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  بيان للفصائل الفلسطينية العشرة
  يدين مشروع االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  ]مقتطفات[ *.2/9/1993دمشق، 
  

عقدت القيادات املركزية للفصائل العشرة اجتماعا استثنائيا وهاما  1993] سبتمبر[ يف األول من أيلول  
األوىل، ناقشت فيه احلدث البالغ اخلطورة بحضور األمناء العامين للفصائل وعدد واسع من هيئاتها القيادية 

هذا االتفاق . املتمثل يف مشروع االتفاق املشؤوم املسمى بتطبيق احلكم اإلداري ـ الذاتي يف قطاع غزة وأريحا
  .االستسالمي ـ اخلياين الذي أعلنه عرفات وفريقه املهزوم ووافقت عليه بما يشبه اإلجماع حكومة العدو قبل أيام

تضع أمامكم تشخيصها لطبيعة وحمتوى االتفاق املشؤوم وما يحمله من [....]  العشرة إن الفصائل  
  : أخطار على الشعب العربي ـ الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية وهي

إن مشروع االتفاق املعلن وملحقاته، ما هو إال انصياع كامل للمقترحات األميركية ـ اإلسرائيلية : أوال  
ذ سنوات باحلل عبر احلكم اإلداري الذاتي املتجاوز كليا للحد األدنى من احلقوق الوطنية للشعب املعبر عنها ومن

  .الفلسطيني
إن التضليل الذي نشره فريق عرفات عن اعتبار خيار غزة ـ أريحا انسحابا عن بعض األرض : ثانيا  

لذي يشير يف منه مشروع االتفاق، االفلسطينية، يف سبيل سلطة فلسطينية، ما هو إال إدعاء كاذب يكشفه ما يتض
وليس القوات، كما يضمن للعدو حرية احلركة، وبقاء األمن والطرق " قوات إسرائيلية"إىل انسحاب ملحقه الثاين 

  .األمر الذي يظهر أن الكالم عن االنسحاب كقوة احتالل ليس واردا. واملمرات بيده وحتت السيطرة
ي تكريس االحتالل والسعي إلضفاء الشرعية عليه، من خالل بقاء إن مضمون مشروع االتفاق يعن: ثالثا  

كما ينص على التسليم املبكر . األمن، واخلارجية، واملستوطنات، والقدس والسيادة بيد العدو وخارج البحث
 لوظائف اإلدارة العسكرية واملدنية اإلسرائيلية الفلسطينية أي حتويل الفلسطينيين إىل موظفين وأداة يف خدمة

  .إدامة االحتالل
حلفظ أمن إسرائيل ويف " قوية"إن عرفات وفريقه املستسلم يضعان نفسيهما وكل قواتهما كشرطة : رابعا  

املقدمة العمل يف القضاء على االنتفاضة، وضرب املقاومة الوطنية واإلسالمية عبر حتويل أفراد جيش التحرير 
  .طيني على طريق خلق مقدمات حرب أهلية فلسطينيةوبعض من قاوم االحتالل إىل شرطة قمع للشعب الفلس

وم ومن وضعه يسعون ملصادرة احلقوق الوطنية والتاريخية إن عناصر االتفاق اخلياين املشؤ: خامسا  
للشعب الفلسطيني يف فلسطين، بتجاهل وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته وأرضه ومصيره داخل فلسطين 

  .قه يف التحرير والعودة إىل وطنه فلسطينويف الشتات من خالل القفز عن ح
هذا إضافة ملا تتضمنه وتنطوي عليه عناصر االتفاق من خالل خيار غزة ـ أريحا، وهناك ما هو : سادسا  

يف جماالت التنمية والتجارة واالقتصاد على  والتعاون الفلسطيني ـ اإلسرائيليأكثر خطرا من اتفاق التحالف 
ل أميركيا وأوروبيا عبر شبكة السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على حاضر ومستقبل قاعدة مشروع مارشال املمو

  .األرض والشعب الفلسطيني
إن ما يتضمنه االتفاق عن العالقات يف إطار احمليط العربي، يسعى ألن يجعل من الفلسطينيين : سابعا  

من خالل خلق حقائق التطبيع " الكبرى إسرائيل"جسرا ملرور املشروع الصهيوين إىل الوطن العربي لتطبيق أحالم 
  .الذي أفشله شعب مصر، رغم استسالم السادات

  يا جماهير شعبنا الفلسطيني  
  يا أبناء أمتنا العربية  
يف الوقت الذي يروج فيه فريق عرفات لهذا املشروع عبر البيانات والتصريحات والدعوات والقول   

كمنجز وطني، ضاربين . ف.ت.الوطني الفلسطيني والتخلي عن م بانتهاء خيار الكفاح املسلح وإلغاء امليثاق
بعرض احلائط بكل تضحيات الشعب الفلسطيني وآماله يف العودة والتحرير وتقرير املصير واالستقالل الوطني، 

  :تؤكد الفصائل العشرة على ما يلي
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ف، .ت.عن طموحاته، وال يمثل مإن ما قام به عرفات وفريقه ال يمثل الشعب الفلسطيني وال يعبر : أوال  
ألخطار اتفاق عرفات ـ رابين، وإذا ما سعى لتضليل قسم من هذا الشعب املعذب داخل الوطن تماما  شعبنا واعٍوإن 

لبعض الوقت حتت دعوى اخلالص من االحتالل، فلن يستطيع عرفات وزمره الفاسدة أن يضللوا هذا القسم من 
ل لن يقبل التعايش والتصالح مع االحتالل واملشروع الصهيوين، ولن يتخلى الناس كل الوقت، ألن شعبنا األصي

عن أمته العربية وروابطه القومية معها، مقابل وظيفة بخسة قبلها عرفات حتت راية االحتالل التي استبدلها براية 
  .القدس وراية االستقالل الوطني والتحرير والعودة

  
االستسالم للمشروع اإلسرائيلي، ولن يكون نهاية املطاف يف  إن خيار غزة ـ أريحا هو خيار: ثانيا  

صراعنا مع العدو الصهيوين، وسنواصل وشعبنا الكفاح بكل األشكال والسبل، ولن يكون هناك سالم للعدو 
  .خيار القدس عاصمة فلسطين. وال خيار إال خيار التحرير. الصهيوين على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية

  
ؤكد على وحدة شعبنا يف داخل فلسطين والشتات، كما هي وحدة قضيتنا الوطنية ووحدة إننا ن: ثالثا  

تنا العربية، وسيقاوم شعبنا كل مؤامرة التوطين أو الوطن البديل متمسكا بحقه يف استمرار مروابطها القومية مع أ
 هذا اجملال فإننا نطالب ويف. الكفاح الوطني حتى حترير فلسطين، حتى عودته واستقالله، وال بديل عن فلسطين

الدول العربية بفسح اجملال أمام شعبنا من أجل االستمرار يف نضاله العادل وعدم استخدام هذا االتفاق ذريعة 
  .للتنصل من املسؤوليات القومية

    
ة باالدعاءات الصهيونيم العاملي، وكل قوى اخلير والعدالة فيه، لعدم األخذ إننا نطالب الرأي العا: رابعا  

حققت السالم الذي يزعمون مع الشعب الفلسطيني يف الوقت الذي ال يزال نصف شعبنا يرزح " إسرائيل"باعتبار أن 
ين من آالم التشرد احتت نير االحتالل والبطش والعذابات اليومية ومصادرة أبسط حقوقه، ونصفه اآلخر يع

  .ة إىل وطنه فلسطينوالشتات والذي مل يحظ بتطبيق أي قرار دويل لنيل حقه يف العود
  

  :يا جماهير شعبنا الفلسطيني  
يف ضوء قراءة األخطار من جهة أو إظهار أولويات املوقف الوطني الفلسطيني، اتخذت قيادات الفصائل   

  [....] اجملتمعة سلسلة من القرارات العملية لترجمة موقفها
هضين ملشروع االستسالم، إىل توحيد ندعو ممثلي الفصائل وكل الوطنيين من أبناء شعبنا واملنا: أوال  

اجلهود عبر عقد مؤتمرات وطنية شعبية ألوسع تمثيل يف الداخل والشتات من القوى والفصائل والشخصيات 
والتمسك بخيار . واملنظمات الشعبية لإلعراب عن موقفها الواضح ضد خيار االستسالم العرفاتي، خيار غزة ـ أريحا

  .ن أجل التحرير والعودة وتقرير املصيرالكفاح الوطني ضد االحتالل م
إن الفصائل الفلسطينية العشرة ستعمل على عقد مؤتمر وطني فلسطيني عام يضع أوسع تمثيل : ثانيا  

وطني فلسطيني من الداخل والشتات يف سبيل حماية القضية الوطنية من التبديد والتصفية ومن أجل إنقاذ 
والتطورات مي وحماية ميثاقها الوطني وصياغة خطة عمل تتناسب من براثن عرفات وفريقه االستسال. ف.ت.م

  .املصيرية املتعلقة بالشعب الفلسطيني
إىل إفساح اجملال لسماع صوت ) األمم املتحدة+ اجلامعة العربية (تدعو الهيئات العربية والدولية : ثالثا  

ن حقه يف التمسك بأهدافه الوطنية الشعب الفلسطيني يف كل مواقعه من موقفه جتاه ما يجري، وبالتعبير ع
  .العادل من أجل التحرير والعودة وتقرير مصيره بيده التاريخية وحقه يف استمرار نضالهو

  [. . . . . . .]   
  

 



 

 
 

  

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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