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 لتحرير فلسطين تؤكد فيه الديمقراطية اجلبهة عن صادر بيان

 أن خطاب الرئيس األميركي جورج بوش أمام مؤتمر السالم

  1يف مدريد مل يشر اىل وقف االستيطان
 

31/10/1991  
  

يجري اآلن يف مؤتمر مدريد السيناريو األميركي كما وضعه بوش وبيكر قبل انعقاد   
  .شهوراملؤتمر وعلى امتداد ثمانية 

فالغائب األكبر عن  .ان خطاب الرئيس األميركي نطق بدقة باخلطة األميركية للمؤتمر  
ستيطان، وحق تقرير املصير للشعب الفلسطيني ووقف اال" األرض مقابل السالم"اخلطاب مبدأ 

. طاب مل يشر أبداً لهذه األسس الدولية، كما وردت يف قرارات جملس األمن والشرعية الدوليةفاخل
  .كما غابت كلياً عدالة عودة الالجئين، أكثرية شعبنا

ر يف خطاب بوش كانت دعوته الصريحة للحل الوسط بشأن احلدود واحلاضر األكب  
اإلقليمية واخلرائط اجلديدة ودعوة الدول العربية لتعميم أمن إسرائيل، وحتديد سقف احلقوق 

باإلدارة الذاتية لست سنوات كاملة حتت ) ال يقول الشعب الفلسطيني أبداً(السياسية للفلسطينيين 
  . االحتالل

وتأمين حق " األرض مقابل السالم"بدأ داعي لتطبيق مننا نقدر عالياً موقف أوروبا الإ  
ان أوروبا تتمسك بالشرعية الدولية وال تكيل بمكيالين كما تفعل  .تقرير املصير للشعب الفلسطيني

  .اإلدارة األميركية

رباتشوف اىل حل يقوم على توازن املصالح، ال توازن القوة، وتقدر اننا نقدر دعوة غ  
  .دعوته لتأمين حقوق الشعب الفلسطيني

اىل االعتبار من وقائع خطاب . ف.ت.ان اجلبهة الديمقراطية تدعو االجتاه احملافظ يف م  
. كزيبوش، بالعودة اىل قرارات الوحدة الوطنية ممثلة بقرارات اجمللس الوطني واجمللس املر

بالعودة للتمسك بالوفد املوحد املعبر عن كل شعبنا، ووقف االستيطان مع بدء أعمال مؤتمر مدريد 
او تعليق املشاركة الفلسطينية ورفع الغطاء الفلسطيني عن املؤتمرين اىل أن يتم االعتراف بنا 

ات العودة وتقرير شعباً له احلق يف التمثيل املوحد الذي يدافع عن قرارات الشرعية الدولية، قرار
  .املصير ووقف االستيطان وانسحاب اسرائيل واالستقالل
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واالضراب الشامل يف  31/10، 30ان االضراب الشامل يف األرض احملتلة يومي املؤتمر   
نا بودالئل صارخة على رفض شعخميمات لبنان ومظاهرات شعبنا وجامعات مصر وشعب ليبيا 

يف مدريد، ودعوة للعودة اىل مؤتمر الشرعية الدولية، ويف العربية الصيغة والشروط األميركية 
املقدمة التمثيل املوحد لشعبنا من الداخل، بما فيه القدس، واخلارج ووقف االستيطان والضم 

 .الزاحف

 



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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