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  بيان لتحالف القوى الفلسطينية يندد بتوقيع
  معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية باألحرف األوىل

  .19/10/1994، دمشق
  
  

الفلسطينية يف اجتماع استثنائي لها، التوقيع باألحرف األوىل على مسودة  تدارست قيادة حتالف القوى  
ق الشعب األردين اطر هذه املعاهدة على األرض األردنية وحقوبين النظام األردين وإسرائيل، وخم" معاهدة السالم"

وعلى القضية الفلسطينية واألرض الفلسطينية احملتلة، حيث أعطى النظام األردين بموجب  يف أرضه ومياهه،
املعاهدة شرعية الستمرار بقاء املستوطنات اإلسرائيلية يف وادي عربه، ومشروعية الستمرار االغتصاب الصهيوين 

كما أن هذه املعاهدة تعلن فك ارتباط األردن بمجمل . ل األرض الفلسطينية وحلركة االستيطان املكثفة فيهالك
كما . قضايا الصراع العربي ـ الصهيوين، بما يف ذلك قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم يف العودة إىل ديارهم

لة، ممثلة يف ممارسة عرفات وشرطته وإدارته وقفت قيادة التحالف أمام التطورات اخلطيرة داخل األرض احملت
الذاتية التابعة جتاه اجملاهدين واملناضلين، وذلك باعتقال املئات منهم، وكذلك يف تقديم املعلومات لسلطات 

  .االحتالل عن مكان اجلندي اإلسرائيلي األسير
العربي انهياراً وتفككاً، وتزيد  إن الصفقة التصفوية املنفردة، التي أقدم عليها النظام األردين تزيد الوضع  

حكام العدو عنجهية وغطرسة وتصلباً جتاه حقوق الشعب الفلسطيني واألمة العربية، يف التخلص من االحتالل 
  .ويف ممارسة شعبنا الفلسطيني حلقه يف التحرير والعودة وتقرير املصير واالستقالل الوطني الكامل

امب ديفيد، ـهذه الصفقة املؤامرة، حلقة يف سلسلة املؤامرة األميركية الصهيونية، بدءاً من مؤامرة كإن   
الزاحف وية والتطبيع العربي ـ الصهيوين اق أوسلو ـ القاهرة، الذي فتح الباب أمام مسلسل احللول التصفـمروراً باتف

  .على حساب شعوب األمة العربية واإلسالمية ومستقبل أجيالها
إن حتالف القوى الفلسطينية إذ يحيي مواقف األحزاب والقوى والشخصيات األردنية، التي عبّرت عن   

معارضتها لهذه الصفقة، ورفضها ملنطق االستسالم للعدو، فإنه يعلن إدانته الكاملة لها، ويدعو احلركة الوطنية 
 لعربية واإلسالمية املناهضة لنهج االستسالماألردنية إىل رص صفوفها ملواجهة هذه املؤامرة، كما يدعو القوى ا

والتطبيع مع العدو الصهيوين إىل مقاومة عملية فعالة وجلبهة متراصة إليقاف هذه االختراقات التي تقع كخطوة 
  .على طريق إعادة االعتبار لنهج التصدي احلازم للمخططات األميركية الصهيونية الرجعية

ضلين واجملاهدين الصامدين ضد االحتالل وشرطة عرفات، ويكبر كما يوجه التحالف حتية إىل املنا  
املظاهرات اجلماهيرية الواسعة املنددة باملمارسات القمعية العرفاتية وباتفاق أوسلو ـ القاهرة، ويدين السلوك 

  .املشين لعرفات وفريقه، الذين أصبحوا أدوات طيعة بيد االحتالل
هد لشعبنا على االستمرار يف النضال إلسقاط اتفاق أوسلو ـ إن حتالف القوى الفلسطينية، يجدد الع  

  .القاهرة ولتحقيق أهداف شعبنا الوطنية يف التحرير والعودة واالستقالل الوطني الكامل
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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