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  شعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامةللجبهة البيان 
  حتذر فيه من انتخابات جملس احلكم الذاتي الفلسطيني

  ]مقتطفات[ .16/12/1995 ،دمشق
  

  
  [.......]  
بشكل حاسم وقاطع وال يعني الدخول يف [....] إن هذه االنتخابات املتمخضة عن أوسلو، مرفوضة   

اإلقرار بما هي متحصلة عنه، بيد أن ما تشكله من خماطر يجعلنا ملزمين أمامكم مناقشة تفاصيلها، أي نوع من 
  [....].بتوضيح هذه اخملاطر 

فإن هذه االنتخابات تهدف إىل تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني، فهي تأتي تنفيذاً التفاقات [....]  :أوالً   
ين، وتشطب الشعب الفلسطيني من األراضي طابا التي تسقط حق خمسة ماليين فلسطيني من الالجئين الفلسطيني

يف غزة والضفة بدون  1967، حيث تتحدد جغرافية االنتخابات باألراضي احملتلة عام 1948احملتلة عام 
بدون  القدس، ويف هذه احلالة فإن الذي سينتخب هو اجلزء من الشعب الفلسطيني املوجود يف القطاع ومدن الضفة

كما أن .. لسطيني، فهل هي انتخابات هذه التي جتري لربع شعب أو لنصف شعب؟القدس، أي نحو ربع الشعب الف
هذه االنتخابات جتري مسقطة حتى حق النازحين، الذين مل تتفق سلطة عرفات والصهاينة وأطراف عربية أُخرى 

ن قبل ويحرم من االنتخابات أيضاً املعتقلون وهم باآلالف، ومن حكم عليهم م. على حتديد من هم حتى اآلن
اآلالف أيضاً، مع ما يمثله من خطورة شديدة وتفريط،  الصهاينة ألنهم ناضلوا ضد االحتالل، وهؤالء بعشرات

  .حقه االنتخابي بناء على حكم صادر عن احملتلين الصهاينة حرمان فلسطيني
من مدن الضفة وإمعاناً يف عملية التفتيت أيضاً فإن هذه االنتخابات جتري يف ظل إخراج اخلليل  :ثانياً   

  .ووضعها يف وضع مشابه لوضع القدس إىل حد كبير
ترمي هذه االنتخابات إىل اخلروج بمجلس مفصل على مقاس اتفاق أوسلو يتوىل إلغاء امليثاق  :ثالثاً   

  [....].الوطني الفلسطيني 
طلعاته وأمانيه الوطنية إن إلغاء امليثاق، هو إلغاء لناظم يجمع الشعب الفلسطيني ويمثل وحدة أهدافه وت  

" الشرعية املزعومة"و" إلغاء امليثاق"والقومية، ولن يتوقف جملس عرفات املنتخب عند هذا احلد، فبالتأسيس على 
للمجلس املنتخب سوف تعمل السلطة العرفاتية على تصفية كل مظاهر النضال الوطني التي كانت مترتبة على 

. ملوجّه لنضاله بما يف ذلك إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتهاوجود الناظم اجلامع ألهداف الشعب، وا
  .كما ستعمل على تكريس الواقع االحتاليل الذي أنتج هذا اجمللس بالذات

إن جملس عرفات املنتخب، سيتوىل مفاوضات ما يسمى احلل النهائي، وهي مفاوضات ترمي إىل : رابعاً  
و ـ القاهرة ـ طابا تعتمد تفتيت وحدة الشعب، وتفتيت الوحدة اجلغرافية إصدار نسخة نهائية من تطبيقات أوسل

وتكريس بقاء املستوطنات، والتخلي عن القدس وعن أجزاء من اخلليل، وعن ) 1967حتى األراضي احملتلة عام (
عام واملستوطنات القريبة من األراضي احملتلة ) أدوميم هغوش عتسيون ـ معالي(مناطق الكتل االستيطانية 

تكريس واقع الكانتونات اجملزأة والتخلي عن املياه وتقويض كل مظهر  ، وغور األردن، بكلمات أُخرى1948
وتالياً لذلك فتح الباب أمام مشاريع التوطين، وإلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، . لسيادة مزعومة لحمتم

الناجمة عن االنتخابات " الشرعية الشعبية"ى وستجري كل هذه اخلطوات على أرضية أن اجمللس العرفاتي يحوز عل
  .املزعومة

  [.......]  
  

                                                 
 "31/12/1995، 2292، العدد )دمشق" (إلى األمام.   



 

 
 

  

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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