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  الثالث) الكونفرس(بيان للمجلس الوطني العام 
  للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

  ]مقتطفات[ *.11/1/1998دمشق، 
  
  

[.......]  
ة من القرارات التي سيتم اإلعالن عنها يف وقت قريب تتعلق بأوضاع لكما اتخذ اجمللس العام سلس

مات منظمات اجلبهة الديمقراطية واملشروع االحتادي الشعب الفلسطيني يف الوطن وأقطار اللجوء والشتات، وبمه
  .مع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين والعالقات الوطنية الفلسطينية

وقد أقر اجمللس باإلجماع مشروع توصية قدمت له، كما ستقدم للمؤتمر الوطني العام السادس للجبهة 
  .على طريق إجناز االحتاد اجلبهوي بينهما الشعبية، وتقضي بتشكيل هيئات قيادية مقررة مشتركة للجبهتين

وأكد اجمللس على ضرورة رص صفوف الشعب الفلسطيني يف الوطن ويف الشتات من أجل مواجهة 
الهجمة االستيطانية االستعمارية اإلسرائيلية التي تواصل قضم األرض الفلسطينية وتغيير معامل القدس العربية 

لفلسطيني وبقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة واالستهتار باحلقوق الوطنية للشعب ا
  .باملناطق الواقعة حتت االحتالل

ودعا اجمللس إىل إعادة وقف العملية التفاوضية اجلارية راهناً بعد أن وصلت ملأزق مستعص بفعل 
رائيل، وأكد اجمللس على عقم عملية أوسلو والتواطؤ األميركي الواسع مع سياسة ائتالف اليمين احلاكم يف إس

وخطورة االستمرار يف هذه العملية التي يسعى فيها األميركيون لفرض تنازالت وتراجعات إضافية على اجلانب 
  .الفلسطيني

ودعا اجمللس إىل وقف التفاوض والتمدد االستيطاين االستعماري يف جممل األراضي الفلسطينية احملتلة 
ألسرى املعتقلين يف سجون االحتالل قبل استئناف املفاوضات التي ينبغي وتهويد القدس، وإطالق سراح ا

  .جمللس األمن الدويل 338و 242إرساؤها على أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين رقم 
بإعادة توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية  واعتبر اجمللس أن هذا الهدف لن يتحقق إالّ

امج وطني موحد يتم التوصل إليه يف عملية حوارية وطنية تنعقد يف القاهرة قلب العرب وتشارك على أساس برن
االعتبار ملنظمة  كما يتطلب ذلك إعادة. فيها كل القوى والفعاليات ذات احلضور يف صفوف الشعب الفلسطيني

التحرير الفلسطينية االئتالفية كإطار موحد وممثل لعموم الشعب يف الوطن والشتات، وإلغاء االزدواجية القائمة 
بين بعض هيئات منظمة التحرير وتشكيالت السلطة الفلسطينية يف مدن الضفة الغربية والقطاع لصالح استقاللية 

  .سياسي واملؤسس لعموم الشعب الفلسطيني يف الوطن والشتاتهذه الهيئات وتكريس موقعها املرجعي ال
وحيّا اجمللس العام تنامي احلركة اجلماهيرية العربية املناهضة لالستسالم يف األقطار الشقيقة 

الفلسطينية والقوى  احمليطة بفلسطين خاصة، ودعا إىل مزيد من توثيق الصالت والتعاضد بين احلركة الشعبية
يجابي الذي تبلور يف اآلونة األخيرة يف مواقف يف الوطن العربي، وذلك لتدعيم املنحى اإل ةواحلركات الشعبي

الدول العربية، كما جتلّى يف املقاطعة الواسعة ملؤتمر الدوحة وقرارات جملس اجلامعة العربية والرفض احلازم 
ومية العليا باتت تتطلب التسريع يف إن املصلحة الق. لتوفير غطاء سياسي الستئناف العدوان العسكري على العراق

  .الدعوة النعقاد القمة العربية
وجّه اجمللس العام حتية اعتزاز إىل شعب العراق، واستنكر االستفزازات والتهديدات العسكرية األميركية 

ضد ضد العراق ودعا إىل رفع احلصار عنه فوراً، وعبّر اجمللس العام عن التضامن مع مصر الشقيقة واجلزائر، 

                                                 
 .مصدر خاص *
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كما حيّا اجمللس العام . ممارسات اإلرهاب األعمى التي تلحق أفدح األضرار باملصالح الوطنية للبلدين الشقيقين
  .شعب ليبيا وطالب برفع احلصار الظامل عنه فوراً

[.......]  
اماً أميناً ع هوقد اجتمعت اللجنة املركزية اجلديدة إثر انتهاء أعمال اجمللس وانتخبت الرفيق نايف حواتم

  . لها باإلجماع
أبو ليلى، وتيسير خالد وصالح زيدان : كما انتخبت مكتباً سياسياً من تسعة أعضاء آخرين هم الرفاق

  .لصوداود تلحمي وفهد سليمان ورمزي رباح وهشام أبو غوش وعمر عساف وعلي في
[.......] 

  



 

 
 

  

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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