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  بيان للفصائل الفلسطينية العشرة 
  بمناسبة دخول االنتفاضة يف األراضي احملتلة

  شهرها السادس والستين
  ]مقتطفات[ .5/5/1993دمشق، 

  
  

  [.......]  
إن االنتفاضة الشعبية الباسلة تشكل بهذا التواصل واالستمرار بهذا البذل والعطاء والتضحيات أحد أهم   

شرقة التي جتسد خط الكفاح واالشتباك مع العدو الصهيوين وتشكل يف نفس الوقت الرد وأبرز الظواهر الكفاحية امل
احلقيقي على املشاريع املشبوهة واملؤامرات واخملططات األميركية الصهيونية الهادفة إىل تمرير مؤامرة احلكم 

  .اإلداري الذاتي وتصفية القضية الفلسطينية
ات إلخماد االنتفاضة وإطفاء شعلتها املتقدة، سواء تلك التي ومن هنا تأتي كل احملاوالت واإلجراء  

تتجسد يف املمارسات العنصرية والفاشية من جانب العدو الصهيوين أو يف السياسات التي تتبعها القيادة املتنفذة 
يستمرون  وفريقها املفاوض يف داخل الوطن احملتل، فبدالً من اإلذعان إلرادة شعبنا الرافض لهذا املسار التصفوي

  .يف سياسة الهزائم والتضليل وتضخيم انتصارات وهمية يف حماولة المتصاص حدة الغضب الشعبي العارم
ففي الوقت الذي يستمر فيه احلصار على أهلنا باألرض احملتلة وترتكب أبشع جرائم القتل اجلماعي ضد   

لتاسعة التي حتمل يف طياتها خماطر جسيمة أبناء شعبنا، تواصل القيادة املتنفذة عملية املفاوضات يف جولتها ا
وما يستجيب  تؤدي إىل التفريط بالقضية عبر الدخول إىل إجراءات عملية يف إطار ترتيبات احلكم اإلداري الذاتي

  .لإلمالءات األميركية والصهيونية
أعلنت عن إن الفصائل الفلسطينية العشرة وهي حتيي انتفاضة شعبنا يف شهرها السادس والستين والتي   

رفضها لالستمرار يف املفاوضات وجولتها التاسعة عبر االستفتاء الشعبي الكبير الذي تم تنفيذه يوم 
التي  يف الداخل والشتات تدعو جماهير شعبنا إىل اليقظة واحلذر وعدم الوقوع يف فخ األضاليل 27/4/1993

  .تروج لها القيادة املتنفذة وامتدادها داخل األرض احملتلة على أنها إجنازات يف سياق مسار املفاوضات
 إننا يف الوقت الذي نرى فيه عودة ثالثين مبعداً فلسطينياً يف اآلونة األخيرة إىل وطنهم حقاً طبيعياً   

  .مسار مدريد واشنطن املدمر مشروعاً إال إننا نحذر من توظيف هذا احلق الطبيعي بما يخدم
كما نحيي إخوتنا املبعدين العائدين يف مرج الزهور على وقفتهم املبدئية والصلبة وإصرارهم على العودة          

  /.799/اجلماعية وفق قرار 
  يا جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الوطن والشتات  
  :إن الفصائل الفلسطينية العشرة تؤكد على ما يلي  

اب الفوري من مسار املفاوضات الثنائية واملتعددة والتأكيد أن أية نتائج يتوصل إليها الفريق االنسح ـ1
 .املفاوض ال تلزم شعبنا

تدعو جماهير أمتنا العربية واإلسالمية والرأي العام العاملي بالوقوف إىل جانب نضال شعبنا وقضيته  ـ2
ملية القتل اجلماعي من قبل قوات االحتالل يف مواجهة تصعيد ع... العادلة ودعم انتفاضته املتصاعدة

 .الصهيوين
تدعو جميع القوى احلية واملؤسسات اإلنسانية الفاعلة إىل إدانة وشجب املمارسات الصهيونية  ـ3

 .العنصرية والفاشية التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني
ق على حماوالت إثارة إننا يف هذه الظروف نؤكد على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية لشعبنا لقطع الطري ـ4

 .ف.ت.للحفاظ على مكتسباته وإجنازاته الوطنية بما فيها م... الفتنة داخل الوطن وخارجه
[.......]  

  
                                                 

  خاص: المصدر. 
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