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  وثائق فلسطينية
  

  الديمقراطية والشعبية  بيان للقيادة املركزية للجبهتين
  باستقالة الرئيس ياسر  لتحرير فلسطين تطالب فيه

  قيادة فلسطينية  عرفات وانتخاب
  بالوسائل الديمقراطية

  ]مقتطفات[ .9/3/1994، دمشق
  
  

لشاملة يف خميمات الشتات، على أرض الوطن، والهبة اجلماهيرية ا على وهج االنتفاضة املتجددة
استأنفت القيادة املوحدة للجبهتين مشاوراتها واجتماعاتها التي افتتحتها بعد وقوع جريمة احلرم اإلبراهيمي 

  :الشريف، وتوصلت إىل ما يلي
ومئات اجلرحى من أبناء شعبنا على يد قوات االحتالل جريمة تقع يف  الشهداء إن سقوط عشرات) 1

رم اإلبراهيمي، تمضي بها إسرائيل وتوسع نطاقها بسلسلة من اجلرائم على امتداد األرض امتداد جمزرة احل
اتفاق أوسلو ـ  أن تلقي ضوءاً على واقع[....] إن الوقائع الدموية لأليام األخيرة . 48احملتلة، وصوالً إىل مناطق الـ 

وبقاء االستيطان، ال يملك شعبنا إزاءه سوى  القاهرة ال يقدم حالً وال يوفر سالماً، بل هو إطار لترسيخ االحتالل
ويف االستمرار يف النضال من أجل إسقاطه، وإعادة بناء العملية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية، 

  .إطار األمم املتحدة، للتوصل إىل حل يضمن حقوقه الوطنية الثابتة يف العودة وتقرير املصير والدولة املستقلة
غرضها املكشوف امتصاص زخم  املفاوضات أو تعليقها ليسا أكثر من مناورة فاشلة، لإن تأجي) 2

ات ـو وقف فوري للمفاوضـهواملطلوب . اهرةـاق أوسلو ـ القـاب اتفـاهضة لالحتالل وألصحـاحلركة اجلماهيرية املن
ء االستيطان وتفكيك اجلارية يف إطار اتفاق أوسلو ـ القاهرة، وتنفيذ قرارات جملس األمن القاضية بإنها

يف األراضي احملتلة، بما فيها القدس، ووقف مصادرة األراضي وإلغاء مفاعيلها، واإلفراج عن جميع  املستوطنات
الصادر عن جملس األمن بعد جمزرة عيون  681املعتقلين، وتأمين احلماية الدولية لشعبنا، بموجب القرار رقم 

  .قارة
والهبة التلقائية جلماهير شعبنا  ،بالنزول الكثيف إىل الشارع وبأوسع املواجهاتجتدد االنتفاضة إن  )3

، التي عبرت عن انتقالها من التضامن مع االنتفاضة إىل املشاركة فيها، واحلركة اجلماهيرية 48يف مناطق الـ 
  .ردهي استفتاء شعبي ال ي ،ةالتي تدفقت يف خميمات الشتات، ومنها يف األردن ولبنان وسوري

[.......]  
إن القيادة املوحدة للجبهتين، مستندة إىل هذا املزاج الشعبي الكاسح والشرعية املنبثقة عنه، إنما تعبر 

استقالة ياسر عرفات وقيادته، وانتخاب قيادة للشعب الفلسطيني عنه أصدق التعبير، من خالل الدعوة إىل 
  [....].بالوسائل الديمقراطية 

، إىل جانب )وبخاصة يف األردن ومصر(هيرية الواسعة يف عدد من البلدان العربية إن التحركات اجلما) 4
بنا ووقوفها إىل جانبه يف مواجهة جرائم االحتالل واتفاق أوسلو ـ القاهرة، عما تعبر عنه من تضامن أخوي مع ش

لى هذه البلدان، أو يف تعكس اتساع تبلور تيار شعبي عربي مناهض للحل األميركي، سواء يف تطبيقاته املباشرة ع
بما هو مشروع لنظام شرق أوسطي جديد، يكرس الهيمنة األميركية، وتكون إلسرائيل اليد الطوىل  إطاره األوسع،

  .فيه
                                                 

 "5، ص 13/3/1994، 541، العدد )بيروت" (ةالحري. 
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[.......]  
نظراً  ة القائمة،يلألطر التنظيمية املؤسسإن املستوى الراهن للحركة اجلماهيرية الفلسطينية، بتجاوزه ) 5

يفرض إحداث التطورات الهيكلية والبرناجمية طلبات النضال الوطني والديمقراطي، لتخلفها عن مواكبة مت
بما يفتح األفق أمام مواجهة أرقى وأكثر اتساعاً  املطلوبة، التي تسمح بإدامة زخم احلركة اجلماهيرية وتصعيدها،

  .مع االحتالل وأصحاب اتفاق أوسلو ـ القاهرة الذين ارتبطوا به
[.......]  

  



 

 
 

  

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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