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  وثائق فلسطينية
  

  البيان اخلتامي الصادر عن اجتماعات اللجنة 
  لتحرير فلسطينللجبهة الديمقراطية  املركزية

  ]مقتطفات[ .22/9/1999دمشق، 
  
  

  [.......]  
يف  "فتح"قيّمت اللجنة املركزية تقييماً إيجابياً نتائج احلوار الذي استضافته القاهرة بين وفدي اجلبهة و  

ورأت اللجنة املركزية أن هذا احلوار يشكل حمطة ناجحة وهامة على طريق ). 1999غسطس آب أ 23ـ  22(
التحضير الستئناف مسيرة احلوار الوطني الشامل بهدف توحيد الصفوف ملواجهة االستحقاقات املصيرية التي 

/ آب 23(لقاهرة وأكدت اللجنة املركزية أن بيان ا. تنطوي عليها مرحلة التفاوض حول قضايا الوضع النهائي
يلبي إىل حد مقبول احلاجة إىل بلورة األسس والضوابط التي تمكّن من توحيد الصف الفلسطيني ) 1999أغسطس 

وشددت على أهمية االلتزام املشترك بعناصره ومواصلة العمل إلعادة . خلوض معركة مفاوضات الوضع النهائي
والتقدير جلمهورية مصر العربية الشقيقة  ركزية حتية الشكرووجهت اللجنة امل. بناء اإلجماع الوطني على أساسها

  .الحتضانها هذا اللقاء ومباركتها لنتائجه
درست اللجنة املركزية بإمعان مضمون ومغزى االتفاق األخير الذي تم توقيعه يف شرم الشيخ ليلة   

درجت عليه مسيرة أوسلو، ويقترب ، وأكدت أنه يأتي استمراراً للمنحى التنازيل الذي )1999سبتمبر / أيلول 4/5(
يداً االنتقالية والنهائية، ويتضمن تمدعلى نحو خطير من تصور براك القائم على الدمج بين قضايا املرحلتين 

خالفاً لالجتاه األغلبي الذي عبّرت عنه مداوالت اجمللس ) 2000(سبتمبر / رسمياً للمرحلة االنتقالية حتى أيلول
وأكدت اللجنة املركزية أن هذا االتفاق يعكس ظالالً . )1999أبريل / نيسان 29ـ  27( املركزي املنعقد يف غزة

سلبية على مسيرة احلوار الوطني ويزيد من إضعاف املوقف الفلسطيني يف مفاوضات الوضع الدائم ويضاعف 
  .اخملاطر والصعوبات التي حتيط به

  [.......]  
وكلفت اللجنة املركزية مكتبها السياسي بمواصلة العمل من أجل تفعيل مسيرة احلوار الوطني على طريق   

، )23/8/1999(بناء إجماع وطني على هذه األسس، التي عبّرت عنها عناصر البيان اخلتامي للقاء القاهرة يف 
  .بما يوقف التدهور يف املوقف الفلسطيني ويصون ثوابته

اجمللس املركزي، (املركزية أن تفعيل دور اجلبهة يف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية  وقررت اللجنة  
، ومشاركتها يف مفاوضات الوضع الدائم رهن بالتقدم على طريق بناء اإلجماع الوطني على هذه )اللجنة التنفيذية

ركة احلقيقية يف صنع القرار ودقة األسس وبمبادىء االلتزام بالضوابط التي تضمنها بيان القاهرة بما يكفل املشا
  .العمل به، وإخضاع نتائج مفاوضات الوضع الدائم الستفتاء شعبنا يف الوطن والشتات

                                                 
 "4، ص 3/10/1999، 781، العدد )دمشق" (الحرية  . 
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  [.......]  
وأكدت اللجنة املركزية على ضرورة انتخاب جملس وطني فلسطيني جديد يف الوطن ويف الشتات، واألمل   

لنسبي إلعادة بناء وحدة الشعب بكل تياراته على أساس برنامج أن يتم هذا بأسرع وقت وعلى أساس مبدأ التمثيل ا
  .القواسم الوطنية املشتركة بين اجلميع ومع اجلميع

ويف نهاية أعمالها وجهت اللجنة املركزية التحية إىل أبناء شعبنا يف لبنان ويف بلدان الشتات عموماً،   
ازم لكافة اخملططات التصفوية لقضية الالجئين على مؤكداً رفض اجلبهة الديمقراطية واستمرارها يف التصدي احل

، 194قاعدة التوطين والتأهيل والتزامها بمواصلة النضال من أجل تأمين حق العودة لالجئين الذي يكفله القرار
  .237النازحين عمالً بقرار جملس األمن وعودة 

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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