
" ، والجبهة" فتح وجهة نظر كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطE، ومنظمة الصاعقة، ومنظمة
التحرير الفلسطينية، في مسائل الجبهة الوطنية واJجلس الوطني

ومنظمة التحرير والعPقات بالحكومات العربية

" فتح" حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

" " ؟: فتح س ما هي صيغة الجبهة الوطنية التي تقترحها 
" الحرية الى عمان تحقيقـاً صحفيـاً حول ا7وضوعات التي تشتمل عليها هذه الوثيقة"    اجرى موفد مجلة 

" الحرية ان وجهة نظر حركة التحرير الوطني" في سلسلة من اللقاءات مع اSطراف ا7عنية. وقد اوضحت 
" " ابو" فتح عرضت في جلسة جماعية مع مسؤولي ا7نظمة كان ا7تحدث الرئيسي فيها السيد  الفلسطيني 

. وكذلك ـحصل بالـنسبة للجـبهة اـلشعبية الديمقراـطية لتـحرير فـلسطb وقد تولى اـلسيد نايف حواتمه" اياد
" اوضح" الذي  سؤول  الحـرية اـ7 ووصفت  سطيني.  الوطني الفـل وضوعة ا7جـلس  من ـم هة  وقف الجـب شرح ـم

" " " ، دون ان ـتشير الى من تولى عرض وـجهة ـنظر" ـمسؤول اول اـلصاعقة بانه  ـ7ندوبها وـجهة ـنظر منـظمة 
اللجنة التنفيذية 7نظمة التحرير الفلسطينية.

ان الحديث عن الجبهة الوطنية Sبد ان نتعرض فيه لذكر منظمة التحرير الفلسطينية. في رأيي، لو ان  ج:
ا7نظمة لم تخلق لكانت صيغة الجبهة الوطنية سهلة، حيث تتفق اSطراف اSساسية على برنامج سياسي
. ًvدنى من وجهات النظر، وبالتالي تتشكل الجبهة على طريقة الجبهة الفيتنامية مثSوعسكري يمثل الحد ا

 :ولكن يهيأ لنا ان منظمة التحرير، عندما خلقت، انما كانت تستهدف امرين

 ان تستقطب التململ الثوري الحقيقي وتميعه.اYول:
 ان تضع امام الوحدة الوطنية قالبـاً جامداً S يتخطى.والثاني:

" في هذا من زاوية" بدو ان ـهناك تناـقضـاً  ـفتح ـمعروف من هذه ا7نـظمة، ـمنذ ان ـنشأت. وقد ـي    وـموقف 
اننا نمثل في ا7نظمة اSن قوة رئيسية. اS ان تحليل واقع ا7نظمة قد يزيل هذا التناقض.

في كن  سية. وـل من ا7نـظمات الرئـي قرار  اؤها ـب سهvً الـغ كان  لى اـلشكل، ـل مة ـع لو اقـتصر ـموضوع ا7نـظ    
في ـطريق بة  وتان ـعسكريتان تمثvن عـق ما ـق شعبية، وـه رير اـل قوات التـح يراً  رير، واـخ اـ7وضوع ـجيش التـح

ازالة ا7نظمة او الغائها.
" فتح في ان تكون ا7نظمة كأي تنظيم فلسطيني، وتدخل ضمن الجبهة الوطنية كأي"    من هنا كان تفكير 

هذا رسمية، رفـضوا  شرعية اـل امر ا7نظـمة، باعتـبار انـهم يتمـسكون باـل قائمb عـلى  كن اـل آخر. وـل تنظـيم 
ً لشأنها، وذكروا موضوع الجيش وقوات التحرير. ا7بدأ، واعتبروا ان ذلك تحطيمـاً للمنظمة وتصغيرا

ها اوSً، ثم ية فـي    اـ7هم، ـنحن اSن امام واقع ـجامد، ارـتضيناه كمـحاولة للـقضاء ـعلى البيروقراـطية وا7كتـب
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تثوير جيش التحرير وتدعيم قوات التحرير لتصبح قوة مقاتلة ليست عبئـاً على العمل بقدر ما هي دفع له،
ً صالحـاً لجبهة وطنية كما يقول ميثاقها، تضم ا7نظمات واSفراد. واخيراً محاولة جعل ا7نظمة اطارا

في نظـرنا، وليـست الـصيغة هي الـصيغة ا7ثالـية  راضون بـهذه الـصيغة، ولـكن ليـست     ومرحلـيـاً نـحن 
يق ثل لتحـق جاد اـلصيغة اSـم في اـي ذلك  ساعد  ما  رير، كـل وقوات التـح رير  طور ـجيش التـح ما ـت ية. وكـل النهاـئ

الجبهة الوطنية.

ً لجبهة وطنية Y يلغي ان تكون س: ان هذا الحديث عن تطوير منظمة التحرير لتصبح اطارا
هناك صيغة للجبهة تقترحونها في الدورة الجديدة للمجلس الوطني.

هة  ج: صيغة الجـب هي  ستقبل  في اـ7 طور لـتصبح  فاح اـ7سلح ـيجب ان تـت يادة الـك صيغة ـق قد ان  ـنحن نعـت
الوطنية ا7نشودة. وذلك يعتمد على النقاط التي وردت في الجواب السابق. بمعنى ان يكون لهذه القيادة
هة الوطنـية هي الجـب يـاً  ستكون قـيادة الكـفاح ا7ـسلح عمـل هذا  الى  طور. وباSضافة  برنـامج سيـاسي مـت
قوى كل  التي يـجب ان تتمـثل فيـها  يـاً، فتـكون اللجـنة التنفيـذية  اما اSن، ومرحـل ساحة.  في اـل ا7طـروحة 

ا7قاومة، هي القيادة السياسية للكفاح ا7سلح.

ية س: استطاعت اJنـظمات اYهـل قد  ية ـيطرح ـموضوعـاً ـهامـاً ـف عن الجـبهة الوطـن ان اـلحديث 
( في(  EـستقلJا وجود  شرعية تمثـيل الـشعب الفلـسطيني، فلـماذا اYصرار عـلى  ان تـنتزع 

اJجلس الوطني؟
في الواقع ان ا7ستقلb في ا7جلس اقلية، خاصة اذا دخلت بعض القوى الوطنية للمجلس. ومن ا7ؤكد ج:

ان ا7ستقلS b يلعبون الدور اSساسي فيه.
هي ية  الذات، اذ ان ا7نـظمات الفداـئ طة ـب هذه النـق حول  ذية  مع اللجـنة التنفـي نا  كان خvـف سابق  وفي اـل    
التي تتحمل مسؤولية أي قرار سياسي يتخذ، وS يجوز ان تكون الجهة التي تتخذ القرارات، غير الجهة

التي تنفذها. واS كان الوضع كمن يقول سأقاتل الى آخر جندي عندك.

في اJجـلس لـهم س: اشخاص مـستقلون  من حـيث الحـجم والـصPحيات، ولـكن هـناك  هذا 
تؤثر عـلى اتجـاهات العـمل الفلـسطيني، وهـناك البـعض قد  مع بـعض اYنظـمة  ارتبـاطات 
ـتوجيه ـقدرة ـعـلى اـل ـكوا اـل في مؤســسات اJنـظـمة، دون ان يمتـل ـتولى ـمـسؤوليات  خر ـي Yا

السياسي الجماهيري.
فان عمـلـية التقـيـيم اـلـثوري ج: ولذلك  حتى اSن.  الى مرـحـلة اـلـشمول  لم ـتـصل  ان اـلـثــورة الفـلـسطينية 

التي في مـراحل الـثــورة  من خvل تـطوير ا7ـسيرة، وا7مـارسة العملـية   Sيمـكن ممـارستها ا S الـصحيح
نعيشها اSن.

داخل تأثير حقيـقي  انه لـيس لـها  هذه الشخـصيات، اS انـنا نـقول  ورغم معرفتـنا لبـعض  ذلك،  ومع     
مع قادرة عـلى التعـامل  صبح  كل اجـهزة ا7نظـمة بحـيث ـت طوير  من ـت وفي ا7رحـلة القـادمة Sبد  ا7جـلس. 

الجماهير، واS ليس هناك مبرر Sن نبقى فيها.
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يـتصل بـموضوع الجـبهة الوطـنية اـيضـاً ـموضوع استقPلها وقدرتها ـعلى الـحركة. ـفما  س:
هو اYسلوب الذي ترونه لتحرير حركة اJقاومة من تأثير اYنظمة العربية؟

نا الطـريق ج: في رأـي هو  يذه،  شعار وتنـف هذا اـل ارسة  سطيني ومـم مل الفـل عن الـع وصاية  رفع اـل شعار  ان 
الوحيد لحماية العمل الفلسطيني من تأثير اSنظمة العربية. وذلك يستتبع اهمية اللقاء بb القوى الرئيسية
ا7ستقلة عن أي نظام عربي. Sن في قوة هذه التنظيمات من خvل لقاءاتها التفسير العملي لهذا الشعار.
   ان انشاء ا7نظمات الصغيرة التابعة لهذا النظام او ذاك هو مدخل هذه اSنظمة نحو التأثير على حركة
ضت عـلى ما ـق ها، كـل ما بيـن هوي فـي قاء الجـب سية ا7ـستقلة، وتعـمق الـل قويت ا7نظـمات الرئـي ما  ا7قـاومة. وكـل

محاوSت التسلل عبر ا7نظمات الصغيرة.

شعار س: اسابيع  ـقد رفـعـتم ـقـبل  من اJنـظـمات اـلـصغيرة. ـل موقفكم  يأتي ـمـوضوع  ـهـنا 
تصفيتها، فلماذا توافقون اYن على دعمها؟

ها ج: شرحنا ـل التي  شعار تـصفيتها جـسديـاً، انـما تركـنا تـصفيتها للجـماهير  لم نـرفع  واقع انـنا  في اـل
خطــورة وجود مثل هذه ا7نظمات وتعددها في الساحة الفلسطينية. اذ ليس هناك مبرر عسكري او فكري
لوجودها. ونحن مستمرون في فضح أي محاولة Sنشاء تنظيمات جديدة، مع اSستمرار في فضح بعض
تبر اسلفنا تـع ما  ها ـك اومة، اذ اـن في جـسد ا7ـق غرة  تبر وجـودها ـث والتي يـع شبوهة،  صغيرة اـ7 مات اـل التنظـي

احدى ا7داخل للقوى ا7ضادة، للنيل من وحدة القوى اSساسية في الساحة الفلسطينية.

من اJعروف ان اJجلس الوطني الخامس اقترح صيغـاً لوحدة العمل الفلسطيني بينها س:
وحدة اYعPم ووحدة الجباية ووحدة العمل العسكري. بما تبررون فشل هذه الصياغة؟

" ج: استطاعت ان" داخل منظـمة التحـرير،  سؤولية  في تحـمل اـ7 تح  ـف التي عـاشتها  صيرة  فترة الـق في اـل
تحقق كثيراً من اSنجازات ا7تعلقة بالناحية اSعvمية وا7الية والعسكرية.

من اية  سابق. وتوحـيد الجـب في اـل سيق  تب التـن يه مـك كان عـل ما  دمة ـع صــورة متـق سلح  فاح اـ7 يادة الـك    فـق
الفلسطينيb عن طريق ضريبة التحرير وتنظيمها بحيث تشمل جميع الفلسطينيb، ادت الى زيادة الدخل

الشعبي للصندوق القومي.
مات، وباقي ا7نـظ رير  مة التـح في منـظ هاز اSعvم  يد ـبb ـج ناك تـنسيق ـج ية ـه ية اSعvـم سبة للناـح    وبالـن

" فتح بالذات، اذ انها منسجمة" كما هو مvحظ بالنسبة للبيانات الصحفية التي تصدر عن ا7نظمة، وعن 
وتسير في خط واحد. كذلك التطوير الذي حصل في منظمة التحرير.

دخول باقي ا7نـظمات ادمة سيوفر  فترة الـق قد انه في اـل لة، وـنحن نعـت عـاً لـيست اـلصــورة الكاـم    وهذه طـب
الفلسطينية في قيادة الكفاح ا7سلح عامvً مهمـاً في تصعيد عملية الدمج ا7توخى.

هل هناك خPفات فكرية برزت اثناء مفاوضات التنظيمات اJدعوة للمشاركة في اJجلس س:
الوطني؟

ما ج: ثل. وان  هوي اSـم قاء الجـب هو الـل يس  الوطني ومنظـمة التحـرير ـل في ا7جـلس  قاء  بان الـل نؤمن  حن  ـن
عرض في مباحثات بيننا وبb هذه ا7نظمات، وخاصة الجبهة الشعبية، لم يكن خvفـاً فكريـاً او سياسيـاً،
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لك، بل كان ـعبارة عن عرض وـجهات ـنظر او خvفـاً حول تنـفيذ اSستراتيجية الـعسكرية ـلهذه ا7نـظمة او ـت
هذه تم اS من خvل اـ7شاركة وتـحمل اـ7سؤولية في  ها S يـمكن ان ـي قد ان تحقيـق نة نعـت حول ـمواضيع معـي

ا7سيرة.
   وبما ان ا7جلس الوطني تتمثل فيه كافة ا7نظمات، فهو ا7كان الطبيعي 7ناقشة كل ما يعرض من افكار

واستراتيجيات للعمل الفلسطيني، واSتفاق عليها من خvل نتائج النقاش.
ولكن الجبهة الشعبية ذكرت علنـاً ان احدى نقاط الخvف تتعلق برفض اللجنة التنفيذية 7نظمة التحرير   

ا7وافقة على ضرب ا7صالح اSستعمارية والرجعية، لم يطرح شيء من هذا، وانما كان ا7طروح ان الجبهة
الشعبية تريد الدخول الى ا7جلس الوطني فقط، دون التزام بالدخول في اللجنة التنفيذية او قيادة الكفاح
ا7سلح، مشترطة ان يكون هناك بيان مشترك يتضمن ما يفيد ان للجبهة الحرية في تنفيذ استراتيجيتها

" له،" صيغة  ووضع اي  يان،  هذا الـب ثل  في ـم شاركة  ستعدون للـم نا ـم تح اـن ـف وكان رأي  ية الخـاصة.  القتاـل
فاح يادة الـك ذية وـق في اللجـنة التنفـي شاركة  ما اـ7 قط، واـن الوطني ـف في ا7جـلس  الدخول  كون  شرط ان S ـي

ا7سلح ايضـاً. وهذه هي النقطة التي يدور عليها الحوار حتى اSن.

ية، س: اسية وماـل شروطـاً سـي ذلك  ها  فرض علـي وقد  مة،  مؤتمر الـق تاج  ان منظـمة التحـرير ـن
ظل ـتصوركم Jنظـمة تحـرير جـديدة، وفي  ؤتمرات.  Jهذه ا عن  صدر  ما  كل  التزمت ـب بحـيث 

كيف ستتخلصون من هذا اYرتباط؟
" ج: " " ـفتح" . وـلقد فـطنت  ـفتح ان اكثر ـحركة انـتقدت الطرـيقة التي ـخرجت ـبها منـظمة التـحرير هي ـحركة 

" فتح ان تعمل جاهدة" الى هذه اللعبة منذ ان تم انشاء منظمة التحرير، واصبح من البديهي على حركة 
دخول وكان  هذه اللعـبة.  في ممـاسة  ريدون اSستمرار  الذين ـي فويت الفـرصة عـلى  هذه ا7ـسيرة لـت خvل 

" نا كسرنا من" ـفتح منـظمة التـحرير مشروطـاً بتـحرير ارادة ا7نـظمة من اـلوصاية العرـبية. وـنحن واـثقون اـن
شرعية نا اـل ية، وجعـل مة العرـب مؤتمرات الـق لق ـب ما يتـع كل  باط ـب طوق اSرـت مة،  داخل ا7نـظ في  نا  خvل مواقـف
ربط ها  من خvـل اريد  التي  رسمية  فاح اـ7سلح ـتستولي ـعلى اـلشرعية اـل من الـك سبناها  التي اكـت اـلشعبية 
التي قوى اSخرى  مع اـل  bعاون طوير ا7نظـمة، مـت في ـت جادون  حن  رسمي. وـن بالواقع العـربي اـل ا7نظـمة 

ستسهم معنا في انهاء اSرتباط الشكلي.
" من اSستقvلية،" كثيراً  يؤمن للمنـظمة  استطاع ان  جدي،  في منـظمة التـحرير، ـبشكل  تح  ـف    ان ـتحرك 

خvل هذه الفترة الوجيزة، كما هو ملموس على النطاق اSعvمي وا7الي والسياسي.

مة، خـاصة وان س: مؤتمرات الـق رفض حـضور  هذا Jنظـمة التحـرير  كم  يترتب ـعلى فهـم هل 
الدعوة الجديدة لهذه اJؤتمرات، ارتبطت ببحث موضوع العمل الفدائي بعد احداث لبنان؟

نحن نعارض اي محاولة لترسيم العمل الفدائي وربطه بالواقع العربي الرسمي، ولهذا فان اي صيغة  ج:
لهذا الترسيم سواء كانت من خvل مؤتمرات القمة او غيرها، مرفوضة.
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Eالجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسط

ما موقفكم من اJجلس الوطني؟  س:
ان مسألة الوحدة الوطنية هي احدى ا7همات ا7ركزية لكافة فصائل حركة ا7قاومة. وشرط موضوعي  ج:

الى ـمـوقف التي S ـتـستند  من اـلـصراعات الذاـتـية  شروط تـعـزيز ـحـركة ا7ـقـاومة ومـحـاولة تحرـيـرها  من 
التي تـسحب نفـسها بـوضوح عـلى مـوقع ومـواقف حـركة ومن التناقـضات العربـية  ايديولوجي وسيـاسي 

ا7قاومة.
في مـسألة الـوحدة بحـكم رؤيـاها    وتعـتبر الجبـهة الـشعبية الديمقراطـية انـها تتحـمل مـسؤولية خـاصة 
اSيديولوجية والسياسية 7ا يجري بداخل حركة ا7قاومة وداخل ا7نطقة العربية، وطبيعي ان يستهدف نضال
الجبهة الوصول الى صيغة للوحدة الوطنية اكثر تقدمـاً من كافة الصيغ ا7طروحة حتى اSن. ومن هنا فقد
كافئة العvقات، ية عرـيضة مـت هة وطـن يام جـب افة ا7نـظمات وـعلى الـجماهير ضرورة ـق هة ـعلى ـك ـطرحت الجـب
ادنى طا7ا ان حد  امج  ها ـعلى برـن في اSردن تلـتقي اطراـف اضلة  ية ا7ـن قوى الوطـن اومة واـل ـبb ـفصائل ا7ـق
امكانية اSلتقاء على ما هو ارقى من الحد اSدنى ليست قائمة بفعل التركيب الذاتي البرجوازي الصغير

لقيادات حركة ا7قاومة، وطبيعة اSرتباطات العربية.
   اS ان واقع حركة ا7قاومة لم يصل بعد الى مستوى اSجابة 7ثل هذه الصيغة ا7تقدمة للوحدة الوطنية.

   ومن هنا بات على يسار حركة ا7قاومة ان يتعامل مع الواقع القائم والنضال في نفس الوقت من اجل
ازية سم باSنتـه اسة تـت هاج سـي وضوعيـاً، انـت يـاً وـم ثل عمـل قائم يـم واقع اـل مع اـل امل  رفض التـع يره، اذ ان  تغـي
اليسارية، كما ان التعامل الصامت مع ما هو قائم يمثل انتهاج سياسة تتسم باSنتهازية اليمينية. وعلى
مع اخـضاعه لعملـية نقـدية قائم  هو  ما  مع  في مـسألة الـوحدة الوطنـية بالتعـامل  هذا تتـحدد سيـاستنا 

مستمرة علنـاً، في الشارع وامام الجماهير.
" فتح والصاعقة، اطارات منظمة التحرير الفلسطينية"    وفي هذه ا7سألة تطرح الفصائل اSخرى، خاصة 

كصيغة للعvقات بb الفصائل ا7قاومة، ويعتبر ا7جلس الوطني الفلسطيني الصيغة التشريعية ا7مكنة في
في ولذلك، فـقد طـرحت الجبـهة  الحـالة الراهـنة، كـما تعـتبر اللجـنة التنفيـذية للمنظـمة الـصيغة التنفيـذية. 

" " " الى مجـلس" الـصيغة للـوصول  هذه  ضرورات تـصحيح  خاص  فـتح والـصاعقة بـشكل  مع  مناقـشاتها 
"  :وطني بالفعل، واعتبرنا ان مشاركتنا مرهونة بعملية التصحيح ا7طروحة والتي تتناول بالتحديد"

اد كافة ا7نظمات ا7شبوهة وطنيـاً من ساحة العمل الفدائي. حيث توجد اكثر من منظمة برهنتإبع.1
من اومة  ركة ا7ـق زيق ـح لى تـم لت ـع ثــورة، وعـم قوى ـمضادة لـل في اـحشائها  ها تـحتوي  ارسة اـن با7ـم

الداخل.

ير ا7جلس من العناصر الرجعية وشلة ا7ليونيرية، اذ من ا7خجل ان تضع حركة ا7قاومة علىتطه.2
سطيني عـلى الوطني الفـل عن حـركة التـحرر  التي تخـلت  من الزعـامات  اكـتاف ا7ـقاتلb مجمـوعة 
مع الحـركة في ـق في ا7نطـقة  ثــورة اـ7ضادة  قوى اـل مع  واسهمت  اضية.  امـاً اـ7 شرين ـع تداد الـع اـم

الوطنية.

الى مجـلس يحـتوي مـندوبيتعز.3 يز مـواقع الفـصائل التقدمـية والوطنـية الـشريفة وتحـويل ا7جـلس 
ا7نظمات اSساسية ا7قاتلة بالدرجة اSولى.
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م.4 نةوفـي حول اللـج اصحاب رؤوس اSموال، لتـت من  رها  لى تطهـي مل ـع ذية، الـع نة التنفـي ا يـختص باللـج
في اـ7ـوقف اليمـيـني تأثيرات مـغـرقة  اية  في قـبـضة الـفـصائل ا7قاـتـلة، دون  الى اداة  التنفـيـذية 

الرجعي.

قدار ما   راهن، بـم واقع اـل ية الـتصحيح هذه، والتي تـمثل ـخطوة لvمام عن اـل قترب من عمـل قدار ما ـن  وبـم
وقف الجبـهة واحدة  ولو للحـظة  هذا  قادم، دون ان يعـني  من ا7ـشاركة باعـمال ا7جـلس اـل تـقترب الجبـهة 
الشعبية الديمقراطية لنضالها من اجل جبهة وطنية تمثل الصيغة اSكثر تقدمـاً وتقدمية من صيغ مؤسسات

منظمة التحرير.

الدوافع وراء: هي  الوطني الـخامس، فـما  في اJجـلس  س اJـعروف انـكم رفـضتم اYشتراك 
تغيير موقفكم؟

كافئة. وـعشية ا7ـجلسج: ية ا7ـت هة الوطـن اومة تتـمثل في الجـب   ان اـلصيغة اـلسليمة للعvقة ـبb ـفصائل ا7ـق
الوطني السابق طرحنا هذه الصيغة ا7رتبطة ببرنامج عمل مشترك، اS ان اصرار ا7نظمات اSخرى على
انه ـيـشكل اـلـصيغة الكاـمـلة ـلـحل ـمـشكلة اـلـوحدة الوطـنـية دفـعـنا ـلـرفض الوطني مـعـتبرة  صيغة ا7ـجـلس 

ا7شاركة.
قات بـb فـصائل ا7قـاومة، vكانت تجـربة ا7جـلس الـسابقة تـقدم لـوحة بائـسة للع هذا اوSً، وثانـيـاً لـقد     
Sموال، و Sواصحاب رؤوس ا اصر الرجعـية  عائلي والعـن حت هيمـنة اSقـطاع اـل ية ـت وجعـلت ا7ـجالس الوطـن
تميزها عن اي مجلس نواب رجعي في بلد عربي. ولذلك فقد طرحنا نزوSً عند اصرار ا7نظمات اSخرى
في ذلك الوقت ان يكون ا7جلس في اكثريته الساحقة من القوى ا7قاتلة، وفي اقليته الرمزية من العناصر
صائل اSخرى رفض الـف كن  لة. وـل صائل ا7قاـت ضة الـف في قـب وضع ا7جـلس  سلحة، ـل اومة اـ7 ية للمـق الvمنتـم

دفعنا لvصرار على موقف رفض ا7شاركة.
هة" الذي اـنشق عن الـجناح اليمـيني وشكل الجـب هة اـلشعبية  قد كان الـجناح الـيساري في الجـب ثـاً ـل    وثاـل

ية ـبطرح اSفق" اسية ا7نطـق رية والسـي ية حديث الـعهد في طرح مجـموعة الـقضايا الفـك اـلشعبية الديمقراـط
الوطني الجذري والتقدمي لحركة مقاومة ثورية.

   ودخول ا7جلس في ظل تلك اSوضاع كان سيؤدي بالضرورة الى طمس، او على اSقل، الى تمييع هذه
ا7وضوعات الثورية، مما يفرض على اليسار اSصرار على توفير كل ا7ناخ ا7وضوعي ا7طلوب لطرح هذه
ا7وضوعات في الشارع وامام الجماهير، والدخول الى ا7جلس في ظل ظروف التعايش بb يمb ويسار
الجبهة الشعبية كفيل بتعطيل هذه العملية الثورية. ومن هنا كان اSصرار لدى اليسار على العمل ا7ستقل
في الـشارع، اية قـيود لـطرح رؤيـته لكـافة قـضايا ا7قـاومة، وحـركة التـحرر الفلـسطيني والعـربي،  بدون 
وخوض حركة جدل واسعة تبرز الهوية اليسارية للنضال الفلسطيني، محليـاً وعربيـاً وعا7يـاً. وهذا ما دفع
الى مقاطعة ا7جلس لضرورة توضيح هذه ا7وضوعات اوSً، حتى يكون بمقدور اليسار ان يتعامل مع كافة
سطينية. وهـنا صفوف الجـماهير الفـل في  واضحة  هويته اـل تع ـب وهو متـم ية،  وحدة الوطـن صيغ ا7طـروحة لـل اـل
مة مـتسلحـاً نابر القاـئ افة اـ7 اومة من ـعلى ـك ورية لـحركة ا7ـق ـيصبح من مـهمات الـيسار طرح اـ7وضوعات الـث
ـبرؤيا واضحة، وبالـجماهير، 7ـمارسة دوره الديمقراطي في دفع باقي ـفصائل ـحركة ا7ـقاومة الى ـمواقف

اكثر تقدمـاً وجذرية تجاه كافة ا7عضvت التي تعاني منها حركة التحرر الوطني الفلسطيني.
ية العرـيضة بل ـتشكل ـخطوات عن الجـبهة الوطـن  ًvها تـمثل بدي نا ان S نـفهم من هذه اـ7شاركات اـن    وعلـي
اولية على هذا الطريق الذي على الجبهة الديمقراطية والجماهير الفلسطينية ان تناضل من اجل الوصول
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اليه.
   ومن هنا نفهم بعد ان اتضحت هوية يسار ا7قاومة 7اذا شاركنا في قيادة الكفاح ا7سلح، و7اذا نشارك

في ا7ؤسسات اSخرى التي S ترقى الى درجة الجبهة الوطنية.
قل لت بـث قد تمـث سابقة. ـف جالس اـل لى اـ7 عديvً ـع قد ادـخلت ـت خامس  الوطني اـل عـاً، ان تجـربة ا7جـلس     راـب
اساس لى  ها، ـع امل اSوثق مـع ناخ للتـع تح اـ7 توجه وـطني ـف ها ـب التي اـتسمت تجربـت لة  بارز للـفصائل ا7قاـت

الظروف الواقعية للعمل الفلسطيني.
من مهـمات    خامـسـاً، تبـقى نقـطة اخـيرة تتعـلق بسيـاسة اليـسار الـثوري تـجاه الـواقع ا7لـموس. اذ ان 
اليسار الوطنية، S ان يعلل الواقع فقط، بل ان يناضل من اجل تغييره وتحويله. وهذا يفرض على اليسار
في واضحة  اسية  هويته اSيديولوجـية والسـي ا ان  ية ا7مكـنة طا7 صيغ العvقات الوطـن مع  ثوري التعـامل  اـل
الشارع، وطا7ا انه يتـمتع ـباستقvله الـكامل في ا7ـمارسة الجماهـيرية. وهذا ما يـغيب ـباستمرار عن ذهن
دعاة اSنتهازية اليسارية، واSنتهازية اليمينية في وقت واحد، ا7صابb بحالة عسر هضم في فهم الواقع

واشكال التعامل معه.
ية    وـلعل من الـطرافة ان نvحظ ان دعاة اـمثال هذه اSتـجاهات يقـيمون اوثق العvقات مع تجـمعات طبـق
يه التـعامل مع منـظمات فة، في الوقت الذي يرـفضون ـف ية ومتخـل ية يميـن رأسمالية ورجـعية، ومع انـظمة عرـب

مقاتلة وطنية ا7وقف نظريـاً وممارسة.

س ما هو موقفكم من حضور مؤتمرات القمة؟:
ان موقف الجبهة يتحدد انطvقـاً من طبيعة برامج هذه ا7ؤتمرات، والتي اتسمت تاريخيـاً بخطوات الى ج:

( ضية( لى حـساب مجـموع الـق يو ـع يوـن عد حـزيران  ية، وـب الوطني العرـب حرر  لى حـساب حـركة الـت الــوراء، ـع
من التراـجعات سلة  داية سـل مؤتمر الـخرطوم ـب شكل  وقد  ثــورة اـ7ضادة.  قوى اـل ضد  الفـلسطينية والـنضال 

اSسرائيلي اSمبريالي.- على طريق الوصول الى تسوية للصراع العربي
شعبية. ومـنذ حـزيران حرب التحـرير اـل مع برنـامج  بديvً متناقـضـاً  مؤتمرات القـمة وبرامجـها     وتـشكل 

( يو( مؤتمرات ـتضع67 يوـن بل ا7طـلوب  شعبية،  حرب اـل عن طـريق اـل عد با7نطـقة  مؤتمرات تبـت يس ا7طـلوب   ـل
ا7نطقة على عتبة حرب الجماهير ا7سلحة الطويلة اSمد.

سيطرح عـلى بـساط البـحث مـسألة تطـويق العـمل الـفدائي، مؤتمر للقـمة  من الـواضح ان اي     كـما ان 
ومحاولة ربطه بافق العمل العربي الرسمي ومخططاته تجاه القضية الفلسطينية.

ها اية ـمحاوSت لتطويـق رفض  في  مة تـكمن  مؤتمرات الـق جاه  اومة ـت لى ـحركة ا7ـق سألة ا7ـطروحة ـع    ان اـ7
حرب عن طـريق برنـامج اـل الوطني العربـية والعا7ـية  مع حـركة التـحرر  قة  vاجل تعـزيز الع من  والنـضال 

الشعبية.

س ما هي القضايا التي ستطرحونها على اJجلس الوطني؟:
اومة فيج: اوضاع ـحركة ا7ـق لق ـب هة ـعلى ندوة ا7ـجلس الوطني مجـموعة الـقضايا التي تتـع  ستطرح الجـب

S ،حددة عة ـم من طبـي الوطني  مل  امج للـع سطينية، وبرـن من الـقضية الفـل ية  واقف العرـب نة، واـ7 لة الراـه ا7رـح
وطبيعي ان تـطرح كـافة الـوثائق ا7تعلـقة بـهذه حتى اSن.  حدود الـشعارات العـامة ا7طـروحة  يـقف عـند 
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داخل ا7جـلس، وتـكون الحـكم ما يـجري  كل  في  القـضايا عـلى ا7جـلس والجـماهير، فتـشترك الجـماهير 
الحقيقي على كل موقف مطروح.

منظمة الصاعقة

   سنحاول في هذه الدورة للمجلس الوطني تطوير ا7جلس بحيث يبدو في صــورة افضل. وذلك من خvل
سطيني، وحدة العـمل الفـل من خvل مناقـشة قـضايا  ثم  من قـبل،  به  لم تـشارك  التي  ادخال التنظيـمات 

وتطوير العمل العسكري، وتحديد مجموعة العvقات بb حركة ا7قاومة واSنظمة العربية.
   ولكن الشيء اSهم من وجهة نظرنا، هو حل التناقض القائم بb واقع منظمة التحرير الكvسيكي، الذي
ً افرزته لقاءات اSنظمة العربية الرسمية في مؤتمرات القمة، وبb مضمون هذه ا7نظمة، الذي تشكل اخيرا
من مجموعة القوى ا7قاتلة. وفي رأينا ان ا7نظمة لم تصبح منظمة ثورية، اS اذا حصل تطابق بb شكل

ا7نظمة السياسي، وممارسات هذه ا7نظمة على صعيد قواعدها.
س ما هي اقتراحاتكم العملية للخروج من هذا الوضع للمنظمة؟:
 Sبد اوSً من ان تضم ا7نظمة جميع القوى ا7قاتلة الرئيسية، وSبد ثانيـاً من ان يكون هناك فهم مشتركج:

من الوصول الى برنامج عمل يحدد مجموعة السياسات لدور منظمة التحرير في هذه ا7رحلة، وSبد ثالثـاً 
التي ستطرحها وتمارسها القوى الفلسطينية.

داخل منظـمة التحـرير؟: عن طـريق اللـقاء  هداف  Yهذه ا الى  هل يمـكن الـوصول  س ولـكن 
اطاراً ـواقف ام  Jهذه اـ الى  ـلدعوة  ً ـل ـنبرا في منظــمة التحــرير ـم ترون  هل  اخر  ـنى  بمـع

لتحقيقها؟
 في هذه ا7رحلة نعتبر ان منظمة التحرير هي اSطار الصالح للقاء فصائل حركة ا7قاومة.ج:

ضـاً ان وضوح اـي نرى ـب نا  وحدة الـعضوية، ولكـن يق اـل لى تحـق قادرة ـع ير  وضوح ان ا7نظـمة ـغ نرى ـب نا     اـن
ً او اطاراً، يستوي في نظرنا، ما الظروف الذاتية S تسمح بذلك. ولهذا فان اعتبار منظمة التحرير، منبرا

دمنا في موقف مدرك لطبيعة ا7نظمة، و7ا نريده منها في هذه الفترة.

الوطني واـحـتواءه ـلـقوى ـغـير مقاـتـلة، واحـيـانـاً معـطـلة: ترون ان ترـكـيب اJـجـلس  هل  س 
يساعد على تحقيق اYهداف اJرجوة من اللقاء داخل منظمة التحرير؟

الوطنيج: كوين ا7جـلس  ند ـت سطيني. وـع مزق الفـل واقع الـت من  الوطني  الى ا7جـلس  ستقلون  جاء اـ7 قد   ـل
الخامس سمح عدم اتفاق ا7نظمات على دخول ا7ستقلb اليه.

 :ورغم ذلك فقد كان من شروطنا في ا7جلس السابق ان تتوفر في ا7ستقلb صفتان

 :اSولى كفاءات علمية قادرة على الخدمة، وS يشوب تاريها الوطني شائبة.

.bوا7شبوه bنفتح ا7جال امام الرجعي S حتى ،bوالثانية اتفاق جماعي حول اسماء ا7ستقل: 
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هذا امام  دية،  فة ـج لم ـتسمح بوـق آنذاك  عة العvقة ـبb ا7نـظمات  كن طبـي قق، وـل قد تـح ذلك  قول ان     وS ـن
ا7وضوع.

مة 7نظـمة التحـرير، صــورة القدـي هم اـل ستقلb افرزـت هؤSء اـ7 وهو ان  تذكره،  من  اخر Sبد  امل     وهـناك ـع
بحيث استطاعوا ان يقيموا عvقات مع اSوضاع العربية، وما لم تتفق ا7نظمات فيما بينها فسيبقى هناك

مجال لتسلل العناصر الرجعية، الى داخل العمل الفلسطيني.

س لقد اوصى اJجلس الوطني السابق بالعمل على تحقيق وحدة في نطاق اYعPم واJالية:
والعمل العسكري، فهل انتم راضون عن النتائج التي تم التوصل اليها؟

 النتائج التي توصلنا اليها لم تكن مرضية، وذلك يعود الى افتقاد وحدة تصور عند اSطراف ا7شتركةج:
في اللجنة التنفيذية، للصيغة ا7طلوبة لوحدة اي من ا7ؤسسات ا7ذكــورة.

امام التقدم على طريق وحدة كبيراً   ًvزالت تقف حائS ضافة الى هذا، فان هناك عصبية تنظيميةSوبا   
لدى ا7نظـمات عل  رسمي، يخـلق رد ـف اطار ا7نظـمة اـل خارج  لة  قاء ـفصائل مقاـت فان ـب كذلك  الدوائر.  هذه 

اSخرى، يدفعها للمحافظة على بقاءها الذاتي.
لة التي يعـيشها الـعمل عة ا7رـح ها لطبـي كل هذا، هو انه S ـتوجد صيغة مـتفق علـي كن اـلسبب اSـعمق ـل    وـل

الفلسطيني.

س ان العصبية التنظيمية، ومحاولة تخطيها، تفترض معالجة موضوع اJنظمات الصغيرة:
التي تنشأ بE الفترة واYخرى Yهداف معروفة. فما هو موقفكم من هذه القضية؟

ومنج: ية،  ومات عرـب تداد لحـك هي اـم تبرز اSن،  التي  صغيرة وخـاصة  هذه ا7نظـمات اـل واضح ان  من اـل  
لك ها S تمـت ناس ـكيف اـن اSـفضل ان S نواجه هذه ا7نـظمات بالقوة. ان اSسلوب اSـفضل هو ان ـنشرح لـل

مبــرراً للوجود فتموت من تلقاء نفسها.
   اما ا7نظمات الصغيرة القديمة فان اعطائها صفة شرعية، يحمل خطر تكريسها. وكان توجهنا السابق

الغاء مبرر وجودها موضوعيـاً دون اللجوء الى العنف، ربما عن طريق البحث عن صيغة لدمجها.
S حتى الى قـيادة الكـفاح ا7ـسلح  ادخال ا7نظـمات الـصغيرة  اسجل انـنا تحفظـنا عـلى     وهـنا اود ان 

تتعمق التناقضات.

في: دعوة للمـشاركة  Jخرى اYنظـمات اJمع ا التي تـركز حولـها الـحوار  هي النـقاط  ما  س 
اJجلس الوطني؟

 الحوار محصور عمليـاً مع الجبهة الشعبية ومع الجبهة الديمقراطية.ج:
وكانت تـصر عـلى انـها ا7نظـمة    وبالنـسبة للجبـهة الـشعبية طـرحت اثـناء اSجتمـاعات قـضية التمثـيل، 

الثانية، وتريد مقاعدها في ا7جلس على هذا اSساس. كما طرحت قضية ضرب ا7صالح اSستعمارية.
نا بان    وفي اـلحوار لم ـيكن ـهناك ـتعارض ـمبدئي مع ـموضوع ضرب اـ7صالح اSستعمارية، وـلكن قناعـت
يل دور يل دومـاً لتمـث هة تـم هذه اـلصيغة حتى S ـتشترك في ا7ـجلس الوطني. فالجـب ها ـب هة ـتطرح موقـف الجـب
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ا7عارضة في حركة ا7قاومة.
   اما بالنسبة للجبهة الديمقراطية فهي موافقة مبدئيـاً على ا7شاركة، ولها فهمها الخاص لطبيعة ا7جلس

الوطني ومنظمة التحرير، وهو فهم S نختلف معها حوله.

تدخل الحكـومات: عن  حديثكم  ضوء  ضوء فهمـكم لنـشأة منـظة التحـرير، وعـلى  س عـلى 
هذه دعوة  من  موقفكم  هو  ما  صغيرة،  عن طـريق اJنظـمات اـل سطيني  العربـية بالعـمل الفـل

الحكومات Jشاركة العمل الفدائي في مؤتمرات القمة؟
 في رأينا ان مؤتمر القمة ا7دعو له حاليـاً له هدف اساسي هو احتواء العمل الفدائي، من خvل دعواتج:

هذه ذلك عليـها. وSن  وتدرك خـطر  بدأت الحكـومات تـشعر بنـمو حـركة ا7قـاومة،  التنـسيق والتـعاون. لـقد 
اSنظمة غير قادرة على مجابهة العمل الفدائي مجابهة مباشرة، فهي تفتش عن مخرج لها، وهي ترى ان
هذا طار الـرسمي للعـمل العـربي، يـشكل  Sالى ا وضمه  مؤتمرات القـمة  الى  الـوصول بالعـمل الـفدائي 
ا7خرج. وفي هذه الحالة، فان العمل الفدائي يفتقد مبرر وجوده. ولذلك نحن نرفض ان يتدخل مؤتمر القمة

في العمل الفدائي.

س واذا اختلفتم مع حلفائكم في اللجنة التنفيذية حول موضوع مؤتمر القمة؟:
ان التناقض القائم بb شكل ا7نظة ومضمونها، قد يسمح بدخول مؤتمرات القمة. نحن كمنظمة نرفض ج:

مبدأ مؤتمر القمة من اSساس، ومستعدون Sعvن ذلك على الجماهير في حينه.

 -منظمة التحرير الفلسطينية اللجنة التنفيذية

س ما هو تقييمكم Jا انجزته منظمة التحرير في اJرحلة السابقة؟:
 بعيداً عن السلبيات، ثم من ناحية الكم تجميع للطاقات. اما من ناحية النوع فvزلنا في البداية، والنموج:

يحتاج الى التخلص من كافة مواقف التوتر.
   لقد تم في ا7رحلة السابقة انشاء قوى انضباط الكفاح ا7سلح التي يسهل مهمتها كافة ا7شتركb بها،
وقد اوجدت هذه العملية نوعـاً من بداية الطريق لضبط مسلكية العمل الفدائي خارج النطاق القتالي. كذلك

تم ضبط موضوع البvغات العسكرية، وطريقة نشرها وتدقيقها.
هذه الـقـيادة اSن دور اـنـجاز ـكـافة هو اـنـشاء ـقـيادة الـكـفاح اـ7ـسلح، وتـعـيش  هم  Sوـلـكن اـ7ـوضوع ا   

متطلباتها، لتنتقل من التنسيق البسيط القائم، الى اSشراف التخطيطي للعمل العسكري.
   وا7وضوع كله يحتاج الى فترة زمنية، اذ ان التحول من فترة القوى ا7نفصلة، الى فترة القوى ا7لتقية

بشكل جدي، يحتاج موضوعيـاً الى الوقت الكافي.
رقة شاكل ا7تـف من اـ7 عدداً  يـاً  تواجه يوـم سطينية  ثــورة الفـل جب ان S نـنسى ان اـل يم ـي وفي محـاولة التقـي    
قاء بات الـل يق متطـل سيرة وتحـق سرعة اـ7 لى  يؤثر ـع وهذا  الوقت.  من  كبيراً   ً جزءا ها  التي ـتضطر Sن تعطـي
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.bبد وان ينتهي بوحدة ا7قاتلS الحقيقي، الذي

في اللـجـنة: وجود اJنـظـمات الفداـئـية  مع ـحـجم  هذه اJـنـجزات تتـنـاسب  هل تـعـتبر ان  س 
التنفيذية؟

ماج: سطينية، خصـوصـاً  ثــورة الفـل شه اـل الذي تعـي طبيعي  وضع غـير اـل زاوية اـل من   اذا نظـرنا للمـوضوع 
لق وما يتـع ربي،  واقع الـع مع اـل تداخل  سطيني اـ7 واقع الـف في اـل وجودة  عارض اSرادات اـ7 عدد وـت صل بـت يـت
ها قل فـي التي انـت ية  فترة الزمـن ثــورة، وـقصر اـل قوى اـ7ضادة لـل ها اـل التي تملـك عددة  فوذ ا7ـت اماكن الـن كذلك ـب
العمل الفلسطيني، من مرحلة القوى ا7نفصلة الى مرحلة اللقاء ضمن اطار منظمة التحرير، اذا اخذنا كل
ذلك بعb اSعتبار، نستطيع ان نرى بوضوح السلبيات الكثيرة ا7وجودة، وبالتالي فان ما تم من انجازات

مقارنـاً بهذا الواقع يعتبر خطوة كبيرة الى اSمام.

س في اطار الـلقاء داخل منـظمة التـحرير، ما هو ـتصوركم ـلحق التنظـيمات في اYستقPل:
السياسي؟

 اللقاء الذي تم حول منظمة التحرير ملتزم با7يثاق الوطني وبمقــررات ا7ؤتمر السابق للمجلس الوطني.ج:
في هو منطـلق مـواقف ا7نظـمات. خـاصة وان التنظيـمات العامـلة  هذا اSساس  ومن ا7ـفروض ان يـكون 

ا7نظمة قد اشتركت في تعديل ا7يثاق واقراره، ولم تتحفظ تجاهه باي شيء.
رنا ثاق هو ـمحور الـعمل الفـلسطيني. واذا اعتـب بة ـعلى ذلك ان ـيكون هذا ا7ـي ية ا7ترـت    ان النتـيجة الطبيـع
ان اللقاء الذي تم في منظمة التحرير، في اضعف صــوره، هو لقاء جبهوي فمن خصائص اللقاء الجبهوي

ان تلتزم اSطراف ا7شتركة با7يثاق الذي تضعه لنفسها.

طرف ان: داخل اللجـنة التنفيـذية، فـهل يـحق Yي  في اJـواقف العملـية  س اذا حـصل خPف 
يرفض اJوقف علنيـاً؟

الوطني وبالنـظام اSسـاسي،ج: وفي اللجـنة التنفيـذية مرتـبط با7يـثاق  الوطني  في ا7جـلس  الدخول   ان 
ظام اSسـاسي 7نـظمة التـحرير، ان اللـجنة ذلك اـلنص في الـن رتب ـعلى  وقد ـت الوطني.  قــررات ا7ـجلس  وبـم
ؤخذ قرارات ـت ظام اSسـاسي عـلى ان اـل نص الـن الوطني. كـما  امام ا7جـلس  ذية مـسؤولة تـضامنيـاً  التنفـي

باSغلبية. وهذا يعني التزام اSقلية برأي اSغلبية.

س هل يعني هذا عدم تصور وجود معارضة في اJجلس الوطني؟:
ثاقج: قــررات ا7جـلس وا7ـي مع ـم عارض  ية، حـيث S تـت واقف الجزـئ في اـ7 ارضة  كون هـناك مـع كن ان ـت  يـم

الوطني.

س اذا طلبت اJعارضة بناء على مواقفها عدم اYشتراك في اللجنة التنفيذية، فهل توافقون:
على ذلك؟
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 لكل منظمة الحق في تقرير مواقفها.ج:

س هل تعتبرون منظمة التحرير، بشكلها الجديد، ممثلة للعمل الفدائي الفلسطيني؟:
هي ممـثـلة لـلـثــورة الفـلـسطينية، وممـثـلة باـلـتالي لـلـشعب الفـلـسطيني. خـصـوصـاً واـنـها ـتـضم ممـثـليج:  

ا7نظمات الفدائية، وممثلي اSتحادات النقابية، كاتحاد العمال والطvب وا7رأة.

اريخ اـلسابق ـلهذه: الى الـت بالنظر  ية،  مع الحـكومات العرـب من العPقات  موقفكم  هو  ما  س 
العPقة التي كانت عPقة تبعية واضحة؟

سطينيةج: في منظـمة التحـرير ان حـرية اSرادة الفـل باه  سترعي اSنـت جب ان ـي الذي ـي شيء الجـديد   ان اـل
اصبحت مجسدة في ا7نظمة، بالرغم من بعض القيود التي تواجهها بb فترة واخرى.

س كيف يمكن الوصول الى هذه اYرادة في ظل اYرتباط اJالي للحكومات العربية؟:
رسمي. فالقـضية ج: الي العـربي اـل الدعم ا7 من  كبير  صيب  ها ـن كون ـل سطينية ان ـي ثــورة الفـل حق اـل من 

ية اـساسية. وS اعـتقد ان ها ـقضية عرـب الفـلسطينية ـغير مـحصــورة ضمن اSطار الفـلسطيني اSقلـيمي، Sـن
هنالك من يفكر بان يكون للدعم ا7الي الرسمي 7نظمة التحرير قيوداً تمارس على طريقة تفكير وعمل هذه

ا7نظمة.
ها الدعم اشر مع الـجماهير الفـلسطينية تتـلقى مـن ثــورة الفـلسطينية اـتصال مـب كون لـل    ومع هذا Sبد ان ـي

ا7الي وغير ا7الي، Sن معركة التحرير هي اساسها مصلحة ومشاركة الجماهير.
   هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا S نعتقد بان ا�لزام السابق 7نظمة التحرير بسياسة مؤتمرات القمة
كان بسبب العvقة ا7الية، إنما كان هذا ا�لزام قائمـاً بسبب نوعية ا�رادة الفلسطينية التي كانت موجودة
خر، بمحـصلة الـواقع العـربي، تـجاه العـمل هي نفـسها، لـسبب أو � والتي ألـزمت  في منظـمة التحـرير، 
الفلسطيني. وفي الوضع الحالي أصبحت منظمة التحرير تضم قوى الثــورة الفلسطينية التي انطلقت في

ا�ساس انطvقـاً ذاتيـاً غير ملتزم بأي إرادة، إS إرادة الشعب الفلسطيني.
في مـحـصلة اـ7ـوقف اـلـرسمي ـتـجاه اـلـثــورة بدأت تـظـهر  ومن ـحـسن اـلـحظ ان ـهـناك تغـيـيرات مماـثـلة    
الفلسطينية. ونأمل ان يتطور هذا ا7وقف، لتصبح النظرة إلى الثــورة الفلسطينية نظرة ا7شاركة الثورية،

وليس الوصاية الرسمية.

س ماذا سيكون موقفكم من الدعوة لعقد مؤتمر القمة؟:
 هذا ا7وضوع يبحث في حينه، وعلى ضوء جدول ا�عمال ا7قترح، وحسب مصلحة الثــورة.ج:
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