
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

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

 

1 
 

  تطالب فيه برفض  *بيان لثمانية أحزاب أردنية
  وتدعو إىل التمسك باحلقوق سياسة التطبيع،

  الوطنية األردنية والفلسطينية
  ]مقتطفات[ **.17/7/1994ان، عمّ

  
  

  [.......]  
ويتضح مما سبق أن اتفاقاً على اخلطوط العريضة حول خمتلف القضايا السياسية واالقتصادية واألمنية   

ت املستقبلية املشتركة قد تم إبرامه يف واشنطن بين البلدين الذي شكل جناحاً جديداً لسياسة واشنطن وتل والعالقا
سرائيلية واألميركية ويضرب وط عليها بما يستجيب للمصالح اإلأبيب يف االنفراد بالدول العربية وفرض الشر

  .عرض احلائط احلقوق الوطنية والقومية
فأغفل قضية الالجئين . اجعاً جديداً عما يعرف بالثوابت األردنية الرسميةلقد أضاف هذا االتفاق تر  

بما يضمن حق العودة  14/9/93سرائيلي املوقع بتاريخ ليها جدول األعمال األردين ـ اإلوالنازحين التي نص ع
لية التفاوضية كما أن االتفاقات اجلارية مع إسرائيل شكلت تسارعاً يف العم. لالجئين والنازحين ورفض التوطين

املطلوبة للتطبيع والصلح مع اإلسرائيليين دون أي التزام  الصهيوين باجتاه االتفاق على اخلطواتمع العدو 
  .التاريخية والقومية والعربية يف فلسطين العربية املشروعة وتنازل عن احلقوق قرار باحلقوقباإل

احلايل  ]يوليو[تموز  25يف واشنطن يف سيعقد  سرائيلية ولقاء القمة الذيإن املفاوضات األردنية ـ اإل  
ستضيف على املفاوضات بعداً جديداً، بما ستفضي إليه من خالل االتفاقات التفصيلية يف جميع اجملاالت 

واألمنية والسياحة وغير ذلك تعتبر اختراقاً إسرائيلياً جديداً للصف العربي بعدما جنحت السياسية واالقتصادية 
أوسلو والقاهرة اللتين تمخضتا عن حل ال يوفر احلد راد باجلانب الفلسطيني وتوقيع اتفاقيتي إسرائيل باالستف

األدنى من احلقوق الوطنية الفلسطينية، بل سيؤدي عبر آلياته الداخلية إىل إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني، األمر 
الفلسطينية برمتها أمام منعطف خطير، عدا عن كون هذه االتفاقيات ستقدم املبررات والذرائع الذي دفع القضية 

سرائيلي من سية مع إسرائيل قبل االنسحاب اإلللنظام العربي املتهافت على إقامة العالقات االقتصادية والسيا
لقومية عامة والفلسطينية على األراضي العربية احملتلة على خمتلف اجلبهات، مما سيعرض احلقوق الوطنية وا

  .قليم الشرق أوسطي من جهة أُخرىير املقومات الالزمة للتمهيد لإلوجه اخلصوص ألشد اخملاطر من جهة وتوف
سالمية وحركته اجلماهيرية املناضلة لن تنطلي طنية والديمقراطية والقومية واإلإن شعبنا وقواه الو  

وستؤكد األيام أن وعود الرفاه االقتصادي املزعوم وحل األزمة . ضللةعليها سياسات ووعود احلكومة اخلادعة وامل
  .االقتصادية الطاحنة التي تمر بها البالد، ليست سوى ادعاءات واهمة

  [.......]  
إننا ندعو اجلماهير الشعبية لعقد لقاءات موسعة يف خمتلف احملافظات وبمشاركة الفعاليات السياسية   

معيات واألندية للتعبير عن رفضها لسياسة التطبيع واحللول املنفردة االستسالمية والنقابية واملهنية واجل
والتمسك بكافة احلقوق الوطنية والقومية أردنياً وفلسطينياً وعربياً كإطار موحد ال يقبل التجزئة والتفرد واحللول 

ة بما فيها القدس الشريف وحق سرائيلي من جميع األراضي العربية احملتلستسالمية، والتمسك باالنسحاب اإلاال
قوق األردن يف أرضه ضافة إىل ضمان حوالعودة لالجئين والنازحين باإل تقرير املصير للشعب الفلسطيني

  .ومياهه وأمنه

                                                 
سالمي؛ جبهة العمل شتراآي األردني؛ جبهة العمل اإل؛ الحزب الديمقراطي اال)وحدة(حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني  *

؛ الحزب الشيوعي األردني؛ الحزب )حشد(مي؛ حزب البعث العربي االشتراآي األردني؛ حزب الشعب الديمقراطي األردني القو
 .العربي الديمقراطي األردني

 .24، ص 31/7/1994، 1197، العدد )دمشق" (الهدف" **



 

 
 

  

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
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