقالل على أرضه
  [.......]  
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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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