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  بيان للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
  بشأن نتائج أعمال اجمللس املركزي الفلسطيني 

  ]مقتطفات[ *.29/4/1999
  

    
انطالقاً من موقعها املسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية  جلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينإن ا"

ب الفلسطيني وحقوقه الوطنية تؤكد أن الدائم على مصالح الشعواحلركة الوطنية الفلسطينية ومن حرصها 
مشاركتها يف أعمال اجمللس املركزي الفلسطيني تعبّر عن التزامها الدفاع عن القضية الوطنية وصونها من 

  .األخطار التي تتعرض لها
وقد أكدت اجلبهة يف اجتماع اجمللس املركزي موقفها بوضوح من اخليارات املطروحة على جدول   

املقبل والتقدم إىل  ]مايو[غة صريحة بضرورة تأكيد انتهاء املرحلة االنتقالية يف الرابع من أيار أعماله وطالبت بل
ويف مقدمها القدس العاصمة  1967األمام بإعالن بسط سيادة دولة فلسطين على أراضيها احملتلة بعدوان 

لتي تتناقض مع حقه الكامل يف وبوقف العمل بكل االلتزامات التي فرضتها االتفاقات على الشعب الفلسطيني وا
وغيره من قرارات  194ممارسة سيادته على أرضه، وبالتمسك بحقوق شعبنا الالجئ يف العودة وفقاً للقرار 

    .الشرعية الدولية ذات الصلة
لكن اجلبهة ترى أن نتائج اجتماع اجمللس املركزي تترك الباب مفتوحاً ملواصلة احلوار والتفكير ] .[...  

املشترك بهدف تدارك األخطار التي تنطوي عليها مواقف بعض االجتاهات التي تدعو لتمديد رسمي للمرحلة 
ملواصلة النضال مع جميع القوى  االنتقالية استجابة للضغوط األميركية واإلسرائيلية، كما تترك الباب مفتوحاً

من أجل احليلولة دون تقديم تنازالت إضافية حتت ضغط اإلدارة األميركية  واإلسالميةالوطنية والديمقراطية 
وحكومة إسرائيل وملواصلة النضال من أجل اإلمساك بزمام املبادرة واعتماد اخليار الوطني احلقيقي بإعالن بسط 

التي تتعارض مع هذا احلق  تووقف العمل بااللتزاما 1967اضيها احملتلة بعدوان سيادة دولة فلسطين على أر
وإعادة بناء املفاوضات لترسو على مفاوضات بين دولتي فلسطين وإسرائيل وعلى قاعدة قرارات الشرعية الدولية 

فيها دولة ذات الصلة واألرض مقابل السالم وحق شعوب املنطقة ودولها يف العيش يف أمن واستقرار بما 
  ."فلسطين

   
 

  

                                                 
 .30/4/1999، )بيروت" (النهار" *



 

 
 

  

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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