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  بيان للهيئة القيادية املوحدة
  للجبهتين الشعبية والديمقراطية،

  يدعو إىل االمتناع من املشاركة يف اجلولة السابعة
  من املفاوضات الثنائية مع إسرائيل

  ب الفلسطيني بشأن مستقبله ومصيرهوإىل استفتاء شامل للشع
  ]مقتطفات[ *.6/10/1992

  
 الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً عقدت الهيئة القيادية املوحدة للجبهتين  

لها بحثت فيه التطورات السياسية املستجدة وبرنامج العمل املشترك للجبهتين من أجل  دورياً
ية وفجلماهيرية يف جمابهة احللول التصتوسيع نطاق التحشيد الوطني واالرتقاء بمستوى التعبئة ا

  .املطروحة يف مفاوضات مدريد ـ واشنطن
وجهت الهيئة القيادية املوحدة التحية احلارة إىل جماهير شعبنا الباسل يف الوطن و  

بإجماع نادر للدعوة إىل اإلِضراب الوطني الشامل يف  توخميمات الشتات التي استجاب
  .عن رفضها ملشروع احلكم اِإلداري الذاتي وتصميمها على إسقاطه م تعبيرا23/9/1992ً

قه اإلِضراب الشامل، رغم حماوالت التخريب ورغم احلمالت إن النجاح الباهر الذي حق  
القمعية واِإلعالمية املسمومة التي شنتها سلطات االحتالل، هو استفتاء شعبي حقيقي وشامل 

ية املطروحة يف املفاوضات اجلارية يف واشنطن وتصميمه ويؤكد رفض شعبنا للمشاريع التصف
  ]....[ة وتقرير املصير والدولة املستقل على متابعة النضال من أجل حقه يف العودة

األسرى يّت الهيئة القيادية املوحدة اإلِضراب املفتوح عن الطعام الذي أعلنه أبطالنا وح  
واالندفاعة اجلماهيرية العارمة من أبناء شعبنا يف خمتلف أنحاء يف سجون العدو الصهيوين، 

   ]....[الوطن احملتل ملساندة حتركهم ودعم مطالبهم العادلة 
يف منطقة  وعبرت الهيئة القيادية املوحدة عن إدانتها للحوادث املؤسفة التي وقعت مؤخراً  

شكل من أشكال االقتتال ودعت إىل وأد الفتنة  خان يونس وشددت على رفض شعبنا ألي
الوطنيين يف املواجهة املشتركة ضد واالحتكام إىل قواعد احلوار الديمقراطي وتضافر جهود جميع 

  .االحتالل وصب كل الطاقات يف العمل من أجل دفع مسيرة االنتفاضة واستنهاضها
الذي تستعيد فيه االنتفاضة نهوضها أنه يف الوقت والحظت الهيئة القيادية املوحدة   

ل فريق مدريد ـ مؤكدة تصميم شعبنا على دحر االحتالل وانتزاع حقه يف العودة واالستقالل، يواص
، اإلِمعان يف سلوك طريق التنازالت .ف.ت. القيادة املتنفذة يف م واشنطن، بتغطية وتوجيه من

للجولة السابعة من املفاوضات يف واشنطن بهدف التوقيع خالل هذه اجلولة على ما يسمى  إعداداً
التي عبرت عنها جماهير  لإلِرادة الشاملة لتنفيذ احلكم اإلِداري الذاتي خالفاً" باتفاقية إطار"

  .شعبنا بأسره يف رفض هذا املشروع التصفوي الهزيل وتصميمها على إحباطه
ف فيه حكومة رابين، بدعم من الواليات املتحدة األميركية، ويأتي هذا يف الوقت الذي تكث  

حماوالتها على خمتلف اجلبهات لتمزيق الصف العربي وزرع الفرقة بين أطرافه بهدف إضعافها 
  .وفرض احللول اجلزئية واملنفردة التصفوية عليها جميعاً
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  ]. . . . . . .[  
القيادية املوحدة دعوتها إىل استفتاء شامل جلماهير شعبنا داخل الوطن ت الهيئة دوجدّ  

وخارجه حول كل ما يمس مستقبله ومصيره الوطني، والحظت أن الترحيب الذي استقبلت به 
لف أوساط شعبنا يؤكد تصميمه على أخذ قضيته الوطنية بأيديه الدعوة إىل االستفتاء من خمت

وتقرير مصيره بنفسه ورفضه لكل حماوالت التالعب بمصيره ومستقبله الوطني بمعزل عن إرادته 
  .احلرة

  ]. . . . . . .[ 
   

  



 

 
 

  

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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