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  الذي أقرته القيادة  "برنامج اخلالص الوطني"
  والديمقراطية لتحرير فلسطينللجبهتين الشعبية  املركزية املوحدة

  ]مقتطفات[ *.1994يونيو / دمشق، أواسط حزيران
  
  

  [.......]  
  :النضايل واستنهاضها وجتديد برناجمها التمسك بخيار االنتفاضة: ثانياً 

  
  1967لسطينية احملتلة عام الف مهمات النضال يف األراضي

  [.......]  
إن تعهدات فريق أوسلو الفلسطيني بوقف االنتفاضة حتت ستار إعادة احلياة إىل طبيعتها ال تلزم سوى 

إن استمرار التصدي لالحتالل إلجباره على الرحيل، ومقاومة اتفاق أوسلو ـ القاهرة على طريق إسقاطه، . أصحابها
ولكن الواقع اجلديد املترتب على بدء تطبيق . تفاضة والعمل على استنهاضها وجتديدهايتطلبان التمسك بخيار االن

إن اجلبهتين الديمقراطية  .االتفاق يملي تطويراً لبرناجمها النضايل وجتديداً ألساليبها ووسائلها الكفاحية
  :ق االجتاهات التاليةوالشعبية تدعوان جميع القوى املتمسكة بخيار االنتفاضة إىل التصدي لهذه املهمة وف

يتطلبان، يف ظل الوضع اجلديد، وأكثر من أي وقت مضى، حالً إن جتديد االنتفاضة واستنهاضها ) 1(
ديمقراطياً وتوحيدياً للمعضالت القيادية والتنظيمية اجلماهيرية التي كانت تضعف من زخمها، وتضفي عليها 

 .الشامل والديمقراطي املنظم سمات من العفوية والفوضى، وتنتقص من طابعها الشعبي
 :إن حل هذه املعضالت يتطلب  

إعادة بناء املركز القيادي املوحد لالنتفاضة بصفته شرطاً ضرورياً الستمرارها وتصاعدها يف ظل أ ـ 
 . [....]الوضع اجلديد

أجل  تشكيل القيادات امليدانية، على املستويين اللوائي واحمللي، من جميع الفصائل الفاعلة منب ـ 
تنسيق الفعاليات االنتفاضية وتوحيد عمل الفرق الضاربة وتعزيز العالقات بينها وبين اجلماهير على أساس 

 .احترام حقوق املواطن وأمنه وكرامته
الدعوة إىل مؤتمرات شعبية، يف املدينة واحلي واخمليم والقرية، تنبثق عنها جلان منتخبة تشكل ج ـ 

تمع احمللي وتسيير شؤونه، تعزيزاً لسلطة الشعب يف مواجهة السلطة احملتلة مرجعيات وطنية حلل معضالت اجمل
واإلدارة الذاتية التابعة لها، والعمل على بلورة مرجعية وطنية ومركزية لعموم الضفة والقطاع، بديالً عن سلطة 

 .اإلدارة الذاتية التابعة
ملركز القيادي املوحد لالنتفاضة وبين صوغ مهمات العمل االنتفاضي وفعالياته، بالتفاعل بين اد ـ 

على طريق للجماهير  الكفاحيواقع، بما ينسجم مع درجة االستعداد القيادات امليدانية واللجان الشعبية يف امل
 . حماصرة وشل السلطة احملتلة ومقاطعتها، وإجبارها على االنكفاء واجلالء عن أرضنا الفلسطينية

ضها يتطلبان إعادة صوغ برناجمها النضايل الشامل، الذي ينطلق من إن جتديد االنتفاضة واستنها) 2(
م من لالنخراط يف النضال الوطني العا ويعمل على تعبئتها اتهـاعات الشعب وطبقـاملصالح املباشرة خملتلف قط

جماهير إن اجلبهتين تقترحان العناصر التالية لبرنامج نضايل وطني شامل يوحد . [....] أجل احلرية واالستقالل
والقطاع، ويؤطرها يف النضال ضد االحتالل وضد تطبيقات االتفاق التصفوي ) بما فيها القدس(يف الضفة شعبنا 

 :ستقاللالوصوالً إىل إسقاطه وحتقيق هدف االنتفاضة املركزي يف جالء احملتلين والظفر باحلرية وا
 .: [....]الدفاع عن عروبة القدسأ ـ 

 .: [....]ضال ضد االستيطانالدفاع عن األرض والنب ـ 
 .: [....]الدفاع عن حق األسرى واملعتقلين يف احلرية دون أي قيد أو شرطج ـ 
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 .: [....]حلاق االقتصادي، من أجل اقتصاد وطني منتج ومتحررالنضال ضد سياسة الدمج واإلد ـ 
 .: [....]الدفاع عن حق العمل وحقوق العمالهـ ـ 
 .: [....]نية وصون املناهج الوطنية واستقاللية مؤسسات التعليمالدفاع عن الثقافة الوطو ـ 
 .: [....]التصدي ملمارسات القمع واالستبداد البوليسي ومن أجل احلريات الديمقراطية وحقوق اإلنسانز ـ 

إن املوقف من السلطة الذاتية الفلسطينية املشكلة بموجب اتفاق أوسلو ـ القاهرة ال يتقرر وفقاً ) 3(
وفقاً لواقعها الفعلي الراهن بصفتها سلطة تشكلت بموافقة  بل دورها السابق يف احلركة الوطنية،ءاتها أو الدعا

االحتالل وتستمد صالحياتها من الوظائف احملالة إليها من قبل احلكم العسكري بموجب االتفاق، وهي مكبلة 
 إن االتفاق يجعل من. بالقيود التي يمليها عليها االتفاق وخاضعة للهيمنة اإلسرائيلية يف كافة القضايا احليوية

ويف ضوء ذلك، فإن اجلبهتين الشعبية والديمقراطية تدعوان . هذه السلطة رهينة تابعة وأداة تنفيذية بيد االحتالل
 :جماهير شعبنا وقواه وشخصياته الوطنية والديمقراطية واإلسالمية إىل

أوسلو ـ  مقاطعة سلطة اإلدارة الذاتية وأجهزتها التي تتوىل املسؤولية السياسية عن تنفيذ اتفاقأ ـ 
إدارة احلكم الذاتي يف املرحلة الالحقة من عملية ليه بات اجمللس التنفيذي الذي ستوكل إالقاهرة، ومقاطعة انتخا

تنفيذ االتفاق، واملطالبة بانتخابات سياسية عامة جتري حتت إشراف دويل الختيار ممثلي الداخل يف جملس 
 .لشعبنا يف الوطن والشتات شاملة ةوطني فلسطيني جديد يف إطار عملية انتخابي

جهتها باملطالب االنضال بالوسائل السياسية واجلماهيرية الديمقراطية للضغط على هذه السلطة وموب ـ 
التي تعبر عن املصالح املعيشية والديمقراطية والوطنية خملتلف قطاعات الشعب، بهدف فضح سياساتها 

ها مع العدو وتعرية استبدادها وفسادها، وصوًال ئوتواطاملتناقضة مع مصالح الشعب وكشف تبعيتها وخضوعها 
 .إىل عزلها جماهيرياً وتفكيك قاعدتها االجتماعية

د الوجود العسكري ضالتمسك بحق شعبنا يف مواصلة املقاومة املسلحة والنضال االنتفاضي ج ـ   
طيني يف حماولة طمس هذا احلق أو واالستيطاين اإلسرائيلي حيثما تواجد على أرضنا احملتلة، وإدانة أي تواطؤ فلس

 .وضع حد لهذا النضال
تعبئة الرأي العام الشعبي الضاغط من أجل درء حماوالت إثارة الفتنة ووأد بذور احلرب األهلية، د ـ 

لقد أعلنت قوى املعارضة الوطنية كافة . وتوليد إجماع شعبي شامل على حتريم االقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني
وبذلك، فإن . بتفادي الفتنة واالقتتال مع تمسكها بحقها املقدس يف مواصلة النضال ضد العدو احملتل عن التزامها

درء خماطر الفتنة يتطلب تصعيد الضغط اجلماهيري على سلطة اإلدارة الذاتية بهدف شل قدرتها على تنفيذ 
 .التزاماتها بقمع املقاومة ومعاقبة املناضلين ضد االحتالل

لرأي العام اجلماهيري الضاغط على أفراد وضباط الشرطة لدعوتهم إىل رفض التعاون مع تعبئة اهـ ـ 
قوات االحتالل يف مواجهة شعبهم، واالمتناع عن مالحقة املناضلين أو قمع التحركات الشعبية، ورفض التطاول 

تلين ورحيل على حريات املواطنين، ومطالبتهم باالنضمام إىل صفوف الشعب يف نضاله من أجل جالء احمل
 .املستوطنين

  
  صون وحدة الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية،: ثالثاً 

  :ومقاومة خمططات التوطين والتهجير
  وبلدان اللجوء والشتات1948مهمات النضال يف أراضي 

[.......]  
  : ويف ضوء ذلك، فإن اجلبهتين الديمقراطية والشعبية تؤكدان على

ملستقلة لشعبنا يف األردن والدفاع عن حقه يف املشاركة يف صوغ ضرورة صون الهوية الوطنية اأ ـ 
الوطني عبر مقاومة اتفاقات أوسلو ـ القاهرة، وحماية حق جميع النازحين والالجئين يف العودة إىل أرض مصيره 

الوطن، والتصدي خملططات التوطين، ومشاركة جماهير الشعب األردين الشقيق يف النضال ضد سياسات التطبيع 
التصفوية، ومطالبة احلكومة األردنية بشطب مسألة الالجئين من جدول أعمال واالنخراط يف مسيرة التسوية 

بالصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، ويجب أن جتد حالً لها يف إطار مفاوضاتها مع إسرائيل، باعتبارها مسألة تتعلق 
 .العودة الذي تكفله قرارات الشرعية الدولية احلل الشامل للمسألة الفلسطينية، وعلى قاعدة االعتراف بحق
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التصدي خملاطر التبديد التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني يف لبنان باعتباره يشكل العنوان األبرز ب ـ 
لقضية الالجئين، وتعبئة جماهيرنا الفلسطينية يف لبنان، وتأمين الدعم الفعال لها من سائر جتمعات شعبنا، 

خمططات التهجير والتوطين، ومقاومة سياسة قضم وتبديد اخمليمات، والضغط على  للنضال من أجل إحباط
احلكومة اللبنانية للسماح بإعادة إعمارها وتوفير اخلدمات األساسية لها، وحل مشكالت املهجرين الفلسطينيين 

يي لبنان ودعم من خالل إعادة إسكانهم يف اخمليمات، ومن أجل إقرار احلقوق املدنية واالجتماعية لفلسطين
 .نضالهم من أجل حقهم يف العودة

[.......] 
  



 

 
 

  

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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