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  بيان للجبهتين الشعبية والديمقراطية

  حتذران فيه من التنازالت يف مفاوضات السالم،
  وتدعوان إىل استفتاء شعبي فلسطيني

  ]مقتطفات[ *.28/8/1992
  

ير فلسطين اجتماعاً عقد املكتبان السياسيان للجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحر  
جورج حبش والرفيق نايف حواتمه، بحثا . دحضور األمينين العامين الرفيق مشتركاً موسعاً ب

خالله آخر تطورات الوضع الفلسطيني يف األراضي احملتلة وعلى صعيد العملية التفاوضية، 
خاصة بعد التحاق الفريق الفلسطيني املفاوض باجلولة السادسة للمفاوضات الثنائية يف 

ية ملنح ضمانات القروض واشنطن، بالرغم من كل تصريحاته السابقة بشأن التأثيرات السلب
  .األميركية إلِسرائيل على عملية التفاوض

كواليس، قبل وأثناء اجلولة الواتفق اجلانبان على خطورة ما يجري يف واشنطن ويف   
السادسة للمفاوضات الثنائية سواء يف العاصمة األميركية أو يف القاهرة والقدس وعواصم 

ة بين اِإلسرائيليين وفريق مدريد ـ واشنطن الفلسطيني ومناطق ُأخرى على صعيد التمهيد لعقد صفق
لدعوات حتقيق حل شامل يستجيب لقرارات  بشأن اإلِدارة الذاتية يف األراضي احملتلة نقيضاً

الشرعية الدولية ويحقق االنسحاب اِإلسرائيلي الكامل من األراضي احملتلة وحقوق الشعب 
  .ة املستقلةالفلسطيني يف العودة وتقرير املصير والدول

وتوقفت قيادتا اجلبهتين عند مسلسل التنازالت املتالحقة التي يقدمها فريق مدريد ـ   
واشنطن املغطى بالقيادة املتنفذة واجلناح البيروقراطي اليميني يف منظمة التحرير الفلسطينية، 

الضغوط هذه التنازالت التي جتعل موقف الفريق الفلسطيني املفاوض يقترب أكثر فأكثر، حتت 
الذي ال ، من مشروع رابين لإلِدارة الذاتية املكثفة األميركية واملصرية والرجعية العربية عموماً 

وشددت القيادتان على . عن مشروع شمير وأفكار مناحم بيغن على هذا الصعيد يختلف كثيراً
خماطر استمرار تعاطي الفريق الفلسطيني املفاوض والقيادة املتنفذة بلسانين خمتلفين واحد 

ألميركيين واإلِسرائيليين بحيث ة، وآخر يف املفاوضات والكواليس لللجماهير الفلسطينية والعربي
عن أنظار اجلماهير، التي يراد إبقاؤها يف جو من البلبلة وعدم  لتنازالت بعيداًيتواصل مسلسل ا

  . معرفة حقيقة ما يجري
  [. . . . . . .]  
وكررت اجلبهتان دعوتهما إىل تنظيم استفتاء شعبي فلسطيني شامل حول مستقبل الشعب   

  .رير مستقبلهابمبادئ الديمقراطية وحق الشعوب يف تق الفلسطيني ومصيره الوطني عمالً
املطالبة ويف الشتات، إىل شعبنا الفلسطيني، يف الوطن احملتل  وتدعو اجلبهتان عموماً  

بإبداء رأيه من خالل تنظيم هذا االستفتاء بإشراف األمم املتحدة أو هيئات عربية ودولية حمايدة 
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عامل إىل دعم هذا ونزيهة كما تدعوان كل القوى الشقيقة والصديقة وكل أنصار الديمقراطية يف ال
  .املطلب

  [. . . . . . .]  
وأقرت القيادتان جملة من التحركات املشتركة يف ما بينهما ومع قوى وفصائل وتيارات   

بالوطن احملتل، من أجل درء  واجتاهات ُأخرى، يف شتى أماكن جتمع شعبنا الفلسطيني، بدءاً
الباسلة ومسيرته احلازمة من شعبنا  واحلفاظ على انتفاضةاخملاطر التي تهدد قضيتنا الوطنية 

  [. . . .]أهدافه الوطنية يف العودة وتقرير املصير والدولة املستقلة أجل حتقيق 
وأكدت قيادتا اجلبهتين ثقتهما بقدرة شعبنا الفلسطيني على مقاومة حماولة إجهاض   

اخلبرة الكفاحية  حقوقه بكل ما أوتي من قوة، وبكلنضاالته ومكتسباته، وقدرته على الدفاع عن 
من النضال الوطني وأكثر من ربع قرن من الثورة املعاصرة وزهاء  التي راكمها طوال سبعين عاماً

  .خمس سنوات من االنتفاضة املستمرة
  



 

 
 

  

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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