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بيان للقيادة املوحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين يدين قرار 
  إسرائيل إقامة مستوطنة يف جبل أبو غنيم يف القدس الشرقية

  ١٥/٣/١٩٩٧دمشق، 
 

  
عقدت القيادة املوحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية اجتماعاً موسعاً كرسته للوقوف 

الصهيونية الراهنة وخصوصاً اخملططات التي تستهدف تهويد مدينة أمام الهجمة االستيطانية 
  .القدس، وآخرها قرار االستيطان يف جبل أبو غنيم

لقد أوصلت السياسات اإلسرائيلية العملية السياسية املستندة إىل اتفاقيات أوسلو إىل 
زمة بشيء ذي قيمة طريق مسدود وحولت هذه االتفاقيات السيئة واملأزومة أصالً إىل أوراق غير مل

بعد أن استنفدتها إسرائيل بإقرار شرعية وجودها من الطرف الفلسطيني واالعتراف بهذا الوجود، 
وبعد فك احلصار والعزلة العربية والدولية عنها، وبدأت تعيد على نطاق أوسع سياسات التوسع 

ات مصادرة واالغتصاب لألرض واملقدسات منفلتة من كل القيود، بل توسعت وتسارعت خطو
األرض وتوسيع املستوطنات لتفرض إسرائيل حقائقها اخلاصة وال يبقى ما تفاوض عليه أو 

  .تنسحب عنه

إن القيادة املوحدة للجبهتين وهي تؤكد هذه احلقيقة تؤكد على أن إطالق طاقات 
اجلماهير وحشدها يف معركة حماية األرض واملقدسات يتطلب خطة وطنية شاملة تبدأ بتوفير 

ومات الصمود للمناطق املهددة باالستيطان وضمان احلريات الديمقراطية وحماربة ظواهر مق
اجلشع والفساد بكل صوره وأشكاله وصوالً إىل توحيد الساحة الوطنية الفلسطينية على أسس 
سياسية تعيد االعتبار لبرنامج العودة وتقرير املصير وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس 

واسم إجماع وطني مشترك توحد اجلميع وحتشد الطاقات وتدفع بها إىل ساحات النضال وتشكل ق
واجلهاد مثبتة يف احلاضر واملستقبل وتقطع الطريق على أية حماوالت أو شكوك تنطلق من 
التجارب السابقة التي تعاملت مع العديد من حمطات النضال والتضحيات اجلماهيرية تعامًال 

خلدمة استهدافات تكتيكية حلظية وقصيرة النظر ولتحقيق هذه األهداف فإن استعمالياً مؤقتاً 
  :للجبهتين تدعو إىل القيادة املوحدة

  .إعالن وقف التفاوض مع إسرائيل – ١

استكمال وتفعيل احلوار الوطني الفلسطيني بما يصل به إىل غاياته املنشودة بتوحيد  – ٢
  .الساحة الوطنية الفلسطينية بكل تياراتها

  .وقف كل أشكال العالقات والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل – ٣
                                                            

 ٢٧ ،)٦/٤/١٩٩٧(، ١٢٥٨الهدف، دمشق، ع  :املصدر. 



٢ 
 

بعد أن وصلت املفاوضات وكل العملية السياسية التي استندت إىل اتفاقيات أوسلو  – ٤
وما تالها إىل طريق مسدود فإننا نعيد املطالبة بمغادرة هذا املسار والتمسك بقرارات الشرعية 

عبنا بالعودة وتقرير املصير وتؤكد على االنسحاب اإلسرائيلي من الدولية التي تؤكد على حق ش
  .١٩٦٧األراضي العربية والفلسطينية احملتلة يف عام 

  :يا جماهير شعبنا البطل

آذار، يوم األرض الذي عمدته جماهيرنا يف  /بعد أيام قليلة نستقبل الثالثين من مارس
إننا يف القيادة املوحدة . اماً بدماء الشهداءقبل أكثر من تسعة عشر ع ١٩٧٨األرض احملتلة عام 

للجبهتين ندعو اجلميع، ندعو كل القوى الوطنية واإلسالمية، وندعو كل جماهير شعبنا إىل كل 
أشكال الفعاليات اجلماهيرية التي تؤكد إصرار اجلماهير على الدفاع عن أرضها ومقدساتها، 

ي شامل تعبر فيه اجلماهير، كل اجلماهير عن وندعو إىل حتويل يوم األرض القادم إىل يوم وطن
  .غضبها وإصرارها على حماية أرضها ومقدساتها مهما كان الثمن



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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