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  حديث صحايف لألمين العام للجبهة الشعبية 
  بشأن اتفاق أوسلو وما بعده لتحرير فلسطين

  ]مقتطفات[ .دمشق
  

  
على الرغم من سوء اتفاق أوسلو، شكالً ومضموناً، هل تستطيع املنظمات الفلسطينية الرافضة إسقاط هذا  ■

  وكيف؟  ؟االتفاق
  ،وانعكاس لالختالل العميق يف موازين القوى، التي حكمت وحتكم اتفاق أوسلو هو ذروة االنتكاسات والهزائم

، وهو من جانب آخر نتائج لالختالالت البنيوية التي مع الكيان الصهيوين وحلفائه تاريخياً عمعادلة الصرا
  .سيطرت على سياسة وأداء احلركة الوطنية الفلسطينية خاصة والعربية عامة

. عزول أو انتكاسة عرضية ناجتة عن خطأ أو تقصير عرضياق مـوبالتايل نحن ال نتحدث عن اتف
مبريايل ـ الصهيوين مشروع متكامل، تاريخي وشامل، يف بناه وحلقاته وحمطاته، كل حلقة منه ترتبط املشروع اإل

  .باحللقة التالية، وكل مرحلة تستند ملا سبقها من مراحل وتؤسس ملا يليها
تعدى رد الفعل اآلين، أو الرغبة واإلرادة الذاتية مهما خلصت لهذا فإن مفهوم إسقاط االتفاق مسألة ت

وبهذا املعنى، ويف السياق نفسه، فليس أمراً علمياً احلديث عن جمابهة اتفاق . النوايا، تتعدى ذلك إىل مستوى أشمل
  . [....]ةأوسلو بدون رؤية املشروع املعادي بمساراته املتعددة وبمستوياته اخملتلفة وبميادين فعله املتنوع

وال يمكن ألحد . وطني وقومي: إن جمابهة حقيقية فعالة ال بد لها من االرتكاز على بعدين حموريين
  . [....]هذين البعدين أن يحقق نتائج جدية وفعلية يف كبح حالة االنهيار بمعزل عن اآلخر

.......][  
وع الصهيوين اإلمبريايل ما تقدم أعاله يفرض فرضاً على أطراف وتيارات القوى املناهضة للمشر

فاالتكاء على البعد القومي بدون فعل وطني فعال ومباشر . املعادي إعادة النظر يف استراتيجيتها وتكتيكاتها
وأن بإمكان احلركة الوطنية " يا وحدنا"وباملستوى نفسه فإن سيادة النظرة القطرية وشعارات . وشامل خطأ قاتل

  .القوميين، جمابهة الهجوم املعادي، هو أيضاً خطأ قاتل يف قطر ما، بمعزل عن عمقها وبعدها
.......][  

وبهذا املعنى فإنه خلطر فادح وتكرار ملنهج خاطئ االنطالق من فرضية أن قوى املعارضة الفلسطينية 
مل تتمكن حتى اللحظة من إسقاط االتفاق، وبالتايل فليس لدينا بديل سوى القبول واالنخراط يف اجملرى املعادي 

  .والقبول بنتائجه
إن بإمكان قوى املعارضة الفلسطينية أن تواصل الصراع والنضال يف شتى امليادين، وال أقول إسقاط 

واملعارضة هنا ال تقتصر على الفصائل والقوى املنظمة، وإنما املعارضة ببعدها الشعبي ـ . االتفاق راهناً وفوراً
ك إمكانات كبيرة، معارضة هي نتاج طبيعي لتناقض االتفاقات االجتماعي، وهي بهذا املعنى معارضة فعالة وتمل

  . [....]املعقودة وترجماتها مع احلدود الدنيا حلقوق ومصالح شعبنا وأمتنا
.......][  

  
 تولبنان انتهى إىل معاهدات سالم، كيف ستواصل املنظما ةلنفترض أن املسار السياسي الراهن بين سوري ■

  سية والتنظيمية؟الفلسطينية نشاطاتها السيا
 ستكون يف حالة  ةولبنان على معاهدات سالم يعني تلقائياً أن سوري ةتوقيع سوري نملاذا يتم االفتراض سلفاً أ

من اجملابهة مع نضاالت الشعب الفلسطيني املستمرة واملتواصلة يف سبيل حقوقه الوطنية والقومية املشروعة؟ 
داً مدى الغبن والتفريط الذي حلق بالقضية الفلسطينية جراء اتفاق يدركون جي ةإنني أعرف أن اإلخوة يف سوري

                                                 
 جورج حبش.  
 "وقد أجرى الحديث آمال إبراهيم. 25/1/1995، )بيروت" (السفير.  
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عني تلقائياً أن تلك االتفاقات لن توقف نضاالت الشعب الفلسطيني وقواه يأوسلو وما تاله من اتفاقات، وهذا 
 ومن جانب آخر فإن وجود املنظمات الفلسطينية ال يقتصر على الساحة السورية أو. الوطنية، هذا من جانب

للمشاريع  االلبنانية، وإنما يمتد ليشمل كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، وبالتايل فإن نضالنا ومقاومتن
املعادية ال يقتصران على ساحة من الساحات أو موقع من املواقع دون سواه، آخذين بعين االعتبار االنتقال 

فساحة . تتل، بكل ما يعنيه ذلك من استحقاقاالفعلي ملركز ثقل النضال الوطني الفلسطيني إىل داخل الوطن احمل
الصدام األساسية واألوىل مع املشروع الصهيوين التصفوي ستكون ساحة الوطن احملتل، من دون التقليل بأي حال 

  .خرىمن دور ومكانة الساحات األُ
.......][  

  
ملسبق أن هذه املعاهدات تتضمن ما هو مصير الكفاح املسلح يف حال توقيع املعاهدات املذكورة، مع التقدير ا ■

  اتفاقات أمنية؟
  املعاهدات واالتفاقات األمنية ستضع بال شك قيوداً عديدة وستضيف عقبات كبيرة أمام مواصلة الكفاح املسلح

فالكفاح املسلح وفق قناعتنا وفهمنا . ضد االحتالل، غير أن هذا شيء، والسؤال حول مصير هذا الكفاح شيء آخر
، وما دامت االتفاقات التي أبرمت أو التي ستبرم بكل جوانبها، السياسية لنتاج طبيعي لوجود االحتالهو رد فعل و

واألمنية، قد أبقت على جوهر التناقضات املتمثلة ببقاء االحتالل، وبحرمان شعبنا من حقوقه الوطنية، وما دام 
عبر وسطاء فلسطينيين أو عرب فإن ظاهرة االحتالل يرزح على أرض وطننا ويمارس إرهابه ضد شعبنا مباشرة أو 

  [....] .الكفاح املسلح ستبقى قائمة وستتوالد باستمرار شاء املوقعون ذلك أو أبوا
  

اجلبهة مراجعة ملسيرتها النضالية واستخلصت الدروس املوضوعية على املستويات السياسية  أجرتهل  ■
 وتكتيكات تتالءم مع املتغيرات الدولية والعربية؟ وما اوالعسكرية والتنظيمية، واستطراداً هل وضعت استراتيجي

  أسسها؟ ي أبرزه
  املؤتمر الوطني اخلامس الذي عقد يف : أساسيتين، هما نبمحطتينعم، لقد قامت اجلبهة بوقفات نقدية تمثلت

 احملطتانوكانت هاتان . 1994 ]يونيو[س الوطني العام الذي عقد يف حزيران نرف، والكون1993 ]فبراير[شباط 
وما صدر عن املؤتمر الوطني من . مناسبتين رئيسيتين ملراجعة مسيرتنا بالتقييم والتشخيص والتحليل والنقد

س الوطني يجمل التجديدات والتغييرات التي تعبر عن قناعة الغالبية يف نرفوثائق وما سيصدر قريباً عن الكون
  . [....]هة جتاه املستجدات احلاصلةصفوف اجلبهة داخل الوطن احملتل وخارجه يف رؤية اجلب

.......][  
مام جتربة وواقع ومستقبل البديل الديمقراطي، وضرورة توحيد القوى الديمقراطية وهو الهدف أتوقفنا 

الذي تأخرنا كثيراً يف حتقيقه، ناقشنا بعمق اخللل العميق يف العالقة بين احلركة الوطنية الفلسطينية وجسم 
خل ما تستحقه من اهتمام، وضرورة اشرائحه وفئاته املتنوعة والتأخر يف إعطاء ساحة الداجملتمع الفلسطيني ب

الربط العميق بين مهمات التحرر الوطني كمهمة راهنة ودائمة، ومهمة بناء اجملتمع وتلبية احتياجاته وتعزيز 
اقشنا بعمق عالقة القومي ن. الديمقراطية يف بناه وممارساته، إضافة ملا نعانيه من ضعف على الصعيد العسكري

توقفنا أمام . ن ال مواجهة حقيقية بدون بعد قومي عميق ألي نضال قطريأبصورة أدق، و) أو القطري(بالوطني 
اإلشكاليات النظرية والفكرية وما حملته حالة االنهيار يف االحتاد السوفياتي من أسئلة وإشكاليات وما انكشف 

توقفنا أمام واقعنا التنظيمي من خمتلف جوانبه كهيكل وبناء، وآليات . من ضعف وهشاشة يف بنائنا الفكري
ومنظومات عمل حزبي، وناقشنا بعمق مسألة التجديد وتصفية الثغرات واألمراض، وأرسينا مبدأ مواصلة التجديد 

  .وتعميق الديمقراطية يف صفوف احلزب وجمابهة البيروقراطية املتفشية التي تراكمت على مدار سنوات
.][......  

  
ما هو مدى صحة هذا . سيسود تقدير يف اخلارج بأن جماهير االنتفاضة باتت منهكة ويف حالة من اإلحباط ■

  ير؟ وما هي انعكاساته على املنظمات يف الداخل وعلى األساليب النضالية؟دالتق
 .......][  
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ماهير بأن الصراع قد اتخذ والمباالة أحياناً، هو نتاج شعور اجل إحباطنالحظه من مظاهر  أنما يمكن 
ولكن يف الوقت نفسه الذي يتحدث فيه البعض عن . وأهدافها اطموحاتهوجهة مل تعد ترى فيها أنها تعبر عن 

لتبرير تهافته وخيانته الوطنية، فإنه يصطدم بحقيقة ناصعة وهي أن هذه اجلماهير التي  وإنهاكوتعب  إحباط
تماعية واقتصادية وقمعية هائلة، تندفع فجأة عندما تشعر بأن تتموج يف حركتها وفعلها يف ظل ضغوط اج

قمعية نوعية، أو عند جناح  إجراءاتالعدو على  إقداماملعادلة قد عادت إىل وضعها الطبيعي، هذا ما نشاهده عند 
 اللحظات أكثراملقاومة يف توجيه ضربة مؤملة لالحتالل، وفوق هذا وذاك فإن احلالة اجلماهيرية حتى يف ظل 

أو  صعوبة مل تتوقف حلظة واحدة عن االشتباك مع العدو، سواء كان االشتباك عنفياً أو انتفاضياً أو اجتماعياً
  .جماهيرياً أو حتريضياً تعبوياً ودعائياً

على هذا األساس فإن االنتفاضة يف الداخل هي رد شعبي على االحتالل يعبر عن حالة من الرفض 
خرى، إنها الوضع الطبيعي الذي يحكم العالقة بين االحتالل الغاصب والشعب السلبي أحياناً أُيجابي أحياناً، أو اإل

  . [....]احملتل، ولهذا فهي باقية مهما اتخذت من أشكال وأنماط عمل
  

صعوبة : 1948يطرح احلكم الذاتي الفلسطيني يف الضفة الغربية وغزة إشكالية يف العالقة مع فلسطينيي  ■
ما هي سياستكم إزاء هذه اجملموعة من الشعب . هويتهم اإلسرائيلية وانتمائهم الوطني ـ القومي التوفيق بين
  الفلسطيني؟

 .......][  
 إشكاليةواالنتماء الوطني ـ القومي هي  اإلسرائيليةبين الهوية  اإلشكاليةإىل  إشارةما يحمله السؤال من 

؛ فلم نلمس يف 48النفسية جلماهيرنا يف فلسطين احملتلة منذ  قانونية وال تطال املكونات التاريخية ـ احلضارية
ناك، فأن حتمل الهوية أو جواز السفر هأو انتمائهم القومي  عالمة استفهام حول هوية أهلنا أية حلظة أن هناك

ية ال يعني أنك أصبحت يهودياً، أو أنك انسلخت عن هويتك الوطن) مع دالالت ذلك وترتباته بالطبع( اإلسرائيلي
  ].[... .والقومية

.......][  
ركيزة استراتيجية حاسمة من ركائز الصراع ضد املشروع  48 الـوجماهير فلسطين احملتلة منذ 

 أن أردناالصهيوين، وبدون شك فإن ظروف هذه الركيزة لها خصوصيتها التي ينبغي إجبارياً التعامل معها إذا ما 
الذي  األمرا ودورها ووزنها بالنسبة لبقية الشعب الفلسطيني، تكون مشاركتها يف الصراع منسجمة مع مكانته

اقعها اخلاص السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وتلبية متطلبات يفرض التوجه لها ببرامج ورؤية تنطلق من و
بلورة بناها التنظيمية وصراعها يف سياق الدفاع عن هويتها ومصاحلها، السياسية واالقتصادية والثقافية، 

بأن تناقض هذه اجلماهير  كل ذلك من على قاعدة اإلقرار .ماهيرية وأطرها االجتماعية والنضالية اخلاصةواجل
يف سياق حل القضية الفلسطينية واإلقرار بحق العودة وتقرير املصير وبناء الدولة  مع االحتالل لن يحصل إالّ

  ].. [...الفلسطينية املستقلة
.......][  

  
هناك تخوفات لدى بعض  األردن، خصوصاً وأنة باألكثرية الفلسطينية املوجودة يف ما هو تصوركم للعالق ■

  نشوب حرب أهلية هناك؟السياسية من  األوساط
 شعبنا الفلسطيني هو شعب موحد، وصاحب قضية موحدة يواجه عدواً واحداً، وبالتايل فإن أية خصوصية  إن

وعليه فإن . ادية أو جغرافية ال تلغي هذه احلقيقة البديهيةك تعود ألسباب تاريخية أو اقتصالهذا التجمع أو ذ
جماهيرنا الفلسطينية يف األردن هي جزء ال يتجزأ رئيسي ومهم من شعبنا، ولها دورها النضايل املتميز يف 

  .املاضي واحلاضر واملستقبل يف النضال من أجل استرداد احلقوق املغتصبة
خرى ال يضاف لذلك حقيقة ثابتة أُ . امل مع جماهيرنا يف األردنمن على قاعدة هذه احلقيقة الثابتة نتع

الشرق  تقل أهمية وهي ذلك التالحم العضوي، االجتماعي والسياسي واالقتصادي والتاريخي، مع جماهيرنا
الفلسطينية واألردنية إننا دعاة وحدة جلميع شعوب أمتنا العربية، فما بالك ونحن نتحدث عن جماهيرنا . األردنية

  ملتالحمة يف واقع ومصير واحد؟ا
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 أولنظرة قطرية  األحوالال يعود بحال من  األردنما يدفعنا للحديث عن خصوصية فلسطينية يف  إن
 أمامهدف نضايل يتحدد يف الدفاع عن الهوية الوطنية الفلسطينية ل باألساسيعود  وإنماضيقة،  أنانيةإقليمية 

  .نقيض تاريخي لشعبنا ووجودناك إسرائيلبخمططات التبديد والتصفية عبر االعتراف 
يكون واضحاً كل الوضوح بأن الذين يروجون لهذه  أن، فيجب أهليةالتخوفات من نشوب حرب  اأمّ

  ].[... .والعشائرية اإلقليميةاملقولة البشعة هم الذين يذكون فتيل النعرات 
.......][  

  
   لبنان، حيث توجد حساسية داخلية إزاء التوطين؟ الشتات الفلسطيني، وبالتحديد يف ما هو تصوركم ملصير ■
 إنني حقاً أستغرب كل هذا الصخب الذي يدور حول مسألة الفلسطينيين يف لبنان وخماطر التوطين.  
دلوين على تنظيم أو استطالع أو استفتاء للرأي يف أوساط شعبنا كانت نتيجته أن شعبنا يطالب      

  . [....]بالتوطين
سطيني يف سورية والذي يتمتع بكامل حقوقه املدنية واإلنسانية، كحق العمل والتعليم إن شعبنا الفل  

والسكن الكريم وحق النشاط السياسي ارتباطاً بقضيته، مثله مثل املواطن السوري باستثناء احلقوق السياسية 
يين يف األردن يتمتعون كما أن الفلسطين. اخلاصة بالشعب السوري، هو من أكبر القطاعات تمسكاً بهويته وحقوقه

بكامل حقوقهم من الناحية الدستورية مثلهم مثل املواطن األردين، فهل هذا قادهم للتخلي عن وطنهم وأهدافهم يف 
  العودة إىل أرضهم والتخلي عن هويتهم؟

ا أن تداس كرامة املواطن الفلسطيني ويحارب يف لقمة عيشه وتعليم أطفاله ومكان سكنه يف لبنان أمّ  
  .ذريعة خطر التوطين فهذا مناف لكل منطق وعقل وقيم إنسانية حتت

  [.......]  
  

") حماس"و" حزب الله"و" اجلهاد اإلسالمي("يجابية بعض تياراتهم إثمة من يرى أن األصوليين، بالرغم من  ■
  يشكلون خطر تقسيم العامل العربي، وهذا يخدم خمطط إسرائيل للمنطقة؟

  شكاليات التي تستدعي احلوار الصريح، واملباشر وبكل روح ديمقراطية وتفهم اإلبرز أإن هذا املوضوع من
  :وهنا اسمح يل أن أتطرق لبعض العناوين احملددة. الختالل اآلراء واالجتهادات

ء للمسائل ييجب التدقيق يف مفهوم األصولية، وهو يحمل أحياناً من سوء الفهم وااللتباس ما يس: أوالً
فالبعض يرى يف األصولية التخلف واالنغالق والبعض يرى فيها كل القوى التي تلتزم . قيد احلوار واجلدل

مبريالية والصهيونية من ترويج دعاوى تشريعية وقانونية، من دون إغفال ما تقوم به اإل اباإلسالم كأيديولوجي
  .ضد القوى الرافضة واملناهضة للمخطط املعادي حتت شعار األصولية

أصيل من مكونات الواقع السياسي وسالمية السياسية هي جزء من مكون بأن احلركات اإلاإلقرار : ثانياً
واالجتماعي يف الواقع العربي عموماً، والقطري خصوصاً، وبالتايل ضرورة فتح احلوار معها من على قاعدة 

لتي تبقى قيد الوصول إلطار عمل موحد، وحتديد مفاصل العمل املشترك ومرتكزاته من جهة، ومفاصل اخلالف ا
  .احلوار واجلدل من جهة ثانية

منظار أو بمعايير واحدة موحدة، فهي مثلها مثل بال يجوز التعامل معها  اإلسالميةاحلركات  إن: ثالثاً
تشهد حالة من اجلدل  إنهافيها تباينات واجتهادات وتغيرات عميقة، ) القومية أو اليسارية(غيرها من القوى 

  .فبعضها متقدم وبعضها مبتدىء، وبعضها ما زال يلتمس طريقه. تتبلور حتى النهايةاض، مل تنضج ومل واخمل
 وأدائهاة من هذه احلركات، وطريقة بناها كاالنتباه لتنوع تاريخ وجتارب وخصوصية كل حر: رابعاً

  .الواقع وجمابهتها لتحديات الواقع الذي تعمل فيه، وبالتايل التدقيق يف مدى قدرتها على تلبية متطلبات هذا
 إيجادباتت تفرض فرضاً  كافةجمابهة حتديات املرحلة الراهنة وعلى املستويات  إنأي، باختصار، 

العالقة املالئمة، بصيغها السياسية والتنظيمية والكفاحية والعملية لتوحيد تيارات القوى السياسية الرئيسية 
  .واإلسالميةيسارية ، أقصد القوى القومية والديمقراطية الوقومياًالثالث قطرياً 

وأي غياب لتيار من هذه التيارات على خلل منهجي وواقعي، وعدم قدرتنا على توحيد الذات وطنيًا 
ويستهدف تصفية قوى الرفض واملناهضة  األساسية أهدافهوقومياً يف مواجهة مشروع معاد موحد يف 

  .يف مواجهة احللف املعادي اسيةوأسمبريالية التصفوية يف املنطقة، سيشكل ثغرة كبيرة للمخططات اإل
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هل نملك القدرة على توحيد أدائنا . هذا هو واقعنا االجتماعي، السياسي، الفكري كما هو من دون رتوش
 أم إسالميينكنا قوميين، أم أنضوجنا سواء  رمعاييمن  أساسيكل تنوعه وتالوينه وتعقيداته؟ هنا يتجلى معيار ب

  . [....]يساريين
  
  

 
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


