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  بيان للقيادة املوحدة
  للجبهتين الديمقراطية والشعبية

  تندد فيه بتوقيع
  االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  ]مقتطفات[ *.13/9/1993دمشق، 
  

أقدم ياسر عرفات وقلة من أنصاره يف الهيئات القيادية ملنظمة التحرير على تمرير اتفاق الذل واإلذعان   
كما أقدم ياسر عرفات (...) وهيئات منظمة التحرير الشرعية، راء ظهر الشعب الذي تمت بلورته يف الظالم، ومن و

على التوقيع على تعهد بوقف العمل املسلح والعنف ومواجهة كل من يواصل التصدي لالحتالل، بما يف ذلك وقف 
رض االنتفاضة الشعبية، والتخلي عمليا عن مصير أكثر من ثالثة ماليين الجئ ومشرد فلسطيني خارج األ

كما تعهد يف الرسالة الرسمية التي وقّعها ووجهها إىل رئيس حكومة العدو يتسحاق رابين . الفلسطينية احملتلة
بتغيير امليثاق الوطني الفلسطيني وفق االشتراطات اإلسرائيلية، ويف استهتار كامل حتى بأنظمة وأُسس عمل 

  .منظمة التحرير وقوانينها وآلية تغيير وثائقها وقراراتها
إن ياسر عرفات ومن معه من املوقعين واملوافقين على هذه التنازالت الهائلة عن حقوق شعبنا الوطنية   

وهذه االنتهاكات الفظة لقواعد العمل الوطني وأنظمة عمل منظمة التحرير، قد خرقوا كل اجلوامع املشتركة وجوهر 
قبل أن يحصلوا على اعتراف إسرائيلي بمنظمة وأفرغوا منظمة التحرير من مضمونها  العمل االئتاليف الوطني،

وبين سكان " خارج"و" داخل"وتعتمد تقسيم الشعب بين  أُخرى، هزيلة وهشة وخارجة عن قرارات اإلجماع الوطني
إن الطرف الذي وقع . غزة وأريحا من جهة وسكان بقية الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس العربية من جهة أُخرى

االعتراف املتبادل واتفاق احلكم الذاتي اإلداري احملدود يف غزة وأريحا ليس منظمة التحرير،  مع إسرائيل وثائق
وال هو ملزم لها، وال هو ملزم للشعب الفلسطيني، الذي مل تتم استشارته، ومل يتم استفتاؤه، كما اقترحت القيادة 

  .من القوى والشخصيات الوطنية األُخرىاملوحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية، والفصائل العشرة والعديد 
طرف  النتيجة العملية لتوقيع اتفاق اإلذعان بين كتلة ياسر عرفات وحكومة رابين ـ بيرس هي خروجإن   

ر الوطني الفلسطينية وانتقاله إىل موقع االرتهان والتواطؤ مع العدو اإلسرائيلي، على حساب وحدة من حركة التحر
وكل الديماغوجية والكذب ال يمكن . الوطنية يف العودة وتقرير املصير والدولة املستقلة الشعب وانتفاضته وأهدافه

حدا بأن هذا الطريق الذي اختاره اجلناح البيروقراطي والتفريطي يف أن يغطيا هذه احلقيقة، وال يمكن أن يوهما أ
بل إنه واضح كل الوضوح . قيادة املنظمة يقود إىل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ولو بعد حين، وقيام الدولة املستقلة

تلة أصبح، وفق من نص الوثائق املوقعة بين الطرفين أن مصير القدس العربية ومصير كل األرض الفلسطينية احمل
االتفاق، حمكوما بعملية تفاوضية الحقة بعد سنوات ثالث، تتم بين طرف قوي هو دولة العدو اإلسرائيلي، وطرف 
ضعيف أقرب إىل الرهينة، ارتضى أن يتخلى عن كل عناصر القوة التي كانت متوفرة يف اجلانب الفلسطيني، بدءا 

باالنتفاضة اجمليدة، التي باعها اجلناح التفريطي بثالثين من بوحدة الشعب يف الوطن ويف املهاجر، وانتهاء 
الفضة، وحين تبدأ املفاوضات، يمكن أن تكون االنتخابات اإلسرائيلية قد أعادت الليكود إىل احلكم، فيطالب حينئذ 

قف يف كلها إىل دولة إسرائيل، بما يف ذلك قطاع غزة وأريحا، وال أحد يستطيع أن ي الفلسطينية بضم األراضي
يجاهر من اآلن بأنه سيحتفظ  بقي حزب العمل يف السلطة، فهو وحتى ولو. وجهه، ألن اتفاق اإلذعان يتيح له ذلك

ل حدود عام يبالقدس العربية وبمعظم الضفة الغربية بحجة بقاء املستوطنات األمنية واملناطق االستراتيجية وتعد
1967.  

  ]. . . . . . .[  
بهتين الديمقراطية والشعبية تدعو جماهير شعبنا يف كل مكان، بدءا بالوطن املوحدة للج ةإن القياد  

كما . احملتل، إىل رص صفوفها وااللتفاف حول االنتفاضة والقوى الوطنية املصممة على صيانتها واستمرارها
ارجه، تدعو كل القوى والفصائل والتيارات والشخصيات الوطنية يف كل جتمع من جتمعات شعبنا، يف الوطن وخ

لعقد مؤتمرات وطنية لتكريس نزع الشرعية عن كتلة القيادة املتورطة يف توقيع اتفاق اإلذعان وخرق مواثيق 
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وقرارات منظمة التحرير وأسسها االئتالفية، ولتشكيل جلان متابعة وطنية يف كل منطقة وجتمع، تمهيدا ملؤتمرات 
اجمليدة، وأهداف منظمة التحرير واالنتفاضة  وطنية على صعيد عام يعيد االعتبار لوحدة الشعب وألسس

وللبرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج العودة وتقرير املصير والدولة املستقلة، الذي استشهد يف سبيله عشرات 
ساحات النضال، والذي ستبقى دماؤهم أمانة يف أعناقنا حتى إجناز هذه األهداف  كل اآلالف من أبناء شعبنا يف

  .العودة واحلرية واالستقالل الوطني وانتصار رايات
 

  



 

 
 

  

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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