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  بيان لتحالف القوى الفلسطينية
  بشأن مذكرة واي ريفر 
  ]مقتطفات[ *.24/10/1998دمشق، 

  
    

  شعبنا الفلسطيني املناضل  يا جماهير
  يا جماهير أمتنا العربية واإلسالمية 

تابع حتالف القوى الفلسطينية وقائع املفاوضات التي جرت يف واي بالنتيشن يف الواليات املتحدة 
شراف الواليات ات التي جرى التوصل إليها بين عرفات وقادة العدو الصهيوين برعاية وإيتفاقاألميركية واال

  .املتحدة األميركية، وتواطؤ مكشوف من جانب امللك حسين
ويهم حتالف القوى الفلسطينية يف الوقت الذي يعرب فيه عن رفضه املطلق ملا جرى تزييفه زوراً وبهتانًا   

يشير إىل أن هذه االتفاقيات هي صفحة جديدة من صفحات اخليانة والعار وتوضح  باسم الشعب الفلسطيني أن
بشكل جلي مدى حجم االرتهان الكامل واخلضوع املذل من جانب عرفات وفريقه لإلدارة األميركية الصهيونية 

الوقت  وللبرنامج األميركي الصهيوين الذي يستهدف تصفية قضية فلسطين تصفية نهائية والذي يسعى يف نفس
  .إلخضاع وطننا وأمتنا

مالءات العدو الصهيوين زل كامل عن الوطن وتسليم بشروط وإمن اتفاقيات هو تنا إليهما تم التوصل  إن  
كفاح وجهاد شعب فلسطين على مدار قرن من الزمن وتهديد خطير حلاضر  وهو طعنة جديدة جنالء لتاريخ

لكبيرة التي تهدد األمن القومي العربي ملا جتسده هذه ومستقبل هذا الشعب املناضل فضالً عن اخملاطر ا
  .االتفاقيات من مهام ووظائف أمنية وسياسية تطال أمتنا العربية وقوى الصمود فيها ويف املقدمة منها سورية

  :ويف هذا الصدد يهم حتالف القوى الفلسطينية أن يوضح ما يلي  
اع فاالتفاق برمته امتداد حي التفاق أوسلو إن احلديث عن انسحابات جديدة هي حمض تضليل وخدـ 1

 .اخلياين الذي جرى فيه التنازل الكامل عن الوطن وتشريع احتالله من قبل العدو الصهيوين
إن مسرحية املفاوضات على مدار تسعة أيام وتكرار احلديث عن عقبات وخالفات هو حمض افتراء ـ 2

الشعب الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية بأن هذا الفريق يسعى النتزاع  ائسة لتضليل جماهيربوخداع، وحماولة 
شأنهم شأن  واإلذاللحقوق ومكاسب، لتأتي احلقيقة التي تصفع وجوههم الراجفة بأنهم وقّعوا يف جو من املهانة 

ات العدو مالءإعلى التسليم الكامل بشروط وا وقضيته الوطنية هالرخيصة التي تدير الظهر لشعب األدواتكل 
ووضعوا كل مقدرات الشعب الفلسطيني بتصرف قادة العدو الصهيوين وأجهزته األمنية وبتصرف اخملابرات 

 .املركزية األميركية
ن اجلانب األمني وهو اجلانب األساسي فيه مقدمة لزرع بذور الفتنة وإعالن احلرب على جماهير ـ إ3

ع العدو الصهيوين وترفض هذه االتفاقيات اخليانية املذلة، اشتباكها موالشعب الفلسطيني التي تواصل نضالها 
 . وتعبر باستمرار عن تمسكها بوطنها وهويتها وانتمائها ألمتها العربية

ن مهمة مطاردة املناضلين واجملاهدين، وتدمير البنى التحتية وعوامل صمود شعبنا املناضل، ال ـ إ4
شعبنا يف ساحات الشتات كافة، وبتنسيق لي وجماهدي تنحصر فقط داخل الوطن احملتل وإنما تشمل مناض

 .مشترك وخطط أمنية مشتركة ما بين أجهزة عرفات األمنية واملوساد الصهيوين واخملابرات املركزية األميركية
إن الوظيفة السياسية لهذا االتفاق اخلياين اجلديد هي جتميل الوجه البشع لنتنياهو، ولقادة العدو ـ 5

فرغ ملمارسة التهديد والضغط على باقي حلقات الصمود العربية، ويف املقدمة منها سورية العربية الصهيوين، والت
 .الصامدة
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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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