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  يرفض فيه مبادرة  بيان لتحالف القوى الفلسطينية
  من أجل  اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

  واستعادة الوحدة جتاوز مأزق أوسلو 
  ]مقتطفات[*. دمشق

  
  

طالعتنا اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمبادرتها السياسية التي أقرها وشرعها املؤتمر العام 
والتي أعلن فيها عن استعداد اجلبهة الديمقراطية  لى لسان أمينها العام نايف حواتمهة وعالرابع للجبهة الديمقراطي

  ).1999إعالن دولة فلسطين عام (للمشاركة يف مفاوضات احلل النهائي و
  :وعلى هذا الصعيد يهم التحالف أن يعلن للشعب الفلسطيني وألمتنا العربية واإلسالمية ما يلي

ملبادرة يمثل انتقاالً والتحاقاً كامالً بمسيرة االستسالم، وهو مل يأت من فراغ فهو إن هذا اإلعالن عن اـ 1
استكمال لذات السياسة التي استمرت منذ سنوات، والتي استهدفت تعويم عرفات، ال بل تغطيته عبر ما سمي 

عقدت العزم على  مثلما استهدفت خلط األوراق وحماولة تشويه موقف القوى املناهضة التي) باحلوار الوطني(
 .إسقاط اتفاقيات أوسلو وملحقاتها منذ اللحظات األوىل لوالدتها

وقت الذي يقف فيه شعبنا وأمتنا لتجديد العهد بمواصلة النضال والكفاح بمناسبة مرور خمسين يف الـ 2
عاماً على النكبة ويف ظل تنامي حالة الصحوة الشعبية العربية واإلسالمية، ويف الوقت الذي تكشفت فيه كل 

ويف وقت األمة العربية، األكاذيب واألضاليل التي حاول أن يسوقها عرفات وفريقه على الشعب الفلسطيني و
هذه االتفاقات إىل طريق شبه مسدود، وعلى الرغم من استمرار مسلسل التنازالت، وفيما يمعن عرفات وصلت فيه 
مالءات األمنية التي يفرضها عليه العدو الصهيوين ضد شعبنا اغتياالً واعتقاالً وجتويعاً وتنكيالً، تأتي يف تنفيذ اإل

 .لكل هذه السياسات التي تنطلق من اتفاقات أوسلو وليس جتاوزاً لها هذه املبادرة لتشكل غطاء
إن حتالف القوى الفلسطينية إذ يستنكر ويرفض هذا االنتقال وهذا االنخراط يف معسكر االستسالم، ـ 3

التي تسوقها اجلبهة  ليدعو جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، للتنبه من خماطر احلمالت التضليلية
 .لتغطية هذا االرتداد السياسي والوطني والتصدي له ديمقراطيةال
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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