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*

�أتوجه بال�شكر ملركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات على مبادرته الكرمية بعقد
هذه الندوة و�أتوجه بالتحية للأخ العزيز د .حم�سن �صالح مدير املركز.
�س�أحتدث حول ر�ؤية اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ور�ؤيتي ،وال �أ�ستطيع �أن
يعب عن وجهة نظر
�أحتدث با�سم ك ّل الي�سار الفل�سطيني؛ لأنني ال �أ�ضمن ب�أن ما �س�أقوله ّ
�أطياف الي�سار املختلفة� .س�أحتدث ب�إيجاز وتكثيف متناوالً بع�ض النقاط الأ�سا�سية حول
�أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة.
تعي�ش ال�ساحة الفل�سطينية �أزمة عميقة و�شاملة مت�س خمتلف جوانب العمل الوطني؛
فكريا ً و�سيا�سياً ،تنظيميا ً وكفاحياً� ،أي �أن الأزمة لها �أبعاد خمتلفة� :أزمة �سيا�سية،
و�أزمة على ال�صعيد الع�سكري واملقاومة ،و�أزمة ر�ؤية وفقدان ال�سرتاتيجية عمل
وا�ضحة على جميع الأ�صعدة.
بعد نكبة  1948عا�ش ال�شعب الفل�سطيني حالة �ضياع ،ولكنه نه�ض من حتت
الركام وفجر ثورته امل�سلحة �سنة  .1965وكان قبل ذلك قد ّ
مت ت�أ�سي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية بقرار عربي �سنة  ،1964و ّ
متت �صياغة امليثاق القومي للمنظمة ،التي عربت
عن ال�شخ�صية الوطنية لل�شعب الفل�سطيني.
�شــكلت هـزميـة حـزيــران  1967ن ـقـطـة حتـول يف الــواقـع الـعربـي والـفل�سـطينـي،
ونه�ضت الثورة الفل�سطينية امل�سلحة ك�أحد �أ�شكال الر ّد على الهزمية .وكانت الثورة
يف نقطة متقدمة و ّفرت تعوي�ضا ً نف�سيا ً هائالً بعد الهزمية ،ولكن مل يدرك الكثري من
النا�س �أن الق�ضية الفل�سطينية دخلت يف منزلق خطري ومرحلة جديدة ،لأن ق�ضية
فل�سطني مرتبطة ب�شكل جديل وثيق مع الو�ضع العربي ،تتقدم بتقدمه وترتاجع
برتاجعه.
* ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،وم�س�ؤول قيادتها يف اخلارج.
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بعد �سنة ّ 1967
مت تغيري �شعار حترير فل�سطني ،ب�شعار �إزالة �آثار العدوان واملوافقة
على القرار  ،242واحلديث عن االن�سحاب من الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1967وهذا
انعطاف كبري وا�سرتاتيجي ،ترتب عليه الكثري من النتائج واخليارات.
بعد حرب ت�رشين الأول� /أكتوبر  1973ح�صل انعطاف �آخر يف الو�ضع العربي ترك
ت�أثريه الكبري على الو�ضع الفل�سطيني؛ و ّ
مت االنتقال العملي لفكر الت�سوية واملفاو�ضات
واحلل ال�سيا�سي ،وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد  Camp David Accordsالتي �أخرجت
م�رص� ،أكرب دولة عربية ،من دائرة ال�رصاع ،و�أ ّدى هذا �إىل تدمري هائل للق�ضية
ال�صعد .وانتقلت ال�ساحة الفل�سطينية ذاتها بت�أثري الو�ضع
الفل�سطينية على خمتلف ُ
العربي والدويل ،من فكر املقاومة والتحرير ال�شامل �إىل فكرة ونهج الت�سوية ،يف ظ ّل
اختالل عميق يف موازين القوى .و ّ
مت طرح فكرة احلل املرحلي والدولة الفل�سطينية على
�أرا�ضي �سنة  ،1967وهنا بد�أت ،باعتقادي ،الأزمة العميقة يف ال�ساحة الفل�سطينية.
وانق�سمت ال�ساحة الفل�سطينية انق�ساما ً عميقا ً بني نهج الت�سوية ورف�ض الت�سوية،
وت�أ�س�ست جبهة الرف�ض الفل�سطينية �إىل �أن ّ
مت االتفاق على الهدف املرحلي بعد خما�ض
و�رصاع �سيا�سي  -فكري طويل .ولكن ّ
مت االتفاق على هذا الهدف على �أ�سا�س ربط
املرحلي باال�سرتاتيجي ،واعتبار الدولة على الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967خطوة على
طريق حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي بتحرير فل�سطني .و ّ
مت رفع �شعار حقّ العودة وتقرير
امل�صري والدولة امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،ك�شعار وهدف مرتابط ومتكامل ،و�شكل
ذلك برناجما ً لـ م.ت.ف.
وهنا ينبغي طرح �س�ؤال �أ�سا�سي؟ هل وقعت القيادة الر�سمية وال�ساحة الفل�سطينية
يف خط�أ ا�سرتاتيجي عندما تبنت فكرة الهدف املرحلي� ،أم �أن هذا �ش ّكل تطورا ً يف الفكر
والعقل ال�سيا�سي الفل�سطيني؟ هذا ال�س�ؤال يحتاج �إىل نقا�ش جا ّد ومو�ضوعي و�صادق
يف ال�ساحة الفل�سطينية .هل هذا الهدف املرحلي ما زال �صاحلاً� ،أم �أنّ هناك ا�ستحالة
للو�صول �إىل ح ّل �سيا�سي مع الكيان ال�صهيوين؟
�إن مل �أكن خمطئا ً الدكتور يو�سف �صايغ كتب مقاالً يف �أوا�سط �سبعينيات القرن
الع�رشين قال فيه“ :ملاذا هذا اخلالف واالنق�سام حول الهدف املرحلي؟ توحدوا حول
هذا الهدف ولكنكم �ستكت�شفون بعد � 20أو  25عاما ً �أن “�إ�رسائيل” لن تقبل بذلك،
وبالتايل �ستعودون وتتوحدون حول برنامج حترير فل�سطني”.
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لقد ّ
مت االتكاء على فكرة احل ّل املرحلي وثقافة احل ّل ال�سيا�سي للق�ضية لالنتقال �إىل
املحطة الأخطر ،التي عمقت م�أزق احلركة الوطنية الفل�سطينية ،و�أدخلتها يف نفق مظلم
عندما ّ
مت القفز نحو اتفاق �أو�سلو؛ الذي �شكل باعتقادي كارثة للق�ضية الفل�سطينية،
و�أدخلنا مرحلة جديدة بك ّل معنى الكلمة ،ق�سمت ال�شعب الفل�سطيني من قمة الر�أ�س
حتى �أخم�ص القدمني ،وما زالت الأزمة تتعمق وتتخذ �أبعادا ً �شاملة ارتباطا ً بهذا التحول

اخلطري.
و ّ
مت �رضب ومتزيق الفكرة التوحيدية اجلامعة لل�شعب الفل�سطيني؛ �أي م.ت.ف
وميثاقها وحتى برناجمها املرحلي كما �أقرته وثائق املنظمة ،مبا يف ذلك حقّ العودة
وتقرير امل�صري والدولة امل�ستقلة ،كخطوة على طريق حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي.
مت �إخراج �أهلنا يف �أرا�ضي الـ  48من املعادلة ،و ّ
وكذلك ّ
مت طرح عالمة �س�ؤال كربى بعد
�أو�سلو حول م�صري الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شتات؟
ور�سمت التنازل الفل�سطيني الر�سمي عربيا ً ودوليا ً و�أوجدت
ر�سخت اتفاقية �أو�سلو َّ
َّ
مت االعرتاف بحق “�إ�رسائيل” يف الوجود ،و ّ
واقعا ً جديداً ،حيث ّ
�ضب ميثاق م.ت.ف
مت َ ْ
وهي الإطار اجلامع واملوحد لل�شعب الفل�سطيني ،فلم تعد كما كانت وحتولت �إىل �إطار
�شكلي.
ويف هذا الإطار ،ال ب ّد من ت�سجيل املالحظات التالية:
� .1أ�صبح الرهان عند القيادة الر�سمية الفل�سطينية على عوامل خارجية ودولية
و�إقليمية ،ولي�س على العامل الذاتي الفل�سطيني.
ّ .2
مت انتزاع الق�ضية الفل�سطينية واملقاومة وعزلها عن عمقها العربي ،و�أ�صبحت ق�ضية
ُقطرية وم�س�ؤولية فل�سطينية ،ولي�ست الق�ضية املركزية للأ ّمة .فم�ؤمتر الرباط �سنة
 1974جعل م.ت.ف ممثالً �رشعيا ً ووحيدا ً لل�شعب الفل�سطيني ،وهو �شعار حقّ يراد
به باطل ،وخدعة مدرو�سة للتخلي عن امل�س�ؤولية العربية الر�سمية ،لت�صبح ق�ضية
تخ�ص ال�شعب الفل�سطيني وحده ،وليتم طرح وت�سويق مقولة نقبل مبا
فل�سطني
ّ

تقبل به قيادة م.ت.ف.
 .3ومما ع ّمق امل�أزق �أي�ضا ً العالقة مع الأنظمة على ح�ساب ال�شعوب.
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� .4إن “�أو�سلو” هو نهج �سيا�سي وفكري واقت�صادي وثقايف ،ترتبت عليه نتائج يف غاية
اخلطورة دفع ثمنها ال�شعب الفل�سطيني غالياً .ويف مواجهة �أو�سلو وتداعياته تعمق
م�أزق ال�ساحة الفل�سطينية.
ّ
اخلط وهذا النهج �أن ي�ضع
 .5كان ميكن لربنامج مقاوم ومناه�ض ب�شكل جذري لهذا
الو�ضع على ال�سكة ال�صحيحة؛ ولكن انخراط حما�س يف ال�سلطة وف�شل قوى الي�سار
الفل�سطيني يف ت�شكيل �إطار فاعل وقوي �أ�سهم يف تعميق امل�أزق ،و�أدى �إىل ركود يف
احلالة ال�شعبية ونوع من ال�ضياع يف الظروف الراهنة.
� .6إن “�إ�رسائيل” تخطط الن�سحاب �أحادي اجلانب من ال�ضفة ،بعد ت�شكيل ما �سمي
بحكومة الوفاق الوطني (نتنياهو  -موفاز .)Mofaz
ّ .7
مت الوقوع يف �أخطاء ذات طبيعة ا�سرتاتيجية ،على ح�ساب العالقة بني
اال�سرتاتيجية والتكتيك ،حيث انهارت اال�سرتاتيجية ل�صالح تكتيك مرتبك،
و ّ
مت انتهاك اال�سرتاتيجية ب�صورة عميقة.
� .8أمام هذا امل�أزق ،تقول ال�سلطة الفل�سطينية �أن ك ّل اخليارات مفتوحة �أمام القيادة
الر�سمية الفل�سطينية ما عدا :ح ّل ال�سلطة ،وا�ستئناف املقاومة امل�سلحة ،و�إنهاء
االلتزامات الناجمة عن �أو�سلو؛ على الرغم من �أن “�إ�رسائيل” مل تطبق هذا االتفاق
بالرغم من ك ّل م�ساوئه ،ونظرت �إليه على �أ�سا�س �أنه ي�شكل مدخالً لتقوي�ض و�رضب
احلقوق الوطنية الثابتة لل�شعب الفل�سطيني وامل�رشوع الوطني.
 .9كان مركز الثقل للثورة لفرتة طويلة يف اخلارج مع �إهمال الداخل ،وجاءت انتفا�ضة
�سنة  1987فغريت املعادلة ،ولكن بعد �أو�سلو ّ
مت الوقوع بخط�أ معاك�س ،حيث انتقل
الثقل �إىل الداخل ،و ّ
مت �إهمال اخلارج و�أهل الـ .48
 .10هناك عوامل �أخرى �أ�سهمت يف تعميق الأزمة يف ال�ساحة الفل�سطينية تتمثل يف :البعد
التنظيمي� :أي م�س�ألة اال�ستفراد يف القرار ،وعدم وجود قيادة جماعية ،وفقدان
الدميوقراطية.
� .11إن املقاومة امل�سلحة قد و�صلت �إىل امل�أزق ب�سبب العوامل ال�سيا�سية ،كما �أن جميع
القوى لديها م�أزق �أي�ضاً.
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املعاجلة:
�إن املعاجلة تكون بالأمور التالية:
	.1االقتناع ب�أنه �آن الأوان لوقفة ذات طبيعة ا�سرتاتيجية ،و�إنهاء منهج العمل يوما ً بيوم،
ونرى �رضورة ملحة وعاجلة لر�سم ر�ؤية وا�سرتاتيجية جديدة.
� .2أدعو مل�ؤمتر وطني �شامل من الف�صائل والقوى و�شخ�صيات �أكادميية ومثقفني
وفاعليات ،وانظروا كيف يقيم العدو م�ؤمتر هرت�سليا Herzliya Conference
ك ّل عام.
� .3إنهاء االنق�سام وفق ر�ؤية �سيا�سية وتنظيمية وا�ضحة.
� .4إعادة االعتبار ملنظمة التحرير الفل�سطينية وبرناجمها وميثاقها.
� .5إعادة البعد العربي والإ�سالمي والدويل العاملي للق�ضية الفل�سطينية.
	.6اعتماد املقاومة كخيار ا�سرتاتيجي ،ال�ستحالة الو�صول �إىل ح ّل �سيا�سي مع الكيان
ال�صهيوين ب�سبب طبيعته وتركيبته ،والت�أكيد على �أهمية كافة �أ�شكال الن�ضال.
� .7إعادة االعتبار ل�شعار حترير فل�سطني.
يف لقاء لنا مع الرئي�س التون�سي املن�صف املرزوقي ،قلنا له :يف ثورتكم رفع ال�شعب
التون�سي �شعار “ال�شعب يريد حترير فل�سطني” ،ونحن نريد �أن تعملوا لهذا ال�شعار.
ويف م�رص بعد فوز د .حممد مر�سي� ،أنا ال �أفهم ِ َ
ل احلديث عن االلتزام باالتفاقيات
واملعاهدات؟
نريد نهجا ً جديدا ً و�إعادة االعتبار ل�شعار حترير فل�سطني ،و�أن الق�ضية الفل�سطينية
هي الق�ضية املركزية للأ ّمة؛ لأن امل�رشوع ال�صهيوين ي�شكل خطراً ،لي�س على ال�شعب
الفل�سطيني فح�سب ،بل على الأ ّمة ب�أ�رسها.
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