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  الديمقراطيةللجبهة  حديث صحايف لألمين العام
  بشأن اتفاق أوسلو وما بعده لتحرير فلسطين

  ]مقتطفات[ .دمشق
  

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

  وكيف؟
 ّيالً، وتتم بالتراكم وال يمكن أن تتم بالضربة القاضية، وبتعبير آخرساً طوب نفَعملية إسقاط هذا االتفاق تتطل، 

يف لبنان العتبارات كثيرة، أهمها  ]مايو[ أيار 17إسقاط اتفاق أوسلو لن يأخذ طابعاً درامياً كما حدث مع اتفاق 
 مدّ لقد تم. اق دولية، بقي الترابط يف النضال بين الوطني اللبناين والقومي احمليط وبأعم]مايو[أيار  17أنه يف 

، ]مايو[أيار  17اليد العربية العريضة للقوى السياسية اللبنانية الوطنية واإلسالمية، حملاصرة وإسقاط اتفاق 
بينما هنا جند أن على شعب فلسطين، بقواه الديمقراطية اليسارية والوطنية، واإلسالمية الوطنية، أن يخوض 

ف دويل عريض يتشكل حول اجلناح اليميني البيروقراطي يف منظمة التحرير، املعركة لوحده تقريباَ، مقابل ائتال
  [....] .نفعل كل شيء حتى ال يسقط اتفاق أوسلو أنيجب : ومسنوداً بمحاور عربية وبإسرائيل التي تصرخ

 واالئتالف الدويل هائل، يجند طاقاته السياسية واملالية، فضالً عن توفير كل العكازات الضرورية لسلطة
  .عرفات

ا على ثقة كاملة بأن شعبنا مل يتعب، وبالتايل فإن قوى املعارضة، تمكنت ـوعلى الرغم من هذا كله، فإنن
شهراً على اتفاق أوسلو من حماصرته وحصره، والكل اآلن، فلسطينياً وعربياً وعاملياً، يسلّم بأن  15على امتداد 

  .ة، على الرغم من كل هذا االحتضان الواسع لهذه السلطةاتفاق أوسلو يتآكل، وسلطة عرفات تتراجع وباتت أقلي
افة للنضاالت ـالها اجلماهيرية واملسلحة والسياسية، إضـاآلن يتضح أن خيار االنتفاضة يتواصل بأشك

  [....].التنويرية اجلارية 
يحزننا  لكن[....]. ويف مقدمة الضرورات الراهنة االنتقال باملعارضات الفلسطينية إىل معارضة متحدة 

ل هذه املعارضات مل تتحول بعد إىل معارضة متحدة داخل الوطن، بتشكيل قيادة موحدة وطنية من ك نإالقول 
على االستفتاء على اتفاق أوسلو واالنتخابات البلدية والقروية،  واإلصرارار شعبنا، التيارات لالنتفاضة املمثلة خلي

، والعودة إىل خرىاألُ غزة واخلليل ونابلس، وما يحاولونه يف البلديات  بدالً من التعيينات العرفاتية ـ الرابينية يف
احملتلة جمعية وطنية، وجملساً وطنياً، انتخاباً سياسياً  األرضنتخب شعبنا يف بر صندوق االقتراع، لكي يالشعب ع

لتي تبلور البرنامج حمايد، يفرز قيادة مشتركة من كل التيارات التي تفوز يف صناديق االقتراع، وا بإشراف حراً
  .احملتلة األرضالسياسي للشعب يف 

هذا هو البديل الذي نقدمه للجمع بين خيار االنتفاضة وبين العودة إىل الشعب عبر صناديق االقتراع 
.[....]  

  
من هذا الكالم يبدو أن املسألة األساسية هي أن يكون الشعب مصدر السلطة، لكن الوزن الدويل واإلقليمي  ■

ق يجعل من الصعب تغييره بسهولة، حتى لو صوّت الشعب ملصلحة القوى املعارضة لالتفاق، فماذا سيكون لالتفا
  اخليار البديل؟

 فمهما كان االئتالف احمليط [....]نه يمكن تغييره أبرنامج أوسلو من الصعب تغييره، وهذا يعني  إنتقول  أنت ،
فإن خيار الشعوب ربية الثنائية مع كل بلد من أقطار الطوق، ببرنامج أوسلو، وما يدور حوله يف املفاوضات الع

نحن نقدم البرنامج . إفريقياهذا جنوب  على عندما تصمد عليه، سينتصر مهما كانت العذابات واآلالم، وآخر مثل
                                                 

 نايف حواتمه.  
 "وقد أجرى الحديث آمال إبراهيم. 26/1/1995، )بيروت" (السفير.  
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العودة الوطني البديل الذي يجمع يف العالقة احلية بين الوطني والقومي، برنامج تقرير املصير والدولة املستقلة و
  .عمالً بقرارات جمالسنا الوطنية، والقمم العربية والشرعية الدولية

  ]..[...هذا البرنامج الوطني الواقعي، الوصول له طرق مفتوحة بصعوبة وليست سالكة بسهولة 
ولهذا أقول، علينا ونحن نواصل هذا الدرب، اجلمع بين خيار االنتفاضة يف الكفاحات اجلماهيرية 

يف هذا السياق، . على توحيد املعارضات يف معارضة متحدة والعودة للشعب واإلصرارياسية، واملسلحة والس
  ]..[...انتخاب جملس وطني فلسطيني جديد من شعبنا داخل الوطن والشتات هو الذي يعبّر عن رأي شعبنا 
  ]..[...بنفسه  ولذلك، العملية ليست جمرد عودة إىل صندوق االقتراع بل العودة إىل الشعب ليقرّر مصيره

.]......[  
  

على معاهدات سالم، كيف ستواصل املنظمات ة ولبنان ن املسار السياسي الراهن انتهى بتوقيع سوريألنفترض  ■
  الفلسطينية نشاطاتها؟

  ال نريد أن نضع العربة أمام احلصان، ومع ذلك أقول إن األمل بأن يتواصل املوقف السوري واللبناين
] يونيو[ى ما وراء خطوط حزيران ـاصة جلهة اإلصرار على عودة قوات االحتالل إلـا، خـقدمهباإلعالنات التي ي

  .لبنان يف جنوب 1949اء خطوط الهدنة عام ىل ما ورإعلى املسار السوري ـ اللبناين، و 1967
.......][  

ألساسية التي لها ننا يف اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبجانبنا العديد من القوى اأوأود القول 
صل اوجود على األرض ويف امليدان يف األرض احملتلة، نظمنا جمموع أوضاعنا وفقاً لكل االحتماالت حتى نو

كفاحنا من داخل األراضي احملتلة، ومن داخل خميمات الشتات سواء بقيت التسهيالت اللوجستية العربية أو مل تبق 
...].[.  

  
الوطني  ءإشكالية التوفيق بين الهوية اإلسرائيلية واالنتما: 1948م عرب إشكالية أما ييطرح احلكم الذات ■

  والقومي، ما هي سياستكم إزاء هذه اجملموعة؟
  قبل وبعد اتفاق أوسلو،  1948شعبنا العربي اخلاضع لالحتالل منذ العام  أوضاعهذه مفارقة صارخة يف

 1948؛ شهد عرب 1976العام  يف م األرض الشهيربلغت ذروتها يف يو، والتي 1967وعلى امتداد الفترة منذ 
من الشعب الفلسطيني، ومن األمة العربية، نقيض كل  نهوضاً وطنياً وقومياً هائالً نحو الصيرورة جزءًا ال يتجزأ

  .باجتاه التمثيل واالندماج يف اجملتمع اإلسرائيلي 1967احملاوالت التي تمت منذ النكبة حتى 
ايات االنتفاضة الكبرى، ثم جاء اتفاق أوسلو ليمثل حلظة انكسار يف حياة ظم هذا النهوض حتت راتع

. بالكامل مليوناً من شعبنا، ودفع بمصيرهم نحو اجملهول وتم التخلي عن هؤالء أهملفاتفاق أوسلو . 48 الـعرب 
تخلوا عنها  يف صفوفهم من جديد تيارات نحو التمثل واالندماج كانوا قد تنتعش 1948عرب  أنومن هنا وجدنا 

وعلى ضوء هذا كله بادرت اجلبهة الديمقراطية للنظر من جديد يف . على امتداد مسيرة الثورة حتى اتفاق أوسلو
 الـ، وتوصلنا إىل ضرورة بناء تنظيم جماهيري للجبهة بين عرب 48 الـشبكة العالقات الوطنية والقومية مع عرب 

سطينية والعربية، وحماصرة مؤشرات التمثل واالندماج، التي نهوض الهوية الفلو، من موقع صيانة وتطوير 48
بدأت تبرز بعد اتفاق أوسلو على يد األحزاب الصهيونية، وعلى يد الشرائح العربية املتبرجزة احملدودة التي سبق أن 

  .اندجمت يف األحزاب الصهيونية
.......][  

ية، بل هي تكمن يف طبيعة الهوية الوطنية وال نرى أن اإلشكالية تكمن يف حمل بطاقة الهوية اإلسرائيل
وكل . فالظروف التي تكوّنت بعد النكبة دفعت اجلميع إىل حمل بطاقة الهوية اإلسرائيلية. 48 الـوالسياسية لعرب 

من اطلع على تلك البطاقة وعلى جواز السفر اإلسرائيلي يدرك على الفور أن إسرائيل ال تعترف حتى اآلن بوجود 
  .شعب إسرائيلي، بل بوجود دولة إسرائيل والشعب اليهودي

ة داخل دول 1948خصوصيات أوضاع عرب الصيغ والبرامج ستنطلق وتشتق من لهذا كله أقول إن 
إسرائيل، وحماورها الرئيسية التشبث باألرض، وعدم تمكين العدو من مواصلة سياسة التهجير حتت عنوان التطوير 

تمائية لشعب املبرمج إلبادة القرى والبلدات العربية، والنهوض حلماية الثقافة والهوية الوطنية السياسية االن
  .فلسطين والعروبة واملساواة بين السكان من عرب فلسطينيين ويهود اجتماعياً وقانونياً وسياسياً
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وأخيراً، أهمية ائتالف جميع التيارات بين املليون عربي، ألن بإمكانهم عند ذاك أن يشكلوا قوى هائلة، 
طة السياسية، وهذا ما عملت إسرائيل على حجبه بيضة قبان، لتقرير مصير كل السياسات اإلسرائيلية يف ظل اخلار

طيلة اخلمسين عاماً بتفتيت هذه القوى حتى ال يتمثل يف االنتخابات البلدية والقروية واملؤسسات االجتماعية، 
ئة من جمموع سكان إسرائيل، بينما حضوره اآلن يف يف امل 18، الذي يساوي 1948عرب  وحتى يف الكنيست، ثقل

  .ئةيف امل 6 يتجاوز هذه املؤسسات ال
  

هناك تخوف، بحكم وجود أكثرية فلسطينية يف األردن، من نشوب حرب أهلية، خصوصاً بعد االتفاق األردين ـ  ■
ن اإلسرائيلي، كيف ستتعاملون مع هذه احلالة، مع وضع األردن، ومع احتمال نشوب حرب أهلية، بغض النظر عمّ 

  االجتاه؟تستدرج إىل هذا  ةاحتجاجية فلسطيني سيكون البادئ بإشعالها، النظام أو حركات
  من احملزن أن أقول إن كل االحتماالت مفتوحة...].[.  

.......][  
يف مأزق أخطر من شأنه توليد صراع داخلي ـ ] الشعبين[إن االتفاقات التي تم توقيعها مع إسرائيل تضع 

املشترك من أجل حق مليوين فلسطيني على  داخلي، على األرض األردنية بدالً من وحدة الشعبين يف النضال
ولذا جنهد من أجل إعادة تظهير هذا احلق يف . األراضي األردنية يف العودة وتقرير املصير عمالً بالقرارات الدولية

. جل نضال مشترك نحو العودةأصفوف الشعبين، وإعادة بناء موقف متحد ضد التوطين على األرض األردنية، ومن 
التوطين برأسه على األرض األردنية، وهذا سيخلق بالضرورة صراعات حمتدمة، لن يحصد منها بدون هذا يطل 

  .املرارة، وكل الطرب سيكون إلسرائيل الشعبان إالّ
  

، )"حماس"اجلهاد اإلسالمي وحزب الله و(يجابية بعض تياراتهم إن يرى أن األصوليين على الرغم من ثمة مَ  ■
  العربي، وهذا يخدم خمطط إسرائيل يف املنطقة، ما رأيكم؟ يشكلون خطر تقسيم على العامل

  علينا أن نالحظ أن االجتاهات اإلسالمية باختالف تياراتها، كانت غائبة يف جمرى النضال الوطني والقومي
بخلطة واحدة؛ فهي  اإلسالميةات ـوال يمكن أخذ االجتاه. 1948ام ـاء ومضة مؤقتة يف العـلعشرات السنين، باستثن

  .].[...تالوين ألمثلة صارخة كثيرة 
.......][  

 إسالميالعربية، يميز بين اجتاه  األرضولذا، فإن التيار الديمقراطي واليساري العروبي على امتداد 
مبريالية، ويندفع باجتاه احلوار مع القوى القومية وضد اإل اإلسرائيليةضد التوسعية الصهيونية سياسي مناضل 

ذات الطبيعة الظالمية  خرىاألُنحو نضال مشترك وحتالفات مشتركة، وبين االجتاهات  والوطنية واليسارية
  .واالنقسامية، والتي توجه سهامها باجتاه غير االجتاه الذي يجب أن تصب فيه إذا كانت منطلقة من مواقع وطنية

الصهيونية  رائيليةاإلسالسياسية التي تناضل ضد العدو املشترك، والتوسعية  اإلسالميةوبالنسبة للقوى 
باجتاه العصرنة واحلداثة والديمقراطية ونحو جمتمعات تتقدم إىل ومبريالية والظالمية، االستعمار اإلوقوى 

اللتين حتمالن السالح إىل جانبنا  "حماس"وهذا الذي فعلناه مع حركتي اجلهاد و. األمام، فأيدينا ممتدة بانتظام
حللول االستسالمية التي تنتقص من حق شعبنا بتقرير املصير، وبناء وا اإلسرائيليةوتناضالن ضد التوسعية 

دوار مركبة أخوانية كانت لها اإل اإلسالمية األمميةنلحظ أن  أنهنا أيضاً علينا . إىل بالدهدولته املستقلة والعودة 
لفحص تخضع ل أنعلى البرامج القومية واليسارية  أنكما . تخضع للفحص واملراجعة أنومزدوجة، يجب 

  .بيننا يف النضال املتحد ضد العدو املشترك حتى نفتح القنوات، كل القنوات يف ما واملراجعة
أيضاً علينا أن نلحظ أن القوى الوطنية والقومية اليسارية والديمقراطية الفلسطينية حملت السالح منذ 

يع القوى املناضلة العربية كتفاً إىل كتف مع جم ]يونيو[وقدمت برناجمها البديل عن هزيمة حزيران  1967
عن  ا أدى إىل انشقاقاتبقيت صامتة لفترة طويلة، ممّ اإلسالميةواملساندة لنا علنياً، بينما احلركات واالجتاهات 

لتحرير فلسطين، التي استعادت  اإلسالميومنها مثالً اجلهاد  ،متعددة األشكال األمميةحركة اإلخوان املسلمين 
 "حماس"وعلينا أن نلحظ أن إخوتنا يف . املسلمين يف تلك الفترة اإلخوانن برامج حركة ضريبة اجلهاد الغائبة ع

عاماً على  20، بينما قبل هذا التاريخ مل يحملوا السالح بجانبنا، برغم أكثر من 1988] أغسطس[ قد بدأوا يف آب
  .ليتامى واألراملألف معطوب وعشرات اآلالف من ا 150ألف شهيد وما يزيد عن  70الثورة التي قدمت 

  " [....].اف النضال خير من أن ال تصل أبداًأن تصل متأخراً إىل ضف"لكن كما نقول يف احلكمة الشعبية 
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 ، دخلوا حديثاً بكوادر مل يتم استنزافها وبطاقات تمت مراكمتها، بينما القوى"سحما"يف اجلهاد و اإلخوة
عاماً نضاالً مسلحاً وجماهيرياً وسياسياً؛  25ى امتداد اليسارية ناضلت علالوطنية والقومية والديمقراطية 

نها وامليدان أل األرضمن الشهداء، وما زالت، ودورها عظيم يف  قساوة النضال وقدمت عشرات اآلالف تعرضت لكل
مؤصلة يف صفوف شعبنا؛ فنحن ورثة كل املراكمة الوطنية والديمقراطية والقومية التي تدفع نحو احلداثة 

  .الصهيوين واالستعماري اإلسرائيلييف وجه املشروع التوسعي  األمامإىل  والعصرنة
بمقدار ما يتضح قبح دلياً؛ فكل شيء جميل يتضح جماله أن نفهم هذه املسألة فهماً مركباً جعلينا 

نون بها عَاملقابل، وبالتايل االجتاه املتقدم يف النضال الذي يحمل مضموناً ديمقراطياً، مهما كانت الرايات التي ي
لكن عندما يحاول أن يقدم نفسه بصيغة توتاليتارية شمولية، وبأنه وحده هو . ن يترك أثراً سلبياًأنضاله ال يمكن 

ولذلك عندما بدأت احلركة اإلسالمية  خرى يف أفغانستان ويف بلدان أُخرى،احلل، هنا تبدأ املعضلة كما اتضح مرة أُ
ها نزعات توتاليتارية أو نزعات اجتماعية ذات لون طائفي، تركت آثارًا يف اجلهاد ضد االحتالل، وظهر من صفوف

سلبية كبيرة على كل االجتاهات اليسارية والديمقراطية القومية والوطنية يف صفوف شعبنا، وليس فقط على 
                                                                                                                                          .دةع وتالوين طائفية متعدئابجتمعات ذات ط

  



 

 
 

  

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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