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  للجبهتين الشعبية والديمقراطية  بيان للقيادة املوحدة
  تنتقد فيه تراجع السلطة  لتحرير فلسطين
  عن اإلجماع الوطني الفلسطينية
30/9/1997.  

  
  

] سبتمبر[أيلول  30عقدت القيادة املوحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية اجتماعاً صباح يوم الثالثاء، 
جلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية الواليات املتحدة، على استئناف ، خصصته لدراسة اتفاق ا1997

القادم، للبحث يف سبل تنفيذ القضايا العالقة يف اتفاقات ] أكتوبر[املفاوضات يف السادس من  تشرين األول 
  .أوسلو

ع الوطني يف االجتماع على تراجع السلطة الفلسطينية عن موقف اإلجما وقد تركزت النقاشات التي دارت
الفلسطيني، املطالب بوقف االستيطان يف القدس وسائر أنحاء البالد، كشرط مسبق الستئناف املفاوضات، 
واعتبرت القيادة املوحدة هذا التراجع رضوخاً صارخاً للضغوط األميركية ولسياسات احلكومة اإلسرائيلية 

مصادرة املزيد من األرض، وإطالق أوسع هجمة اليمينية املتطرفة القائمة على فرض حقائق األمر الواقع، عبر 
القفز عن هذه القضية املركزية  استيطانية وتسريع اخلطى لتهويد املدينة املقدسة، وأكدت القيادة املوحدة أن

/ تشرين األول 13ي ـى أجندة االجتماع املقرر فـواجلوهرية يف الطرح مع احملتلين اإلسرائيليين، وقبول إدراجها عل
القادم، هو قفز عن األخطار احلقيقية التي تتهدد حاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله، وكل تطلعاته إىل ] أكتوبر[

  .التخلص من االحتالل ونيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية املستقلة على ترابه الوطني
والديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية إىل  يف ضوء هذا السياسة فإن القيادة املوحدة للجبهتين الشعبية
قبل الشروع باستئناف املفاوضات  التمسك بموقف اإلجماع الوطني الفلسطيني املطالب بوقف االستيطان

كما أنها تشدد على ضرورة وقف حملة االعتقاالت السياسية اجلارية وإغالق . واملطالب بوقف التنسيق األمني
ات البالد، لتوفير األجواء املناسبة للشروع باحلوار الوطني الفلسطيني اجلدي، املؤسسات املدنية، يف حمافظ

ملواجهة اخملاطر والتحديات التي تتهدد مصير قضيتنا وشعبنا، وأهدافه الوطنية يف العودة وتقرير املصير 
  .والدولة املستقلة
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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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