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  البيان اخلتامي للمؤتمر الوطني اخلامس
  للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  ]مقتطفات[ .19/2/1993دمشق، 
  

    
  [.......]  

  :على الصعيد السياسي
  :قره املؤتمر، فإنه يتركز بشكل أساسي حول االنتفاضة، فأكد ما يليالسياسي، الذي أ أما التقرير  
التأكيد على .. ن حماية واستمرار وصمود االنتفاضة، مما يستلزمـ ضرورة تأمين كافة العوامل التي تؤم1  

  ....الشعار الذي سبق وأن عملنا على هديه منذ اندالعها وهو االنتفاضة حمور عملنا
ـ صياغة العالقات الوطنية الفلسطينية وفق متطلبات االنتفاضة يف إطار الرؤية العميقة لدورها يف 2  

جلارية، وموقعها يف مستقبل ومسار العملية النضالية الفلسطينية الشاقة، إفشال نهج وخمططات التصفية ا
  .والطويلة واملعقدة، لتحقيق شعار االنتفاضة احلرية واالستقالل

ـ  سجل التقرير صوابية الرؤية العامة التي تبنتها اجلبهة إزاء االنتفاضة، باعتبارها حمطة بارزة يف 3  
ويجاَ ً خالقاً له وباعتبارها أيضاً جزءاً من املشروع الكفاحي الطويل والشاق سفر النضال الوطني الفلسطيني وتت

  .الذي يخوضه شعبنا من أجل انتزاع حقوقه، وحتقيق أهدافه الوطنية
إن االنتفاضة أعطت مضموناً أكثر ملموسية لشعار احلرية واالستقالل الذي رفعته، األمر الذي ال يجوز   

وحدها مسؤولة أو قادرة على حتقيق شعار الدولة، بقدر ما أنها أسهمت إسهامًا معه االعتقاد بأن االنتفاضة 
  .عظيماً يف توسيع وتعميق جمرى النضال من أجل بلوغ هذا الهدف أي الدولة املستقلة

ـ التأكيد على موقفنا من املشروع التصفوي األميركي الصهيوين، والذي يقوم على أساس الرفض 4  
ري لهذا املشروع، والعمل على مقاومته، وإفشاله بكافة الوسائل املتاحة، وطرح البديل الكامل واحلاسم واجلذ

السياسي التكتيكي الذي يقوم على أساس التمسك بقرارات الشرعية الدولية املؤيدة حلقوقنا كمنطلق وإطار حلل 
  .بديل لهذا احلل التصفوي

الفلسطينية املناهضة  السياسية د كافة القوىوحتى نستطيع ذلك أكد التقرير السياسي على أولوية حتشي  
ف وحماية برناجمها الوطني وعودة . ت. لهذا املشروع، وخلق تيار شعبي فلسطيني عريض بهدف احلفاظ على م

  .قيادتها املتنفذة لاللتزام بهذا البرنامج
ة إفشاله، هي كما أكد التقرير على أن خمطط التسوية ليس قدراً حمتوماً ال مناص منه، وأن إمكاني  

إمكانية واقعية، كامنة يف قدرات شعبنا وطاقاته، ويف استعداداته العالية للدفاع عن حقوقه التاريخية واملشروعة 
وهي كامنة أيضاً يف الطبيعة العنصرية والعدائية واإلجالئية للمشروع الصهيوين الذي يستهدف األمة العربية، 

  .اً ومستقبالًوبضمنها الشعب الفلسطيني تاريخاً وحاضر
املوحدة مع اجلبهة الديمقراطية والتحالف  ويف ضوء ذلك أكد املؤتمر على أهمية تعزيز الهيئة القيادية  

الديمقراطي، واصطفاف الفصائل العشرة، وتعميق الوحدة امليدانية بين قواعد وكوادر كافة الفصائل ويف صفوف 
ناطق الشتات، واحلفاظ على املكتسبات التي حققها الشعب الشعب، وتنشيط الفعل الكفاحي من خمتلف اجلهات، وم

الفلسطيني وأهمها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الهوية املعنوية واجلبهة الوطنية، واملمثل الشرعي 
  .والوحيد لشعبنا الفلسطيني

بات يتطلب العمل ـ إن مواجهتنا وتصدينا لالستحقاقات اخلطيرة التي يطرحها الواقع السياسي املعقد 5  
وإشاعة اجلاد إلحياء واستنهاض حركة اجلماهير العربية من خالل إعادة االعتبار لشعارات الوحدة العربية، 

الديمقراطية، والتعددية السياسية ـ وحرية التفكير والتعبير، والتقدم االجتماعي، والعمل على إقامة أوسع جبهة 
عربية من خالل حتالف عريض يضم كافة التيارات واالجتاهات السياسية املناهضة ملا يسمى بالنظام الدويل 
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ومن خالل ذلك أي من خالل حركة اجلماهير . ني املتنوراجلديد ـ أي التيار الوطني والقومي واملاركسي والدي
  .العربية يمكن أن نؤمن احلماية للخط املناهض والرافض للمخطط اإلمبريايل الصهيوين الرجعي

  
  :على الصعيد األيديولوجي

على الصعيد األيديولوجي، ناقش املؤتمر الوثيقة النظرية املقدمة من اللجنة املركزية العامة، وجدد   
التاريخي كدليل لفهم وحتليل الواقع من أجل تغييره، مؤكداً فهم  استرشادها باملنهج املادي اجلديلتزام اجلبهة وال

اجلبهة لهذا املنهج باعتباره مرشداً للعمل وليس جمرد عقيدة جامدة، أو مفاهيم ومقوالت جمردة عن الواقع 
التي حلت بالتجربة االشتراكية احملققة يف عدد من  امللموس وهو ما برهنت عليه احلياة العملية، رغم الزالزل

  .البلدان
مراجعة النظرية بعين نقدية، وإخضاعها، للبحث والتمحيص والتجديد،  وسجل املؤتمر أهمية وضرورة  

ونبّه . وإىل أولوية أخذ خصوصيات الواقع العربي بعين االعتبار أي تعريب املاركسية، ونبذ اجلمود أو االستخفاف
ر إىل ضرورة التمييز والتدقيق بين النهج واجلوهر الذي مل يستطع أحد دحضه بصورة علمية مقنعة وبين التقري

  .النصوص أو بعض االستنتاجات التي برهنت احلياة عدم دقتها وصوابيتها
  

  :على الصعيد العسكري
الشعبية لتحرير فلسطين  وعند تناوله للتقرير العسكري أكد املؤتمر اعتزازه بالدور البارز ملقاتلي اجلبهة  

جنباً إىل جنب مع إخوتهم ورفاقهم يف باقي فصائل الثورة الفلسطينية ورفاق دربنا مناضلي احلركة الوطنية 
  .واإلسالمية اللبنانية

لقد تنوعت فاعليات اجلبهة العسكرية وتعددت ساحات فعلها لتشمل فلسطين احملتلة ولبنان بشكل   
كد بوضوح أن أداء اجلبهة حمليطة بفلسطين احملتلة بشكل عام، لكن املؤتمر أخاص وعبور احلدود العربية ا

كما هو األداء الفلسطيني كله أقل بكثير مما يستطيع جناح الثورة الفلسطينية خارج الوطن احملتل القيام  العسكري
  .به، مما يفرض علينا العمل اجلاد لرفع مستوى أدائنا على هذا الصعيد

عض النزعات والدعوات، صريحة أو مواربة، ظاهرة أو مستترة، التي يحاول البعض يف والحظ املؤتمر ب  
الساحة الفلسطينية أو العربية الترويج لها، تلك الدعوات التي ترى يف طريق احلل التصفوي األميركي الطريق 

  .الوحيد املتاح واملمكن لتحقيق حل سياسي مع الكيان الصهيوين
هما الكفيالن بإحلاق  ةد على أن العنف الثوري اجلماهيري والكفاح املسلح خاصوقد أكد املؤتمر من جدي  

اخلسائر املستمرة والدائمة، يف جسم هذا الكيان الغاصب الذي يفرض عليه التراجع أمام الفعل املستمر واملتنامي 
سكري وتساهم يف أن نلعب للعمل الفلسطيني املسلح، وقد اتخذ املؤتمر القرارات التي تمكننا من زيادة فعلنا الع

العدو من  دورنا املأمول يف تخطئة ودحض الدعوات إللقاء السالح حتت كل الذرائع من جهة واالستمرار يف مقاتلة
  .جهة أُخرى
. لقد أظهرت االنتفاضة اجمليدة بوضوح أهمية الفاعلية العسكرية جملموع فصائل الثورة الفلسطينية  

تساع وتنوع كل أساليب النضال اجلماهيرية والسياسية واالقتصادية وبقدر ما أكدت االنتفاضة على ا
واأليديولوجية فإنها أكدت أيضاً أنه ال بد من تطوير استخدام السالم يف مواجهة عدو توسعي ـ عنصري، إجالئي، 

  .فاشي، كالكيان الصهيوين واحتالله ألرض فلسطين
  [.......]  

  



 

 
 

  

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  
 


