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تقـديم :

في قراءتنا لوثائق المؤتمرات الوطنية للجبهة  ...منذ المؤتمر األول عام 8661

حتى المؤتمر السابع ديسمبر عام  ، 2183تتجلى أهمية استرجاع وقراءة تلك الوثائق

للتأكيد على مبادئ الجبهة من جديد كمرتكزات أساسية تؤكد لنا أن الطريق تبدأ من

بأن شرطاً أساسياً من شروط النجاح هو الرؤية الواضحة لألمور ،والرؤية
فهمنا "َّ ..
الواضحة للعدو  ،والرؤية الواضحة لقوى الثورة  ،وعلى ضوء هذه الرؤية تتحدد

إستراتيجية المعركة ،وبدونها يكون العمل الوطني مرتجالً  ،وأن جدية التصدي

للتحالف االمبريالي مقياس لجدية التصدي للكيان الصهيوني."..

واننا إذ نجدد إيماننا ووعينا العميق بهذه الرؤية نؤكد أيضاً -وبالرغم من كل مر اررة

اللحظة الراهنة -أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين  ،هـ ا الحـزب الـ ي ترعـرف فـي
أوساط الجماهير الشعبية وضم في صفوفه الكثيرين من خيرة أبنائها وطالئعها ،كان
ومــا زال خيــر معبــر عــن طموحاتهــا وأهــدافها عبــر تضــحياته ومعاناتــه فــي مســيرته

الطويلــة التــي خــاض المناضــلون تحــت رايتــه –ومــا زالـوا -دون فتــور وال كلــل جميــع
المعـار الوطنيـة التــي قـام وســيقوم بهـا أبنـاء شــعبنا فـي ســبيل حـريتهم واســتقاللهم
وكرامتهم وخبزهم .

رفاق وأصدقاء الحكيــم وأبـو علـي مصـطفى وأحمـد سـعدات وغسـان كنفـاني وكـل

شـهداء وأســرم ومناضــلي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية والعربيــة  ...فري حكايررا الثررورة

قصررة ملحمررة وطنيررة اسررمها الجبهررة السررعبية لتحريررر فلسررطين  ..تابعوهررا مررع أبنررائكم
ّ
وأحفررادكم  ..حكايررة لمسرريرة سررنديانة مررا ازلررت علررى قيررد حيرراة القضررية والنضررال الرروطني
والقومي واألممي ،رافضة لعصر االنحطاط الرسمي الفلسرطيني والعربري والعرالمي فري

ه ر ررذه المرحل ر ررة  ..وبإصر ر ررارها العني ر ررد عب ر ررر أبنائه ر ررا م ر ررن الرف ر رراق والرفيق ر ررات واألص ر رردقاء
والمناصر ر ررين ،تسر ررهم بررردورها الطليعر رري الثر رروري فر رري مسر رريرة النضر ررال التحر رررري الر رروطني
والقومي في إطاره األممي واإلنساني.
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اقرؤوها في وجوه وعيون الفقراء ،وعلى جبرين المستضرعفين وثيرال الالجئرين فري

المخيم  ..وفي عقول وقلول كوادر وقواعرد الجبهرة المتمسركين بروعي بهويتهرا  ...فكر اًر
ماركسياً ومنهجاً علمياً وعلمانياً تقدمياً واستراكياً ال يعرف لرون الحيراد  ...منحرازة دومرا

لمررن هررم "تحررت" كانحيرراز نرراجي لفق رراء األره وملحهررا  ..تررتقن كررل لهجررات الجمرراهير
المسحوقه وتناضرل مرن أجرل تحررهرا وانعتاقهرا وثورتهرا المسرتعلة حترى االنتصرار رغرم

كل رياح اليمين بكل ألوانه وأسكاله .

إن الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين  ،ومنـــ تأسيســـها فـــي الحـــادي عشـــر مـــن
َّ

ديســمبر 76/قــد ربطــت صــيرورة النضــال الــوطني بمســتقبل النضــال القــومي التقــدمي

للحركــة الثوريــة علــى المســتويين العربــي واألممــي  ،إيمانــاً باالفكــار الوطنيــة والقوميــة
واألمميـــة التوحيديـــة  ،التـــي ضـــحى فـــي ســـبيلها آالف الشـــهداء والجرحـــى والمعتقلـــين
والمناضـلين مـن رفاقنــا عبـر مســيرتهم الثوريـة التــي تواصـلت مــع انطالقـة الجبهــة ....

وهــاهم أبنــاء الجبهــة مــن الرفــاق واألنصــار واألصــدقاء  ..يؤكــدون اليــوم لكــل الشــهداء

اللــ ين قضــوا  ،وفــائهم وعهــدهم والتــزامهم الثــوري بالمبــاد واألهــداف العظيمــة التــي
انطلقت الجبهة في مسيرة النضال من أجل تحقيقها .

إن الجبهــة الشــعبية بمــا تمثلــه فــي اللحظــة الراهنــة والمســتقبل  ،وبمــا تمتلكــه مــن

مساحة كبيرة في قلوب وعقول و اكرة شعبنا  ،ستظل قويـة بوطنيـة أعضـائها وانتمـائهم

ألُمتهم العربيـة واخالصـهم والتـزامهم بقضـايا شـعبهم  ،وسـتظل أيضـا  ،قويـة باسـتنادها
إلى هويتها الفكرية اليسارية ببعديها القومي واإلنساني  ،والى تطلعها وسـعيها الـدؤوب

لبناء حزب متين وموحد الصفوف على مسـاحة الـوطن كلـه ،كمـا علـى مسـاحة المنـافي

والشــتات ...هــ ا الحــزب الــ ي نمــا وكبــر عبــر النضــال والتضــحيات حتــى أصــبح اليــوم
منظمة وطنية عزيزة الجانب  ،موفورة االحتـرام  ،وسـيتعزز فـي المسـتقبل أيضـا  ،كـأداة
فعالـة لهـا وزنهــا وشـأنها فـي نضــالنا الـوطني التحـرري الــديمقراطي  ،مسـتندا إلـى تأييــد
1

الجمــاهير الشــعبية فــي كــل الظــروف ،وفــي كــل األوقــات ،فــي المســيرة النضــالية لشــعبنا

العربي الفلسطيني من أجل الحرية والديمقراطية واالنعتاق من كل أشـكال الظلـم الـوطني
والطبقي في آن واحد  ،بمـا يـدفعنا  ،وبـاعتزاز وفخـر كبيـرين أن نقـول بثقـة إن الجبهـة

الشــعبية لتحريــر فلســطين موضــع االحت ـرام واإلعجــاب واألمــل لــدم عش ـرات ا الف مــن

المناضلين التقدميين الديمقراطيين في بالدنا وفي كل بلداننا العربية .

فقرد سركلت الجبهرة السرعبية ارفرداً نوعيراً متمير اًز فري مسريرة الكفراح التحررري الرروطني

والرديمقراطي الفلسررطيني ،إلرى جانررل دورهررا فرري الحفرراظ علررى وحرردة الصررف الفلسررطيني
وحماية الوحدة الوطنية وتعردديتها ،وذلرك فري مختلرف المنعطفرات التري مررت بهرا حركرة

المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير ،لكن القيادة اليمينية المتنفذة في م.ت.ف لم تكن
معنيررة فرري الحفرراظ عل ررى حمايررة الوحرردة الوطنيررة بمض ررمونها الررديمقراطي الحقيقرري م ررع
التمسك بالثوابت الوطنية وذلرك بسربل تقرديمها لمصرالحها األنانيرة مرن ناحيرة وانسرياقها

التراجعي لضغوطات النظام العربي والدولية من ناحية ثانية  ،األمر الذي اركرم عوامرل

الهبر رروط السياسر رري 1المتر رردرب صر ررول القبر ررول بالسر ررروط األمريكير ررة الصر ررهيونية الرجعير ررة
1

يمكن متابعة البدايات العلنية األولى لعملية الهبوط السياسي لقيادة م.ت.ف بعد الدورة ( )21للمجلس الوطني الفلسطيني –
القاهرة  ، 2761/7/2حيث نالحظ التراجع عن بعض نقاط برنامج النقاط العشر التي أقرها المجلس الوطني في تل الدورة،

حيث وافق المجلس على مضمون رسالة ياسر عرفات إلى المستشار النمساوي كرايسكي التي تتضمن " إن منظمة التحرير

الفلسطينية على استعداد لعقد معاهدة عدم اعتداء مع إسرائيل" .وهنا أصبح الكالم صريحاً ومكشوفاً عن ضرورة السير

بحثاً عن (حل سياسي) مع إسرائيل ،ثم استمر الهبوط في الدورة ( )26للمجلس– عمان  /11تشرين الثاني  ،2791وكانت

أهم ق ارراته  :السير سياسياً ودبلوماسياً على إستراتيجية تعتمد على جميع ق اررات األمم المتحدة المتعلقة بالقضية
الفلسطينية ،ومن ثم بداية نهج التسوية ،ففي  ،شهر تشرين األول  2791 /أرسلت قيادة م.ت.ف وفداً لزيارة القاهرة بعد

خمسة أعوام من انقطاف العالقات العربية بسبب اتفاقات كامب ديفيد .وفي  2791/2/29دعا عرفات إلجراء محادثات مع

دولة العدو الصهيوني  ،وأعاد محاولته في  2791/1/11بالتأكيد عالنية على رغبته في "التفاوض مع إسرائيل وجها

لوجه .الدورة ( )29للمجلس – الجزائر  ،2796/1/12أصدر المجلس بيانان "يؤيد عقد المؤتمر الدولي في إطار األمم
المتحدة وتحت إشرافها" .وفي ه ه الفترة كانت قيادة عرفات قد فتحت عدة قنوات اتصال بالعدو الصهيوني منها قنوات كل
من محمود عباس (أبو مازن) وسعيد كمال ،وبسام أبو شريف ،ونبيل الرمالوي ،ومجموعة من رجال األعمال

الفلسطينيين .الدورة ( )27للمجلس– الجزائر ( 2799/22/21دورة االنتفاضة) :كان قرار إعالن قيام الدولة ابرز القرارات،
وتضمن الفقرة الهامة التالية " :كما تعلن (دولة فلسطين) في ه ا المجال أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية واإلقليمية
بالطرق السلمية وفقاً لميثاق األمم المتحدة وق ارراتها وانها ترفض التهديد بالقوة او العنف أو اإلرهاب أو باستعمالها ضد
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للتسوية ،وبخاصة بعد الخروب من لبنان في أيلول  8612وتستتها في المنافي ،وانفرراد
القوى اليمينية الفاسية اللبنانية المدعومة مرن جريا االحرتالل اإلسررائيلي برالهجوم علرى

مخيم ررات الالجئ ررين الفلس ررطينيين ف رري بي ررروت ،ومحاصر ررة مخيم رري ص ررب ار وس رراتيال ي رروم
/87سبتمبر  8612حيث ارتكبت أبسع الجرائم والمجازر الرهيبة التي راح ضرحيتها مرا
يزيد عن ألف سهيد من السبال والرجال والنساء واألطفال .

وعلى إثر هذه األحداث إلى جانرل عوامرل أخررى تفجرر الصرراع فري داخرل حركرة

فررتو وانسررقاقها  ،ومررن ثررم تأسرري

حركررة فررتو االنتفاضررة فرري حزيرران ، 8613حيررث تررال

ذلررك تررأجص الص رراع الفلسررطيني الفلسررطيني فرري مخيمررات لبنرران واستسررهاد المئررات مررن
الفلسر ررطينيين بسر رربل تلر ررك األحر ررداث التر رري اسر ررتمرت بهر ررذه الدرجر ررة أو تلر ررك حتر ررى ير رروم

/86ديسررمبر 8613بخررروب ياسررر عرفررات م ررة ثانيررة مررن لبنرران بحمايررة الق روات البحريررة
الفرنسررية متوجهراً إلررى مصررر برردال مررن مقررر المنظمررة فرري تررون  ،واجتماعرره مررع الررئي
حس ررني مب ررارك متح رردياً قر ر اررات المجلر ر
مقاطعة النظام المصري وهو ما عك

ال رروطني الت رري كان ررت حت ررى ذل ررك الوق ررت تق رررر

ميله السياسي المبكرر للتسروية وحردد طرابع هرذا

الميررل ومضررمونه ،وكرران ذلررك بدايررة التمررزق الحقيقرري لوحرردة م.ت.ف  ،الترري تعرضررت

للمزيررد مررن الهبرروط والت ارجررع السياسرري إلررى جانررل الت ارجررع الحرراد فرري النضررال المسررلو
سالمة أراضيها واستقاللها السياسي وسالمة أراضي أي دولة أخرم" .وفي ضوء ل

قام ياسر عرفات بتوظيف كل

التطورات في اتجاه التسوية ،وراح يسابق الزمن ليسرف في عقد تسوية مع دولة العدو خشية بروز قيادة فلسطينية بديلة،

مستفيداً من قرار ف االرتباط ال ي أعلنه المل حسين .راح يجري اتصاالت سرية باإلدارة األمريكية عن طريق (وليام

كوانت) و (استيفن كوهن) ،معلناً استعداده للقبول بالشروط األمريكية ،بما في ل االستعداد للتفاوض مع (إسرائيل) على
أساس قراري مجلس األمن  111و  119والتعهد بالعيش بسالم مع (إسرائيل) في حدود األرض المحتلة عام ، 2776

وادانة العنف واإلرهاب وعدم ممارسته .وفي  21كانون األول  /ديسمبر  2799وهو اليوم التالي إلعالن ياسر عرفات قبول

الشروط األمريكية كما ورد في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  /جنيف ،أعلن الرئيس األمريكي (ريغان) انتهاء
الحظر األمريكي الرسمي على التعامل مع المنظمة .أما الدورة ( )12للمجلس– الجزائر  2772/7/11فقد تضمنت ق اررات
المجلس الوطني في ه ه الدورة الموافقة على إجراء تسوية سياسية مع دولة العدو الصهيوني ،تحت غطاء مؤتمر السالم،

ثم استمرت عملية التفاوض العبثية من مدريد ثم واشنطن وصوالً إلى اتفاق أوسلو التي جسدت مخالفة القيادة المتنف ة

في م.ت .ف لجميع األسس المتفق عليها بين كافة فصائل المقاومة في مقابل قبولها بالشروط األمريكية اإلسرائيلية
وانتهاج سياسية االستسالم المستمرة حتى اللحظة .
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الفلسطيني والعمليات الفدائية  ،وفري هرذا المنراُ تعقردت الردورة  87االنقسرامية للمجلر
الوطني الفلسطيني في عمان بتاريخ /24نوفمبر ، 8614/التي صاغت أجندة الهبوط

السياسرري للقيررادة اليمينيررة فرري م.ت.ف انطالق راً مررن هررذه الحالررة التراجعيررة الترري عررززت
استجابتها للنظرام األردنري وللسرروط األمريكيرة حيرث توصرل كرل مرن أبرو عمرار والملرك

حسررين إلررى إعررالن "اتفرراق عمرران" فرري  / 88فب اريررر  ،8615 /حيررث تررداعت الفصررائل

اليس ررارية والديمقراطي ررة ف رري م.ت.ف بقراره ررا الر ررافه له ررذا اإلع ررالن واعتبرت رره الجبه ررة
مدى إمعان اليمين الفلسطيني فري انح ارفره

السعبية تفريطاً بالتمثيل الفلسطيني  ،يعك
وتفريطه.

وفي هذا المناُ الفلسطيني المليء بالسهداء والمفجروع بخيبرات األمرل الناجمرة عرن

انقسام وحدة م.ت.ف وتزايد حدة الهبوط بالثوابت الفلسطينية  ،بدأت حركة أمرل حربهرا
الواسعة على المخيمات الفلسطينية في لبنان  ،التي أدت إلرى استسرهاد وجررح ا الف

مر ررن الالجئر ررين الفلسر ررطينيين فر رري مخيمر ررات سر رراتيال وصر ررب ار والر ررداعوق وبر رررب البراجنر ررة

والرسر رريدية منر ررذ منتصر ررف مر ررايو  8615الت ر رري اسر ررتمرت بصر ررورة متقطعر ررة حتر ررى ي ر رروم
/5أكتوبر 8616/حرين ترم توقيرع اتفراق وقرف إطرالق النرار فري دمسرق برين حركرة أمرل
وجبهة اإلنقاذ الفلسطيني ،وبالرغم من كل ذلك فقد استمرت حالة التراجع التي أصابت

م.ت.ف وأدت إلررى ت ازيررد مظرراهر اإلحبرراط فرري أوسرراط سررعبنا الفلسررطيني عموم راً وفرري

الضفة والقطاع خصوصاً  ،بعد أن أيقن معظم أبناء سعبنا بخذالن القيادة المتنفذة فري
م.ت.ف  ،وتكيفهررا مررع السررروط األمريكيررة والعربيررة الرسررمية مررن ناحيررة وبعررد أن بررات

يائساً من النظام العربي الرسمي الذي صمت على كل ما تعره له سرعبنا الفلسرطيني
من عدوان صهيوني ومذابو الرجعية اللبنانية من ناحية ثانية .

وفرري مثررل هررذه الظررروف الترري عاسررت فيهررا منظمررة التحريررر الفلسررطينية نوع راً مررن

العزلررة واالنكفرراء والهبرروط  ،تفجرررت انتفاضررة سررعبنا فرري الررداخل فرري 8617 / 82 / 6
التي امتدت طروال أكثرر مرن خمر

سرنوات كمحطرة نوعيرة مرن النضرال ضرد االحرتالل

الصررهيوني م ررن أجررل الحري ررة وتقري ررر المصررير وح ررق الع ررودة واقامررة الدول ررة الفلس ررطينية
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المسرتقلة وعاصرمتها القرد

 ،لكرن هرذه االنتفاضرة  ،جررى اسرتخدامها لحسرال اتفاقررات

أوسلو ومرا تراله مرن قيرام سرلطة الحكرم اإلداري الرذاتي المحردود أو السرلطة الفلسرطينية،

الت رري كرس ررت العدي ررد م ررن مظ رراهر الهب رروط السياس رري والفس رراد االقتص ررادي واالجتم رراعي
وتراكماتها على مدار ثالثة عسر عامراً ونجراح التيرار المهريمن فري حركرة فرتو فري منرع
إقرار التمثيل النسبي الكامل في انتخابرات المجلر

التسرريعي ،ممرا مكرن حركرة حمرا

مررن النجرراح فرري االنتخابررات والتفرررد بعررد ذلررك فرري تسرركيل الحكومررة  ،وبررروز التناقضررات
الحررادة بررين جهرراز السررلطة الفتحرراوي القررديم وحكومررة حمررا
أغلبيررة مريحررة فرري المجلر

الجديرردة الترري تسررتند إلررى

 ،وظلررت هررذه التناقضررات تتسررع وتررزداد حرردة ،إلررى أن تفرراقم

الصراع الدموي الداخلي وصوالً إلى الحسم العسكري للصرراع برين فرتو وحمرا

/84حزير رران ،2117/وم ررن ث ررم تكر رري

بتراريخ

حال ررة االنقس ررام ب ررين طرف رري الصر رراع الرئيس رريين

وتفكررك النظررام السياسرري الفلسررطيني بررين حكررومتين غيررر سرررعيتين فرري غرزة  ،ورام ا ،

واستمرار االنقسام حتى التوافرق السركلي فيمرا يسرمى باتفراق السراطي فري نيسران 2184

واعالن "حكومة التوافق الروطني"  ،الرذي لرم يكرن فري حقيقتره سروى حالرة سركلية إلنهراء
االنقسام فرضتها األوضاع المأزومة –الداخلية والخارجية -لحركة حما .
إن تراكم المخاطر الناجمة عن الصرراعات والتناقضرات الداخليرة الفلسرطينية  ،إلرى

جانررل المخرراطر الناجمررة عررن خضرروع وارتهرران معظررم النظررام العربرري الرسررمي للمسرراريع

االمبريالي ررة الص ررهيونية ف رري بالدن ررا  ،تف ررره تفعي ررل وتط رروير ك ررل عناص ررر ومقوم ررات
النهوه بالجبهة السعبية من أجل استعادة دورهرا المتميرز  ،كبرديل ديمق ارطري لكرل مرن
منهص وقيادة اليمين الوطني واليمين الديني .

وفي هذا السياق نؤكد على أن العقل الثوري التغييري الذي تحملره الجبهرة السرعبية

لن يتراجع بسبل قوة وانتسار تيار اإلسالم السياسي فري المرحلرة الراهنرة بمرا يمثلره مرن
رؤى سياسررية ومجتمعيررة يمينيررة  ،أو بسرربل هيمنررة القيررادة المتنفررذة الهابطررة فرري م .ت.

ف ومعها العديد من القوى الذيليرة اليائسرة أو المسرككة أو االنتهازيرة أو الهروبيرة ،برل
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سيستمر على سكل قوة موضوعية تكمن في صميم هوية الجبهة الفكريرة  ..الماركسرية
ومنهجهررا المررادي الجرردلي ،وكررل إمكانيررات النهرروه فيهررا فرري م روازاة صررالبة الموقررف
الررذي تحملرره الجبهررة السررعبية فرري سررفينة قرروى اليسررار العربرري و العررالمي المناضررل مررن

أج ررل التحر رررر والعدالر ررة االجتماعي ررة ب فاقهر ررا االسر ررتراكية بعي رردا ع ررن سر ررفينة األصررروليين

المحكومررة بقواعررد التعصررل والتخلررف االجتمرراعي  ،وبعيرردا عررن سررفينة ركررال السررلطة
المحكومة برياح التبعية والتسوية مع التحالف اإلمبريالي الصهيوني الرجعي.

فالتغيير الثوري بالنسبة للجبهة السعبية هو مبرر وجودهرا وهرو أيضراً قمرة النضرال

السياسرري والكفرراحي فرري تالحمهمررا معر راً ،إذ انرره خررالل مسرريرة النضررال ،تتر ررابط وتتوحررد
القضر ررايا السياسر ررية واالجتماعير ررة واالقتصر ررادية عل ر رى أرضر ررية صر ررالبة االنتمر رراء الر رروطني

واالنحياز الطبقي الصريو والصرادق للعمرال والفالحرين وكرل الكرادحين والفقرراء ،كسررط

أساسر رري لتوحر ررد وتعر رراظم دور الجبهر ررة فر رري القضر ررايا التحررير ررة والديمقراطير ررة  ،الوطنير ررة

والقوميررة واألمميررة ،وذلررك انطالقراً مررن اإلدراك بررأن الثررورة ال تنضررص بمقرردماتها فحسررل،

بل تكتمل بتوفير العناصرر الموضروعية للوضرع الثروري والعامرل الرذاتي ،وهري أيضراً ال

يمكن أن تندلع –بالصدفة أو بحفنة من المناضلين المعزولين عن السعل ،بل بالحزل

المؤهررل ،الررذي يتقرردم صررفوف الجمرراهير السررعبية الفقير ررة ،واعير راً لمصررالحها وتطلعاتهررا
وحررامالً لاجابررة علررى أسررئلتها ،ومسررتعداً للتضررحية مررن أجررل هررذه الجمرراهير ،واثق راً كررل

الثقة من االنتصار في مسيرته المظفرة.

إن حج ررم ه ررذه المهم ررة التاريخي ررة الملق رراة  -بدرج ررة أساس ررية – عل ررى ع رراتق الجبه ررة

السعبية يستوجل ان تنهه بأوضاعها بما يكفل إحباط الكثير من تسويهات وسرلبيات

الهمررم الض ررعيفة ،مررع إدراك مناض ررلي الجبهررة أن الب ررديل لمررنهص الجبه ررة وطريقهررا ه ررو
استمرار غرق مجتمعنا الفلسطيني في ردته المرعبة نحو همجية تحفزها همجية التسلط

االمبريررالي الصررهيوني الرجعرري  ،وفرري هررذا السررياق نقررول :إن وعرري هررذه الحقيقررة مررن
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س ر ررأنه أن يص ر رربو بح ر ررد ذات ر رره ح ر رراف اًز ل ر ررارادة ،خاص ر ررة ل ر رردى الرف ر رراق الم ر ررؤمنين بمب ر ررادئ

حرزبهم/جبهررتهم  ،بضرررورة النضررال بكررل أسرركاله السياسررية والمجتمعيررة والكفاحيررة علررى
وقررف االنحرردار نحررو الكارثررة ،وسررق الطريررق صررول المسررتقبل الررذي تتطلررع إليرره بسرروق

كبير جماهير الفقراء والكادحين من أبناء سعبنا.
إن ه رردف ه ررذا الكت ررال ل رري

اس ررتعادة قر رراءة وث ررائق م ررؤتمرات الجبه ررة الس ررعبية ف رري

مسر رريرتها منر ررذ عر ررام  8667إلر ررى الير رروم فحسر ررل ،بر ررل أيض ر راً المراجعر ررة النقدير ررة واسر ررتلهام
الدرو

والعبر التي تؤكد على صحة الموقف السياسري المررتبط بوضروح الرؤيرة للعردو

ولقر رروى الثر ررورة  ،وقبر ررل كر ررل سر رريء ،الم ر ررتبط بالهوير ررة الفكرير ررة واأليديولوجير ررة الثورير ررة...

الماركسر ر ررية ومنهجهر ر ررا المر ر ررادي الجر ر رردلي ،بعير ر ررداً عر ر ررن الجمر ر ررود العقائر ر رردي ،وعر ر ررن النظر ر ررة

"االقتصررادوية" التقليديررة الترري طغررت علررى تحلرريالت الكثيررر مررن السرريوعيين فرري المرحلررة
السابقة  ،وبما يؤكرد علرى أهميرة البنرى الثقافيرة فري مجتمعنرا  ،ودورهرا التبرادلي الجردلي
في البنيتين الفوقية والتحتية ،وبالتالي إسرهامها فري تسركل وبلرورة قروى التغييرر السياسري
والديمقراطي في واقعنا الطبقي الذي لم تتبلور خارطته الطبقية أو تستقر بصورة نهائيرة

حتى اللحظة.

بهذه الرؤية نعتقد أن الجبهة السعبية ستتواصرل فري مسريرتها عبرر تجرددها الرذاتي،

المعرفر رري والتنظيمر رري والسياسر رري والمجتمعر رري ،علر ررى طرير ررق النضر ررال والتغيير ررر والتقر رردم

السياسرري واالجتمرراعي ،عبررر المزيررد مررن االلتحررام فرري صررفوف الجمرراهير السررعبية ،بمررا
يؤكررد علررى أهميررة تحديررد دور الجبهررة فرري المجررال السياسرري وارتباطرره الفعررال بالقضررايا

المجتمعيررة ومررا تتضررمنه مررن ضرررو ارت تحديررد الموقررف مررن ال أرسررمالية واقتصرراد السرروق
الحرر والعولمرة المتوحسرة وكررل أسركال االسرتغالل واالحتكرار  ،إلررى جانرل موقفهرا تجرراه
دور السلطة االقتصادي  ،التنموي ،االجتماعي ،ورؤيتها وموقفها الواضو تجراه قضرايا

الص ر ر رراع الطبقر ر رري االجتمر ر رراعي والثقر ر ررافي  ،ودور هر ر ررذا الصر ر ر رراع فر ر رري كافر ر ررة التحرر ر روالت
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االجتماعية والسياسية في مجتمعنا الفلسطيني ،وكذلك موقفها الواضو فري تأييرد حقروق

المررأة والسرربال  ،والعراملين فرري القطرراع العرام والخرراغ وحقرروق السرغيلة والعرراطلين عررن
العمررل  ،علررى قاعرردة المسرراواة أمررام القررانون العررادل بررين كافررة المر رواطنين وفررق مفرراهيم

الديمقراطية والمواطنة والحداثة  ،وهي قضايا ال يمكن تجسيدها أو الدفاع عنها  ،ومن
ثررم تحقيقهررا ،برردون أن تررنهه الجبهررة ببنيتهررا وأدواتهررا وترروفر االسررتراتيجيات والخطررط

والبرررامص التنمويررة (فرري مواجهررة تحررديات الفقررر والبطالررة والتسررغيل والمر روارد الضررعيفة..

إلررخ) والتعليميررة واالجتماعيررة والصررحية والثقافيررة وغيررر ذلررك مررن البررامص وفررق منهجيررة
علميررة واداريررة حديثررة ،تترروخى الموضرروعية مررن ناحيررة ،وعلررى أسررا

العمررل علررى فررك

عالقة االلحاق والتبعية لالقتصراد اإلسررائيلي وللمعونرات الغربيرة المسرروطة ،وكرل ذلرك

انطالقر ر راً مر ررن التر ر ررابط الوثير ررق بر ررين مهمر ررات التحر رررر الر رروطني والر ررديمقراطي بمضر ررمونه
المجتمعرري واالقتصررادي ،الررذي يضررمن إقامررة اقتصرراد منررتص وفررق مبرردأ االعتمرراد علررى
الررذات لضررمان تحقيررق العدالررة االجتماعيررة ،بحيررث تترروفر إمكانيررات ومقومررات اقتصرراد

الصررمود والمقاومررة مررع النضررال السياسرري والكفرراحي التحرررري مررن أجررل تحقيررق أهررداف

سررعبنا فرري الحريررة واالسررتقالل والعررودة ،بهررذه الرؤيررة ستضررمن الجبهررة – بصررورة ثوريررة
وواقعية إلى أبعد الحردود  -المزيرد مرن التوسرع التنظيمري وانتسرار مبادئهرا وراياتهرا فري

كر ررل بقعرررة مر ررن بقر رراع الررروطن ومخيمر ررات السر ررتات  ،بمرررا سر رريراكم العناصر ررر والمقومر ررات
المطلوبررة لتأسرري

البررديل الررديمقراطي اليسرراري المررأمول  ،األمررر الررذي يتطلررل مررن كررل

الرفرراق والرفيقررات فرري الجبهررة السررعبية  ،مزيررداً مررن رغ الصررفوف والعالقررات الرفاقيررة
الديمقراطيررة الدافئررة ،واإليمرران الوحرردوي العميررق بأهررداف الجبهررة ومبادئهررا  ،مررن أجررل

توسررع ومضرراعفة الخاليررا والهيئررات الحزبيررة ...واسررتنهاه اللجرران الثوريررة والجماهيريررة

والمجتمعيررة فرري أوسرراط الفالحررين والعمررال والسرربال والمر ررأة والمهنيررين وكررل الكررادحين

والفقرراء مررن أبنرراء سررعبنا  ...و مزيررداً مررن تطرروير العالقررات الرفاقيررة مررع كافررة األح رزال

اليس ررارية الفلس ررطينية والعربي ررة والدولي ررة ...س رررط أن تنطل ررق الحرك ررة ف رري ك ررل ذل ررك م ررن
الرروعي الثرروري بالنظريررة وبكررل تفاصرريل واقعنررا المعر راا ،الكفيررل وحررده بضررمان نجرراح
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مسيرة نضالنا التحرري والديمقراطي  ...فال حركة ثورية بدون نظرية ثوريـة نسترشـد
بها من أجل تجديد وتصليب البنية التنظيمية والكفاحية وتعميق الديمقراطية والطـابع

الجماهيري للجبهة الشعبية كحزب ثوري وطليعي .

الدائرة الثقافية المركزية
يوليو/تموز 1221
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الفصل األول  :حركة القوميني العرب  ...النشأة والتأسيس واملسرية
ســنقدم فيمــا يلــي عرضــاً مكثفــاً لنشــأة وتطــور حركــة القــوميين العــرب التــي

أسسها القائد جورج حبش مع مجموعة من رفاقه ،باعتبارها اإلطار األم ال ي أنجـب

الجبهة الشعبية ،انطالقاً من قناعتنا الموضوعية بأن "حركـة القـوميين العـرب" مثلـت

كفكــرة وكاطــار تنظيمــي تجســيداً لضــرورة تاريخيــة اســتطاعت بفضــل إيمــان ودافعيــة
وارادة قيادتهــا وكوادرهــا ومبادئهــا القوميــة الوحدويــة أن تفــرض اتهــا وتنتشــر فــي
معظم أرجاء الوطن العربي ،بحيث شكلت ظاهرة متميزة في التاريخ السياسي العربـي

الحــديث ،لكنهــا ظــاهرة لــم تكتمــل أو تحقــق مشــروعها النهضــوي القــومي ألســباب ال

تنحصر في الدور االستعماري واالمبريـالي والصـهيوني فحسـب ،بـل أيضـاً فـي عمـق
تبعية وتخلف النظام العربي وفشل مشروف التحرر الوطني والقومي بقيادة البرجوازية

الوطنية بأقسامها وشرائحها المختلفة وبالفكر القومي ال ي كانت الحركة اتها جـزءاً
منــه  ،األمــر ال ـ ي عــزز اســتمرار واحتجــاز تطــور مجتمعاتنــا العربيــة عبــر تحــالف

شخوص وأدوات النظام الحـاكم أو الطبقـة السـائدة مـن القـوم الرجعيـة والبيروقراطيـة
والبرجوازية الرثة مع العـدو االمبريـالي الصـهيوني ،ومـن ثـم تكـريس مظـاهر التبعيـة

والخضوف السياسي واالقتصادي لحساب التحالف االمبريالي الصـهيوني ،األمـر الـ ي

يفرض علـى كافـة القـوم الطليعيـة الديمقراطيـة عمومـاً واليسـارية خصوصـاً ،النضـال

المشــتر مــن أجــل اســتعادة األفكــار الوطنيــة التحرريــة والديمقراطيــة  ،واعــادة إحيــاء
األفكار القوميـة العربيـة بمضـمون يسـاري تقـدمي إنسـاني وديمقراطـي ،وبلـورة إطـاره
التنظيمي لنشر وتفعيل الفكرة القومية النهضوية ،كفكرة توحيدية لكل شعوبنا العربية

واستنهاضــها لمقاومــة كــل أشــكال الســيطرة االمبرياليــة الصــهيونية وأدواتهــا الطبقيــة
والسياسية في النظام العربـي عبـر نضـال تحـرري قـومي وديمقراطـي لتحقيـق أهـدافنا

فــــي تأكيــــد الــــ ات الجماعيــــة الوطنيــــة والقوميــــة بــــالمعنى السياســــي واالقتصــــادي
واالجتماعي في دولة واحدة هي الدولة العربية االشتراكية الديمقراطية.
87

 -كتائب الفداء العربي 2الظهور األول لـ "حركة القوميني العرب" :

فرري أجرواء كارثررة النكبررة ،الناجمررة عررن الهزيمررة السياسررية والعسرركرية الترري أوصررلتنا

إليها األنظمرة الحاكمرة فري عرام  8641والتري تجسردت فري قيرام دولرة العردو اإلسررائيلي

وتهجير السعل الفلسطيني ،انتقلت أعداد أكبر من السبال الطالل من "مرحلة الحيرة"

والتردد إلى تبني العنف "فقد كانت المادة البسرية لمعظرم هرذه األحرزال السربال المرتعلم
بدرجة أو بأخرى من أبناء الطبقة المتوسطة الصرغيرة ،وقرد توصرلت جميعهرا فري نهايرة

المطاف أسلول العنف وطمحت إلى طررح قضرية عقيديرة متكاملرة ..واعتمردت التنظريم

السري المتماسرك وأحيانراً سربه العسركري وكانرت بهرذه الخصرائغ مجتمعرة تميرز نفسرها
بالفعل عن "أحزال" العهد القديم.في هذا المناُ تسكلت "كتائل الفداء العربي" في ربيع

عام  8646من التقاء ثالث مجموعات سبابية:3

 -8المجموعــة األولــى :تكونررت فرري دمسررق مررن عرردد مررن طررالل الجامعررة والثانويررات
في العاصمة وتوصلوا إلى اقتناع بأن ما جرى في فلسطين يتطلرل مرا هرو أكثرر
مررن مظرراهرات والهتافررات الحماسررية والصرردام مررع السرررطة والرردرك ،و كرران جهرراد

ض رراحي قط ررل ه ررذه المجموع ررة الرافض ررة ،وع رررف واخوان رره بت رروجههم الق ررومي –
العربي وحماستهم لتحقيق الوحدة العربية وقد التقوا عند رفضهم االنتسال لحرزل

البع ررث العرب رري ،ال ررذي ك رران يرك ررز نس رراطه المع رراره ض ررد حك ررم الر ررئي
القوتلي وأعوانه من رجاالت الحزل الوطني بسكل أساسي.

2

س رركري

يتفق معظم الباحثين والمؤرخين على أن ه ه المنظمة هي وليدة النكبة حيث ن رت نفسها من أجل تحرير فلسطين  ،وكانت
تحيط نفسها بسرية بالغة مما جعل منها منظمة شبه عسكرية  .ورغم أن وثائق "حركة القوميين العرب" ال تشير من قريب
أو بعيد إلى صلتها ب" كتائب الفداء العربي"  ،فانه –كما يقول جمال باروت -يمكن اعتبار الكتائب  :بمثابة الظهور

الفعلي األول للحركة  .إ كان اثنان من أبرز أعضاء النواة القيادية المؤسسة ل "الحركة" (هما جورج حبش فلسطيني ،
وهاني الهندي سوري ) إ ليست "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل" التي نشطت "الحركة" خلف واجهتها في الطور
التأسيسي سوم امتداد عميق ل "كتائب الفداء العربي" التي كان مقاومة الصلح مع إس ارئيل من أبرز أهدافها  ،ويفسر ل

أن "الحركة" رّكزت في طورها التأسيسي على "بناء منظمة كفاحية مسلحة تقارف العدو من خالل العنف".

3

هاني الهندي وعبد اإلله نصراوي  -حركة القوميين العرب نشاتها وتطورها  2792إلى  – 2779الكتاب األول – الجزء األول –
مؤسسة األبحاث العربية – بيروت – ط – 1222- 2ص.71-71
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 -2المجموعة الثانية أو المجموعة المصرية :4تتكون من الجئين سياسيين سبال
تالحقهر ررم السر ررلطات المص ر ررية لقير ررامهم بأعمر ررال عنر ررف ضر ررد الضر ررباط والجنر ررود

البريط ررانيين ،وم ررن أب رررز أعض رراء ه ررذه المجموع ررة" :حس ررين توفي ررق( "5ال ررذي ق ررام
بتر رراريخ  8646/8/5باغتير ررال أم ر رين عثمر رران وزير ررر المالير ررة فر رري حكومر ررة الوفر ررد
والمع ررروف بتعاون رره مرررع االنكلي ررز) ،وعب ررد الق ررادر ع ررامر وعب ررد ال رررحمن مرسررري
ومصطفى كمال الدفراوي الذين قاموا بسلسلة أعمرال كفاحيرة مسرلحة كران أبرزهرا

إلقاء القنابل على نادي الضباط اإلنجليز في اإلسكندرية .

 -3المجموعــة الثالثــة :وتسرركلت مررن ط رالل عرررل فرري بيررروت ،كررانوا مررن تنسررطاء
"جمعية العرروة الروثقى" فري الجامعرة األمريكيرة ،وكران هراني الهنردي علرى معرفرة

بررالمجموعتين السررابقتين ،فررتم لقرراء بعررد اتصرراالت عديرردة فرري بيررروت ذار 8646

وكان الحاضرون يومها من مصر حسين توفيق وعبد القادر عامر (حفيد أحمد

عرابي) ومن سوريا جهاد ضاحي وهاني الهندي ومن فلسطين جورب حبا.

وفي تلك الفترة –كما يقول القائد الراحل جرورب حربا "-لرم يكرن عنردنا فكرر سياسري
وانما كان هنالك هدف واضو وهو ضرورة القيام بعمليات اغتيال للذين خرانوا فلسرطين

وأضرراعوها ...وحتررى تجربررة المحاض ررات والنرردوات مررن خررالل "العررروة الرروثقى" لررم تكررن

كافية بالنسبة إلي مثالً لتكوين فكر سياسي متكامل ".6

كانررت القضررية أمامنررا –كمررا يضرريف الحكرريم -مطروحررة بسرركل مبسررط ومحرردد وهرري

ان هنالك مرن خران وتخراذل فأضراع فلسرطين ويجرل أن نتردرل علرى السرالح ونحصرل
عليرره ونغتررال الخررائن والمتخرراذل .ولقررد قمنررا بالفعررل بمجموعررة عمليررات مسررلحة فالقينررا

4

كان جميع أعضاء ه ه المجموعة ينتمون إلى حزب" مصر الفتاة" ال ي برز وانتشر في مصر عام  2716بزعامة أحمد حسين،
وقد تم مالحقتهم واعتقالهم  ،لكنهم استطاعوا الفرار من المعتقل واللجوء السياسي إلى سوريا  ،حيث تعرفوا على
المجموعات األخرم.

5

هو ابن لوكيل وزارة الدفاف المصرية آن ا  ،انقطعت عالقته مع الكتائب ومع حركة القوميين العرب من أوائل الخمسينيات ،
وك ل األمر بالنسبة لعبد القادر عامر .

6
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القنابررل علررى بعرره السررفارات ووضررعنا خططررا الغتيررال الملررك عبررد ا وغلررول باسررا
ونوري السعيد .وفي تلك الفترة كانرت التسرمية التري اطلقناهرا علرى تنظيمنرا هري "كتائرل

الفداء العربي".7

وكمـا يـورد محمـد جمـال بـاروت 8فقـد "تلخصـت الترسـيمة السياسـية ل" الكتائـب"

بشكل مبسط  ،في أن إزالة إسرائيل أمر مرهون بقيام الوحدة العربية  ،و لـ انطالقـا
من "بديهيتها" في أن الهدف من زرف إسرائيل هو منع قيام الوحـدة العربيـة  ,فكانـت
الوحدة العربية وتحديدا الوحدة ما بين سورية والعـراق واألردن حتـى فـي ظـل عـرش

هاشمي ثابتا من ثوابت "الكتائبيين"  ،وقد فكر الكتائبيون علـى طريقـة الشـباب بـأن

يوجهوا إن ا ار للحكام العرب بتحقيق الوحدة العربية أو الموت ،وكان تفكيـرهم سـا جا

للغاية ومبسطا.

يعكس ل أكثر ما يعكس رأي المجموعتين السورية والبيروتية  ،إ أن مجموعة

المصريين كانوا يحتقرون "الثرثرات" اإليديولوجية والسياسية  .وفي إطار ل الهدف

األسمى  :الوحدة العربية ال ي سيتم من خاللها تحرير فلسطين ،أجمع" الكتائبيون"
على تصفية الحكام العرب ال ين اعتبروا مسـئولين عـن ضـياف فلسـطين  ,واسـتهدفوا

بشكل خاص كال من نوري السعيد والمل عبد اهلل.

وكـان المشـتر األعظـم مـا بـين سـائر "الكتـائبيين" هـو اإلجمـاف علـى أسـلوب

العنف واالنتقـام والثـأر  ،واشـتركوا جميعـا بعـدم التمييـز مـا بـين اليهـود والصـهاينة ،
واعتبروا "اليهودي" هـدفا بحـد اتـه لثـأرهم  ،وكانـت لـدم المجموعـة المصـرية تربيـة
إيديولوجية صارمة في معاداة اليهود ورفض أي تمييز بينهم وبين الصهاينة.

كانت "الكتائب من الناحية التنظيمية منظمة قومية فدائية شبه عسكرية تعتمد

نظام الخاليا السرية  ،التي تقوم عالقاتها الداخليـة علـى االنضـباط ونظـام الطاعـة :

7
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"نف ثم ناقش" ال ي يتحول فعليا الى "نف ثم نف " ،فكانت أقرب الى شـكل محكـم مـن

أشكال فرق "الحرس الحديدي".

ولم تكن الخاليا تستطيع أن تتصل ببعضها أفقيا إال عن طريق قـادة الخاليـا ،

وافترض أال يعرف عضو الخلية أي عضو آخر إال عن طريق اسمه الحركـي  ،وكـان

على كل عضو يتم قبوله في "الكتائب" أن يؤدي قسم الوالء على علم الثـورة العربيـة

الكبـرم (التـي قادهـا الشـريف حسـين عـام  0101ضـد األتـ ار االتحـاديين)  ،وفوقـه
سيف وقرآن  ،وهو ما يقترب من أداء القسم علـى المصـحف والمسـدس فـي الجهـاز

الخاص لإلخوان المسلمين في مصر.

أما من الناحية العسكرية  ،فقد تدرب" الكتائبيون" (على وسائل إلقـاء القنابـل

وتفجير الديناميت) وطريقة حمل الصـفائح المملـوءة بـالمتفجرات  ،وأيـن يجـب وضـع

الصـفيحة  ،بحيـث يـؤدي االنفجـار الـى تحقيـق الغـرض المطلـوب  ،وكيـف يجــب أن
يبتعــد واضــع الصــفيحة عــن مكــان وضــعها  ،وكيــف يــتم إشــعال الفتيــل  ,والرمــي

بالمسدس ورمي القنابل  ،ولقد تم كل ل في دورات خاصـة وعلـى أيـدي أشـخاص

مدربين".

لقــد كانــت "كتائــب الفــداء العربـي" مــن أوائــل الحركــات المســلحة القوميــة التــي

ظهرت كرد فعل لقيام دولة العدو  ،حيث " قامت بالعديـد مـن العمليـات المسـلحة مـن
أهمهــا تفجيــر مخــزن للســالح فــي كنــيس يهــودي بأحــد أحيــاء دمشــق القديمــة يــوم

 2717/9/9وأدم إلـى سـقوط عـدد مـن القتلـى والجرحـى  ،كمـا كانـت هنـا عمليـات

أخرم في دمشـق وبيـروت ومـدن أخـرم أوردهـا " قـرار االتهـام" الـ ي أصـدره الـرئيس

(النقيب) مظهر وصفي قاضي التحقيق العسكري بدمشق في عهد حسني الزعيم فـي
تشرين األول .9" 2792

وفي ه ا السياق ي كر بهجت أبو غربية أن قيـادة الكتائـب كانـت "علـى صـلة

قوية مع د.أمين رويحة (من سوريا) ود.صبحي أبو غنيمة (من األردن) .ولم تـدم
9
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ه ه الجمعية طـويالً وكشـف أمرهـا عـام  2792وتوقـف نشـاطها بعـد محاولـة اغتيـال
أديب الشيشكلي رئيس جمهورية سوريا".10
 -هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل :

وفرري أواخررر عررام  8652قررام كررل مررن جررورب حرربا وهرراني الهنرردي و وديررع حررداد

وأحمد اليماني بتأسي

"هيئة مقاومة الصلو مع إسرائيل" التي كانت أحد أهرم واجهرات

حرك ررة الق رروميين الع رررل خ ررالل طوره ررا التأسيس رري ،لك ررن "كتائ ررل الف ررداء العرب رري" مثل ررت

الظهررور الفعلرري األول لر ر "الحركررة" ،إذ ليسررت "هيئررة مقاومررة الصررلو مررع إس ررائيل" الترري
نسررطت "الحركررة" خلررف واجهتهررا فرري الطررور التأسيسرري سرروى امتررداد عميررق لر ر "كتائررل

الفداء العربي" التي كان "مقاومة الصلو مع إسرائيل من أبرز أهردافها ،ويفسرر ذلرك أن
"الحركررة" َّ
ركررزت فرري طورهررا التأسيسرري علررى "مسررألة العنررف" أو "بنرراء منظمررة كفاحيررة
مسرلحة تقرارع العردو مرن خرالل العنرف" ،فينتمري سرعار "الثرأر" الرذي تبنتره "الحركرة" فري

إط رار منظومتهررا الرمزيررة الثالثيررة :وحرردة ،تحرررر ،ثررأر إلررى العقليررة القوميررة الفدائيررة لر ر
"الكتائل".11

فقد "تسكلت النواة األولى لهيئة مقاومة الصلو مع إسرائيل في أواخر عام  8652و

عملت بسكل خاغ في أوساط من أسمتهم الحركة ل"النازحين العرل" وأصدرت نسررة
أسبوعية مؤلفة من ثماني صفحات حملت اسم الثرأر و ذلرك عرام  8653و قرد تغلغلرت
الهيئ ررة و نسر ررتها التعبوي ررة التحض رريرية ف رري المخيم ررات و األوس رراط الطالبي ررة و م ررا أن

جنرردت عرردداً مررن السرربال الفلسررطيني حتررى أوفرردتهم لتأسرري

خاليررا س ررية فرري مخيمررات

س رروريا و لبن رران و األردن و ك رران أب رررز هر رؤالء أب ررو م رراهر اليم رراني و أب ررو ع رردنان ق رري

يوزعررون نسررة الثررأر بسررية تامررة  ،و يقومررون بترردريبات كسررفية تحررت سررتار المعسرركرات

10

من م كرات المناضل بهجت أبو غربية – من النكبة إلى االنطالقة ( – )1222 – 2717المؤسسة العربية للدراسات – بيروت
– دار الفارس للنشر – ط – 1221 – 2ص.161

11
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الطالبيررة و السرربابية و الكسررفية و نسررطت الهيئررة ضررد مسررروع جونسررتون

12

الررذي كرران

يتطلررل تعرراون الرردول العربيررة مررع "إس ررائيل" و يؤيررد ذلررك االتجرراه أن جميررع أعررداد نس ررة

الثأر للسنوات  8655-8653لم تخ تل من التعره لمسروع جونستون". 13
كم ررا "س رركلت الهيئ ررة ع رردداً م ررن اللج رران –ف رري لبن رران واألردن خصوصر راً  -إلقام ررة
الندوات و المحاضرات و المهرجانات الخطابية ،و افتتحت بعه األندية الثقافية ،كما

قامت بأنسطة اجتماعية فري المخيمرات و فري  25ذار  /مرار  8656تمكنرت الهيئرة

من أن تعقد مؤتم ار عاماً لفروعها في المخيمات".14

بقــي أن نشــير إلــى أن المفكــر القــومي العربــي د.قســطنطين زريــق كــان لــه

الدور األبرز والفعال فـي التـأثير المعنـوي علـى الشـباب القـومي آنـ ا  ،خاصـة بعـد

صدور كتابه األول "الوعي القومي" عـام  . 2717إلـى جانـب المفكـر القـومي سـاطع

الحصري  ،ال ي غدت كتبه مرجعاً تكوينياً من مراجـع حركـة القـوميين العـرب  ،حتـى
ستينيات القرن الماضي  ،حيث بدأت الهيئـات القياديـة األولـى فـي الحركـة منـ عـام

 71حتى عام  2779تعيش حالة من المتغيرات الفكريـة التـي انتقلـت بهـا مـن الفكـر

القـــومي العربـــي التقليـــدي إلـــى إطـــار الفكـــر االشـــتراكي ،األمـــر الـــ ي شـــكل أساســـاً
للتعارضات والتناقضات الفكرية التي ظهرت في صفوف الحركة بعد هزيمة .2776

12

كان ه ا المشروف هو األساس ال ي اتخ ه المبعوث الرئاسي األمريكي الخاص إيري جونستون عام  2791إل زالة النزاعات
الناشئة عن المشاريع المتضاربة الستغالل مياه نهر األ ردن و الخروج بمشروف مائي جديد و تمثل الهدف السياسي
األمريكي منه تكريس االعتراف بدولة العدو اإلسرائيلي في مقابل العمل على تصفية القضية الفلسطينية و ل عن طريق
توطين الالجئين في سيناء والبلدان العربية  ،و استمرت محادثات جونستون ثالث سنوات و انتهت باسدال الستار على

المشروف بعد أن أكد الشعب الفلسطيني رفضه ومقاومته لمشروف التوطين عبر المظاهرات الشعبية في قطاف غزة بتاريخ
 2799/1/19والضفة والشتات ضد أمريكا واسرائيل واألنظمة العربية مما اضطر االنظمة العربية ومصر بال ات سحب
تأييدها لمشروف التوطين آن ا .

 13د .سعد مهدي شالش  -حركة القوميين العرب و دورها في التطورات السياسية في العراق  - 2777-2799مركز دراسات
الوحدة العربية – بيروت –  – 1221ص117
14
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ُ َ ِّ
 -النواة املؤسسة:

تألفت النواة القيادية المؤسسـة لمـا سـيعرف الحقـاً باسـم "حركـة القـوميين العـرب"

مـــن مجموعـــة مـــن الطـــالب العـــرب الخـــريجين أو علـــى أهبـــة التخـــرج مـــن الجامعـــة
األمريكية في بيروت بداية خمسينيات القرن الماضـي ،كـان أهـم شـيء اتفقـت عليـه
النواة هو اقتناعهم والتزامهم بتأسيس البناء التنظيمي وعالقاته الداخليـة بمـا يمكننـا

تسميته بـ "أخوية" قومية سرية.

تميزت ه ه "األخوية" القومية تبعاً ل ل  ،بما يتميز بـه أي "مجتمـع مـؤمنين" أي

بالمسلكية الطهرانية ،والسمو القومي الروحـي ،والتزمـت اإليمـاني ،واالنضـباط التـام،

فكانت أدق تفاصيل الحياة الشخصية من زواج أو سفر تحتاج إلى قرار جماعي.

وفي الوقت نفسه –كما يستذكر الحكيم – " طرحنا علرى انفسرنا السرؤال االتري  :فري
انتظ ررار ان ننس رري التنظر ريم م رراذا نفع ررلم ه ررل نه ررتم بالد ارس ررة ام ننص رررف إل ررى النسررراط
السياسرريم فرري تلررك الفتررة كانررت السرراحة تغلرري بقضررايا عربيررة وبقضررية فلسررطين .وكرران

الحررديث حررول األمررم المتحرردة ووكالررة الغرروث ومسرراريع االسررتيطان بهرردف حررل القضررية
الفلسررطينية ،وفرروق ذلررك كرران الحررديث حررول االحررالف ،برردأ يتررردد واتفقنررا علررى انرره مررن

الممك ررن الم ررزب ب ررين الد ارس ررة والعم ررل السياس رري .وه ررذا م ررا ح رردث .وب رردأنا نص رردر نسر ررة
سررميناها " الثررأر" ومررن حررين إلررى خررر اصرردرنا بيانررات تحمررل ،توقيررع "السرربال القررومي

العربي" محدد فيها مواقفنا ومطالبنا" .15

 -املؤمتر التأسيسي األول :الشباب القومي العربي :

بعررد التخ ررب مررن الجامعررة األمريكيررة فرري بيررروت قرررر جررورب حرربا ورفاقرره "إصرردار

نسرة في بيروت واخرى في الكويت ونسررة فري عمران ونسررة فري سروريا .والن كرل واحرد

مررنهم أصرربو لرره دخررل فانرره كرران يقتطررع قسررماً مررن دخلرره لتمويررل النسررات" .16ويتررذكر

15
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الدكتور جورب حبا "أن الدكتور احمد الخطيل أصبو بعد عودته إلى الكويرت طبيبراً
يتقاضى مئة دينار سهرياً ،وكان يحتفظ لنفسه بعسرة دنانير من هذا المبلغ ويخصغ

الباقي للتنظيم  .السيء نفسه بالنسبة لري والرى الردكتور وديرع حرداد .كنرا نقتطرع القسرم
األكبر من دخل عيادتنا في عمان للتنظيم  .وكنا في الوقت نفسه نطالل بقية أعضاء

التنظيم بأن يفعلوا السيء نفسه ،انطالقاً من اعتبارنا أن ذلك مقيا

مسلكي يعبر عرن

االخررالغ والصرردق واالسررتعداد للتضررحية وااليثررار والتفرراني .وفرري خررالل اربررع سررنوات

أصبحنا فصيالً من فصائل حركة التحرر العربي ،وفري العرام  8657 – 8656اصربو

اسر ررم "حركر ررة القر رروميين العر رررل" ير رردرب مر ررع اسر ررماء بقير ررة حركر ررات التحر رررر فر رري الر رروطن

العربي".17

وفي هذا الجانل  ،يقول د .جرورب حربا "إن قررار إنسراء التنظريم اتخرذ فري صريف

 ، 8658لكن القرار ال يعني ان التنظيم انسيء في تلك الفترة ألننا اتفقنا على ضررورة
خوه تجربة ذاتية نقرر في ضروئها اعرالن انسراء تنظريم علرى مسرتوى الروطن العربري

ام ال .وفرري تلررك الفتررة كنررا مسرردودين إلررى تعبيررر " الجمرراهير" الررذي لررم يكررن لرره محترروى
طبقي نذاك ،وفي افتتاحيرات جريردة " الررأي" التري اصردرناها عرام  8653كنرا نسرتعمل
تعبيررر "الجمرراهير الفقيررة البائسررة المعذبررة" ،ولررم نبحررث مسررألة االسررم أو مسررألة تصررنيف
تجمعنا على أنه حزل أو حركة إال في المؤتمر األول الذي عقدناه عام .18"8656

ويضرريف الحكرريم "أنررا ال أتررذكر تمامراً مررا إذا كانررت المبررادرة فرري اختيررار اسررم "حركررة

القروميين العررل" منري ،لكننري فري أي حررال كنرت أرى انره مرن االفضرل اسرتمرار العمررل
تحت هذه التسرمية .وبردأنا تحركنرا السياسري فري الروطن العربري ،وفري أكثرر مرن سراحة،
وكانت مفاهيمنا تتركز حول موضوع القومية العربية بمعنى أن العرل أمة واحردة والبرد

من توحيدهم في دولة واحدة ،وكنا في ذلك نرد علرى كرل الحركرات اإلقليميرة والسرعوبية

في الوطن العربي ،وكان هذا منطلقنا األساسي ،كما كنرا نررى أن موضروع القوميرة هرو
17
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األسا

في تنظيم المجتمعات في العالم .وباإلضافة إلى مسرألة القوميرة طرحنرا مسرألة

التحرر والسيادة واالستقالل لألمة العربية .أما المنطلق الثالرث مرن سرعارنا وهرو "الثرأر"

فكان القصد منه استرداد فلسطين".19

وفــق هــ ه الــرؤم المشــفوعة بــاإلرادة الثوريــة ُ ،عقــد المــؤتمر األول لـــ"الشــباب
القومي" في  19كانون األول  2797ببيروت ،حيث تم فيه االتفاق على تغيير االسم
واســتبداله باالســم الجديــد " :حركــة القــوميين العــرب" وانتخــب المــؤتمر قيــادة أطلــق

عليها اسم "اللجنة التنفي ية القومية" التـي تألفـت مـن أحـد عشـر عضـواً هـم :جـورج

حبش (فلسطيني) ووديع حداد (فلسطيني) وصالح شبل (فلسطيني) وحامد الجبـوري

(عراقي) وهاني الهندي (سوري) وأحمد الخطيـب (كـويتي) والحكـم دروزة (فلسـطيني)
وعـــدنان فـــرج (فلســـطيني) ومصـــطفى بيضـــون (لبنـــاني) وثابـــت المهـــايني (ســـوري)

ومحسن إبراهيم (لبناني) وعمر فاضل (ابن مغترب عربي في الكاميرون).20

ومن " هذه المجموعة الطالبية تسكلت نواة لبداية عمل قومي جديد ،ولكن لم تكن
لررديهم نظريررة عامررة تقرروم علررى فلسررفة واضررحة تحرردد األهررداف بدقررة وترسررم المسررارات

ومراحلها ".21

وق ررد تض ررمن ج رردول أعم ررال الم ررؤتمر تق ررارير ع رردة أهمه ررا "التقري ررر السياس رري" كم ررا

تضررمن جرردول األعمررال أيض راً التقريررر الررذي قرردم حررول الوضررع الفكررري العررام وبسرركل
خرراغ الوضررع الفكررري للتيررار القررومي وحاجترره لبلررورة نظريررة قوميررة عامررة .كمررا سررجل
التقرير الحاجة الماسة لرفع المستوى الفكري للسبال القومي ،ووجول اهتمام أكثر بهذا

19
20
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الجان ررل ،وتق رررر تس رركيل لجن ررة تعن ررى بالس ررئون الفكري ررة وتق رروم بإع ررداد د ارس ررات وبر ررامص

ودو ارت لألعضاء لتحسين الوضع الفكري العام والخاغ".22

وفي هذا السياق نسير إلى أن هذه المجموعرة افتقررت فري بردايتها لبرنرامص سياسري

أو رؤية وأهداف واضرحة ومحرددة  ،فقرد " كانرت هنراك سرعارات وأفكرار عامرة ولرم تكرن
هنرراك د ارسررات أو مسرراريع ومخططررات متبلررورة ،كانررت هنرراك مبررادئ ومنطلقررات ،وفرري
الخطرروط العامررة لرررؤيتهم السياسررية تسرراؤالت عامررة وأجوبررة ينقصررها الكثيررر مررن المعرفررة

والثقافة السياسية الجادة" ،23لكنهم لم يفتقروا للفكرة الجوهرية التوحيدية التي تسكلت في
أذهانهم في ضوء نتائص و ثار النكبة عام  41التي كانت بمثابة " المفتاح برفه الواقع

ورفه الهزيمة بعمق وتصميم ،وبالتالي اإليمان بوجرول العمرل وكراهيرة الوقروف علرى
الساطي متفرجين على ما جرى في فلسطين وما يجري فيها ومن حولهرا ،أمرا بعرد ذلرك

وخاصة عرن "كيرفم ولمراذام وأيرنم ومترىم فلرم تكرن عنردهم لهرا إجابرات واضرحة ،ففري
عقول هذه المجموعة ،كما في عقول كثيرين غيرهم  ،أن ضياع فلسطين بهذه السهولة

والبسراطة أمررر يسررتفز كرل سرريء فرريهم ،برل كررل ذرة مررن ذرات وجرودهم ،كررأفراد وكفريررق،
وقررد أعطررى ضررياع فلسررطين ،بعررداً معنويراً وروحيراً هررو أبعررد مررن مجرررد خسررارة األره،

فلق ررد أسر ررعرهم ذل ررك "الحضرررور" للغر رزاة برررذل ومهان ررة وطعرررن للك ارم ررة يصرررعل تصرررورها
وتصويرها".24

" ك رران عن ررد ه ررذه المجموع ررة الطالبي ررة حم ررا

وس ررعور عمي ررق ،ب ررل وان رردفاع ح ررار

للعمرل ،العمرل لتوحيررد األمرة لتحمري نفسررها وبقاءهرا ،وأن تحقيرق الوحرردة ال يرتم ويتحقررق
من غير عمل وجهد وسعي حثيث ومتواصل ،وكران هنراك –كمرا يقرول هراني الهنردي-

"س رروق سرررديد لزي ررادة معارفنر ررا وثقافتن ررا القومي ررة والسياس ررية ألن النجر رراح يتطل ررل الررروعي
واإلدراك والفهررم ،ومررن هنررا كرران االتفرراق علررى لقرراء ثقررافي أسرربوعي ،حيررث يكلررف الواحررد
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بدراسة كتال أو مرجع يتناول القومية أو تجارل نضالية لسعول أخرى ،ويقدم المكلف

تلخيصاً يطرح للحوار والمناقسة".25

كمررا كرران اقتنرراع السرربال أن الصررهيونية تمثررل خط ر اًر حقيقي راً مت ازيررداً علررى األمررة

العربيررة ومسررتقبلها ،ولررم ينظررر لهررذه الحركررة العنص ررية العدوانيررة أبررداً أنهررا خطررر عررابر
وقابل للتعامل معه ،وكان كتال "معنى النكبة" للمفكر القومي العربي قسرطنطين زريرق

"مصد اًر مهماً للتفكير العميق والتأمل المتأني في أعماق نفوسهم وعقرولهم ،حيرث تركرز

ل ر ررديهم توج ر رره ارس ر ررخ وادراك واع أن فلس ر ررطين ل ر ررن تك ر ررون اله ر رردف األخي ر ررر ف ر رري بر ر ررامص
االسرتعمار االسرتيطاني ومرن هنرا اسرتد االقتنراع أن فلسرطين ليسرت ألهلهرا فحسرل ،بررل

هي ملرك للعررل جميعراً وبالترالي ،فرإن مسرؤولية تحريرهرا تقرع علرى عراتق العررل كلهرم،

كرران االقتنرراع عميقراً أيضراً ،بررأن ثمررة لقرراء عميررق بررين المصررالو االسررتعمارية والمسررروع

الصررهيوني لتهويررد فلسررطين والمنطقررة فرري مرحلررة تاليررة" ،26لكررنهم –رغررم كررل مررا تقرردم –
افتقرردوا عنررد صررياغتهم لوثررائق الحركررة فرري تلررك المرحلررة األولررى التركيررز علررى القضررية

االجتماعيرة ،إذ أن حركرة القرروميين العررل –كمررا يسرتذكر القائرد ال ارحرل جرورب حرربا-
"اهتم ررت ف رري تل ررك الفتر ررة بالمرحلي ررة ،وك رران رأين ررا ان رره م ررن الس ررابق ألوان رره رف ررع س ررعار
االس ررتراكية  ،ومنطقن ررا ف رري ذل ررك ه ررو أن الث ررورة العربي ررة تم ررر ف رري م رررحلتين متس ررابكتين

ومتمررايزتين فرري الوقررت نفسرره .المرحلررة األولررى هرري مرحلررة الثررورة السياسررية .والمرحلررة

الثانيرة هرري مرحلررة الثرورة االجتماعيررة .والسررعار الرذي رفعنرراه وهررو "وحرردة .تحرررر  .ثررأر"
كرران مررن أجررل تحقيررق الثررورة السياسررية .ولررم نهررتم بررالثورة االجتماعيررة الن المطلررول فرري
تلررك الفتررة كرران تجميررع غالبيررة الجمرراهير العربيررة وحسرردها لخرروه معركررة سياسررية هرري

معركررة توحيررد األمررة العربيررة وتحررهررا واسررتقاللها .والتحرررر فرري مفهومنررا نررذاك لررم يكررن
"التحرر االجتماعي" وانما "التحررر السياسري " .كانرت المسرألة أولويرات .وكانرت رؤيتنرا
انرره بعررد تحقيررق الثررورة السياسررية نقررتحم ميرردان الثررورة االجتماعيررة الترري كانررت تعنرري فرري
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تفكيرنررا انررذاك "الثررورة االسررتراكية" ونحررن فرري تلررك الفت ررة نعتبررر انفسررنا جبهررة تضررم كررل
القرروى الوطنيررة القوميررة باسررتثناء الحركررات الدينيررة ،والنرره فرري تلررك الفت ررة لررم يكررن لرردينا

ال ررنهص اللينين رري ال ررذي يق ررول بض رررورة ايج رراد التحالف ررات ح ررول أي موق ررف سياس رري فانن ررا
اعتبرنررا ان االيمرران باالمررة العربيررة هررو الحررد األدنررى مررن األمررور الترري يجررل أن تلتررف

حوله القوى التي تتألف منها الجبهة". 27

وأول نسررة دوريررة صردرت عنررا كران اسررمها " الثررأر" وكنرا نررذيل النسررة بتوقيررع "هيئررة

مقاومة الصلو مع إسرائيل".

وعنرردما قررنررا ايجرراد فرررع لنررا فرري األردن فكرنررا فرري موضرروع العنررف المسررلو ضررد

إسرائيل بحيث تتسلل مجموعات إلى داخل إسررائيل وتقروم بعمليرات هنراك ،ولقرد حاولنرا

ذلررك فرري  8655خررالل فت ررة العمررل الفرردائي فرري غ رزة  ،وقامررت عناصررر بتنفيررذ بعرره
العمليات  .لكن قيادة غلرول باسرا للجريا األردنري نرذاك تصردت لنرا فسرعرنا أن األمرر

لي

سهالً .ومن هنا تحولنا إلى خوه معركة سياسية ضرد النظرام فري األردن  .وفري

تلررك الفتر ررة اطلقنررا الس ررعار الس ررهير ،وهررو أن الطري ررق إلررى ت ررل أبي ررل يمررر عب ررر عم رران

ودمسق وبيروت  ...إلخ ...أطلقنا السعار بعدما ادركنا أن األنظمة الرجعية تمنعنا من

التصدي إلسرائيل.28

وعندما طرح عبد الناصرر عرام  8656موضروع الكيران الفلسرطيني ،تسرجعت قيرادة

الحركررة الحيرراء الوجررود الفلسررطيني  ،أو الهويررة الفلس رطينية ،علررى القيررام بعمليررة فرررز

األعضاء الفلسطينيين منها .ولم تجعل من هؤالء "فرعاً فلسطينياً" للحركة نرذاك وانمرا

انسررأت لجنررة اطلقررت عليهررا اسررم " لجنررة فلسررطين" مــن كــل مــن :جــورج حــبش ،ووديــع
حداد ،وأسامة النقيب من فلسطينيي سوريا  ،وزاهر قمحاوي من فلسـطينيي األردن،
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وأحم ـد اليمــاني وعبــد الكــريم حمــد مــن فلســطينيي لبنــان"  ،29وكانررت بالفعررل ن رواة "
الجبهة السعبية لتحرير فلسطين " فيما بعد ".30

أمررا بالنسرربة لوسررائل التعبيررر  ،أو المنررابر اإلعالميررة للحركررة ،فكمررا يررذكر الحكرريم،

"كانررت منابرنررا متنوعررة  .ففرري األردن عبرنررا عررن مبادئنررا وأفكارنررا مررن خررالل صررحيفة
س ررميناها "الر ررأي"  ،تص رردت بعن ررف للمعاه رردة البريطاني ررة وللنف رروذ البريط رراني ف رري األردن

ولغلر ررول باسر ررا .ولر ررم تكر ررن " ال ر ررأي" هر رري المنبر ررر الوحير ررد .كانر ررت هنر رراك أيض ر راً بعر رره

المؤسسررات الجماهيريررة المسيسررة  .ظاهرهررا العمررل الخيررري واالجتمرراعي وباطنهررا عمررل
سياسي جدي وتثقيف قومي وثوري للجماهير".31

ويمك ررن الق ررول أن "الر ررأي" اس ررتقطبت قطاع رراً جماهيرير راً عريضر راً ف رري األردن،

ولعب ررت دو اًر أساس ررياً ف رري بل ررورة الهوي ررة السياس ررية لحرك ررة الق رروميين الع رررل ف رري الس رراحة

األردنية  ،بعد إصدار "الرأي" في سوريا أصبو للحركة منبر ،أصربو لنرا وجرود سياسري

علني من خالل "الرأي" التي أصبحت تق أر باهتمام في أوساط طالل جامعة دمسق.32

لقد كان "سعار الثأر الذي رفعته حركرة القروميين العررل و أولتره كرل اهتمامهرا

و نس رراطاتها طر روال الس ررنوات الس رربع م ررن الخمس ررينيات نابعر راً م ررن إيم رران الحرك ررة ب ررالقوة

كطرير ررق وحير ررد لحر ررل المسر رراكل العربير ررة و اسر ررترداد الك ارمر ررة القومير ررة التر رري أهر رردرت ف ر ري
فلسررطين ،و بقيررت الحركررة مجتمع راً مغلق راً علررى نفسرره حررول سررعار الثررأر لغايررة 8657
حتى أنه أتطلرق علريهم اسرم جماعرة الثرأر و جماعرة الحديرد و النرار داللرة علرى إيمرانهم

المطلررق بررالقوة و انغالقهررم حررول مفهرروم الثررأر  ،إال أنرره فرري عررام  8657أثررارت قيررادة
الحركررة الجرردل حررول جرردوى رفررع سررعار الثررأر و عرردم مالءمترره لمرحلررة النضررال القررومي
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الثرروري الررذي تخوضرره الحركررة  ،و تررم التوصررل "إلررى حررل باسررتبدال سررعار الثررأر بسررعار

استرداد فلسطين".33

ك رران الكف رراح المس ررلو و س ررعار الث ررأر هم ررا الحل ررم ال ررذي ظ ررل ير رراود الحرك ررة خ ررالل

منهاجهررا المركررزي منررذ نسررأتها و لررذا فقررد جنرردت كررل طاقاتهررا و جهودهررا للحفرراظ علررى

القضية الفلسطينية ،و قد أسهمت نسررات الثأر و الرأي و الوحدة و الحريـة و الكترل
و الك ارسررات فرري بلررورة السررعور القررومي  ،و دفررع حركررة النضررال فرري طريقهررا إلررى سرراحة

المعركررة ،فالعمررل فرري دائ ررة الكفرراح المسررلو و العمررل فرري مجررال النضررال السياسرري كانررا
يسيران في خطين متكاملين و كانت الكلمرة الداعيرة و المقالرة السياسرية تعرانق البندقيرة

و تتقرردم عليهررا مررات ،وكانررت حركررة القرروميين العرررل تررزداد انتسررا اًر جنبراً إلررى جنررل مررع

انتسار األفكار الناصرية في األقطار العربية".34

ل ل " كـان الفكـر التنظيمـي لــ"الحركـة" مـن الناحيـة اإلجرائيـة أو العمليـة هـو

فكر قيادتها المؤسسة ،من هنا كان ه ا الفكر محكوماً بمفهوم ه ه القيـادة للحـارس
القومي الحديدي ،ال ي يفنى في األمة ،كما يفنى الصوفي في اهلل ،ويفسر ل أنهـا

ــن بــــ"الكميـــة" حســـب تعبيرهـــا بـــل بــــ"النوعيـــة" ،فحاولـــت أن تبنـــي فـــي إطارهـــا
لـــم تُعـ َ
المخصوص مجتمعاً مكثّفاً قائماً بحد اته ،ال نجد وصفاً أدق له من وصف "مجتمـع
المؤمنين" أو مجتمع "األخوية" العقائدية" ،35لكن هـ ا التشـدد فـي مسـلكية األعضـاء

لم يكن له بعد ديني  ،وانما كان الهدف منه تربية األعضاء تربية قومية تزرف فـيهم
نكران ال ات واالنضباط الصارم .

وفــــي هــــ ا المنظــــور " رأم بعــــض "القــــوميين" أن "حــــركتهم" كانــــت تعلــــم

"األخالق" ،كدرس ثابت من دروسها ،والواقـع أن عضـو "الحركـة" بالنسـبة للمجتمـع،
كان في فهـم القيـادة المؤسسـة اقـرب إلـى "الكـاهن" بالنسـبة للمـؤمنين الكثالكـة ،فمـا

 33د .سعد مهدي شالش  -حركة القوميين العرب و دورها في التطورات السياسية في العراق  - 2777-2799مركز دراسات
الوحدة العربية – بيروت –  – 1221ص.192-117

34
35

المصدر السابق  -ص171
محمد جمال باروت – حركة القوميين العرب – المركز العربي للدراسات اإلستراتيجية – دمشق –  – 2776ط – 2ص.67

38

كان يصح له أن يكون فاسقاً أو منحرفاً،فكـادت المسـلكية الشخصـية وأخالقياتهـا أن

صحح تمارينه وتعطى له العالمات التي تتدخل في تحديـد
علم ويراقب وتُ ّ
تكون درساً ُي ّ
مستوم كفاءة العضـو" ،وا ا كـان "القوميـون" قـد وجـدوا الحقـاً فـي "الجيفاريـة" تعبيـ ارً

يميز مسلكيتهم فانهم في رقـابتهم األخالقيـة الصـارمة لسـلو العضـو كـانوا متـأثرين
ّ
بتقليـــد "عصـــبة العمـــل القـــومي" فـــي الثالثينـــات وكـــان علـــى "القـــومي العربـــي" أو

"الحركي"" ،أن يتصرف كشمس صغيرة ،أن يضيء ويدفئ ويجر في مجراه طوقـاً مـن
الكواكب التابعة ،جيرانه ورفاق عمله"".36

بهــ ا المعنـــى " قامــت "الحركـــة" علـــى نظــام الطاعـــة ،وهـــو مــا عبـــرت عنـــه

نظريتها التنظيمية التي حملت اسم "المركزية المرنة" ،وبينـت "الحركـة" أن "المركزيـة

المرنــة" "أقــرب بطبيعــة الحــال إلــى المركزيــة" يحكمهــا نظامــا الســرية والطاعــة .وال
تختلف "المركزية المرنة" هنا من الناحية اإلجرائيرة عرن التطبيرق اإلج ارئري الفعلري لمبردأ
"المركزيررة الديمقراطيررة" فرري األح رزال السرريوعية ،ويفسررر ذلررك أن "الحركررة" لررم تجررد أي
خررالف جرروهري بررين "مركزيتهررا المرنررة" و"مركزيررة السرريوعيين الديمقراطيررة" فاسررتخدمت
بدءاً من عام  8657مصطلو "المركزية الديمقراطية" في أدبياتها".37

كانت الهيكلية التنظيمية للحركة تتكون من عـدة مراتـب تنظيميـة  ،تبـدأ مـن

الحلقة وهي ادنـى مرتبـة تنظيميـة  ،ثـم الخليـة وهـي أول مرتبـة حزبيـة  ،ثـم الرابطـة
التي تكون مسئولة عن عدد من الخاليا إما في إطـار جغرافـي أو فـي إطـار مهنـي ،

ثم الشعبة التي تكون مسئولة عن عـدد مـن الـروابط  ،ثـم قيـادة اإلقلـيم  ،مثـل إقلـيم

فلسطين أو األردن او سوريا أو لبنان  ،ثم القيادة القومية أو المركزية للحركة .

" كان عضو "الحركة" ُيعزل على مختلف المستويات ،وكـان علـى كـل عضـو
أن يكتســب اســماً حركيــاً مســتعا ارً ،واال يســعى لمعرفــة أيــة تفصــيالت تتعلــق بحيــاة
مسؤوله ،فمكان عمل ه ا المسؤول وعنـوان منزلـه واسـمه الصـريح هـي كلهـا أمـور
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يجهلها أعضاء المرتبة التي يكون مسؤوالً عنها ،كما أن شخصية المسؤول باسـمه
الحركـــي هـــي محـــور ترتيـــب اللقـــاء أو االجتمـــاف ،وألن هـــ ا األمـــر مخالفـــة لطبيعـــة

اإلنسان بوصفه إنسـانا ،فـان "الحركـة" كانـت تسـتدر

لـ  ،بالحاحهـا علـى "تمويـت"

العضــو ألي معرفـــة لـــه بالمســؤول عنـــه ،وبضـــرورة التعــود علـــى مخاطبتـــه باســـمه

الحركي ولـيس باسـمه الحقيقـي ،أي بشـكل تتحـول فيـه إجـراءات السـرية إلـى عـادة،
ومن هنـا نشـأ فـي "الحركـة" مـا يمكـن تسـميته بعبـادة السـرية التـي تكتنـف إلـى ا ن

كثي ارً من األعضاء رغم حل "الحركة" وموتها كصيغة تنظيمية".38

وفي ه ا السياق نشير إلى أهم المفاهيم التنظيمية التـي تميـزت بهـا حركـة

القوميين العرب آن ا  ،كما حددها مؤسسها الراحـل جـورج حـبش بقولـه " لعرل

مفهوم القيادة الجماعية كان وسيبقى أهم المفراهيم التنظيميرة ،واذا كران البرد مرن تحديرد
حيثيررات لهررذا المفهرروم فانهررا كرراالتي  :الحيثيررة األولررى :هرري منررع التسررلط واالنف رراد فرري

اتخاذ قرار والحؤول دون نسوء نزعات فردية وديكتاتورية.

والحيثية الثانية :هي االيمان بانره مرن خرالل قيرادة جماعيرة يمكرن ان تتفاعرل كرل

وجهات النظرر حرول أي قضرية مطروحرة بحيرث يمكرن بعرد ذلرك الخرروب برالرأي األكثرر

صوابية.39

ويضيف الحكيم بقوله "باإلضافة إلى مفهوم القيادة الجماعية ،هنالرك أيضراً مفهروم

"القيرادة لالكفررأ" والغايررة مررن هرذا المفهرروم هرري أنرره ال يجروز أن تتحررول القيررادة إلررى موقررع
دائ ررم أو منص ررل دائ ررم عل ررى أس ررا

الفتر ررة الزمني ررة الت رري يقض رريها العض ررو ف رري الحرك ررة.

وبفضل هذه الحالة تتجدد القيادات باستمرار ،ذلك إن العناصر التي تفسل فري التجربرة

من الضروري أال تعود تتحمل مسؤوليات قيادية ،وان العناصر التي تبرز فري صرفوف

القاعدة ولديها طاقات قيادية من الضروري ان تسق طريقها نحو مواقع القيادة".40
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م ررن مف رراهيم الحرك ررة أيض ر راً –وف ررق تحدي ررد الحك رريم  -مفه رروم " القي ررادة ف رري صرررف

األعضاء" والقصد مرن ذلرك هرو "أن تبقرى الصرلة حميمرة برين القاعردة الحزبيرة والقيرادة،
بحيررث ال يصرربو هنرراك نرروع مررن القيررادات الفوقيررة أو القيررادات البيروقراطيررة أو القيررادات

التي تملي أوامرها من فوق ،البد أن تكون القيرادة علرى صرلة وثيقرة بالقاعردة الحزبيرة،
وتتم عملية تفاعل مستركة ومتصرلة برين القيرادة والقاعردة وقصردنا مرن هرذا المفهروم هرو

أن تتحس ر

القيررادة مررال القاعرردة ومسرراعرها وتقبررل انتقاداتهررا وتررتعلم منهررا ،وبالمقابررل

تسعر القاعدة ان قيادتها من صنعها وانها ليست قيادة مكتبية أو بيروقراطية".41

كمررا اعتمرردنا أيضراً –كمررا يضرريف الحكرريم" -مفهرروم " النوعيررة قبررل الكميررة" وركزنررا

منررذ البدايررة علررى "النرروع" قبررل "الكررم" منطلقررين فرري ذلررك مررن قناعررة بررأن عسررة رفرراق فرري
مس ررتوى مع ررين ومس ررتعدين لاللتر رزام الكام ررل والتض ررحية ،أفض ررل م ررن مئ ررة رفي ررق بني ررتهم

النضررالية والثقافيررة غيررر سررليمة ،واعتقررد أننررا فرري هررذه المسررألة بالغنررا بعرره السرريء ،
يضرراف إلررى ذلررك أنرره بسرربل عرردم وجررود نظررام داخلرري ،تركنررا األمررر لالجتهرراد  ،وهررذا

المفهرروم يختلرف تمامراً عررن المفهرروم الررذي يعتمررده أي حررزل ثرروري ،إذ أن مررن حررق أي
مواطن االنتسال إلى الحزل إذا وافق علرى البرنرامص السياسري  ،وعلرى النظرام الرداخلي
وأبرردى اسررتعداده لاللت رزام والعمررل فرري مؤسسررة مررن مؤسسررات الحررزل  ،وسرردد االسررتراك

المررالي  ،لكررن هررذه المبالغررة أفررادت فرري الوقررت نفسرره حيررث أن نوعيررة األعضرراء كانررت

مثاليررة  .فلرري

األمررر الع ررادي والسررهل أن يكررون العضررو م ررن النرروع الررذي تطلررل من رره

الحركة أقصى مستويات التضحية فيوافق من دون أي نقاا".42

ومررن بررين المفرراهيم المهمررة الترري اعتمرردتها الحركررة "هنالررك مفهرروم "المركزيررة المرنررة"

الررذي يررنظم العالقررة بررين المحطررات القياديررة األعلررى والمحطررات القياديررة األدنررى .وكرران

رأينررا أن هنالررك مرك ر اًز خطرره يجررل أن يسررود ،وتعليماترره يجررل أن تنفررذ ،وأن أي خررالف
بين القيادة األولى وأي قيادة أخرى يجل أن يحسم لمصلحة وجهة نظر القيادة األولى،
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ألن إيماننررا بالمركزيررة قررام علررى أسررا

الحركة الموحدة ".43

أنهررا تجعررل التنظرريم صررلباً ومتين راً وقرراد اًر علررى

هنالررك أيضراً مفهرروم "نفررذ ثررم نرراقا" المررتبط بمفهرروم "المركزيررة المرنررة" والررذي يررنظم

العالق ررة ب ررين العض ررو والقي ررادة والقص ررد م ررن مفه رروم " نف ررذ ث ررم ن رراقا" ض ررمان االنض ررباط
الصارم داخل التنظيم بحيث يستطيع التحرك في االتجاه الذي يريده".44

وأخي اًر  ،مفهوم "النقد والنقد الذاتي"  ،حيث يقول الحكريم "كنرا نررى أن هرذا المفهروم

هررو الطريررق إلررى تصررحيو أخطرراء التنظرريم وأخطرراء القيررادات  ،كنررا نرررى أن الخطررأ أمررر
طبيعرري وأن أي سررخغ أو أي تنظرريم البررد أن يقررع فرري أخطرراء  ،ووصررلنا إلررى مفهرروم

"النقد والنقد الذاتي" بحيث تقوم الحركة من وقت إلى خر بتقويم المراحل السرابقة ،فرإذا
اكتسفت خطأ أو أخطاء حدثت تقوم بعملية نقد ،والذي كان يحدث هو أن كل اجتمراع

حزبي كان ينتهي بالنقد والنقد الذاتي حيث يقف العضرو أو المسرؤول ويسرجل األخطراء

التي وقع فيها".

أما بالنسبة إلى مبدأ و ليات االنتخابات التي لم تكن مطبقة في تلك المرحلة  ،فقرد

كانررت وجهررة نظررر قيررادة الحركررة أنهررا "تأخررذ سرررعيتها مررن نجاحهررا ومررن قرردرتها علررى

االستمرار في العمل وال تأخذها من عملية انتخابية تقوم بها القاعردة .والرى ذلرك هنالرك

العنصر األمني ألنه في العملية االنتخابية تصبو كوادر الحركرة وقياداتهرا معروفرة"،45

وكمرا يسررتطرد د .جررورب حرربا "كرران رأينررا أن القيرادة المركزيررة هرري االقرردر مررن القاعرردة
الحزبي ررة عل ررى ذل ررك  ،الن القاع رردة الحزبي ررة يطر ر أر عليه ررا هب رروط وص ررعود ،أم ررا القي ررادة
المركزية فثابترة ألنهرا القيرادة المؤسسرة ،وهرذه القيرادة تسرتطيع أن ت ارقرل كروادر الحركرة

وتنقررل منهررا إلررى الصررف القيررادي األول أي عنصررر صرراعد ،وهررذه الخصوصررية تميررزت
بهررا البنيررة التنظيميررة لحركررة القرروميين العرررل الترري لررم تكررن القاعرردة تسرراهم فيهررا بسرركل
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مباسر ،بمعنى أنها لم تأت وتفره عضوا مرا أو اعضراء معينرين انمرا سراهمت بسركل
غير مباسر من خالل االعرال عن رضاها أو عدم رضاها عن الوضع القيادي ،وفري

ضرروء االنتقررادات الترري توجههررا القاعرردة أو الرضررا تواصررل القيررادة مسرريرتها ،لكررن الررذي
حدث –كما يضيف الحكريم  -هرو أننرا بالغنرا بالنسربة إلرى الجانرل المركرزي فجراء علرى
حسررال الجانررل الررديمقراطي ،وبعررد ذلررك برردأنا نعمررل علررى أسررا

أن القيررادة المركزيررة

يمكن أن تمار دورها من دون إلغاء حق القاعدة في تحديد القيادات وابداء رأيهرا برين

الحين واألخر في القيادات ".46

افترض لـ " قيرام تنظريم حديردي ال تج الرنو وال تيرارات فيره ،إال انره وكمرا هري

العادة ،في األحزال السرية ،فان األجنحة فيها تتكراثر طررداً مرع حردة الضرغط المركرزي

البيروقراطي  ،لكن الحركة قامت نظرياً على مبدأ "القيادة الجماعية" الرذي ال يختلرف

مضررمونه هنررا عررن المضررمون الررذي أخررذه فرري األح رزال السرريوعية ،غيررر أن "الحركـــة"

ميزاهمـا همـا :مبـدأ القيـادة لألكفـأ أو مرا كران يرتم التعبيرر
اجتهدت نسـبياً فـي مبـدأين ّ
عنه في الثقافرة السرفوية داخرل أسروار "الحركرة" ل"الحركرة الصراعدة النازلرة" يعنـي لـ
وفــق "الحركــة" أنهــا فــي تحديــدها للمســئولين القيــاديين وألعضــاء المراتــب القياديــة،
فانها ال تأخ أي مقياس بعين االعتبـار ،غيـر مقيـاس الكفـاءة القياديـة ،بمعرزل عرن

الس ر ررن أو الدرج ر ررة العلمي ر ررة أو النف ر رروذ الع ر ررائلي أو القبل ر رري أو الم ر ررالي أو األقدمي ر ررة ف ر رري

"الحركة" .أما المبدأ الثاني :مبدأ القيادة في صف األعضاء ،فاعتمـد علـى أن تعـيش
القيادة وسط األعضاء ال أمامهم وال فوقهم وال بمعزل عنهم ،وانسرجاما مرع ذلرك كران
عدد من أعضاء القيادة القومية مجرد أعضاء في قيادات اإلقليم".47

البنيــة الطبقيــة للحركــة  :إن البنيررة الطبقيررة لحركررة القرروميين العرررل عنررد

تأسيس ررها  ،كان ررت بني ررة طبقي ررة خاص ررة  ،تس رركلت ف رري معظمه ررا م ررن القط رراع الطالب رري
المنتمرري إلررى األوسرراط البرجوازيررة بمختلررف س ررائحها  ،وظلررت هررذه البنيررة قائمررة فرري
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الهيئات القيادية والكادريرة حترى أواخرر خمسرينيات القررن الماضري ،لكرن توجره الحركرة
نحو الجماهير ومن ثم اتساعها التنظيمي أدى إلى وجود نسبة عالية من قواعدها من
الطبقات المسحوقة خاصرة فري السراحة الفلسرطينية حيرث كران سركان المخيمرات والقررى
يسرركلون قاعرردة جماهيريررة عريضررة للحركررة  ،وارتقررى مررن بررين صررفوف ه رؤالء عرردد مررن

الك روادر الررذين تول روا أوضرراعاً قياديررة فرري بدايررة السررتينيات  ،وفرري تلررك الفت ررة لررم تكررن
الحركة تملك دليالً نظرياً واضحاً ونظرية ثورية تهتدي بها .ولذا كان نمو الحركة –كما
يقررول الحكرريم" -غيررر مبرررمص وغيررر مخطررط .ومرررت فت ررة اختلطررت نوعيررة البنيررة بحيررث

كران هنالرك العنصرر المسرحوق والعنصرر البورجروازي الكبيرر والمتوسرط والصرغير .لكرن
القطاع الجماهيري المسحوق هو في النهاية الذي مكن الحركرة مرن البقراء فري اسرتمرار

في المعسكر الوطني ،وهو الذي جعلها تتطور نحو اليسار خطوة بعد خطوة ".48

أمـــا علـــى صـــعيد التحـــوالت الفكريـــة الخاصـــة لم ارجعـــة المنطلقـــات القوميـــة فـــي

الحركة ،فقـد بـدأت اإلرهاصـات األولـى عـام  2772فـي ضـوء تطـور العالقـة النوعيـة
بين الحركة من ناحية  ،والرئيس جمال عبد الناصـر مـن ناحيـة ثانيـة  ،تلـ العالقـة

التي تعززت عبر المواقف السياسية  ،الوطنية والقومية للنظام الناصري فـي الصـراف

ضــد القــوم اإلمبرياليــة والحركــة الصــهيونية ودولتهــا والقــوم الرجعيــة العربيــة  ،إلــى

جانب التحوالت االجتماعية الداخلية التي تجسدت عبر ق اررات التأميم االشـتراكية فـي

مصر في تل المرحلة  ،وكان له ه العوامل دو ارً أساسـياً يضـاف إلـى تجربـة الحركـة
نفسها ودخول عدد واسع من الشباب الكادح والديمقراطي الثـوري إلـى صـفوفها فـي

توجــه الحركــة صــوب األفكــار االشــتراكية العلميــة التــي أســهمت بــدورها فــي اال زاحــة

المتدرجة لألفكار االشتراكية الطوباوية ،والفابية  ،خاصة كتب "هارولد السكي " التي

اطلعت عليهـا وعممتهـا الحركـة فـي أوسـاطها التنظيميـة جنبـاً إلـى جنـب مـع مفـاهيم
العدالـــة االجتماعيـــة والكفايـــة والعـــدل كمـــا كـــان يطرحهـــا القائـــد الراحـــل جمـــال عبـــد

48
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الناصر ،وبتأثير تل األفكار االشتراكية األوليـة انتقلـت قيـادة الحركـة – فـي معظمهـا
– إلى االقتراب من االشتراكية العلمية التي تم التوافق عليها في عام . 2777

وفي ضوء هـ ه المنطلقـات واألسـس  ،كـان مـن الطبيعـي أن تنـدفع قيـادة الحركـة

فــي التوســع واالنتشــار فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة  ،حيــث تــم تكــريس فــرف حركــة
القوميين العرب فـي األردن ولبنـان وسـوريا والعـراق ثـم بـدأوا بعـد المـؤتمر بـالتخطيط
لتأسيس فروف أخرم في مصـر والجزيـرة العربيـة "السـعودية" والخلـيج العربـي وعمـان

(ظفار) وجنوب اليمن عام  ،2797ثم في شماله عام  ،2799وفي عام  2771قـرر
فرف الخليج والجزيـرة العربيـة لحركـة القـوميين العـرب ،فـي اجتمـاف داخلـي انعقـد فـي

الكويت التحضير لشن الكفاح المسلح فـي منطقـة ظفـار ،وبهـدف إقامـة جسـر يصـل
بين الكفاح المسلح في جنوب اليمن وبينه في عمان والخليج العربي ،وكان كل لـ

انطالق ـاً مــن التحــام حركــة القــوميين العــرب مــع الفكــر القــومي العربــي بقيــادة القائــد

الراحل جمال عبد الناصر.

وفــي ه ـ ا الجانــب نشــير إلــى أن قيــادة الحركــة منــ بدايــة عــام  2796قــررت

االنتقال من مرحلة الشـعارات الثوريـة إلـى مرحلـة التطبيـق العملـي لهـ ه الشـعارات ،

حيث تم تكليف مجموعة من عناصر منتقاة من أعضاء الحركة بتلقري دورات عسركرية
مكثفررة فرري معسرركر كتيبررة الفلسررطينيين قرررل دمسررق ،وأسرررف مررر تلررك الكتيبررة (أكرررم

صفدي) على تلك الدورات ،و في أواخر أيلول  /سبتمبر  8657و خالل النضال ضد
مبرردأ إيزنهرراور فرري األردن أوالً ثررم خررالل أيررام الثررورة فرري لبنرران أواخررر ربيررع  8651تلقررى

س رربال الحرك ررة مر رن فروعه ررا ف رري فلس ررطين واألردن ولبن رران والعر رراق وس رروريا ت رردريبات
عسكرية مكثفة ".49

وفي بداية عام  2799قامت الحركة بتأسـيس الجهـاز النضـالي الـ ي التحـق فيـه

المئــات مــن قيــادات وكـوادر حركــة القــوميين العــرب للتــدريب العســكري عبــر دورات

مكثفة – لمـدة سـتة شـهور – فـي معسـكرات الجـيش المصـري بالتنسـيق مـع القيـادة
49
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الناصرية (كان من بينهم الرفاق جورج حبش و وديـع حـداد و أبـو علـي مصـطفى )
األمر ال ي يؤكد موقف الحركة الواضح من الكفاح المسلح ودوره الرئيسي فـي إطـار

النضــال الــوطني والقــومي جنب ـاً إلــى جنــب مــع كافــة أشــكال النضــال األخــرم  ،دون

تجاوز الظرف المناسب والمكان المناسب عند ممارسة أي شكل من أشكال النضـال.
ففـي نهايــة خمسـينيات وبدايــة ســتينيات القـرن الماضــي كــان شـعار حركــة القــوميين

العــرب الرئيســي هــو  " :النضــال مــن أجــل إســقاط األنظمــة العربيــة الرجعيــة ،وطــرد
االستعمار وازالة قواعده وتحقيق الحرية والوحـدة واالشـتراكية " ،وقـد جسـدت الحركـة
تلــ الشــعارات عبــر مشــاركتها الفعالــة فــي إطــار النضــال السياســي والجمــاهيري ،
بالمظــاهرات الشــعبية ضــد حلــف بغــداد ومشــروف ايزنهــاور وكافــة أشــكال ومظــاهر

الوجود االستعماري في بلدان الوطني العربي عموماً واألردن بصورة خاصة مـن أجـل
تعريب الجيش والمؤسسات الوطنية .

ولقــد كــان لهـ ا االنتشــار والتمــدد الـ ي حققتــه الحركــة إلــى جانــب تزايــد نشــاط

الحركات الثورية ضد االستعمار في العديد من بلدان الوطن العربي ،أثره الواضح في

التوجهات التي اتخ تها قيادة الحركة في الساحة الفلسطينية ،وأدم ل إلـى تحـول

شعاراتها صوب التطبيق العملي ،خاصة مـع تأسـيس الجهـاز العسـكري أو النضـالي

الســري  ،ال ـ ي لعــب دو ارً أساســياً فــي إب ـراز الشخصــية الوطنيــة الفلســطينية ودورهــا
الطليعي في إطار النضال التحرري القومي ضد الوجود الصهيوني .

وب ل عرفت حركة "القوميين العرب" وألول مرة في تاريخها السياسي  ،تكوين

جهاز فلسطيني خاص ،عرف باسم " إقليم فلسطين " بمسئولية الرفيق وديع حـداد ،

بديالً لـ "لجنـة فلسـطين" التـي تأسسـت عـام  2799كمـا أشـرنا مـن قبـل ،و لـ أسـوة
ببقية فـروف الحركـة أو أقاليمهـا ،وتـم فـرز الكـوادر الفلسـطينية المنتميـة إلـى الحركـة

أينما وجدوا إلى ه ا اإلقليم  ،وتدل معظم مصادر الحركـة والجبهـة الشـعبية علـى أن

المـــؤتمر القـــومي الـــ ي عقدتـــه الحركـــة فـــي بيـــروت عـــام  2771م يعتبـــر المفتـــرق

األساســي فــي هـ ه العمليــة ،ثــم "تبنــى مــؤتمر الحركــة هـ ه الخطــوة فــي أيــار  /مــايو
36

 2771م  ،وقــد أطلــق علــى التجمــع اســم "الجبهــة القوميــة لتحريــر فلســطين" التــي

عرفــت فيمــا بعــد باســم "شــباب الثــأر" .50وتــولى الــدكتور وديــع حــداد بشــكل أساســي
مسئولية اإلعداد الفدائي وفق شـهادة الـدكتور جـورج حـبش ،51وقـد بـدأت الخطـوات

العملية له ه المنظمة خـالل النصـف الثـاني مـن عـام ،2771

52

حيـث قـام عناصـرها

بالنزول إلى داخل (إسرائيل) ،ومارسوا عمليات استكشاف واتصـال مـع العـرب هنـا ،
كما عملوا على تخزين بعض األسلحة بهـدف اسـتعمالها فـي الوقـت المناسـب  ،وقـد

حدث أول اشـتبا بـين هـ ه العناصـر مـع مجموعـة مـن قـوات العـدو فـي كـرم وعـد

بلفور عام  2771م .وسقط فـي هـ ا االشـتبا أول شـهدائها وهـو الشـهيد خالـد أبـو

عيشـــة

53

فـــي  1نـــوفمبر  /تشـــرين الثـــاني  ،واعتقـــل احـــد مناضـــليها  .واســـتمرت

المنظمـــة فـــي تنفيـــ عمليـــات فدائيـــة متقطعـــة ضـــد أهـــداف إســـرائيلية حتـــى حـــرب

2776م".54

أما بالنسبة إلى "تأسيس منظمة " أبطال العودة "

55

 ،فيعود أيضاً إلى قرار الفـرف

الفلســطيني لحركــة القــوميين العــرب ال ـ ي أفــرز عــدداً مــن الك ـوادر المؤهلــة عســكرياً

ليشــكلوا الن ـواة األولــى لتنظــيم أبطــال العــودة وكــان أبــرزهم د .وديــع حــداد وصــبحي

50

بالنسبة لشعار "الثأر" فيعود إلى "كتائب الفداء العربي" التي تأسست عام  2717وطرحت شعارها المركزي ( :دم ،حديد  ،نار ،
وحدة  ،تحرر  ،ثار).

51

لقاء شخصي مع الراحل المؤسس د.جورج حبش.

52

كان الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى مسئوالً عن منظمة شباب الثأر في منطقة جنين  ،وكان على صلة مباشرة مع الرفيق

53

الشهيد خالد أو عيشة من مواليد قضاء عكا – قرية العكر  -عام  ، 2712انضم إلى منظمة شباب الثأر من بداية تأسيسها

الشهيد د.وديع حداد.

 ،شار في عمليات استطالف ألراضي فلسطين المحتلة استعداداً لالنطالق  ،اصطدمت إحدم المجموعات التي يقودها في

منطقة الجليل األعلى مع إحدم الدوريات الصهيونية في منطقة دومث على الحدود اللبنانية  ،ودارت معركة حامية
استمرت حوالي ثالث ساعات ونصف استشهد رفيقنا على أثرها بتاريخ ( 2771/22/1المصدر  :مجلة الهدف – بيروت –

العدد  21 –191كانون أول  – 2761 /السنة السادسة – ص.) 22

54
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55

تم االتفاق س ارً على تأسيس منظمة "أبطال العودة" بين كل من الرفيق وديع حداد واللواء وجيه المدني قائد جيش التحرير
الفلسطيني آن ا .

41

التميمي وفايز جابر

56

 ،باإلضافة إلى عبد الرحيم جابر ومحمد شرف بالتنسـيق مـع

بعــض ضــباط جــيش التحريــر الفلســطيني ومــن أبــرزهم عبــد العزيــز الوجيــه وعثمــان

حــداد " ،ففــي تشــرين الثــاني  /نــوفمبر  ، 2777أُعلــن عــن تشــكيل تنظــيم (أبطــال

العــودة)  ،وقــد "جــاء هــ ا اإلعــالن بشــكل بــال رقــم ( )2تحــدث فيــه عــن العمليــة
العســكرية التــي قــام بهــا فــدائيو أبطــال العــودة ضــد ثكنــات جــيش العــدو اإلس ـرائيلي

بتاريخ  2777/22/12واستشـهاد ثالثـة مـن مناضـليها هـم  :رفيـق محمـد عسـاف،

محمد حسين اليماني ،سعيد عبد سعيد ،كما اُسر المناضل سكران محمـد سـكران فـي

تلـ العمليــة .57وفــي كــانون األول  /ديســمبر أ اعــت المنظمــة بالغهــا الثــاني ال ـ ي
ت كر فيه أن فدائييها قاموا بهجـوم علـى الكنيسـت فـي محاولـة لتـدميره ،بيـد أن هـ ه

المحاولة أُحبطت بعد معركة وصفها البال بأنها كانت عنيفـة  ،وانسـحبت القـوة إلـى

المنطقة العربية حيث طوقهم الجيش األردني ،وأمرهم باالستسالم ".58

وفــي ه ـ ا الصــدد ُنشــير إلــى أن ق ـرار قيــادة الحركــة بتأســيس منظمــة " شــباب

الثــأر" واإلســهام فــي تأســيس "أبطــال العــودة" جــاء انعكاس ـاً اتي ـاً وموضــوعياً لرؤيــة

الحركــة ومواقفهــا السياســية ودورهــا باالنســجام مــع التح ـوالت الداخليــة فــي بنيتهــا،
بمثــل مــا جــاء انعكاس ـاً للمنــال الثــوري القــومي العربــي العــام بتــأثير أفكــار وشــعارات

الــزعيم الراحــل جمــال عبــد الناصــر  ،حيــث قامــت الحركــة -فــي ضــوء ه ـ ا الوضــع-

بالعمـــل علـــى تأســـيس وتفعيـــل جهازهـــا العســـكري أو مـــا ُيســـمي آنـــ ا بــــ"الجهـــاز
النضــالي" الـ ي تبلــور وجــوده المتميــز عبــر مئــات الكـوادر الحركيــة اللـ ين ســبق أن
التحقـوا فــي الــدورات العســكرية الخاصــة بالحركــة أو فــي معســكرات الجــيش المصــري

56

الشهيد الحاج فايز جابر من أبرز قادة منظمة أبطال العودة  ،استشهد في مطار عنتيبي  /أوغندا أثناء عملية خطف طائرة
صهيونية عام .2767

57

رفضت الحركة اإلعالن عن عملياتها في تل المرحلة حتى ال تبدو وكأنها تورط الجيوش العربية وخاصة الجيش المصري في
حرب قبل أوانها  ،ول ل كان شعارها بالنسبة للعمل الفدائي آن ا "فوق الصفر وتحت التوريط " تأكيداً أو تبري ارً الختالفها

عن حركة فتح التي كانت تسعى إلى التوريط.
58
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48

آن ا  ،حيث أسهم العديد منهم في االلتحاق في صفوف منظمة "شباب الثـأر" وفـي

صفوف منظمة "أبطال العودة" .

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العالقــات القياديــة الســائدة فــي مرحلــة التأســيس  ،كــان

مظهرها الرئيسي هو "االنسجام المثرالي داخرل الحركرة ،ولرم يكرن الوضرع القيرادي مثرار
جرردل أو نقرراا ،وكرران هنالررك التفرراف كامررل حررول السررعارات والمواقررف السياسررية الترري
تطرحها الحركة ،واستمر هذا الوضع طوال سرنوات التأسري

حترى العرام  ، 8656لكرن

ذلررك االنسررجام برردأ فرري الت ارجررع مررع ظهررور أول اخررتالف فرري قيررادة الحركررة عررام 8656
أثن رراء الوح رردة ب ررين مص ررر وس رروريا حي ررث طرح ررت فكر ررة ح ررل الحرك ررة والحاقه ررا بالنظ ررام

الناصررري  ،وكرران محسررن إبرراهيم هررو صرراحل هررذه الفكررة" ،59وعلررى إثررر ذلررك  ،برررزت

فرري الحركررة –كمررا يقررول الحكرريم  -امررو اًر تتجرراوز الفكررة والمناقسررة ووجهررة النظررر القابلررة
للنقاا بدأت تطرح داخل الحركة ،وبدأ أن هذه األمور تعك

اجواء جديردة لرم نألفهرا ،

وحيرال ذلررك سركلنا لجنررة سرميناها " اللجنررة الفكريرة" أو "لجنررة التثقيرف" وأوكلررت الحركررة
إلررى الرفي ررق محسررن إبر رراهيم مسررؤولية اللجن ررة وطلبررت القي ررادة مررن اللجن ررة اعررداد برررامص

تثقيفي ررة للقاع رردة الحزبي ررة ووض ررع وث ررائق تط رررح فيه ررا فك ررر حرك ررة الق رروميين الع رررل"،60

وبالفعررل أعرردت اللجنررة د ارسررة هرري فرري الواقررع عبررارة عررن عمليررة تقررويم ومراجعررة لرربعه
مواقررف الحركررة وبعرره سررعاراتها ،وعلررى سرربيل المثررال أن الحركررة كانررت ترررى أن كررل

يهررودي هررو صررهيوني ،ووقفررت الد ارسررة أمررام هررذا األمررر وقالررت أن ذلررك لرري

صررحيحاً،

وكانررت الحركررة تقررول بالوحرردة أيراً كرران الررثمن وأن أي وحرردة بررين قطررين سررتكون مفيرردة،
وجاء في الدراسة أن الوحدة بأي ثمن مسالة يجل ان تنراقا وان الرثمن رهرن بتفاصريل

هررذه الوحرردة .وجرراء فرري الد ارسررة أيضراً أن سررعار الثررأر الررذي ترفعرره الحركررة سررعار غيررر

سياسرري واألفضررل اسررتبداله بتعبيررر اخررر مررن نرروع اسررترداد فلسررطين أو تحريررر فلسررطين.
وقال ررت الد ارس ررة ان نظري ررة الحرك ررة القائم ررة عل ررى أن الث ررورة س رروف تم ررر بم رررحلتين هم ررا
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مرحلر ررة التحر رررر السياسر رري ومرحلر ررة التحر رررر االقتصر ررادي .نظرير ررة غير ررر صر ررحيحة الن
المرحلتين مرتبطتان ومتسابكتان".61

وتاريخياً –كما يضيف الحكيم " -يجل أن اعترف بأن هذه الدراسة كانرت محاولرة

جديدة ،وناضجة وجريئرة  ،ولقرد احردث الرنهص واألسرلول اللرذان طرحرت فيهمرا مواضريع

الد ارسرة جرواً متروت اًر داخرل االجتمراع .وسرعرنا كقيرادة مسرؤولة انره مرن الضرروري تجراوز
مسررألة الررنهص واألسررلول ،مررن أجررل رؤيررة واضررحة للمواضرريع المطروحررة ،وانتهررى ذلررك
االجتماع باستمرار وحدة الحركة على رغم التوتر الذي ساد االجتمراع .وصردرت وثيقرة

بالنتيجة التي توصلنا إليها .وقد كانت الوثيقة بالمفهوم العلمي خطوة إلى األمام".62

أما بداية التناقه داخل قيادة الحركة  -كما يستطرد الحكريم – فقرد "حردثت علرى

أثر اجتماع قيادي موسرع عقرد  8663ولرم احضرره .وبعردما قررأت الوثيقرة التري صردرت
عررن هررذا االجتمرراع سررعرت أن المسررألة لررم تعررد مسررألة أفكررار جديرردة وانمررا هرري أبعررد مررن

ذلك .فالوثيقة ترى ضرورة االلتحام الكامل بالناصررية ،ضرمن "الحركرة العربيرة الواحردة"
كما عبر عنها جمال عبد الناصر  ،ولقد وقفت ضد ذلك الن معنى االلتحام هرو حرل
الحركة وتذويبها ،وقلت للرفاق أن التحالف مرع الناصررية ممكرن أمرا االلتحرام بهرا فغيرر
ممكن ،في ذلك الوقت كنت بدأت طرح تقويم للناصررية ،وخالصرته ان نقرف بجررأة مرع

كل احترامنا وحبنا لقيادة عبد الناصر ،أمرام سرلبيات التيرار الناصرري ،ألننرا ال نسرتطيع
ان نخدم الثورة بمجاملة هذا التيار وانما بمواقف علمية أمامه".63

في تلك الفترة "كانت هنالك وجهة نظر مطروحة من جانل الرفيق محسن إبراهيم،

وه رري أن حرك ررة التح رررر ال رروطني بفص ررائلها المتع ررددة ،م ررن ح ررزل البع ررث إل ررى الح ررزل

السيوعي إلى حركة القوميين العرل ،لم تمثل سيئاً وأن الناصرية مثلت مجرى التاريخ،
ولذا فإن على هذه الفصائل ان تحل نفسها وتلتحم بالناصرية".64
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وفي ضوء ذلك" ،قررنا عام  8663عقد المؤتمر ،الذي كان أكثرر المرؤتمرات التري
عقدتها حركة القوميين العرل حدة .وفي هذا المرؤتمر سرعرنا أن داخرل الحركرة تيرارين.

التيار الذي يدعو إلى االلتحام بالناصرية والتيار ا خر المعاره للفكرة ،التيار األول،
محسن ابراهيم ومحمد كسلي ونايف حواتمة وعبد الالله النصراوي".65

ومنررذ ذلررك المررؤتمر –كمررا يضرريف د.جررورب حرربا" -برردأت الحركررة تسررهد نوعراً مررن

التنرراقه الحقيقرري ،وأصرربو الرفرراق الررذين دعروا إلررى االلتحررام بالناصررية ،وحررل الحركررة،

يعتبرررون انفسررهم اليسررار ،وان القيررادة المؤسسررة للحركررة فرري نظرررهم فرري اليمررين .وبأمانررة

أقررول أن عررددا مررن اعضرراء الفريررق المؤس ر

هررو الررذي اتخررذ فرري ضرروء عمليررة الجرردل

والح روار موقف راً يسررارياً علمي راً وعملي راً ،امررا الرفرراق الررذين اعتبررروا انفسررهم يمثلررون اليسررار

فررانهم كررانوا يعكسررون نوع راً مررن الطفولررة اليسررارية ،وبعررد ذلررك المررؤتمر ترروترت االج رواء،
وتفاديراً لحرردوث انسررقاق اتفقنررا علررى الرردعوة إلررى مررؤتمر عقررد فرري سررباط  8665توصررلنا

فيرره إلررى وثيقررة موحرردة كانررت بمثابررة محصررلة لرروجهتي النظررر .وعلررى سرربيل المثررال فررإن

الوثيقررة اسررارت إلررى أن الناص ررية ليسررت كلهررا ايجابيررة وانمررا فيهررا ثغ ررات ويجررل العمررل
عل ررى تص ررحيحها  ،وبالنس رربة إل ررى مس ررألة االلتح ررام بالناصر ررية اتفقن ررا عل ررى أن االلتح ررام
يسكل االفق االستراتيجي للعالقة ،واننا سنصل ذات يوم إلى ان ننتهي كحركرة قروميين

عرل ونصبو جزءاً من تنظيم جديد يمثل تنظيم الثورة العربية".66

وجاءت االحداث بعد المرؤتمر تعرزز وجهرة نظرر عردم حرل الحركرة ،وجراءت ايضراً

تجربة اليمن الديمقراطي التري امكرن الحركرة مرن خاللهرا الوقروف علرى سرلبيات االجهرزة
فرري مصررر وأسرراليبها فرري التعامررل مررع القرروى الوطنيررة .وصررحيو ان الحركررة اسررتعادت
وحدتها إال أن ذلك لم يحل دون استمرار وجهتي النظر مطروحتين.67
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ويرؤلمني –كمرا يضريف القائرد ال ارحرل" -أن أقرول برأن مرا حردث عرام  8667عرزز
وجهة النظر القائلة بالوقوف موقف المتحالف مع الناصررية مرن دون اسرقاط النقرد لهرا.

وعل ررى رغ ررم الهزيم ررة ،ف رران الفري ررق ال ررداعي إل ررى الح ررل وااللتح ررام اس ررتمر مس رردوداً إل ررى

الناصرية  .وكتبت مجلة " الحرية" التي كان مسؤوالً عنهرا الرفيرق محسرن ابرراهيم مقراالً
من نوع " لم يهزم عبد الناصر" ،ويبردو أن التنراقه الرذي استسررى بعرد ذلرك كران البرد

ان ينتهي إلى انسقاق .واصربو الرفراق الرذين كرانوا يمثلرون سريئاً جديرداً يسرلكون مسرالك

التذبذل والمزايدة .واصربحوا يهراجمون عبرد الناصرر أكثرر مرن الرالزم وهرم الرذين طرحروا

أفكا اًر تدعو إلى االلتحام بالناصرية  ،في حين أننا وقفنا بأخالقية مع عبد الناصر بعد
بالمزايدة".68

الهزيمة وحللنا الهزيمة بأسلول علمي ولي

بع ررد  8667ح رردثت نقل ررة نوعي ررة بالنس رربة إل ررى حرك ررة الق رروميين الع رررل فيم ررا يتعل ررق

بعالقتها بالناصرية  ،فلي

مرن المعقرول أن ينتهري نظرام عبرد الناصرر الرذي قراد حركرة

الجماهير العربية مردة اثنتري عسررة سرنة إلرى مثرل هرذا المصرير إذا لرم يكرن هنالرك خلرل

داخل النظام .69

وفرري ضرروء ذلررك ،طرحنررا بج ررأة تحلرريالً جررذريا لنظررام عبررد الناصررر وطبيعررة القرروى

المتحكمة في هذا النظام ،والتي ال تمثل الطبقة العاملة بقدر مرا تمثرل نظامراً بورجوازيراً

راديكالياً صرغي اًر  .وأكردنا علرى أن السرعل هرو األسرا  ،وأنره مرن أجرل تحقيرق انتصرار
البررد مررن حرررل تحريررر سررعبية ،والبررد مررن تنظرريم يقررود حركررة الجمرراهير ويتبنررى ب ررامص

عس رركرية وسياس ررية واجتماعي ررة واقتص ررادية متطابق ررة م ررع مص ررالو الجم رراهير المس ررحوقة
ولرري

مررع مصررالو الطبقررة الحاكمررة ذلررك الوقررت .كررذلك حرردث تغييررر فرري بنيررة الحركررة

النهرا حرددت انره – برالمنطق العلمري -لرري
ان تصررمد اذا لررم تكررن قائمررة علررى أسررا

هنالرك انظمرة مناهضرة لالمبرياليرة يمكنهررا

النظريررة الثوريررة بمعنررى الماركسررية -اللينينيررة.

وكان دليل الحركة إلى ذلك كيف ان نظام سوكارنو أسرقط  ،وكرذلك نظرام نكرومرا ،فري
68
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حين ان نظام كاستروا لم يسرقط مرثالً .كمرا أن فيتنرام السرمالية وكوريرا السرمالية صرمدتا

صموداً مذهالً .70

ولهررذا  ،فررإن البيرران الررذي اصرردرته الحركررة أواخررر تمرروز - 67كمررا يؤكررد القائررد

المؤس

جورب حبا"-ال يحمرل فقرط نقردا لتجربرة عبرد الناصرر وانمرا لحركرة القروميين

العرل أيضاً  .واذا اردنا ان نكون جرريئين وصرريحين وموضروعيين ،فإننرا نردين موقفنرا

الذي اتسم بالمراهنة على التيار الناصري  .وهذا الموقف اتضو لنا خطرأه عرام 8666

بعرره السرريء  ،واتضررو كررامالً بعررد هزيمررة  ،71 8667وهـــو أيضـــاً ادانـــة لموقـــف

محســن اب ـراهيم وحواتمــة وكشــلي ال ـ ين تحول ـوا صــوب موقــف يســاري طفــولي

ارتباط ـاً بمواقــف اتيــة ب ريعــة "اليســار" كمبــرر لالنشــقاق رغــم ان مــا ورد مــن
أفكار وطروحات في وثيقة تموز  2776تتوافق مع افكارهم بمساحة كبيرة.

على أي حـال  ،ورغـم كـل مـا تقـدم ،فـان عالقـة الحركـة بالنظـام الناصـري ظلـت

ضمن إطار التحالف القومي مع النظام الناصري خاصـة فروعهـا فـي الـيمن والخلـيج

العربي ،حيث شهدت أعوام 2776و  2779انتصار الثورة في اليمن الجنوبي  ،وفي
عــامي  2762 / 2777تكثفــت  -كمي ـاً ونوعيــاً -عمليــات حركــة القــوميين العــرب
وجبهة تحرير ظفار (التي تحولت  -بقرار من مـؤتمر "حمـرين" ينـاير  - 2779إلـى
الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل) ،سقطت فيها ظفار برمتها فـي أيـدي
الجبهــة  ،وفــي األمــاكن المحــررة أقامــت الجبهــة الشــعبية نوعــا مــن إدارة جمهوريــة

عسكرية ،إ عبأت القادرين على حمل السالح إما في جيش التحرير الشعبي أو في

الميليشيا ،لكن التدخل السريع لقـوات شـاه إيـران  ،بنـاءاً علـى طلـب "سـلطان" ُعمـان

(والد قابوس) أدم إلى تمكين السلطنة الرجعية في ُعمان وظفار باسـتعادة سـيطرتها
بفضل الدعم اإليراني والبريطاني .
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واصلت حركة القوميين العرب نضالها ضد إسرائيل واالستعمار والرجعية العربيـة

طـــوال مرحلـــة مـــا قبـــل عـــام  ، 2776وقامـــت منـــ بدايـــة الســـتينات بتغييـــر شـــعارها

الرئيسي من "دم حديد نار ...وحـدة تحـرر ثـار" إلـى "وحـدة حريـة اشـتراكية"  ،وتزايـد
توسعها وانتشارها –بصورة سرية -في معظم البلدان العربيـة عبـر فروعهـا المنتشـرة

في األردن وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان ومصر واليمن والخليج والجزيرة العربيـة

"السعودية" وموريتانيا وليبيا وبدرجات أقل في بقية بلدان المغرب العربي .

أمـا بالنسـبة لفـرف الحركـة فـي قطـاف غـزة  ،فقـد تأسـس عـام  2796بقـرار مـن

قيادة الحركة التي كلفت عدداً من كوادرها في مصـر  ،مـن الطـالب الفلسـطينيين فـي
الجامعات المصرية من أبناء الضفة الغربية ،بتنفي ه ه المهمـة التـي بـدأها الطالـب
في كلية التجـارة إبـراهيم قبعـة عبـر اتصـاله مـع الطالـب فـي كليـة ا داب عمـر خليـل

عمر من بيت الهيا  /قطاف غزة  ،ال ي اقتنـع بـدوره بمبـاد الحركـة وأصـبح عضـواً
فيها  ،وفي صيف  2796تم تكليف الطالبين في كلية الطب ناف العطعـوط و فيصـل

كمــال  ،والطالــب فــي كليــة الهندســة خليــل عــوض بالســفر إلــى غــزة – أثنــاء اإلجــازة

الصيفية – مع عمر خليل  ،وعقدوا عـدداً مـن النـدوات والمحاضـرات  ،قـاموا أثناءهـا
بتأسيس وبناء الهيكل التنظيمي األول للحركة في قطاف غزة  ،أو ما يعرف آن ا بــ

"المرتبــة المســئولة" مــن عمــر خليــل وصــباح ثابــت ومحمــد المســلمي وناصــر ثابــت
واسماعيل سالم ،وبدأت نشاطها في منطقة شـمال قطـاف غـزة (بيـت الهيـا و جباليـا

البلــد و مخــيم جباليــا) وســرعان مــا توســع النشــاط التنظيمــي ليشــمل كــل مــدن وقــرم
ومخيمــات القطــاف  ،حيــث أصــبحت حركــة القــوميين العــرب فــي قطــاف غــزة مــن أهــم

التنظيمـــات وأكثرهـــا عـــدداً  ،ســـاعد علـــى لـــ المنـــال السياســـي الـــوطني والقـــومي
الوحدوي الناصـري فـي تلـ المرحلـة  ،إلـى جانـب التقـارب السياسـي والتنظيمـي بـين

الحركة والنظام الناصري ال ي قدم تسهيالت للحركة من أهمها تدريب مجموعات من

شــباب الحركــة فــي دورات عســكرية خاصــة ،وقبــول عــدد مــن كوادرهــا فــي الكليــات
العســـكرية  ،الـــ ين تخرجـــوا وأســـهموا بـــدورهم فيمـــا بعـــد فـــي تأســـيس المجموعـــات
47

والقواعــد العســكرية للجبهــة الشــعبية فــي قطــاف غــزة والضــفة الغربيــة واألردن بعــد

هزيمة حزيران  2776مـن أبـرزهم عمـر خليـل عمـر ورمضـان داود سـليمان وعبـداهلل

العجرمي وجبريل نوفل.72

وفي ه ه المسيرة النضـالية حرصـت قيـادة الحركـة علـى إقامـة أوسـع التحالفـات

مــع القــوم السياســية الوطنيــة والقوميــة واليســارية المناهضــة لالســتعمار واألنظمــة

الرجعية  ،وعبر ه ه المسيرة النضالية تعـرض المئـات مـن أعضـاء الحركـة لالعتقـال

والتعــ يب فــي العديــد مــن ســجون األنظمــة العربيــة عمومــاً  ،وفــي ســجون النظــام

األردني وخصوصاً عام  2777حيث تم اعتقال المئـات مـن أعضـاء الحركـة فـي لـ

العــام  ،و ل ـ علــى أثــر رفــض الحركــة وادانتهــا لسياســات النظــام األردنــي عموم ـاً،
وخطـــاب الملـــ حســـين فـــي حزيـــران  2779خصوصـــاً  ،الـــ ي "طالـــب فيـــه بتـــوطين

الالجئــين الفلســطينيين ومــا تــال لـ مــن بيانــات ومنشــورات الحركــة ضــد النظــام ،ثــم
اشــتعال المظــاهرات التــي قادتهــا حركــة القــوميين العــرب مــع بقيــة القــوم الوطنيــة

واليسـارية فـي األردن نهايـة شــهر أكتـوبر  2777علـى إثــر الهجـوم اإلسـرائيلي علــى

قريــة "الســموف" ،حيــث أصــدرت الحركــة بيان ـاً جــاء فيــه" :إن األحــداث الخطيــرة التــي

تجري ا ن في األردن كشفت نهائياً حقيقة الحكم القائم هنا و ارتباطه المباشر مع

االســتعمار و الرجعيــة العربيــة و عــن دور التــرمر المباشــر ضــد الشــعب و ضــربه و

منعــه مــن الــدفاف عــن قضــيته تنفي ـ اً لمخططــات االســتعمار و حمايــة لمصــالحه و

"إلسرائيل "

73

.

"إن الثمن الـ ي دفعتـه حركـة القـوميين العـرب خصوصـاً و بقيـة القـوم الوطنيـة

مــن بعثيــين و شــيوعيين عمومــا فــي األردن و فلســطين كــان ضــخماً  ،إ تعرضــت
الحركة الوطنية في األردن و فلسطين إلى أنواف من اإلنها و المطاردة عام 2777

بتهمة المؤامرة الناصرية مع أن مواقفها و آراءها متباينة تجاه التجربة الناصرية ،و
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كانت حصة حركة القوميين العرب من الضـربة عـام  2777متمثلـة بجملـة اعتقـاالت

شـعب النشـيطة مـن كافـة المنـاطق ،و تركـزت باألسـاس علـى
لكل مفاصل العمـل و ال ُ
مجموعات العمل الخاص (العسكري) التي كانت تقوم بدور التحضير للعمـل الفـدائي،
و قد طالت الحملة أكثر من مستوم قيـادي  ،إلـى جانـب العديـد مـن كـوادر وأعضـاء

الحركة".
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 -حركة القوميني العرب و م.ت.ف قبل هزمية حزيران : 8667

بالنسبة لموقف حركة القوميين العرل مرن منظمرة التحريرر الفلسرطينية بعرد إعرالن

تسكيلها عام  ،8664فقد كان موقفاً انتقادياً بالمعنى السلبي" ،عبرت عنه مجلة الحرية

رغرم مسراركة الحركرة فري المجلر

الرروطني يومهرا بقولهرا :إن هرذه المبرادرة الجديرردة (أي

تسررركيل م.ت.ف) بعير رردة كر ررل البعرررد عر ررن كونهر ررا البر ررديل الث رروري الر ررذي انتظ ر رره السر ررعل
الفلسرطيني طررويالً .وفرري أيرار  /مررايو  8665انعقررد المجلر

الرروطني الفلسررطيني الثرراني

فرري القرراهرة ،و قررد أعرردت حركررة القرروميين العرررل مررذكرة طالبررت فيهررا بتحويررل منظمررة
التحريررر الفلسررطينية إلررى منظمررة ثوريررة تقرروم علررى تنظرريم سررعبي يجمررع كررل المنظمررات

الثوريررة الفلسررطينية  ،و يكررون لرره جرريا نظررامي و جرريا سررعبي ،و تقررود هررذه المنظمررة
قيادة تنبثق عن طريق االنتخابات ،ودعت حركة القروميين العررل الممثلرة بقيرادة العمرل
الفلسطيني في الحركرة إلرى تنظريم كرل فلسرطيني غيرر مرنظم  ،و سراند الحركرة برالتوقيع

علررى مررذكرتها – نررذاك -ثمانيررة تسرركيالت وتنظيمررات وقرروى وطنيررة فلسررطينية مررا عرردا

حركة فتو ".75

 -أثر هزمية  5حزيران  67على حركة القوميني العرب :

وقعــت هزيمــة حزي ـران كالصــاعقة المــدمرة علــى نفــوس ومعنويــات شــعوب أمتنــا

العربيــة التــي لــم تفتــرض أو تتوقــع هـ ه الهزيمــة بــل علــى العكــس مــن لـ  ،كانــت
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معبـــأة عبـــر وســـائل اإلعـــالم بالتفـــاؤل الواثـــق بعفويتـــه الصـــادقة ،وامكانيـــات تحيـــق
َّ
االنتصار على العدو اإلسرائيلي وتحقيق حلم التحريـر والعـودة ،لكـن الهزيمـة جـاءت
على النقيض من تل التعبئة اإلعالمية من ناحية  ،وعلى النقيض مـن الحـد األدنـى

المتوقــــع لصــــمود ومقاومــــة الجيــــوش العربيــــة عمومــــاً والجــــيش العربــــي المصــــري

خصوصاً ،حيث استطاف جـيش العـدو اإلسـرائيلي تحقيـق انتصـاره خـالل سـتة أيـام ،
ومن ثم انهيار الجبهات العربية وسقوط سيناء وقطاف غزة والضفة الغربية والجـوالن
تحـــت االحـــتالل اإلســـرائيلي ،لكـــن هـــ ه الهزيمـــة رغـــم قســـاوتها وم ارراتهـــا وظاللهـــا
السوداء ،فشلت في تحيق حالة االستسالم واليأس فـي أوسـاط شـعوبنا العربيـة التـي

سرعان ما أفاقت من صدمتها واستعادت روحها وارادتها عبر التمس بقيادة الـرئيس
الراحل جمال عبد الناصر الستكمال مسيرة النضال من اجل مقاومة العدو الصهيوني
ودحره من بالدنا  ،أما بالنسبة لشعبنا الفلسطيني فبعد أقـل مـن أسـبوف علـى هزيمـة

حزيران وبعد أن انتهى من دفن شهدائه بدأ في إضاءة شموف المقاومة .

لقد بلورت هزيمة حزيـران فـي هـن قيـادة الجبهـة عمومـاً  ،وامينهـا العـام جـورج

حبش خصوصاً "أهمية النضـال القطـري ضـمن االطـار القـومي  ،واهميـة بلـورة األداه
التنظيمية التي تعبئ الجماهير  ،كما بلـورة بوضـوح اعمـق اهميـة المسـالة الطبقيـة،

وكــل هــ ا مهــد الطريــق لتأســيس الجبهــة الشــعبية واعــالن تبنيهــا لنظريــة الطبقــة

العاملة ،الماركسية اللينينية " .76

في ه ه الظروف  ،إلى جانب الطبيعة الفاقعة لمرارة هزيمة حزيران  2776بادرت

قيــادة حركــة القــوميين العرب،إلــى إعــداد خطــة المواجهــة المطلوبــة إلخـراج الجمــاهير
من حالة الصدمة وخيبة األمـل لكـي تتحمـل مسـئوليتها فـي مقاومـة االحـتالل ،حيـث

تـــداعت اللجنـــة التنفي يـــة القوميـــة أو مـــا ســـمي آنـــ ا بالقيـــادة القوميـــة إلـــى عقـــد

اجتماعهــا الموســع فــي أواخــر تمــوز  ، 2776الــ ي ناقشــت فيــه مقــدمات ونتــائج
الهزيمة وأسس المواجهـة المطلوبـة ،وصـدر عـن لـ االجتمـاف أول وثيقـة رسـمية
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(عرفت باسم تقرير تموز  )2776تتضمن تحليالً طبقياً للنكسة ،حمل عنـوان "الثـورة
العربية أمام معركة المصير" وعرفت اشكالياته باسم "موضوعات/9/حزيران" ،وقد قام
بصياغتها الر .جورج حبش.77

ناقشت ه ه الوثيقة /تقرير تموز  ،ما سمته بـ النكسة العسكرية في حـرب األيـام

الستة ،ورأت أن النكسة ال تكمن في الهزيمة العسـكرية بقـدر مـا تكمـن فـي اضـطرار
حركة الثورة العربية إلى إيقاف الحرب مع إسرائيل عند حدود جولة األيام الستة ،كما
فســـرت الوثيقـــة عجـــز قيـــادة الثـــورة العربيـــة بســـبب تكوينهـــا الطبقـــي واأليـــديولوجي

والسياسي البرجوازي الصغير ،واسـتنتجت نظريـاً فـي ضـوء تحليلهـا الطبقـي للنكسـة،

"أنــه إ ا كانـت البرجوازيــة الصــغيرة ،قــد أدت دورهــا إبــان مواجهــة االســتعمار القــديم،

فانها "لم تُعد مؤهلة لممارسة دور القيادة على رأس الحركة الثورية العربية في هـ ه
المرحلة الجديدة من نضالها".78
وه ا يتطلب – حسب نص الوثيقـة" -ضـرورة انتقـال مقاليـد القيـادة إلـى الطبقـات

والفئات االجتماعية الكادحة األكثـر ج ريـة والملتزمـة بــ االشـتراكية العلميـة  ،واتبـاف
أسلوب الكفاح الشعبي المسلح والعنف الثوري المنظم وتحقيـق وحـدة القـوم الثوريـة

العربية قطرياً وقومياً".79

لقــد شــكلت وثيقــة  /تقريــر تمــوز ،األســاس النظــري إلعــادة بنــاء حركــة القــوميين

العرب وتج يرها يسارياً األمر ال ي تر أث ارً واضحاً في أدبيات الجبهـة الشـعبية ُب َعيـد
تأسيسها  ،بمثل ما تر في تزايد الخالفات واحتدامها في قيادة الحركة  ،األمر ال ي

أدم إلى االنقسام في الهيئات القيادية ومن ثم انسالل العديد من فـروف الحركـة عـن

الجسـم األم " فـي الـيمن والخلـيج والجزيـرة العربيـة ،وتحـول فـرف الحركـة فـي العـراق
للعمل تحت اسم الحركة االشتراكية العربية بقيادة عبد اإلله نصراوي ".80
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وفي ظل ه ه الحالة االنقسامية  ،عقـدت فـروف الحركـة مـؤتمرات إقليميـة أو

قطرية أدت إلى مزيد من المشاهد االنقسامية ومن ثم تراجع وتفكـ حركـة القـوميين

وتصــفيتها شــكالً ومحتــوم واســماً"

81

 ،أمــا بالنســبة للفــرف الفلســطيني للحركــة وبعــد

خـروج جبهــة التحريـر الفلســطينية وبعــض الضـباط الناصــريين منهـا " ،فقــد أصــبحت

الصـورة الجديـدة ،صــورة تطـابق شـبه تــام بـين الحركــة مـن ناحيـة وبــين الجبهـة مــن
ناحيـــة ثانيـــة ،ففكـــر الجبهـــة السياســـي هـــو فكـــر الحركـــة كـــامالً دون أي نقصـــان،

وتكوينها إلى حد بعيد هو تكوين الحركة ...وا ا كان التطابق حاصالً بـين الفكـر مـن
ناحيــة والتكــوين مـــن ناحيــة ثانيـــة ،فــان أي تمييـــز اســتراتيجي محـــدد بــين الحركـــة

والجبهة ال يعـود قائمـاً" وبالتـالي ال يبقـى هنـا أي أسـاس للتمييـز مـا بـين "الحركـة"

و"الجبهــة" ،مــن هنــا تبنــى مــؤتمر شــباط  2777خــط "انصــهار تنظــيم الحركــة فــي
الســاحة الفلســطينية ضــمن تنظــيم الجبهــة" وفــق شــعار "الحركــة فــي خدمــة الجبهــة
ولــيس الجبهــة فــي خدمــة الحركــة" وبهـ ا المعنــى أصــبحت "الجبهــة الشــعبية لتحريــر

فلسطين" حزباً يمثل الفرف الفلسـطيني وفـق اإلسـتراتيجية السياسـية والتنظيميـة التـي

أقرهــا مــؤتمر شــباط" ،82لكــن هــ ا المــؤتمر لــم يقطــع سياســياً أو فكريــاً مــع حركــة
القوميين العرب بل على العكس أكد – حسب وثائقه – على اعتبار الجبهـة الشـعبية

اســتم ار ارً للحركــة "

83

 ،وقــد كانــت هــ ه الخطــوة بمثابــة إســدال الســتار علــى حركــة

القوميين العرب وانهاء وجودها التنظيمي والسياسي في الساحة الفلسطينية ،وتحول

فروعهــا إلــى حركــات أو منظمــات أو مجمعــات قطريــة أو إقليميــة متباينــة فكريـاً مــن
حيــث الموقــف تجــاه الماركســية أو التمس ـ بــالفكر القــومي ،مثــل "التجمــع الــوطني

الناصــري" بقيــادة جاســم القطــامي  ،والحركــة التقدميــة والديمقراطيــة " بقيــادة أحمــد

الخطيــب فــي الكويــت  ،والحركــة الثوريــة الشــعبية فــي ُعمــان والخلــيج العربــي ،لكــن
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القائد الراحل جورج حبش ،قـرر مواجهـة حالـة التفكـ واالنهيـار التـي أصـابت حركـة

القــوميين العــرب  ،فقــام بتأســيس "حــزب العمــل االشــتراكي العربــي" فــي محاولــة منــه
استعادة فكرة وجوهر العمل القومي برؤية تقدمية جديدة ؛ حيث نالحظ تمس الحزب
بمركزية العمل القومي العربي لكافـة الفـروف المنضـوية فـي إطـاره فـي لبنـان وسـوريا

وفلسطين واألردن والعراق والسعودية والى حد أدنى مصر" ،84ففي دفاعه عن مبرر

قيــام ه ـ ا الحــزب  ،كتــب المؤســس الراحــل الرفيــق جــورج حــبش فــي افتتاحيــة العــدد

األول من مجلة طريق الثورة "إن هزيمة حزيـران  ،مثـل كـل هزيمـة قوميـة  ،أوجـدت

ظروفاً موضوعية جديدة  ...وان تنظيم "حركة القـوميين العـرب" بتفاعلـه العملـي مـع
ه ه الظروف وه ه الرؤية  ،يتحول اليوم إلى تنظيم سياسي جديد هو  :حزب العمـل

االشــتراكي العربــي  ،ليكــون ه ـ ا االســم ُم َع ِّب ـ ارً عــن حقيقــة التغيــر الج ـ ري فــي البنيــة
النظرية والطبقية لحركة القوميين العرب".85

وفي هذا الجانل يقول الحكيم " لقد انتهت حركة القوميين العرل كحركة ثورية في
االقطار التي عملت فيها .اما الفروع القطرية فلم تنته .ان المؤسسة التري اسرمها حركرة
القوميين العرل لم تعد قائمة كحركة مركزيرة وتنظريم مركرزي فري مختلرف اجرزاء الروطن

العربي ،وتحولت إلى حركات ثورية موجودة قطرياً بافق قومي .وهي اجماالً تسركل قروة
اساسررية مررن الحركررة الوطنيررة فرري بعرره السرراحات العربيررة .وعلررى سرربيل المثررال ان فرررع
الحركة في اليمن الديمقراطي ساهم بقوة فري تأسري

الجبهرة القوميرة التري قرادت الثرورة،

وفي اليمن السمالي أصبو فررع الحركرة يعمرل باسرم الحرزل الرديمقراطي الثروري ،وهنراك

عدد من الرفاق يعملون ا ن في اليمن السمالي ايضراً باسرم المقراومين الثروريين  .وفري

الكويررت أصرربو فرررع الحركررة عبررارة عررن مجموعررة مررن السرربان الررديمقراطيين علررى أرسررهم

ال رردكتور احم ررد الخطي ررل اح ررد افر رراد القي ررادة المؤسس ررة .وف رري الخل رريص اص رربحت الجبه ررة
السررعبية لتحريررر الخلرريص هرري البررديل لفرررع حركررة القرروميين العرررل  ،وهررذه الجبهررة الترري
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أصبو اسمها الجبهرة السرعبية لتحريرر تعمران لهرا فرروع فري معظرم منراطق الخلريص ،وبردأ
فرع الجبهة في البحرين يصبو قوة أساسية عاملة ،وفري السراحة الفلسرطينية انتهرى فررع
حركررة القرروميين العرررل إلررى الجبهررة السررعبية لتحريررر فلسررطين  .وفرري لبنرران أفرررز فرررع

الحركة ما يسمى منظمة العمل السيوعي" .86
أمررا بالنسرربة لتقيرريم القائررد المؤس ر

لتجربررة حركررة القرروميين العرررل  ،فهررو يرررى أن

هنالك نقاط أساسية علمية وعملية يجل تسجيلها في معره تقويم الحركة  ،وهي:

ان حركة القوميين العرل كانت فصيالً من فصائل حركة التحرر الوطني العربي.

كانررت فرري المسرررق بالررذات الحركررة الجماهيريررة الترري تصرردت لالحررالف وسرراندت القيررادة

الناصرية ووقفت في وجه اإلمبريالية بسجاعة .87

ان الحركررة عاسررت عمليررة تطررور متصررلة فرري اتجرراه اليسررار ،برردأت الحركررة بطرررح

سعار "وحدة  ،تحرر  ،ثرأر" وتصراعد التطرور إلرى حرد وضرع وثيقرة تمروز  8667التري

هي في تقديري وثيقة نظرية وضعتنا على أبوال تنظيم ثروري جرذري اجمراالً علرى رغرم
ما يقال في موضوع التناقه الذي سهدته حركة القوميين العرل.88
وعلررى هررذا األسررا

 ،فررإن الجبهررة السررعبية – حتررى اللحظررة الراهنررة -تعتبررر أن

تجربتها التنظيمية والسياسية  ،وتجربة حركة القوميين العرل هي تجربة واحردة متصرلة
وموحدة  ،وبهذا القول فإن الجبهة تتبنى رأياً محل إقررار رسرمي وهرو أن التراريخ السرليم

للجبهررة بكررل مررا مثلترره البررد وأن يبرردأ مررن وضررع حركررة القرروميين العرررل لرري

لناحيررة مررا

انتهررت إليرره فحسررل ،بررل فرري مررا انطلقررت منرره أصررال ،علررى أرضررية مررا تقرردم يمكررن فهررم

مكانر ررة الجبهر ررة السر ررعبية فر رري التر رراريخ ،الر ررذي لر ررم يحر ررتفظ عبثر ررا بهر ررذه التجربر ررة الوطنير ررة

الفلسطينية ولحوالي ستين عاماً من الرزمن ،غطرت مررحلتين عاصرفتين ،تسركالن كامرل

التاريخ الفلسطيني بعد سنة  ،8641أي ستون عاماً من "الحصيلة اإلجمالية" و "الخبرة
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التاريخيررة" و "االسررتم اررية التاريخيررة" وهررذا مكسررل وثررروة وطنيررة ،وهررو بالنسرربة للجبهررة
السعبية سرف بمقدار ما هو علء ومسئولية عن الماضي بمقدار ما هو مسئولية نحو

المستقبل.

إن حركررة القرروميين العرررل هرري وبإمتيرراز كانررت أقرررل إلررى تقرراطع طرررق ومخررزن

تجمعت فيه مرحلة ما قبل  8641بمرحلة ما بعد  ، 8641الحضور العملي بالحضور

الضميري واألخالقي والسياسي .

إن أي مر ررؤرُ  ،أو باحر ررث  ،أو مناضر ررل ،يسر ررعى إلر ررى تعرير ررف حركر ررة القر رروميين

العرررل ،فررإن أكثررر الصرريغ قربراً مررن الحقيقررة ،هرري أنهرا كانررت تعبير اًر عررن أولويررة ومكانررة

اإلنسرران_ الوجرردان فرري صررنع التجربررة ،علررى أي اعتبررار خررر فرري نسررأة الحركررة كطفررل
سرررعي لخ رزين الترراريخ ولرري

طف رالً لقيط راً وجررد علررى قارعررة الطريررق مجهررول المصرردر

والتكوين والمستقبل ،وبهرذا المعنرى فرإن "حركرة القروميين العررل" كحالرة اجتماعيرة نتراب

وملك هذا السعل.

إن البحث في "فلسطينية" حركة القوميين العرل خارب قوميتها نوع من العبث ال

يوازيرره إال البحررث فرري قوميررة الحركررة خررارب "فلسررطينيتها" أو البحررث فرري فلسررطين خررارب

المكان والزمان العربي وخارب سايك  -بيكرو الرذي أنرتص وعرد بلفرور ،الرذي أعراد إنتراب
تجسيد لسايك

– بيكو ،وبموازاة ما يبردو لقصريري النظرر التباسراً ،فرإن تفسرير مؤسر

الحرك ررة القائ ررد ال ارح ررل ج ررورب ح رربا يبق ررى عص ررياً إذا ل ررم تس ررتوعل المس ررافة ب ررين الف رررد
والزمن ،فهو القائل" :حين يكون العرل بخير تكون فلسطين بخيرر" هرذه المقولرة ليسرت
مجرررد وجهررة نظررر ،بررل تعبيررر عررن حقيقررة موضرروعية وتجررد صرردقيتها فرري جررردة حسررال
تاريخية طويلة كامنة ليحكم في ضوئها.
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الفصل الثاني  :والدة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
إ ا كان لكل مرحلة ظروفها الموضوعية وال اتية  ،فاننا نرم هنا أهمية التأكيد

علــى أن الظــروف المرتبطــة بانطالقــة الجبهــة الشــعبية ،كانــت ظروفــاً كونيــة تعــج

بالرؤم والحركات الثورية التحررية والتقدميـة ،التـي تـرم فـي الماركسـية واالشـتراكية

العلمية وجهتها وبوصلتها الرئيسـية  ،ارتباطـاً بالحالـة الثوريـة التـي لـم تتوقـف عنـد
دور االتحــاد الســوفياتي والصــين وكوبــا وكوريــا و فتنــام فحســب ،بــل انتشــرت تل ـ

الحالــة الثوريــة فــي معظــم بلــدان العــالم عموم ـاً وفــي بلــدان أوروبــا خصوص ـاً  ،إلــى
جانب تفاعل المشاعر الثورية على المستوم الشـعبي فـي كافـة األقطـار العربيـة فـي

ســبيل النضــال ضــد االســتعمار والقــوم الرجعيــة مــن أجــل التحــرر واالســتقالل مــن
ناحيــة ،وفــي ســبيل التقــدم والتطــور االجتمــاعي والتنمــوي والعدالــة االجتماعيــة مــن

ناحية ثانية.

وفــي ه ـ ا المنــال ،جــاءت الجبهــة الشــعبية لتشــكل أحــد أبــرز الفصــائل التــي

تفاعلت مع ه ا الح ار الثوري العالمي والقومي العربي.

إن انطالقر ررة الجبهر ررة السر ررعبية لتحرير ررر فلسر ررطين ت ر ررتبط ارتباطر ررا وثيقر ررا بهزيمر ررة

حزيران عام 8667م والدرو

النظرية والسياسية والتنظيمية التي أفرزتها وبلورتهرا تلرك

الهزيمررة الترري ثبررت مررن خاللهررا فسررل بررامص األنظمررة العربيررة ،بمررا فيهررا تلررك الترري كانررت
توصف باألنظمة الوطنية أو التقدمية .

لق ررد وردت أول إس ررارة ع ررن والدة تنظ رريم جدي ررد يحم ررل اس ررم الجبه ررة الس ررعبية لتحري ررر

فلسررطين فرري صررحيفة "األن روار" اللبنانيررة وثيقررة الصررلة بررالتنظيم الفلسررطيني فرري حركررة
القوميين العررل ،حيث أشـارت الصـحيفة فـي عـددها الصـادر يـوم  6كـانون أول عـام
2776م "أن الجبهــة الشــعبية تنظــيم موحــد لقــوم فدائيــة عديــدة كانــت ناشــطة قبــل

9حزيران وبعده ،وأن لها تنظيمـات مقاتلـة منتشـرة فـي جميـع أنحـاء األرض المحتلـة

وأنهــا عــالوة علــى ل ـ أعلنــت الثــورة المســلحة فــي جميــع أنحــاء األراضــي المحتلــة
56

وداخــل إس ـرائيل اتهــا" ،وكانــت تل ـ اإلشــارة إي ـ اناً ببدايــة ف ـ العالقــة بــين الرؤيــة
السياسية والتنظيمية لحركة القوميين العـرب بمضـمونها القـومي وتحولهـا إلـى رؤيـة

سياســية تنظيميــة قطريــة فلســطينية ،ارتباطـاً بظــروف الهزيمــة مــن ناحيــة وبانتشــار

ظاهرة الكفاح المسلح الفلسطيني بقيادة حركة فتح ،وفري اليروم الترالي ذكررت صرحيفة
"األنوار" أن األسهر السابقة لاعالن عرن الجبهرة قرد صررفت فري اإلعرداد للقيرام برالثورة
المسررلحة علررى نطرراق واسررع ،وأضررافت بررأن أوامررر قتررال تلقاهررا فرردائيو الجبهررة ليلررة 27

تسرين الثاني ،وقد نفذ هؤالء سلسلة عمليات تمت داخل إسرائيل ذاتها.

ففرري ظررل سررقوط األره الفلسررطينية كلهررا فرري قبضررة االحررتالل الصررهيوني ،وسررقوط

الرهان ررات وا م ررال الجماهيري ررة الفلس ررطينية والعربي ررة المعق ررودة عل ررى أنظم ررة البرجوازي ررة

الوطنيررة  ،وفرري ظررل واقررع منظمررة التحريررر الفلسررطينية الررذي يكرراد يكررون مرتبطررا كليررا
بالجامعررة العربيررة ،تبلررورت فكررة انطالقررة الجبهررة السررعبية الترري وجرردت فرصررتها العمليررة

فرري التطبيررق عبررر حركررة القرروميين العرررل وتنظيمهررا الفلسررطيني وتجربترره النضررالية بعررد
نكبررة عررام 8641م ،وبالرردرو

الترري اكتسرربتها مررن تلررك التجربررة الترري قررادت منررذ بدايررة

الستينات عمليات الكفاح المسلو ضد العدو الصهيوني.

وفي  88كانون أول/ديسمبر  8667أصدرت الجبهة السعبية بيانها السياسري األول

الذي تحردثت فيره عرن نسروئها وفلسرطينيتها ،ونظريتهرا القوميرة العربيرة السراملة وايمانهرا
بوحرردة القرروى التقدميررة وضرررورة توحيررد الكف رراح الفلسررطيني المسررلو ،وقررد اعتب رر ت رراريخ

إذاعة هذا البيان هو تاريخ انطالقة الجبهة السعبية لتحرير فلسطين .

لقـــد مـــرت الجبهـــة الشـــعبية عبـــر مســـيرتها بعـــدد مـــن المحطـــات أو المنعطفـــات

الرئيسية التي تركت تأثي ارً واضـحاً علـى مسـار التطـور الفكـري والسياسـي والتنظيمـي

للجبهة من تأسيسها في  2776/21/22إلى اليوم.

وفي ه ا السياق يمكن تصنيف مسيرة الجبهة إلى سبعة محطـات رئيسـية شـكلت

كل منها تحوالً وانعطافاً في مسار الجبهة .
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احملطة األوىل أو املرحلة التأسيسية

والدرو
تأسي

ي ررتبط تأسرري

الجبهررة الس ررعبية لتحريررر فلسررطين ارتباطر راً وثيق راً بهزيمررة حزير رران

النظرية والسياسية والتنظيميرة التري أفرزتهرا وبلورتهرا تلرك الهزيمرة .كمرا يررتبط

الجبهة بحركة القوميين العرل وتنظيمها الفلسطيني وتجربته النضالية منذ نكبة

عام  ، 8641وبالدرو

التي اكتسبها من تلك التجربرة التري قادتره منرذ بدايرة السرتينات

إلى اإلعداد للبدء بالكفاح المسلو.

في هذه المرحلة التأسيسية  ،تبلورت فكرة تأسي

الفلسطيني ولي

الجبهة السعبية لحركة السرعل

كحزل سياسي فحسل كما جرى الحقاً.

وفي هذا السرياق البرد مرن أن نسرير إلرى أن تأسـيس الجبهـة الشـعبية مـن أجـل

البدء بعملية النضال المسلح ضد االحتالل الصهيوني لبالدنـا ،لـم يكـن فـي حـد اتـه

استجابة لهزيمة حزيران فحسب ،بل كان في حقيقة جـوهره امتـداداً موضـوعياً و اتيـاً
لــدور األطــر الكفاحيــة التــي قامــت الحركــة بتأسيســها قبــل هزيمــة حزي ـران بســنوات،

وخاصة منظمتي "شباب الثأر " ومنظمـة " أبطـال العـودة" كمـا أشـرنا مـن قبـل ،حيـث

طبقت حركة القوميين العرب –من خالل هاتين المنظمتين -شعاراتها النضـالية عبـر
الممارسة الكفاحية المسلحة ضد الوجود الصهيوني في فلسطين من عام . 2771

وفرري هررذا السررياق يقررول الحكرريم "برردأنا فرري العررام  8664خطرروة جديرردة  .ولررم تعررد
هنالك لجنة قيادية للعمل الفلسطيني وانما اصبو هنالك فرع فلسطيني وقيرادة فلسرطينية

مهمتها العمل الفلسطيني والتهيئة للكفاح المسلو في الساحة الفلسطينية واعداد مقاتلين
وتدريبهم  .وفي العام  8664بدأنا العمليات .تسلل عردد مرن الرفراق ،وسرقط لنرا السرهيد
خالد وهو السهيد األول من الفرع الفلسرطيني لحركرة القروميين العررل .وقرد استسرهد فري

الجليل .وهو من العناصر التي تم تدريبها في مصر في عهد الوحدة مع سوريا".89
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كما أصبو النساط السياسي والنضالي الفلسطيني اكثر وضوحاً بعد أن اتخذ الفرع

الفلس ررطيني اس ررم "س رربال الث ررأر" وت ازي ررد االس ررتعداد العس رركري  ،وم ررع ذل ررك –كم ررا يؤك ررد

الحكر رريم– "اسر ررتمر العمر ررل الفلسر ررطيني ظر رراهرة داخلير ررة تنظيمير ررة  ،ولر ررم يصر رربو ظر رراهرة
جماهيريررة ،أو ظرراهرة تاريخيررة اال بعررد حرررل  ، 8667الن الظررروف أصرربحت مهيررأة.

ك ر ررذلك نفس ر ررية الجم ر رراهير .واعطان ر ررا انهي ر ررار الج ر رريا االردن ر رري فرص ر ررة لتنمي ر ررة العم ر ررل
الفلسررطيني ،.ومررن هنررا برردأ التركيررز الررذي قرراد إلررى تأسرري
نؤس

الجبهررة السررعبية .وقبررل أن

الجبهة ،سعينا إلى انساء تنظيم موحد يضم التنظيمات الخمسة القائمة في تلرك

الفترة ،والتي كانت تفكر جدياً في مسألة الكفاح المسلو .وهذه التنظيمات هي" :فتو" و

"الصاعقة" التري كران اسرمها طالئرع حررل التحريرر السرعبية ،و "جبهرة تحريرر فلسرطين"
المسؤول عنها احمد جبريل ،و "سبال الثأر" التنظيم الفلسطيني لحركة القوميين العرل
وأبطال العودة".90

ويستطرد القائد المؤسر

حديثره عرن تأسري

الجبهرة قرائالً "حاولنرا مرع التنظيمرات

الخمسة توحيد العمل المسلو ،وعقدت اجتماعات في دمسق كران يحضررها منردوباً عرن

منظمررة " سرربال الثررأر" الرردكتور وديررع حررداد  .وانررا حضرررت اجتماعراً أو اثنررين مررن هررذه
االجتماعات ،لكن الدكتور وديع تابعها حتى النهاية ،وفي االجتماعات كانت فتو تررى
انهر ررا سرررتبدأ العمر ررل علر ررى ان يكرررون اللقر رراء علرررى اره المعرك ررة  .وحير ررال ذلرررك وافقنر ررا
واسررتمرت المحادثررات بررين تنظرريم احمررد جبريررل وتنظرريم " ابطررال العررودة" وتنظرريم "سرربال

الثررأر" م ررن اجررل القي ررام بعم ررل موحررد ،كم ررا تررم وض ررع برنر رامص سياسرري والئح ررة عالق ررات
داخلية ،وقد اقترحت ان تكون التسمية "الجبهرة السرعبية لتحريرر فلسرطين" وبعرد مناقسرة
اتفقنا على هذه التسمية ،والتسمية في أي حال مدروسة بعنايرة .كران البرد مرن تضرمين

التسررمية مررا يسررير إلررى السياسررة فكانررت كلمررة " الجبهررة" الترري تسررير إلررى تحررالف القرروى،

وكرران مررن الضررروري اعطرراء التنظرريم الموحررد الطررابع الطبقرري الررذي يوضررو اسررتناده إلررى

90

حكيم الثورة – مصدر سبق كره  -ص226

56

طبقررات السررعل الكادحررة فكانررت كلمررة "السررعبية"  .وكانررت الكلمترران المتبقيترران وهمررا "

لتحرير فلسطين" لتحديد الهدف السياسي الرئيسي لهذا التنظيم السياسي".91
لقد تسكلت الجبهة السعبية نتيجة التحالف على أسا

البرنامص التحرري المسترك

ب ررين حرك ررة الق رروميين الع رررل كمح ررور مرك ررزي ورئيس رري وب ررين ك ررل م ررن جبه ررة التحري ررر

الفلسطينية بقيادة أحمد جبريل

92

 ،وبين منظمتي أبطال العودة والجبهة القومية لتحرير

فلسطين ( سبال الثأر) المرتبطتين بحركة القوميين العرل .

لق ررد ك رران ه رردف قي ررادة حرك ررة الق رروميين الع رررل م ررن وراء تأس رري

الجبه ررة الس ررعبية

تحقيق الوحدة النضالية برين كافرة القروى والفصرائل الفلسرطينية  ،إد اركرا منهرا أن طبيعرة
المعركة وأبعادها والقوى المعادية فيها تحتم تكتيل كل الجهود والصفوف الثورية لسعبنا

فرري نض رراله المري ررر والطوي ررل ضررد أعدائ رره ،انطالقر راً م ررن أن النضررال م ررن أج ررل تحري ررر
فلسطين هو نضال من أجل الوحدة العربية والعك

صحيو.

ووجهر ررت الجبهر ررة السر ررعبية فر رري بيانهر ررا نر ررداءاً مفتوح ر راً إلر ررى كافر ررة القر رروى والفئر ررات

الفلسطينية لاللتقاء الوطني الثوري العريه من أجل الوصول إلى وحدة وطنية ارسرخة

بررين سررائر فصررائل العمررل الفلسررطيني المسررلو ،وأضررافت برران وحرردة كررل المناضررلين هرري
المطلل الحقيقي لجماهيرنا.

وفيما بعد أسارت أدبياتها وتصريحات قادتها إلى أنره قبرل إعرالن االنطالقرة جررت

اتصاالت أيضا مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتو من أجرل انضرمامها لاطرار
الجبهروي ،إال أنهرا رفضرت ذلرك ،كمرا جررت أيضراً اتصراالت مرع طالئرع حررل التحريررر

السعبية – الفرع الفلسطيني لحزل البعث ،لم تسفر عن اتفاق.
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في بيانهـا األول الصـادر فـي  2776-21 -22أوضـحت الجبهـة الشـعبية
فلسفتها النضالية وفق المباد التالية:

 -8أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو هي لغة العنف الثوري.
 -2القتررال العنيررف ضررد العرردو وفرري كررل أره تطؤهررا أقرردام جنرروده هررو الررنهص
الترراريخي الررذي نسررير فيرره ،حتررى نصررل إلررى مرحلررة نفررتو فيهررا أوسررع جبهررة
ضررد العرردو ،وتتحررول مررن خالله ررا األره الفلسررطينية إلررى جحرريم يحت رررق

الغزاة بنيرانه.

 -3المقاومررة المسررلحة ال يجررل أن تقتصررر علررى المناضررلين وحرردهم ،بررل لكررل
إنسان فلسطيني دوره في مقاومة العدو وعلرى كرل مسرتوى ،فرال تعامرل مرع
العدو بل مقاطعة تامرة لكرل مؤسسراته االقتصرادية أو المدنيرة أو السياسرية

التي يحاول خلقها.

 -4إن المقاومررة المسررلحة هرري األسررلول الوحيررد والفعررال والررذي ال بررد أن تلجررا
إليررره الجمر رراهير السر ررعبية فر رري تصر ررديها للعر رردو الصر ررهيوني وكر ررل مصر ررالحه

ووجوده.

 -5إن الجماهير هي مادة المقاومة وقيادتها وأن تعبئة قواهرا الفاعلرة ال يمكرن
أن تتم إال من خالل التنظيم الثوري السعبي.

كما أكدت السعبية أن قتال الجماهير الفلسطينية فوق األراضي المحتلة هو جزء

من مسيرة الثورة العربية ضد االمبريالية العالمية وقواها العميلة في وطننرا العربري ،ممرا
يسررتوجل ارتباطررا عضررويا بررين كفرراح سررعبنا الفلسررطيني وكفرراح جمرراهير السررعل العربرري

فرري مواجهتهررا نف ر

الخطررر ونف ر

الخصررم ونف ر

المخططررات ،وأضررافت بررأن العمررل

الفلسطيني المسلو يحدد موقفه عربيا مع من يقف إلى جانرل نضراله ضرد مرن يعاديره،

وأن كفاح الشعب الفلسـطيني مـرتبط عضـويا مـع كفـاح قـوم الثـورة فـي الـوطن
العربي ،ويتطلب تمتين التحالف مع كافة قوم الثـورة والتقـدم فـي العـالم ،وقالرت
68

إن الهزيمررة العس رركرية الت رري لحق ررت ب ررالجيوا العربي ررة ف رري حزيررران  8667كان ررت بداي ررة
مرحلررة جديرردة مررن العمررل الثرروري تباسررر فيرره الجمرراهير دورهررا القيررادي والمسررؤول فرري
مقارعة قروى االمبرياليرة والصرهيونية بالسرالح الرذي أثبرت التراريخ انره أفضرل سرالح فري

مواجهررة كافررة أسرركال العرردوان االسررتعماري ...سررالح العنررف الثرروري فرري مجابهررة العنررف

االستعماري.

بداية العمل الفدائي ضد االحتالل :
قامرت قيرادة الجبهرة بتأسري

عردد مرن القواعرد العسركرية فري األردن ،خاصرة فري

منطقرة األغروار  ،الك ارمرة والكريمررة وفرري أحرراا جرررا وعجلررون والجروالن ،وقررد ضررمت
هذه القواعد مئات من المناضلين معظمهم من أبناء حركة القوميين العرل من أعضاء

المد َّربين عسكرياً في جيا التحرر الفلسطيني وغيرهم من
الجهاز النضالي واألصدقاء ت
األعض رراء الل ررذين خض ررعوا ل رردورات عس رركرية ف رري قواع ررد الجبه ررة ،إل ررى جان ررل خالياه ررا
التنظيمية السرية من أعضراء حركرة القروميين العررل فري الضرفة الغربيرة وقطراع غرزة ،

األمر الذي مكن الجبهة من القيام بعسررات العمليرات 93الفدائيرة المسرلحة فري الرداخل ،

والتسر ررلل عب ر ررر نه ر ررر األردن ص ر ررول األ ارض ر رري المحتل ر ررة واالسر ر رتباك م ر ررع قر ر روات الع ر رردو
اإلسرائيلي في مو ِ
اجهات اثبت فيها المقاتل الجبهاوي بسالة منقطعة النظير.
فبعد أقل من ثالثة سهور على هزيمرة حزيرران  ، 67قامرت الجبهرة بإرسرال عردد

مررن الك روادر السياسررية والعسرركرية إلررى الضررفة الغربيررة فرري سرربتمبر  ، 8667مررن أجررل
إعررادة ترتيررل أوضرراع الحركررة واألوضرراع التنظيميررة والسياسررية والنضررالية للجبهررة ،لكررن
سرررعان مررا اكتسررف أمرررهم وتررم اعتقررال العرردد األكبررر مررنهم  ،ورغررم ذلررك فقررد اسررتطاعت

93

بلغ مجموف العمليات الفدائية للجبهة عام  )19( 2776عملية موزعة جغرافية كما يلي  12( :في قطاف غزة و  1في الجوالن
و  1في األغوار و 21في الضفة الغربية والقدس) (المصدر  :سجل الخالدين  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – الجزء

األول – القسم األول – ص .19انظر أيضاً  ،غازي خورشيد  :دليل حركة المقاومة العربية – م.ت.ف – مركز االبحاث –

القاهرة – 2762 -عن رسالة دكتوراه بعنوان" :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( " )2796-2776الباحث  :سامي
يوسف أحمد – ص.196- 111
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الجبهة أن تعيد تنظيم صفوفها والقيام بعردد مرن العمليرات العسركرية فري الضرفة الغربيرة
حس ررل م ررا ورد ف رري ال رربالو العس رركري األول الص ررادر عنه ررا ف رري ك ررانون أول  /ديس ررمبر

 ، 8667حيررث ورد في رره "اسررتباك ف رردائيو الجبه ررة مررع قر روات الجرريا اإلسرررائيلي بجر روار
مسررتوطنة المزرعررة وذلررك يرروم  ، 8667 / 81 / 6ثررم تلررت ذلررك عمليررة أخرررى س ررقي

مدينة جنين في  81/85استبكت من خاللها وحدات الجبهة مع دورية إسرائيلية وقتلرت

 3جنررود للعرردو  ،وأضرراف الرربالو إن الجبهررة قامررت فرري يرروم  81/24بهجرروم باألسررلحة
الرساسررة سررمال جسررر داميررة أفقررد العرردو  3سرريارات عسرركرية و  6مجنررزرات ،ثررم تتالررت

العمليررات يرروم  ، 7و  ، 88/83و  8667/82/ 83 ، 88 ، 4وسررملت نسررف وترردمير
عرردد مررن سرريارات العرردو و لياترره العسرركرية " ،94وكانررت قيررادة الحركررة قررد قررررت فرري أول

نرروفمبر  8667إرسررال مجموعررة عسرركرية متقدمررة إلررى الضررفة الغربيررة ،وانسرراء قيررادة
خلفيرررة فررري األردن وسررروريا بقير ررادة الضرررابط الناصر ررري أحم ررد زعر رررور( 95مرررن الضرررباط

ال رروطنيين ال ررذين خ رردموا ف رري الج رريا األردن رري) ،وبالفع ررل وص ررلت المجموع ررة العس رركرية

المكون ر ررة م ر ررن خمس ر ررة ض ر ررباط وثالث ر ررون مق ر رراتالً إل ر ررى الض ر ررفة ف ر رري منتص ر ررف تسر ر ررين

الثرراني/نرروفمبر 8667م  ،للبرردء فرري إنسرراء قواعررد مدينيررة وريفيررة س ررية ،مسررتفيدين مررن
وجررود الرفيررق أبررو علرري مصررطفى فرري الضررفة الغربيررة الررذي أرسررل لتررولي قيررادة التنظرريم

السري هناك.

وبمناسرربة إعررالن انطالقررة الجبهررة فرري  ، 8667/82/88قررررت القيررادة العسرركرية

للجبه ررة تنفي ررذ أول عملي ررة ب ررالهجوم عل ررى مط ررار الل ررد ف رري نفر ر

ي رروم االنطالق ررة ،إال أن

مجموعررة الهجرروم اصررطدمت بحقررل ألغررام أدى إلررى اصررابة أحررد أفرادهررا وأس رره مررن قبررل
الجيا اإلسرائيلي  ،وأدى ذلك في األسبوع التالي إلى اعتقال  56من أعضراء الجهراز
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العسرركري ،وفرري نهايررة السررنة اعتقررال  831مررن أعضرراء الجبهررة السررعبية ،كمررا اعتقررل
خرون في كانون الثاني /يناير 8661م.

أما في قطاع غزة  ،فبعد أسبوع واحد من احتالل القطاع عام 8667م  ،وخالل

فترة السماح للمرواطنين برالتجول ،بردأت قيرادة فررع حركرة القروميين العررل فري القطراع ،

باالتصررال بأعضرراء الحركررة الررذين وافررق ح روالي ثالثمائررة عضررو مررنهم – بررروح ثوريررة

عاليررة – علررى إعررادة تنظرريم صررفوفهم وانض روائهم فرري هيئررات الحركررة الحزبيررة لممارسررة
النضال في ظروف ما بعد هزيمة حزيران .

ومنررذ نهايررة حزي رران وأوائررل تمرروز  8667لررم تسررفر محرراوالت قيررادة الحركررة فرري

تأسرري

الجبهررة الوطنيررة رغررم الح روارات الترري أجرتهررا مررع الرفرراق السرريوعيين فرري قطرراع

غزة ،حيرث ظرل كرل منهمرا متسربثاً برؤيتره ومواقفره ،األمرر الرذي دفرع قيرادة الحركرة إلرى
تسرركيل "طالئ ررع المقاومررة الس ررعبية" كإطررار جبه رروي بقيررادة حرك ررة القرروميين الع رررل ف رري
القطرراع ،ضررم فرري صررفوفه عرردد مررن الرروطنيين المسررتقلين مررن أبرررزهم المرحومرران منيررر

الرري

و فرراروق الحسرريني  ،كمررا تقرررر إعررادة ترتيررل التنظرريم  ،والبرردء بتأسرري

الجهرراز

العسكري  ،والعمرل علرى ضرم عناصرر جديردة  ،وجمرع أكبرر كميرة مرن األسرلحة ،ووقرع

فري أيرديهم خررتم حراكم غرزة ،فبرردأوا فري أول تمروز  8667بإصرردار بطاقرات هويرة مررزورة
للفدائيين مجموعة  8656وللضباط والجنود المصريين.

وفي بدايرة تسررين األول  /أكتروبر 8667م ،قرررت قيرادة الحركرة فري غرزة البردء

بعمليات الكفاح المسلو عبر جهازها العسكري الذي تولى مسئوليته العضو القيادي في
الحركررة النقيررل عمررر خليررل عمررر ونائبرره النقيررل رمضرران سررليمان داود ،وتسرركلت نواترره

نررذاك مررن  78عضرواً  ،وفرري هررذا الترراريخ صرردر العرردد األول مررن جريرردة (الجمرراهير)،

وقد برز نساط الجبهة في قطاع غزة -في تلك المرحلة -على أكثر من صعيد  ،سواء
في النضرال عبرر العمرل السياسري والجمراهيري والنقرابي أو عبرر العمرل العسركري  ،فقرد
التحق في صفوفها مئات من العمال والطالل وصغار الموظفين والمهنيين والمدرسرين

واألطباء إلى جانل عدد غير قليل من جنرود وضرباط جريا التحريرر الفلسرطيني الرذين
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لررم يغررادروا القطرراع علررى أثررر هزيمررة حزي رران ،بحيررث ارتفعررت العضرروية التنظيميررة فرري
تلررك المرحلررة إلررى مررا يقرررل مررن ألررف عضررو اسررتطاعوا تك رري

وجررود الجبهررة ودورهررا

النضررالي وسرررح أهرردافها عبررر البيانررات والمنسررورات الس ررية  ،وجريرردة "الجمرراهير" جنب راً
إل ررى جن ررل م ررع العم ررل العس رركري حي ررث قام ررت الجبه ررة ب ررزرع األلغ ررام ونص ررل الكم ررائن
للرردوريات العسرركرية والهجرروم علررى مقررر الحكررم العسرركري  ،األمررر الررذي اعطررى للجبهررة
تماي اًز خاصاً عبر اتساع عملياتهرا وكثافتهرا وبنوعيرة األهرداف المخترارة ببسرالة منقطعرة

النظير في رقعة جغرافية ضيقة.

وفي  24كانون الثاني  /يناير 8661م اعتقل مسرئول الجهراز العسركري لطالئرع

المقاومة السعبية في القطاع ،الذي كان بحوزته قوائم بأسماء األعضاء  ،مما أدى إلى

اعتقال  67عضواً من أصل  78عضو مجموع أعضاء الجهاز العسكري نذاك.

وهك ررذا تعرضر رت مجموع ررات الجبه ررة الس ررعبية ف رري الض ررفة الغربي ررة ،ومجموع ررات

طالئع المقاومة السعبية التابعة لحركة القوميين العررل فري قطراع غرزة لضرربات عنيفرة

في األسرهر األولرى مرن عملهرا ،إال أنهرا اسرتطاعت خرالل أقرل مرن ثالثرة سرهور ترتيرل
أوض رراعها ومواص ررلة عملياته ررا الكفاحي ررة المس ررلحة ض ررد الع رردو اإلسر ررائيلي ف رري الض ررفة
وقطاع غزة وفي األراضي المحتلة  8641والجوالن  ،إلرى جانرل العمليرات الخارجيرة ،

ففي حزيران  8661قام اثنين من فتيان الجبهة همرا ريراه أمرين جرابر وجرواد البسريتي
بتفجيررر حقيبررة ناسررفة فرري فنرردق االمبسررادور بالقررد

بجروار غرفررة الحرراكم العسرركري يرروم

 / 22حزيران ، 8661 /وقد استسرهد األول وجررح الثراني  ،وفري  23تمروز /يوليرو /
 8661قام ررت وح رردة مؤلف ررة م ررن ثالث ررة أعض رراء بخط ررف ط ررائرة تابع ررة لس ررركة "الع ررال"
اإلسرائيلية من طراز بوينص  717وارغامها على التوجه إلى الجزائر  ،وفي اليوم التالي

عقدت الجبهة السعبية مؤتم اًر صحفياً في القاهرة أعلنت فيه أنها قررت توسريع نسراطها
فرري الخررارب ومالحقررة العرردو فرري كررل مكرران مررن أجررل ايصررال صرروت حركررة المقاومررة

الفلسررطينية إلررى ال ررأي العررام العررالمي " ،وفرري  81ل حصررل مررا وصررف بأنرره أس روأ مررا
سررهدته القررد

منررذ عس ررين عام راً  ،وذلررك عنرردما قامررت مجموعررات مررن فرردائيو الجبهررة
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السعبية بإلقاء سلسلة قنابل في مختلرف أنحراء المدينرة ،وقرد بلرغ مرن ضرخامة الحردث ،
أن عرف فيما بعد بر"ليلة القنابل" ،وفري  84أيلرول قامرت الخاليرا السررية التابعرة للجبهرة
بتفجير ررر  3سر ررحنات سر ررديدة االنفجر ررار فر رري تر ررل أبير ررل أكر رردت وقر رروع العدير ررد مر ررن القتلر ررى

والجرحررى ،وكانررت هررذه المررة األولررى منررذ عسررين عامراً تررنجو فيهررا المقاومررة بعمررل مررن

هررذا النرروع فرري قلررل تررل أبيررل " .96وفرري  8661/82/26قررام اثنرران مررن مقرراتلي الجبهررة
بمهاجمة طائرة إسرائيلية في مطار أثينا  /اليونان بالرصاغ والقنابل .
أما بالنسبة للعمليات
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التي نفذها أبطال الجبهة السرعبية مرن قواعردها العسركرية

فرري غررور األردن فقررد تواصررلت منررذ فب اريررر  8661وسرراهمت فرري التصرردي لقروات العرردو
اإلسرائيلي التي هاجمت منطقة الكرامة يروم  ،8661/3/28فيمرا أصربو يعررف بمعركرة
الكرامة حيث كان للجبهة تصورها العسكري الخاغ في كيفيرة المواجهرة المكلفرة للعردو

دون تعريه قوات الثورة للسحق والتصرفية ،وقرد سرارك فردائيو الجبهرة ببسرالة واستسرهد

مررنهم فرري هررذه المعركررة الرفي رق المررالزم فهرريم أبررو غ ازلررة والرفيررق فتحرري النتسررة الررذي لررم
يعثر على جثمانه وجرح عدد من الرفاق من بينهم الرفيق عبد الرحيم ملوح  ،وبعد هذه

المعركة انتسرت القواعد العسكرية في عجلون وديبرين والغرور السرمالي وجبرال السرلط ،
كما انتسرت في األغوار على طول نهرر األردن إلرى جانرل قواعرد الجبهرة فري الجروالن

السررورية المحتلررة  ،وفرري هررذا السررياق نسررير إلررى تنرروع العمليررات الفدائيررة الترري قامررت بهررا

ق روات الجبهررة السررعبية  ،والررى روح التعرراون النضررالي بينهررا وبررين ق روات جرريا التحريررر
الفلسطيني وفدائيو حركة فتو والمنظمات األخررى عبرر العمليرات المسرتركة  .وفري هرذا
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 97بلغ مجموف العمليات العسكرية التي نف ها فدائيو الجبهة عام  "111" 2779عملية موزعة كما يلي  72 :عملية في قطاف غزة
و  69عملية في الجوالن و  12عملية في الضفة الغربية والقدس و  11عملية المنطقة المحتلة  2719عدم العمليات

الخارجية  -المصدر  :سجل الخالدين  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – الجزء األول – القسم األول – ص .19انظر
أيضاً  ،غازي خورشيد  :دليل حركة المقاومة العربية – م.ت.ف – مركز االبحاث – القاهرة – 2762 -عن رسالة دكتوراه

بعنوان" :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( " )2796-2776الباحث  :سامي يوسف أحمد – ص.196- 111
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الجانررل نسررير إلررى أن كافررة فصررائل المقاومررة بمررا فرري ذلررك فررتو والجبهررة السررعبية  ،لررم
تنجو كل محاوالتها في إقامة قواعد إرتكاز أو بؤر ثورية ،98أو أيرة قواعرد فدائيرة سررية

فرري أوسرراط الجمرراهير فرري جبررال وقرررى ومرردن ومخيمررات الضررفة الغربيررة أو فرري قطرراع
غزة على الطريقة الجيفارية أو غيرها من الطرق الثورية  ،األمرر الرذي أدى إلرى تركيرز

كافة الفصائل على إقامة القواعد العسكرية في الخارب ( في أغروار األردن وأح ارسره ثرم

في جنول لبنران) حيرث أصربو االعتمراد علرى هرذه القواعرد الخارجيرة سرمة أساسرية مرن
سررمات النضررال الفلسررطيني المسررلو  ،أنتجررت برردورها كثي ر اًر مررن السررلبيات الترري رافقررت
مسيرة العمل المسلو في األردن ولبنان والخارب .

احملطة الثانية  :املؤمتر األول آب  8661وانشقاق اجلبهة الدميقراطية

بدأت هذه المحطة مع انسحال جبهرة التحريرر الفلسرطينية مرن الجبهرة السرعبية

ف رري أكت رروبر ع ررام  8661لتس رركل م ررا أص رربو يع رررف باس ررم "الجبه ررة الس ررعبية – القي ررادة
العام ررة" ونج ررم ع ررن ذل ررك أن الجبه ررة الس ررعبية أص رربحت بس رركل أو بر ر خر ه رري الف رررع
الفلسرطيني لحركرة القروميين العرررل ،فالفصريل ا خرر فري االئررتالف الرذي تسركلت منرره
عنررد انطالقتهررا ونعنرري برره "أبطررال العررودة" كرران فصرريالً يعررود فرري أصرروله إلررى حركررة
القوميين العرل ،األمر الذي نجم عنه إحداث تحول نروعي فري نظررة الجبهرة السرعبية

لنفسررها ،فهرري لررم تعررد اإلطررار الجبهرروي الررذي يضررم كافررة فئررات وقرروى الثررورة ،بررل أن

الفرصررة لكرري تصرربو مثررل هررذا اإلطررار باتررت تتبرردد سرريئا فسرريئا ،وأصرربحت بالدرجررة
األولى هي فصيل أو تنظيم أساسي من تنظيمات الثورة الفلسطينية.
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في تل المرحلة تأثرت قيادة الجبهة بنظرية جيفا ار عن البؤر الثورية  ،التي تشطرت إقامة نقاط أو قواعد ارتكاز عسكرية
للفدائيين وسط الج ماهير في القرم أو المدن  ،وقد حاولت الجبهة وغيرها من الفصائل تطبيق ه ه النظرية في األراضي
المحتلة  ،وأرسلت فعالً مئات الكوادر العسكرية  ،لكنها لم تحقق القدرة على تطبيق تل النظرية ،ويبدو أن ه ا العجز يعود
إلى تلهف القيادة في الخارج وتسرعها بالقيام بعمليات عسكرية إلثبات وجودها وكسب ثقة الجماهير  ،بمثل ما يعود إلى

غياب الدراسة الموضوعية الشاملة لألوضاف في الضفة والقطاف مما أدم إلى فشل تطبيق ه ه النظرية على أرض الواقع ،
وبالتالي كان من الطبيعي أن تتزايد معسكرات وقواعد العمل الفدائي في الخارج بالصورة وا لية التي عرفناها .
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وباختصار يمكرن القرول أن المحطرة الثانيرة تمثلرت فري احتفراظ السرعبية باالسرم
رغم إدراكها وتصرفها على أسا
ولي

أنها فصيل أو حزل للطبقرة العاملرة فكر ار وسياسرة،

كإطار كما يدلل االسم الذي لم يجر استبداله جرراء الرصريد النضرالي السياسري

والجماهيري الذي تحقق في ظله .

وفي هذه المحطة  ،المنعطرف  ،سرهدت الجبهرة السرعبية احتردام حركرة الجردل

والحوار الداخلي بين العناصر القيادية والكادرية في الجبهة  ،وقد كانت حركة الجدل
والحر روار ت رردور ح ررول قض ررايا نظري ررة وسياس ررية وتنظيمي ررة ،وق ررد انته ررت ه ررذه المرحل ررة

بانسقاق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوارد الحقا.

فمنر ررذ تأسيسر ررها فر رري  ، 8667/82/88لر ررم تتوقر ررف مظر رراهر الخالفر ررات الداخلير ررة

السياسررية عموم راً والفكريررة علررى وجرره الخصرروغ فرري الم ارتررل القياديررة األولررى للجبهررة،
الممترردة مررن إرث حركررة القرروميين العرررل قبررل هزيمررة حزي رران ، 8667/فبعررد أقررل مررن

أربعررة سررهور علررى تأسيسررها  ،وعلررى إثررر انسررحال أحمررد جبريررل  ،تفاقمررت الخالفررات

الفكرية في الجبهة عموماً ،وفي الساحات الخارجية  ،خصوصاً األردن ولبنان ومصر،
وبدرجات أقل الساحات األخرى  ،حيث تزايدت وتائر الحوار واالختالف الداخلي الحاد

فرري صررفوف القيررادة والك روادر القادمررة مررن حركررة القرروميين العرررل  ،وتمحررور الخررالف
حول القضايا األيديولوجية من ناحية والموقف من البرجوازية العربية واألنظمة الوطنية

من ناحية ثانية  ،وبناءاً علرى ذلرك برادرت القيرادة إلرى التحضرير لعقرد المرؤتمر الروطني
العررام  ،منررذ أوائررل نيسرران عررام  ، 8661حيررث تررم إعررداد مسررروع الوثيقررة الرئيسررية الترري

عرفررت بر ر"وثيقررة ل" وقامررت قيررادة الجبهررة نررذاك ،وقبررل انعقرراد المررؤتمر الرروطني األول

(مؤتمر ل  )8661بسهر على األقل  ،بتوزيع مسروع الوثيقة للنقاا  ،حيث ترم عقرد
المؤتمر في منطقة األغروار فري األردن فري أجرواء غيرر مواتيرة إطالقراً –كمرا اسررنا مرن

قب ررل -إل ررى جان ررل تف رراقم الصر رراعات الداخلي ررة والتك ررتالت بص ررورة غي ررر مس رربوقة عس ررية
المر ررؤتمر (رغر ررم وجر ررود القائر ررد جر ررورب حر رربا معر ررتقالً منر ررذ  8661/3/ 86فر رري سر ررجون

61

سرروريا ،)99وفرري مثررل هررذا المنرراُ المسررحون  ،لررم يررنجو المررؤتمر فرري اسررتعادة الوحرردة
الداخلير ررة  ،السياسر ررية والفكرير ررة والتنظيمير ررة ألعضر ررائه ،بر ررل تكرسر ررت أسر رربال وعوامر ررل

االنسر ررقاق الر ررذي بر ررات مؤكر ررداً ألسر رربال وعوامر ررل ذاتير ررة  ،لر ررم تر ررتفهم مضر ررمون ومغر ررزى
االختالف الديمقراطي القائم على احترام الرأي والرأي ا خر ،بما يضمن استمرار وحدة
الجبهة وتماسكها عبر الحوار العقالني واالحتكام للهيئات بصورة ديمقراطية ،ولم تتفهم

أيضاً مساحة التوافق السياسي والفكري بينهما  ،التي تجلت بوضوح في مجمل األفكار
والمق روالت السياسررية الترري وردت فرري "وثيقررة تمرروز  "8667الترري قررام بصررياغتها القائررد

جررورب حرربا وتررم إقرارهررا مررن قيررادة الحركررة نررذاك  ،األمررر الررذي كررر المظهررر السررلبي
للعالقات السخصية الداخلية ،التي بررت نفسها عبر مواقف ورؤى أيديولوجيرة ،يسرارية
طفولية أقرل إلى العدمية  ،في مقابرل بعره القيرادات التري تسربثت برالمواقف واألفكرار

القومية التقليدية دون وعي منها ألهمية وضرورة تطوير الفكر القومي والتحامره برالفكر

الماركسرري ومنهجرره  ،رغررم أن الغالبيررة السرراحقة مررن أعضرراء الجبهررة وكوادرهررا تمي رزوا
بإخالص ر ررهم ووع ر رريهم العف ر رروي البس ر رريط ل ر رربعه قض ر ررايا ومف ر رراهيم االس ر ررتراكية العلميرر ررة
والماركسية بمختلف تفريعاتها وانتماءاتهرا اللينينيرة أو الماويرة أو الجيفاريرة ،وهكرذا برات

الطريق ممهداً أمام االنسقاق الذي تحقق بفعل أسربال ذاتيرة اساسراً وبمسراعدة وتسرجيع

م ررن قي ررادة ف ررتو وقي ررادة البع ررث الفلس ررطيني (الص رراعقة)

100

حي ررث طغ ررت ه ررذه األس رربال

وتج رراوزت العوام ررل الموض رروعية ن ررذاك  ،ونقص ررد ب ررذلك التواف ررق والتق رراطع ف رري ال رررؤى

واألفكار المستركة -من حيث الجوهر – بين وثيقة تمروز  8667وبرين نصروغ وثيقرة
ل  8661وطروحاتهرا الفكريرة وتحليالتهررا السياسرية  ،حيرث أن هررذه الوثيقرة تضررمنت
99

في  2779/1/27اعتقلت السلطات السورية د.جورج حبش وفايز قدورة و  26من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في
معتقل الشيخ حسن ،و ل ب ريعة معاقبة الجبهة على تدميرها خط األنابيب ال ي يحمل النفط السعودي إلى ميناء الزهران

في لبنان ،في مكان يمر الخط فيه بهضبة الجوالن ،أما السبب ا خر فهو شكو السلطات السورية بأن حركة القوميين
العرب ترمرت للقيام بانقالب بالتعاون مع جمال األتاسي الموالي لعبد الناصر (المصدر :يزيد الصايغ :الكفاح المسلح

والبحث عن الدولة ،مرجع سبق كره – ص .211وبتاريخ  2779/22/21تمكنت مجموعة من الجبهة بقيادة د.وديع
حداد  ،ومن بينها الشهيد شحادة العجرمي (أبو طلعت) من اختطاف د.جورج حبش ونقله إلى بيروت.
100

انظر م كرات ضافي الجمعاني – من الحزب إلى السجن – ص . 217
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فر رري نصوصر ررها وجوهرهر ررا ،مجموعر ررة مر ررن األفكر ررار والمق ر روالت واالسر ررتنتاجات التحليلير ررة
الخاصررة بالنظررام العربرري الرسررمي ،وهزيم ررة حزي رران  ،8667متوافقررة أو مسررتوحاة م ررن

"وثيقة تموز" التي صاغها القائد جورب حبا على إثر هزيمة حزيران ،وارتباطاً بذلك ،

ف ررإن االنس ررقاق ل ررم يك ررن ناتجر راً عر رن رؤيت ررين أو م رروقفين متناقض ررين ،أح رردهما "يمين رري"
واألخرر"يسراري" بقرردر مرا كرران انعكاسراً لمواقررف ذاتيرة ناجمررة عرن تراكمررات سرالبة تركررت
بصماتها على طبيعة العالقات السخصية التي سادت في قيرادة حركرة القروميين العررل

تاريخياً ،منذ منتصف الستينات حتى تأسي

الجبهة السعبية وصوالً إلى انعقراد مرؤتمر

ل وأجر رواءه االنقس ررامية ،الت رري حكم ررت العالق ررة التنظيمي ررة ب ررين معظ ررم أعض رراء الهيئ ررة

القيادي ررة األول ررى ف رري الحرك ررة ف رري تل ررك المرحل ررة ،وعكس ررت نفس ررها عل ررى بقي ررة األعض رراء
والمراتل األخرى بصورة ذاتية غير موضوعية .

ه ررذا وق ررد تض ررمنت وثيق ررة ل أو التقري ررر السياس رري األساس رري للجبه ررة الس ررعبية

لتحريررر فلسررطين مقدمررة تاريخيررة وتحليليررة للوضررع الفلسررطيني ،ودرو

هزيمررة حزي رران

 ، 67ثررم تناولررت األوضرراع العربيررة والقضررية الفلسررطينية بعررد حزي رران  ،وأخي ر اًر حركررة
المقاومررة الفلسررطينية فرري المرحلررة الراهنررة  ،وطريررق الخررالغ الرروطني ،وسررنالحظ عنررد

قراءة موضوعات هذه الوثيقة  ،حجم مساحة االتفاق بين الفريقين في تحليلهمرا لمجمرل
األوضاع السياسية السائدة في تلك المرحلة  ،إلى جانل االتفاق المبردئي علرى مسراحة

كبيررة مرن المنطلقررات السياسرية و األيديولوجيررة  ،األمرر الررذي يؤكرد علررى غيرال المبرررر

الموضوعي لالنسقاق .

فيما يلي نقردم عرضراً مكثفراً ألهرم القضرايا السياسرية والفكريرة كمرا وردت فري وثيقرة

ل  ،8661ففي المقدمة استعرضت الوثيقة " العالقة الجدلية اليومية والحتمية برين مرا
يجري في البالد العربية ومصير القضية الفلسطينية  .فكل مرا جرري ويجرري فري الربالد

العربي ررة عل ررى امت ررداد الت رراريخ الفلس ررطيني  ،يمرر

71

به ررذا الس رركل او ذاك وض ررع ومص ررير

فلسررطين والقضررية الفلسررطينية ،وأي محاولررة للقفررز عررن هررذه الموضرروعة الجدليررة ،هرري

محاولة مسبوهة إما رجعية أو استعمارية أو صهيونية".101

ثم تنتقل الوثيقة إلى الحديث عن مرحلة ما بعد هزيمة حزيران " 67حيث تجتراز

المسررألة الوطنيررة الفلسررطينية اخطررر واسررق مراحلهررا ،و ارتفعررت وال ازلررت ترتفررع بعرره
األصر ر روات الفلس ر ررطينية والعربي ر ررة اليميني ر ررة والرجعي ر ررة ،مطالب ر ررة بع ر ررزل حرك ر ررة المقاوم ر ررة
الفلسطينية عن كل األحداث والتطورات في المنطقرة العربيرة تحرت سرعار "عردم التردخل

في األوضاع العربية" ،إذ أن اليمين الرجعي الفلسطيني الرذي يحتضرنه اليمرين الرجعري
العربرري يررزرع بدعوترره إلررى الفصررل بررين المسررألة الفلسررطينية واألوضرراع العربيررة بررذور

هزيمر ررة جدير رردة سياسر ررية أو عسر رركرية  ،تنتهر رري بتصر ررفية القضر ررية الفلسر ررطينية بالتسر رروية
السياسية المقترحة وفق قرار مجل

سنة .102"8667

األمن رقم ( )242الصادر في 22،تسررين الثراني

ثــم تســتعرض الوثيقــة دروس هزيمــة حزي ـران  2776حيررث تؤكررد علررى ان "هررذه

الهزيمر ررة لر ررم تكر ررن هزيمر ررة عسر رركرية فقر ررط ،بر ررل كانر ررت هزيمر ررة لجمير ررع التكر رروين الطبقر رري
واالقتصر ررادي والعسر رركري واألير ررديولوجي لحركر ررة التحر رررر الر رروطني الفلسر ررطيني والعربر رري

(الرسررمية والسررعبية) ،فقررد دخلررت األنظمررة البرجوازيررة الصررغيرة حرررل حزي رران دون فررق
أي ررديولوجي ث رروري ،ودون برن ررامص اقتص ررادي وسياس رري وعس رركري يس ررتطيع الص ررمود ف رري

مواجهة الهجمة اإلمبريالية الصهيونية".103

"وفرري اللحظررة الترري برررزت فيهررا خيرروط هزيمررة الجيرروا النظاميررة سررارعت أنظمتهررا

لطلل أو الموافقة على "وقف إطالق النار ،إذ لم يكن أمام انظمه البورجوازية الصغيرة
إال واحدا من اختيارين ....إما اختيار الطريق الفيتنامي الكوبي بإحرداث انقرالل سرامل
فري برنرامص العمرل الروطني ،لتعبئرة كافرة الطاقرات الماديرة والبسررية والمعنويرة للمجتمررع،

101

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – التقرير السياسي األساسي – آب  – 2779ص9
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ولحرك ررة التح رررر ال رروطني الفلس ررطينية والعربي ررة ،عل ررى طري ررق تس ررليو الجم رراهير ،وس ررن
"حرررل تحريررر سررعبية ثوري ررة" ضررد كافررة المص ررالو والمواقررع االسررتعمارية ،والص ررهيونية
والرجعي ررة المتحالف ررة م ررع االس ررتعمار ،ووضر ررع س ررعار " مقاتل ررة إسر ررائيل وم ررن هرررم وراء

إس ررائيل" موضررع الترجمررة الثوريررة اليوميررة المسررلحة ،أو البقرراء ضررمن المواقررع والب ررامص
الت رري كان ررت قائم ررة حت ررى حزير رران  67والت رري أعط ررت هزيم ررة حزير رران  ،معن ررى ه ررذا أن
الحركر ررة الوطنير ررة الفلسر ررطينية والعربير ررة محكومر ررة بر ررالتراجع المتصر ررل لصر ررالو إس ر ررائيل
واالمبرياليررة والقرروى الرجعيررة العربيررة المتحالفررة مررع االسررتعمار القررديم والجديررد ،وهررذا مررا

حدث – وبكل م اررة – ولم يكن بالصدفة ما حدث".104

وفر رري تناولهر ررا لحركر ررة المقاومر ررة الفلسر ررطينية  ،تؤكر ررد الوثيقر ررة أن " حركر ررة المقاومر ررة

الفلسررطينية مثلررت النقطررة المضرريئة علررى خارطررة الوضررع العربرري القائمررة  ،إثررر هزيمررة
حزي رران .وانتظرررت الجمرراهير الفلسررطينية والعربيررة منهررا أن تسررق طريق راً جديررداً لحركررة
التحرررر الرروطني الفلسررطينية خاصررة ،والعربيررة عامررة .فهررل تحركررت قرروى المقاومررة علررى

هررذا الطريررق الجديرردم وهررل مثلررت وضررعاً وطني راً جررذرياً متجرراو اًز األوضرراع الفلسررطينية
والعربية التي أعطت حزيرانم".105
إن التحليررل الملمررو

لممارسررة حركررة المقاومررة السياسررية والمسررلحة اليوميررة ،كفيلررة

بتقررديم األجوبررة الملموسررة ،والكسررف عررن ا فرراق الموضرروعية والعمليررة لحركررة المقاومررة

ال ارهنة ،ارتباطاً بما يلي :

أوال " :في إطار العالقات العربية  :طرحرت حركرة المقاومرة بكافرة فصرائلها سرعار

"عرردم الترردخل فرري األوضرراع العربيررة وترجمررت هررذا السررعار بصررورة خاطئررة بررالرغم مررن "
أنرره لرري

مطلوبراً مررن حركررة المقاومررة الفلسررطينية أن تنررول عررن حركررة التحرررر الرروطني

في كل قطر عربي".106
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ثانياً  :مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،107وفي ظل سيادة أيديولوجية ونظريات

اليمين الرجعي الفلسطيني في كافة أوساط وصفوف حركة المقاومة لم يتمكن أي فريق
من فرقاء حركة المقاومة أن يطرل علرى الرؤيرا الوطنيرة األساسرية حرول هرذه المسرألة –

مسألة الوحدة الوطنية -وكما فسرلت حركرة المقاومرة فري وضرع سرعار "عالقرات حركرة
المقاومة الفلسطينية باألوضاع العربيرة" فري موضرعه الروطني والقرومي الصرحيو ...فقرد

فسلت فسالً مطلقاً في وضع سعار "الوحدة الوطنية الفلسطينية" في موضعه الصحيو،
وترجمررت حركررة المقاومررة سررعار " الوحرردة الوطنيررة" –بالممارسررة والنتررائص -فرري صررالو
اإلطارات الطبقية والسياسية الرجعيرة التري حكمرت علرى نفسرها وعبرر تاريخهرا السياسري

الطوي ر ررل ب ر ررالتخلي ع ر ررن حرك ر ررة التح ر رررر ال ر رروطني الفلس ر ررطينية واالنتفاض ر ررات الس ر ررعبية
الفلسطينية.

وفرري هررذا الجانررل تحرردد الوثيقررة رؤيتهررا النقديررة لمفهرروم الوحرردة الوطنيررة بقولهررا "إن

المحاكمررة النقديررة لتجربررة الحركررة الوطنيررة الفلسررطينية والثررورات واالنتفاضررات السررعبية
الفلسررطينية ،تكسررف بوضرروح عررن القروانين األساسررية "الطبقيررة واأليديولوجيررة والسياسررية"
التي قادت الحركة الوطنية إلى الفسل على امتداد هذا القرن ،كمرا تكسرف عرن القروانين

األساس ررية الت رري تق ررود الحرك ررة الوطني ررة إل ررى إمكان ررات ح ررل معض ررالت التح رررر ال رروطني
الفلسررطيني وتحريررر الرروطن ،وهنررا تتضررو مسررألة العالقررة الطبيعيررة السياسررية بررين كافررة

الطبقات في مرحلة التحرر الوطني".108

فالوحدة الوطنيرة الفلسرطينية –حسرل الوثيقرة -هري " ضررورة وطنيرة سياسرية ولكرن

أي ررة وح رردة وطني ررةم إنه ررا الوح رردة الوطنير رة الت رري تحق ررق انج ررازات تحرري ررة ،وتق ررود حرك ررة
المقاومررة علررى طريررق النصررر بتعبئررة الجمرراهير العربيررة وتسررليحها واسررتنهاه هممهررا
الوطنية الجذرية والجماعية ،على طريق حركة مقاومة طويلة األمد ،تعتمد على العنف

فرري مواجهررة عرردو يعتمررد إسررتراتيجية الضرررل بسرررعة وتحقيررق االنتصررار بسرررعة  .وهررذه
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الوحرردة هرري وحرردة جميررع الطبقررات والقرروى السياسررية فرري ظررل قيررادة الطبقررات الوطنيررة
الثورية التي حملت السالح على امتداد تاريخ فلسرطين الحرديث ،وحمرل أبناؤهرا السرالح

بعر ررد حزي ر رران" .109وبر رردون ذلر ررك –كمر ررا تضر رريف الوثيقر ررة –فر ررإن قير ررادة حركر ررة المقاومر ررة
البرجوازية الصرغيرة والكبيررة ستضرع حركرة المقاومرة فري مرأزق تراريخي صرارم سريحولها
إل ررى ورق ررة تكتيكي ررة ض رراغطة تنتظ ررر مص رريرها كج ررزء ال يتجر ر أز م ررن التس رروية السياس ررية

المنتظمة".110

وفرري الفصررل األخيررر بعنروان " طريررق الخررالغ الرروطني"  ،تحرردد وثيقررة مررؤتمر ل

 8661طريق الخالغ الوطني بما يلي
-8

111

:

أيديولوجير ررة ثورير ررة علمير ررة هر رري بالتحدير ررد أيديولوجير ررة البروليتارير ررا ،معادير ررة
لالسررتعمار والصررهيونية والرجعيررة والتخلررف  ،تتسررلو بهررا الجمرراهير وتعتمررد
باألسررا

علررى الطبقررات األكثررر ثوريررة وجذريررة فرري المجتمررع ..إذ أن تجربررة

بالدنا وكل سعول األره الفقيررة أثبترت أن أيديولوجيرة البرجوازيرة الصرغيرة

غير قادرة وغير مؤهلة لحل معضالت التحرر الوطني واالنحياز إلى جبهة
الكفاح الطويل األمد  ،والمرير  ،لدحر اإلمبرياليرة والقروى العميلرة المتحالفرة

معها .ذلك إن طريق الخالغ الوطني يبدأ بالتسلو بسالح األفكار الثورية،
أفكر ررار العمر ررال والفالحر ررين الفق ر رراء الر ررذين يخر رروه أبنر ررائهم الير رروم المقاومر ررة

المسلحة على أره فلسطين .

-2

رفررع الرروعي السياسرري الرروطني الجررذري لرردى الجمرراهير  ،بعيررداً عررن الته رريص

-3

األمرن السريء السريط  ،وفري هرذا السرياق

والديماغوجية .

رفه برامص الهزيمة وقرار مجلر

نسير إلى أن الجبهة السرعبية لتحريرر فلسرطين رفضرت فري مؤتمرهرا المنعقرد
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في ل  8661أن يكون سرعار الدولرة الديمقراطيرة مردخالً لبنراء دولرة ثنائيرة
القومية دون هوية عربية  ،ودعت بالتالي إلى قيام دولة عربية ديمقراطيرة ،

-4

عل ررى أن تتح ررل مس رركلة اليه ررود ف رري اإلط ررار العرب رري األوس ررع  ،ال ف رري إط ررار
فلسطين .
إن الطم رروح لبرن ررامص خر ررالغ وطن رري ي ر ررفه الت ارج ررع وين رردفع عل ررى جبهرررة
عريض ررة ل ررن يك ررون إال بتغذي ررة حرك ررة الج رردل الجاري ررة ف رري ص ررفوف حرك ررة

المقاومررة وحركررة التحرررر الرروطني العربيررة لتفرررز إطررارات طليعيررة  ،مسررلحة
بأيديولوجية علميرة ثوريرة  .كمرا أن طريرق الخرالغ الروطني يتطلرل إرادات

ذاتيررة جبررارة  ،ت ررفه كررل مررا هررو قررائم وترردفع إلررى الطريررق الجديررد  ،طريررق
تحويرررل حركرررة المقاومر ررة إلر ررى حركر ررة جماهيرير ررة منظم ررة  ،مسر ررلحة بأسر ررلحة
أيديولوجي ررة وسياس ررية ومادي ررة وطني ررة جذري ررة ف رري ظ ررل قي ررادة طالئ ررع الق رروى

المقاتل ررة الت رري تمتل ررك وعير راً أي ررديولوجياً وسياس ررياً بروليتارير راً معادير راً إلسر ررائيل
واإلستعمار وحلفائه على امتداد األره العربية .

نالحظ هنا  ،أنه بالرغم من اتفاق الفريقين على جوهر االفكار المطروحة في وثيقة

ل  ،إال أن الفريق المنسق أصر على االستمرار فري ترتيرل عمليرة االنسرقاق ،بعرد أن
فسررلت كافررة محرراوالت القائررد المؤسر

جررورب حرربا لررأل الصرردع الررداخلي عبررر الحروار

مررع رفاقرره عموم راً والرفيررق نررايف حواتمررة خصوص راً فرري كافررة القضررايا المطروحررة محررل
الخالف  ،لكرن هرذا الفريرق تمترر بوجهرات نظرر وطروحرات سياسرية وفكريرة كران مرن

الواضررو انهررا ترردفع س رريعاً نحررو االنسررقاق ،وفرري هررذا السررياق يقررول الحكرريم " كرران لرردى

ن ررايف حواتم ررة وبع رره الرف رراق وجه ررات نظ ررر ف رري قض ررايا سياس ررية وتنظيمي ررة  .وك ررانوا
تيخطَّئون القيادة التقليدية ويعتبرون ان وجهات نظرهم ومواقفهم هي السليمة".112
كانو يقولون مثالً ان منظمرة التحريرر الفلسرطينية هري افرراز بورجروازي واننرا عنردما

ن رراهن عليهررا نكررون كأننررا نعيررد للبورجوازيررة سرررعيتها فرري قيررادة حركررة التحرررر الرروطني.
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وبالتررالي فررإن عالقتنررا مررع منظمررة التحريررر يجررل أن تكررون عالقررة ص رراع فرري الدرجررة
األولى .وكانوا يقولون أيضاً ان قيادة منظمة التحرير انما هي قيادة يمينيرة تقليديرة وان
الجبهة باعت ما تمثله بسبل موقفها المترامي أو الذيلي من منظمة التحرير".113

وك ررانوا ي رررون أن التجم ررع ال رروطني ف رري األردن ال فائ رردة من رره وادانر روا الجبه ررة النه ررا

دخلرت فيره .وهرذا التجمرع الرذي سرموه " التجمرع الرال وطنري" سرجعنا قيامره واسرتركنا فيره

ليكون عملية اسناد لحركرة المقاومرة الفلسرطينية ،تمامراً كمرا الحرال فري لبنران بالنسربة ل
الحركررات الوطنيررة الترري تسرراند المقاومررة .وعلررى الصررعيد العربرري كررانوا يطررالبون بخرروه
معركررة مررع االنظمررة البورجوازيررة الصررغيرة فرري تلررك الفت ررة .وكررانوا يعتبرررون موقررف عبررد

الناصر يمينياً متخاذالً".114

وعلى الصعيد العرالمي كرانوا علرى يسرار ماوتسري تونرغ بمئرة مترر وخاضروا معرارك

كتابية ضد االتحاد السوفياتي.

وبالنسرربة إلررى األمررور العسرركرية طرح روا مبرردأ اعتمرراد الديمقراطيررة التامررة فرري البنرراء

العسرركري وانرره ال يجرروز ان تقررام قواعررد عسرركرية فرري األردن الن القتررال يجررل أن يررتم
داحل األره المحتلة.

وكانوا يرون أن البورجوازية الصغيرة يمكن أن تكرون معسرك اًر وطنيراً لمرحلرة معينرة

لكن بعد ذلك البد من خوه معركة معها.115

ويضيف الحكيم "لقد ناقسرت نرايف حواتمرة كثير اًر وبرنف

طويرل ألننري ضرد حردوث

االنقس ررامات ،لك ررن الرفي ررق ن ررايف وبع رره الرف رراق مع رره ل ررم يتج رراوبوا وق ررالوا ان الجبه ررة
السررعبية حررزل بورج روازي صررغير ال يمكررن ان يتحررول إلررى حررزل ثرروري وان اقصررى مررا
يمكنه تحقيقه هو فررز عناصرر يسرارية ماركسرية – لينينيرة تسرتطيع المسراهمة فري بنراء

سيء جديد".116
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إلي نقط ة خالف رئيسي  .فأن يدين او ينتقد ممارسرة
وهذه النقطة كانت بالنسبة َّ

معينررة او موقفررا معينررا فرري التنظرريم سرريء  ،وان يعلررن ان الجبهررة السررعبية ال يمكررن ان

تصبو تنظيما ثورياً سيء اخر .117

وبعررد ذلررك –كمررا يضرريف الحكرريم -أصرربحت الجبهررة الديمقراطيررة فرري موقررع المتبنرري

كل المواقف السابقة التي كانت تقرول الجبهرة بصرحتها  ،انمرا بنروع مرن الذيليرة والتبعيرة
بالنسبة الى التجمع الروطني فري االردن والرى قيرادة منظمرة التحريرر ،والعالقرات العربيرة

عموم راً ،كمررا أفررادت مررن المسرراندة الترري لقيهررا مررن فررتو نررايف حواتمررة والمنسررقون معرره.

وهذا ذكاء من فتو ألنها في مساندتها للمنسقين لرم تكرن تتطلرع إلرى ضررورة قيرام حرزل
ماركسر رري – لينينر رري فر رري السر رراحة الفلسر ررطينية بقر رردر مر ررا كر رران يهمهر ررا اضر ررعاف الجبهر ررة

السعبية" ،118وهذا ما حصل بالفعل حيث تكر االنسقاق في  /22فبراير .8666 /

إن هررذا االنسررقاق الررذي قررد يتفررق الرربعه علررى أنرره مثّررل انسررقاقاً فكري راً وسياسررياً

وتنظيميراً  ،رغررم كررل دوافعرره ومظرراهره الذاتيرة والسرركلية الترري افتقرردت األسرربال الجوهريررة

أو الموضوعية  ،إال أن نتائجه الفعلية أدت إلى تفكيك بنية الحركة وهزها من الرداخل،
ولكن على الرغم من ذلرك االنسرقاق  ،ومرا ادى إليره مرن نترائص سرلبية  ،ومرا أحدثره مرن

إرباكررات اعاقررت تقرردم الجبهررة السررعبية عبررر دورهررا الطليعرري فرري تلررك المرحلررة  ،إلررى أن
القائررد ال ارحررل الحكرريم مررع رفاقرره فرري قيررادة الجبهررة  ،اسررتطاعوا تجرراوز نتررائص االنسررقاق ،
عبررر اسررتعادتهم للثقررة المتبادلررة بينرره وبررين قواعررد وك روادر الجبهررة  ،وبالتررالي االمسرراك

مجدداً بدفة المركل أو بمقود الجبهة  ،واستعادة وحدتها التي ال تتناقه مع تعردديتها
الديمقراطي ررة الداخلي ررة  ،متج رراوزين أس رربال االنس ررقاق ونتائج رره عل ررى األره رغ ررم ك ررل
م اررتها  ،وتمكنوا خالل فترة قصيرة من عقد المرؤتمر الروطني الثراني للجبهرة السرعبية ،
الذي أقر تبني الماركسية اللينينية وتحويل الجبهة إلى حزل ماركسي .
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وبالفعل عقدت الجبهة مؤتمرهـا الـوطني الثـاني فـي شـباط (فبرايـر)  2777وفيـه

"عالجـــت مســـألة االنشـــقاق وأوضـــحت البرنـــامج السياســـي والتنظيمـــي  ،كمـــا قامـــت

بعمليــة بلــورة لموقفهــا ،عبــر برنــامج سياســي وتنظيمــي ،كمــا قــام المــؤتمر بانتخــاب

هيئات قيادية ومركزية جديدة حلت فيها عناصر محل العناصر المنشقة.119

لقد كانت حصريلة المرؤتمر الروطني األول ،الرذي عقدتره الجبهرة السرعبية فري ل
 ،61أنه ررا ق ررد أب رررزت وكرس ررت داخ ررل الجبه ررة جن رراحين متعاكس ررين تعبير ر اًر ع ررن وج ررود
ومصر ِرد اًر
تيررارين ،تحررول أحرردهما الحق راً نحررو االنسررقاق مكرس راً مواقررف غيررر انضررباطية ت
لبيان ررات خاصر ررة ،ونسر رره لمقر رراالت ود ارسر ررات ف رري مجل ررة "الحريرررة" ،يص ررف فيهرررا نفسررره

"باألوساط التقدمية داخل السعبية" مضمناً إياها اتهامات مختلفة للجبهة ،ممرا أدى إلرى
تكرري

وتعميررق التناقضررات  ،وبالتررالي اسررتحالة التوصررل إلررى حررل تنظيمرري موضرروعي

بسرربل طغيرران النزعررة الذاتيررة لرردى "التيررار اليسرراري" رغررم حرررغ القائررد ال ارحررل جررورب

حبا ومعه العديد من الكوادر اليسارية في الجبهة على وقف وانهاء االنسقاق.

رداً على هذه المواقف والممارسات  ،قامت الجبهة السرعبية بإصردار بيران أكردت

فيرره تبنيهررا منررذ مررؤتمر ل االسررتراكية العلميررة دلرريالً نظري راً ،سررأنها سررأن كررل الثررورات

الناجحة في العالم :الصين وكوبا وفيتنام ،كما أكدت في بيانها على أن المؤتمر اتفق
علررى "أنرره فرري مرحلررة التحرررر الرروطني ال بررد مررن تحررالف طبقرري يسررمل كافررة الطبقررات
بقيرادة الطبقرة الكادحرة وفري ظرل أيردلوجيتها االسرتراكية ،وانره ال برد مرن فرتو النرار علرى

كافررة القرروى المعاديررة للجمرراهير فرري الرروطن العربرري" ،واتهررم البيرران منتقرردي الجبهررة مررن
الررداخل بررأنهم جيررول انتهازيررة تمثلررت بمجموعررة مررن الم رراهقين مثقفرري المناصررل الررذين

يتسدقون باالستراكية العلمية تسدقا لفظياً دون أن تكرون لرديهم القردرة علرى ممارسرتها-:

"رفض روا النررزول إل ررى القتررال فرري ال ررداخل ورفض روا اإلقامررة ف رري المخيمررات والريررف بيئ ررة
اليسار الحقيقري واكتفروا بعمليرة كيرل االتهامرات هنرا وهنراك دون تقردير لخطرورة المرحلرة
ودون وعي لمصير الكفاح المسرلو" ،وقال البيـان إن االنتهازيـة اليسـارية أثبتـت عبـر
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التاريخ أنها ال تقل خط ارً علـى الثـورة مـن القـوم اليمينيـة والرجعيـة العفنـة ،وقرال إن
هررذه المجموعررة رفضررت عقررد مررؤتمر يضررم المقرراتلين واألعضرراء مررن أبنرراء المخيمررات
إلج ر رراء نقر رراا عقالنر رري طوير ررل تقر رررر نتيجتر رره األغلبير ررة الديمقراطير ررة الثورير ررة ،وانسر ررقت

وانصرف أفرادها إلى مهاجمة الجبهة وقيادتها ووصف مقاتليها "بالمرتزقرة واالنكسرارية"

مم ررا جعله ررم يتالق ررون م ررع كاف ررة الق رروى المترر مرة عل ررى الجبه ررة من ررذ والدته ررا خاص ررة بع ررد

اتضرراح هويتهررا اليسررارية وهويررة مقاتليهررا ومناضررليها .وأضرراف البيرران أن القيررادة طلبررت
منهم العمرل تحرت اسرم خرر غيرر الجبهرة ،لكرنهم رفضروا ولهرذا أكردت الجبهرة علرى انره

إذا أص ررر المفص ررولون عل ررى العم ررل باس ررم الجبه ررة الس ررعبية لتحري ررر فلس ررطين فس ررنعتبر

صراعهم هذا انتها اًز رخيصاً وعمالً تخريبياً ال يجوز السكوت عنه".

وف رري  8666/2/28أذاع الفري ررق المنس ررق بيانر راً أعل ررن في رره ع ررن تس رركيل تنظيم رره

المسررتقل تحررت اسررم الجبهررة السررعبية الديمقراطيررة لتحريررر فلسررطين متررذرعاً بررأن الجبهررة
السعبية ال يمكنها التحول إلى تنظيم ماركسي لينيني وبالتالي كان يتوجل على اليسار

االنسحال من الجبهة وفق وجهة نظررهم ،ولرم ينتظرروا عقرد المرؤتمر الثراني االسرتثنائي
ال ررذي ك رران مق ررر اًر ن ررذاك ،وال ررذي ط رررح تمس ررك الجبه ررة الس ررعبية بالماركس ررية – اللينيني ررة
وطر رررح موضر رروع التحر ررول ،وطر رررح إسر ررتراتيجية سياسر ررية تنظيمير ررة مسر ررتندة إلر ررى مبر ررادئ

الماركسية – اللينينية.

وف رري  22س ررباط /فب اري ررر 8666م تك ررر االنس ررقاق األخط ررر ف رري حي رراة الجبه ررة

بإعالن تأسي

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ،وتسكيل لجنتها المركزية لرم يمثرل

فيها من " األكثرية اليسارية" التي انتخبها مؤتمر ل سوى نايف حواتمة".120

وفرري هررذا السررياق الترراريخي  ،يمكررن االسررتدالل مررن جملررة البيانررات الترري ادعاهررا

المنسررقون ،وكررذلك مررن كتيررل أو كر ار

خرراغ نسررته الجبهررة السررعبية فرري وقررت الحررق

حول االنسقاق ،إن الخالف بين الجانبين قام حرول عردة نقراط ،وهري كمرا سرنرى ليسرت

نقاطراً متعلقررة بتبنرري النظريررة الماركسررية – اللينينيررة ،فقررد أوضررو الكر ار
120
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الخرراغ الررذي

صردر بعنروان " الجبهـة وقضـية االنشـقاق" أهـم األسـباب الحقيقيـة لالنشــقاق أو
عناوين الخالف في تل المرحلة كما يلي:

أوالً :علــى صــعيد القضــايا الفكريــة -:وتنــاول فــي ه ـ ا الجانــب مجموعــة مــن

القضايا ات العالقة  ،وهي :

أ .دور البرجوازية الصغيرة.

ل .العالقة بين الجبهة والمنظمات الفدائية األخرى.
ب .العالقة باألنظمة الوطنية.

د .قضايا بناء الحزل والقضايا النظرية األيديولوجية.
ه .المركزية الديمقراطية.

و .تقييم حركة المقاومة الفلسطينية عموماً.

ز .تقي ر رريم الجبه ر ررة الس ر ررعبية عل ر ررى وج ر رره الخص ر رروغ وممارس ر ررتها السياس ر ررية
والتنظيمية.

إن التقي رريم الموض رروعي ل ررذلك االنس ررقاق  ،وف رري ظ ررروف تل ررك المرحل ررة م ررن حي رراة
الجبهر رة الس ررعبية بع ررد م رررور أربع ررين عامر راً عل ررى وقوع رره ي رردفعنا إل ررى إع ررادة التأكي ررد –
وباختصار سديد – على أن النزعة اليسرارية الطفوليرة لردى الفريرق الرذي قررر االنسرقاق
فرري تلررك المرحلررة  ،سرركلت فرري تعاملهررا مررع التناقضررات الموضرروعية الترري ت ارفررق عمليررة

التحررول مررن الفكررر القررومي المثررالي إلررى الفكررر الماركسرري -إلررى جانررل ترردهور وتفرراقم

العالق ررات السخص ررية وب ررروز ك ررل أس رركال التكت ررل والسخص ررنة  -دافعر راً ص ررول الفع ررل
االنسررقاقي رغررم افتقرراره للمبرررر الموضرروعي أو العقالنرري سرواء علررى الصررعيد الفكررري أو
علررى الصررعيد السياسرري ودليلنررا علررى ذلررك مررا نسررهده اليرروم مررن مواقررف وتحروالت فكريررة

وسياسية للرفاق في الجبهة الديمقراطيرة تتقراطع بمسراحة كبيررة مرع المواقرف والسياسرات
التي كانت الفريق المنسق عن الجبهة ينادي بها ويتبناها  ...وفي الواقرع  ،فقرد اقردمت
الجبهة الديمقراطية على نقد ما نادى به فريقها المؤس

العديد من عناوين الخالف الذي أس

لانسقاق.
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منذ اليوم الترالي لتأسيسرها فري

الفصل الثالث  :احملطة الثالثة :املؤمتر الوطني الثاني
 -شباط 8666

اإلسرتاتيجية السياسية والتنظيمية :

بعررد انسررقاق الديمقراطيررة دخلررت الجبهررة السررعبية فرري المحطررة الثالثررة مررن تطورهررا،

محط ررة التح ررول إل ررى فص رريل س رريوعي ،121إل ررى ح ررزل ماركس رري – لينين رري ،إل ررى فص رريل
للطبقررة العاملررة ،وهررذه المرحلررة الترري برردأت فرري سررباط 8666م تنقسررم إلررى عرردة مفاصررل
ومواقررف الحقررة يمكررن قراءتهررا مررن خررالل المررؤتمرات الوطنيررة العامررة للجبهررة لكررون هررذه

المررؤتمرات تجسررد المحطررات الترري يمكررن أن يق ر أر مررن خاللهررا المسررار الفكررري والسياسرري
للجبهة.

وفري هرذا السررياق التراريخي البررد مرن اإلسرارة إلررى أن هردف التحررول الجرذري كرران

هرردفاً اسررتراتيجياً صررحيحاً ،لكنرره فرري نف ر

الوقررت كرران بعيررداً عررن واقررع الجبهررة الفعلرري

بمسافة كبيرة بالمعنى الزماني وبالمعنى الفكري بين رفاق نضرال قردامى ومؤسسرين فري

حرك ررة الق رروميين الع رررل ث ررم ف رري الجبه ررة الس ررعبية انتمر روا إليه ررا بحك ررم إيم ررانهم بالقض ررايا
النضررالية الوطنيررة والقوميررة وتررأثرهم بتجربررة الوحرردة القوميررة فرري ألمانيررا وايطاليررا ،وأفكررار
بسررمارك وغاريبالرردي ومرراتزيني  ،ثررم تررأثرهم بأفكررار كررل مررن قسررطنطين زريررق وسرراطع

الحصررري علررى قاعرردة مفهرروم "األمررة" دون أي تقرراطع مررع مفرراهيم الص رراع الطبقرري أو

الماركس رية بررل علررى العك ر

فرري الص رراع مررع تلررك المفرراهيم فرري خمسررينيات وقسررم مررن

ستينيات القرن الماضي من عمر الحركة .

ففــي شــباط 2777م عقــدت الجبهــة الشــعبية مؤتمرهــا الثــاني الـ ي أقــر وثيقــة

اإلسـتراتيجية السياسـية والتنظيميـة التـي شـكلت محطـة هامـة فـي مسـيرتها وتطلعهــا

إلى التحول إلى تنظيم ماركسـي – لينينـي مقاتـل ورسرم طموحهرا وصرورتها المسرتقبلية
121

حسب وثائق المؤتمر الثاني .
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بسكل عام .وأصدرت مجلة الهدف التي ت أر

تحريرهرا السرهيد الكاترل والروائري غسران

كنفاني عضو المكتل السياسي.

إن تأكيد وثائق الجبهة السعبية الصادرة عن مؤتمرها الوطني الثاني ،على تبنري

الماركسية اللينينية وتحويل الجبهة إلى حرزل بروليتراري ،جراء فري سرياق اسرتمرارها فري
التمسك بمواقفها الوطنية والقومية ،بالرغم من أن هذا المؤتمر أسدل الستار على حركة

القرروميين العرررل وأنهررى وجوده را التنظيمرري فرري السرراحة الفلسررطينية ،حسررل مررا ورد فرري
فبريرر) الخررط االسررتراتيجي
تقريرره الصررادر فري سررباط  ، 8666فقرد رسررم مرؤتمر سررباط ( ا
التنظيمرري الموجرره والمرسررد لمسررتقبل العالقررات بررين الحركررة والجبهررة .وهررذا الخررط هررو
العمل على انصهار تنظيم الحركة في الساحة الفلسطينية ضمن تنظريم الجبهرة والعمرل
في نف

الوقت على انصهار تنظيم أبطال العودة ضرمن تنظريم الجبهرة ،مرع التخطريط

والعم ررل عل ررى االرتق رراء بالحي رراة التنظيمي ررة للجبه ررة إل ررى مس ررتوى الحي رراة الحزبي ررة الثوري ررة

الملتزم ررة والمنض رربطة والواعي ررة .وعل ررى ه ررذا األس ررا  ،ال يع ررود فهمن ررا للجبه ررة الس ررعبية
لتحريرر فلسرطين هرو فهمنرا لهرا لردى تأسيسرها – أي جبهرة برالمعنى المعرروف للجبهرات

السياسية ،فك اًر وعالقات تنظيمية – وانما يصبو فهمنا للجبهة وتوجهنا في بنائها سيء

مختلف.122

إن الجبه ررة الس ررعبية لتحري ررر فلس ررطين ،م ررن حي ررث فهمن ررا له ررا ا ن وتوجهن ررا ف رري

بنائها ،هي  :الحزل الثوري المستند إلى اإلستراتيجية السياسية واإلستراتيجية التنظيمية

التي اتضحت من خالل هذا التقرير .

وأثناء عملية االنصهار التام هذه بين الحركة والجبهة ،فران السرعار السرليم الرذي

نهتدي به هو " :الحركة في خدمة الجبهة ولي

الجبهة في خدمة الحركة".123

كمررا طرحررت اإلسررتراتيجية السياسررية والتنظيميررة الصررادرة عررن هررذا المررؤتمر رؤي ررة

الجبهة بالنسبة للنضال الفلسطيني ،جاء فيها "إن هدف النضال الفلسرطيني ،هرو إقامرة
122
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المصدر السابق – ص992

12

دولة وطنية ديمقراطية في فلسطين يعيا فيها العرل واليهرود كمرواطنين متسراويين فري
الحقرروق والواجبررات وتسرركل جررزءاً ال يتج ر أز مررن الوجررود الرروطني العربرري التقرردمي وبررذات
الوقت تؤكد بان حركة التحرر الفلسرطينية ليسرت حركرة عنصررية عدوانيرة ضرد اليهرود،

إنهررا ال تسررتهدف اليهررود وانمررا تحطرريم دولررة إسررائيل ككيرران عسرركري سياسرري اقتصررادي

قائم على العدوان والتوسع واالرتباط العضوي بمصالو االستعمار في وطننا وانها ضرد
الصهيونية كحركة عنصرية عدوانية".

أمـا عــن أهميـة الفكــر السياسـي ،فقــد أكـدت الوثيقــة علـى أن " سرررطاً أساسرياً مررن

سروط النجاح هو الرؤية الواضرحة لألمرور ،والرؤيرة الواضرحة للعردو والرؤيرة الواضرحة

لقرروى الثررورة.علررى ضرروء هررذه الرؤيررة تتحرردد إسررتراتيجية المعركة،وبرردونها يكررون العمررل
الوطني عفوياً ومرتجالً،ال يلبث أن ينتهي إلى الفسل".

فبالرغم من التضحيات وقوافل السهداء  ،ورغرم حماسرة الجمراهير ،رغرم ذلرك كلره –

كمررا تضرريف الوثيقررة" -لررم ينتصررر سررعبنا حتررى اليرروم ،وهررا هررو يعرريا فرري غالبيترره فرري
مخيمررات السررقاء وتحررت نيررر االحررتالل .إذن ،ال يكفرري أن نحمررل السررالح حتررى نطمررئن

إلررى نتيجررة المعركررة.إن الثررورات المسررلحة فرري الترراريخ انتهررى بعضررها إلررى النصررر ولكررن
بعضها ا خر انتهى إلى الفسل.البد من مواجهة الحقائق بعقليرة علميرة ثوريرة صرريحة

وجريئة .إن ما يقرر النجاح هو الرؤيـة الواضـحة لألمـور وللقـوم الموضـوعية  .مـن
هنــا تبــدو واضــحة أهميــة الفكــر السياســي العلمــي الــ ي يرشــد الثــورة ويحــدد لهــا

إستراتيجيتها .فالفكر السياسي الثوري لـيس فكـ ارً مجـرداً معلقـاً فـي الهـواء ،أو مجـرد
ترف فكري ،أو متعة فكرية يتسلى بها المثقفون،وبالتالي نستطيع إ ا أردنا أن نتركه

جانب ـاً كشــيء مجــرد أو تــرف ال ضــرورة لــه.إنمــا الفكــر الثــوري العلمــي هــو الفكــر

الواضح ال ي تستطيع به الجماهير أن تفهم عدوها،ونقاط ضعفه ونقاط قوته،والقوم
التـــي تســـنده وتتحـــالف معـــه،وبالمقابل تفهـــم قواهـــا هي،قـــوم الثورة،كيـــف تعبئهـــا

وتجندها ،وبأي أسلوب وكيف ؟ كيف تتغلب على نقاط قوة العدو وكيف تسـتفيد مـن
نقاط ضعفه؟ ومن خالل أية برامج تنظيمية وتعبوية وسياسية وعسكرية تستطيع أن
13

تتصاعد بقواها حتى تسحق العدو وتحقق االنتصار ؟ إن الفكر السياسي الثوري هو

ال ي يفسر لجماهير شعبنا أسباب فشلها حتى ا ن في مواجهة العدو .لمـا ا فشـلت
ثورتهـا المســلحة عــام  2717؟ لمــا ا فشـلت محاوالتهــا قبــل 2717؟ ولمــا ا حصــلت
هزيمـــة حزيـــران  .2776ومـــا هـــي حقيقـــة التحـــالف المعـــادي الـــ ي تخـــوض ضـــده
معركتهــا؟ ومــن خــالل أي تحــالف تســتطيع أن تجابهــه وبــأي أســلوب؟كل ل ـ بلغــة
واضحة تفهمها الجماهير ،فما معنى أن نقاتل بدون فكر سياسيممعنى ذلك أن نقاترل

بس رركل مرتج ررل ،وأن نق ررع ف رري أخط رراء دون أن نع رري خطورته ررا وطريق ررة معالجته ررا ،وأن
تتحدد مواقفنا السياسية بسكل عفوي دون وضوح الرؤية،وينتص عن ذلك عادة تعردد فري

المواقف ،وتعدد المواقف معناه تبعثر في القوى ،وتستيت لها ،فتكون النتيجرة أن تتروزع
قوى سعبنا الثورية في أكثر من طريق بدالً من أن تصل كلها فري طريرق واحرد لتسركل

قوة متراصة واحدة .

ثررم تضرريف الوثيقررة " ولكرري يقرروم الفكررر السياسرري بهررذا الرردور الثرروري ال بررد أن يكررون

فكر اًر علميراً أوالً،وواضررحاً بحيررث يكررون فرري متنراول الجمرراهير ثانياً،ومتجرراو اًز للعموميررات

ومرروغالً قرردر اإلمكرران فرري الرؤيررة اإلسررتراتيجية والتكتيكيررة للمعركررة بحيررث يسرركل دلرريالً

للمقاتلين في مواجهة مسركالتهم ثالثراً.وعنردما يسرتوفي فكرر الثرورة هرذه المقومات،عنردها
يص رربو ه ررذا الفك ررر أق رروى س ررالح بي ررد الجماهير،بواس ررطته توح ررد قواه ررا،وترى معركته ررا
بوضوح وترتسم أمامها اللوحة الكاملة للمعركة بكل قواها،وموقع كل قوة من هذه القروى

ابتداء من بداية الثورة حتى نهايتها الحاسمة".

يتضو إذن أن الرؤية العلمية للمعركة والتخطيط الواعي والمثرابر لربحهرا يسرتحيالن

علينا بمثل هذا التذبذل العاطفي .

لقد جاء الوقت لتفهم جماهيرنا العدو الذي تواجهه على حقيقته ألنره مرن خرالل هرذا

الفهم تتضو أمامها صورة المعركة  ،إن هذا العدو يتمثل فري  :أوالً  :اسرائيل ،ثانيـاً :

الحركــة الصــهيونية العالميــة ،ثالث ـاً:االمبرياليــة العالميــة ،رابعــاً :الرجعيــة المتمثلــة
باإلقطاف والرأسمالية .
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من خالل هذه الرؤية الواضحة لمعسكر الخصم تتبلور الرؤيرة وتتضرو هرذه األمرور
وتنتف ري كررل نظ ررة سررطحية عررن المعركررة  .إن مثررل هررذه الرؤيررة هرري الترري تحرردد مكرران

المعركة ومداها الزمني وطبيعة القتال فيها.وبعبارة أخرى فإن مثل هذه الرؤية هي التي
تحدد :

 -8أهمية النظرية الثورية والفكر السياسري الثروري اللرذان يسرتطيعان أن يعبئرا كرل
قرروى الثررورة لتسررتطيع مواجهررة العرردو والصررمود فرري هررذه المواجهررة ودحررر كررل
وسائل العدو في إجهاه العمل الثوري وتخريبه.

 -2التنظرريم السياسرري الحديرردي الررذي يقررود قرروى الثررورة فرري معركررة مصررممة علررى
االنتصررار تصررميمياً يفرروق تصررميم العرردو علررى الرردفاع عررن وجرروده ومصررالحه
حتى النف

األخير.

 -3طبيعررة وحج ررم التحالف ررات الثوري ررة الت رري يجررل تجني رردها لمواجه ررة ك ررل معس رركر
الخصم .

 -4أسلول الكفاح المسلو .

أمررا علررى الصررعيد الفلسررطيني فتضرريف الوثيقررة "البــد مــن تحديــد قــوم الثــورة علــى

الصعيد الفلسـطيني مـن وجهـة نظـر طبقيـة.إن القـول بـأن الشـعب الفلسـطيني بكافـة

طبقاتـــه هـــو فـــي نفـــس الوضـــع الثـــوري تجـــاه اســـرائيل وان كافـــة طبقـــات الشـــعب
الفلسطيني لديها الطاقة الثورية نفسها بحكم وجودها بدون أرض وخارج وطنهـا هـو

قــول مثــالي وغيــر علمــي.إن ه ـ ا القــول يمكــن أن يكــون صــحيحاً لــو كــان الشــعب

الفلســطيني بكاملــه يعــيش نفــس هـ ه األوضــاف ،بــل يعــيش أوضــاعاً حياتيــة متمــايزة
فاننا ال نستطيع علمياً تجاهل ه ه الحقيقة".

وبالتررالي ال بررد مررن الوقرروف أمررام هررذه األوضرراع المتمررايزة ومررا تفرررزه مررن تبرراين أو

تفاوت في المواقف.

لـــ ل كلـــه " فاننـــا فـــي تحديـــد قـــوم الثـــورة علـــى الصـــعيد الفلســـطيني ال بـــد مـــن

االنطالق مـن وجهـة نظـر طبقيـة ،ألن الفكرر اليمينري فري السراحة الفلسرطينية والعربيرة
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يحر راول أن يلغ رري أو يمي ررع النظر ررة الطبقي ررة لألم ررور ،وبالت ررالي ال ب ررد م ررن دح رره كاف ررة

محاوالته على هذا الصعيد ،إ أن معـار التحـرر الـوطني هـي أيضـاً معـار طبقيـة ،
معار بين االستعمار والطبقة اإلقطاعية والرأسمالية المرتبطة مصالحها مع مصـالح

ه من جهة ثانية .واذا كنا نعني بقولنا إن معارك التحرر الروطني هري معرارك وطنيرة
قومية بمعنى أنهرا معرارك تخوضرها الغالبيرة السراحقة مرن جمراهير األمرة ،فهرذا صرحيو

إما أن يكرون المقصرود مرن ذلرك بأنهرا تسرذ عرن قاعردة الصرراع الطبقري برين المسرتغلين

(بكسر الغين) والمستغلين(بفتحها) فهذا غير صحيو".

" خالصة القول إن نظرتنا الطبقيـة لقـوم الثـورة الفلسـطينية يجـب أن تأخـ بعـين

االعتبار خصوصية الوضـع الطبقـي فـي المجتمعـات المتخلفـة وكـون معركتنـا معركـة

تحــرر وطنــي ،كـ ل خصوصــية الخطــر الصــهيوني.ولكــن لـ يعنــي أن نحــدد علميـاً
طبقات الثورة وأدوارها على ضوء ه ه الخصوصيات،وال يجوز أن يعنـي إلغـاء النظـرة

الطبقية في تحديد قوم الثورة ".

" إن الفكررر اليمينرري هررو الررذي يحرراول إلغرراء النظ ررة الطبقيررة لرردى تحديررد قرروى الثررورة
وذلررك لكرري يترريو البرجوازيررة إمكانيررة التسررلل م اركررز القيررادة واجهرراه الثررورة عنررد الحرردود

الترري تفرضررها مصررالحها  ،لررذلك يجررل أن نواجرره بكررل قرروة كافررة األفكررار الترري تحرراول
حجل الحقائق الطبقية الموضوعية بسرتار مرن الضربابية والغمروه.هرل يلتحرق بالقترال

الفعلرري اليرروم أبنرراء كافررة الطبقرراتمأم أن الغالبيررة السرراحقة مررن المقرراتلين هررم مررن أبنرراء

العمال والفالحين.واذا كانت غالبية المقاتلين الساحقة من أبناء العمال والفالحين،فلماذا
ال يتط ررابق الفك ررر السياس رري للث ررورة الفلس ررطينية م ررع الحق ررائق م ررع الحق ررائق الموض رروعية

الواضحة ".

" إن صعود طبقة العمال واستراتيجيتهم الج رية الحاسمة هي وحدها القادرة على

مواجهـــة معســـكر الخصـــم وان القيررادة العماليررة الكفررؤة هرري الترري تكررون قررادرة بتكتيكهررا
العلمرري أن تقررود إلررى جانبهررا فرري هررذا الصرراع طبقررة البرجوازيررة الصررغيرة دون أن تكررون
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هذه الطبقة العاملة في موقع القيادة ودون أن تميع فكر الثرورة واسرتراتيجيتها وبرامجهرا،
خالل فكرها واستراتيجيتها المتذبذبة وغير الحاسمة " .

امــا بالنســبة للموقــف مــن البرجوازيــة الفلســطينية الكبيــرة ،فــان الوثيقــة تؤكــد فــي

تحليلهــا لهـ ه الطبقــة علــى أنهــا " فــي األســاس برجوازيــة تجاريــة ومصــرفية تتشــاب

مصالحها وتترابط مع مصـالح االمبرياليـة التجاريـة ومصـالحها المصـرفية.إن أسـاس

ثروة ه ه الطبقـة ومصـدر غناهـا هـو سمسـرتها للبضـائع األجنبيـة ووكـاالت التـأمين

والمصــارف األجنبيــة.وبالتــالي فهــي فــي المــدم االســتراتيجي ضــد الثــورة التــي تريــد

القضاء على االمبريالية ووجودها ومصالحها في وطننا .إن القضاء على االمبريالية
معنــاه القضــاء علــى ثرواتهــا ،وبمــا أن معركتنــا ضــد اس ـرائيل هــي فــي الوقــت نفســه
معركة ضد االمبريالية فان ه ه الطبقة ستقف مع مصالحها،أي مع االمبريالية وضد

الثورة".

مما تقدم –كما تستطرد الوثيقرة " -تتضرو الخطروط األساسرية لموقفنرا مرن موضروع

العالقات بين القوى الفلسطينية وعلى ضوء هذه الخطوط نستطيع أن نحدد مواقفنا مرن
كاف ررة المواض رريع والمس رركالت الت رري تط رررح نفس ررها علر رى ه ررذا الص ررعيد،وعلى ض رروء ه ررذه

الخطرروط أيضراً يتضررو موقفنررا مررن الصررورة القائمررة فرري السرراحة الفلسررطينية وبررأي اتجرراه
سنبذل جهودنا إلقامة عالقات موضوعية بين قوى الثورة الفلسطينية وتنظيماتها" .

وعررن عالقررة النضررال الفلسررطيني بالحركررة التحرريررة العربيررة  ،تطرررح الوثيقررة الس رؤال

التررالي وتجيررل عليرره " وا ن..هررل يقررف تفكيرنررا االسررتراتيجي لمعركررة تحريررر فلسررطين
عنرد حرردود السرعل الفلسررطيني والسرراحة الفلسرطينية م  .إننررا إذا ترذكرنا معسرركر الخصررم

وحجمه وطبيعته ،ندرك فو اًر أن أي تفكير استراتيجي بمعركة التحرير الفلسطينية يجرل

أن يسمل تعبئة كافة قوى الثورة على الصعيد العربي والعالمي ،إذ أننا بمثل هذا الحسد
والتعبئة يمكننا فقط توفير القوة القادرة على التصردي إلسررائيل والصرهيونية واالمبرياليرة

العالمية والرجعية العربية .أما حصر الثورة الفلسطينية ضمن حدود السرعل الفلسرطيني
فمعنرراه الفسررل إذا تررذكرنا طبيعررة التحررالف المعررادي الررذي نواجهرره.إن الثررورة الفلسررطينية،
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المتالحمررة مررع الثررورة العربيررة ،والمتحالفررة مررع الثررورة العالميررة هرري وحرردها القررادرة علررى
تحقيق االنتصار " .وتستطرد الوثيقة بالقول " إن إستراتيجية معركة التحرير الفلسطينية
تتطلررل تعبئ ررة وجهررود كاف ررة قرروى الث ررورة فرري البل رردان العربيررة بوج رره عررام وف رري األقط ررار

العربية المحيطة بإسرائيل بوجره خراغ .ومرن هنرا تأكيرد الجبهرة السرعبية تررابط القضرية

الفلسررطينية بالقضررية العربيررة ،وضرررورة الررتالحم بررين الثررورة الفلسررطينية والثررورة العربيررة،
وبالتالي ضرورة التالحم بين حركة التحرر الفلسطينية وحركة التحرر العربية".

أمررا علررى صررعيد التضررامن العررالمي مررع النضررال الفلسررطيني تؤكررد الوثيقررة علررى "أن

االمبرياليررة العالميررة فرري هررذه الفتررة لهررا ظررروف وأوضرراع نميزهررا عررن فتررات سررابقة،كما
أنهر ر ررا تمر ر ررار عملير ر ررة اسر ر ررتغاللها للسر ر ررعول بأسر ر رراليل جدير ر رردة تتمير ر ررز عر ر ررن أسر ر رراليبها

القديمررة.وبالمقابررل فررإن معسرركر القرروى المعاديررة لالسررتعمار هررو اليرروم مررن حيررث الحجررم
والقوة في وضع مستوى جديد،يختلف عما كان عليه قبل الحرل العالميرة الثانيرة.وعلرى

حركات التحرر في العالم أن تدرك الحقائق الدولية األساسية التي تحكم هذه الفتررة مرن

الترراريخ.إن حركررة التحرررر الفلسررطينية والعربيررة ال تتحرررك فرري ف رراو.إنهررا تعرريا وتقاتررل
وسط ظروف عالمية تؤثر عليها وتتفاعل معها،ومن خال ذلرك كلره يتقررر مصريرها.إن

األرضية الدولية التي تتحرك عليها حركات التحرر الوطني كانت دائماً وستبقى عامالً

أساسررياً فرري تقريررر مصررير السررعول .وبالتررالي فررإن "مثررل هررذا التحررالف الفعررال هررو الررذي
يضر ررمن خلر ررق المعسر رركر الر ررذي نسر ررتطيع مر ررن خاللر رره ،وتسر ررتطيع معنر ررا كافر ررة السر ررعول
المستعبدة وكافة القوى المعادية لالستعمار أنتخلرق القروة القرادرة علرى هزيمرة االمبرياليرة

رغم نقاط قوتها في هذه المرحلة ".

" إن صـــديقنا األول هـــو الشـــعوب المســـتعبدة التـــي تعـــاني اســـتعمار االمبرياليـــة

واســـتغاللها لجهـــدا وخيراتهـــا ،أو التـــي تعـــيش نفـــس الخطـــر الـــ ي تمثلـــه الواليـــات

المتحدة اليوم في محاولة فرض نفو ها على الشعوب الناهضة" .

" ه ررذه ه رري بس رركل ع ررام رؤيتن ررا االس ررتراتيجية لتحري ررر فلس ررطين.وان الجبه ررة الس ررعبية

لتحرير فلسرطين تتخرذ مرن هرذه االسرتراتيجية دلريالً عامراً للعمرل.يبقرى أن نؤكرد علرى أن
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صرحة أي تحليرل نظرري رهرن بنجاحره علرى أره الواقرع والممارسرة.إن التجربرة الثوريررة
نفسها هي التي تعطي الجوال العلمي حول صوال أو خطأ كل تحليل نظري سياسي.

وان أي ررة محاول ررة تحليلي ررة نظري ررة ال يمك ررن أن ت رروفر من ررذ البداي ررة وبس رركل كام ررل الرؤي ررة
السرراملة لألمررور.إن العالقررة بررين الفكررر والعم ررل الثرروري عالقررة جدليررة.إن الفكررر يوج رره
العم ررل الث رروري ال ررذي يف رررزه ب رردوره نت ررائص وأوض رراع وتف رراعالت تع ررود وت ررؤثر ف رري الرؤي ررة

النظرية لألمور ".

" إن الثــورة الفلســطينية تتطلــب بالضــرورة الحــزب الثــوري الفلســطيني ،ال حــزب

ثوري بدون نظرية ثورية:

إن األساس في بنـاء الحـزب الثـوري هـو النظريـة الثوريـة التـي يلتزمهـا .بـدون هـ ه
النظرية يكون الحزب مجرد تجمع يتحر على الـتحكم باألحـداث.إن النظريـة الثوريـة
معناها الرؤية الواضحة والنهج العلمي في فهم وتحليل األحـداث والظـواهر ،وبالتـالي

القدرة على القيادة".

وتضــيف الوثيقــة إن " النظريــة الثوريــة التــي تطــرح كــل قضــايا اإلنســان والعصــر

بشكل علمي وثوري هي الماركسية .إن الماركسـية كسـالح نظـري ثـوري رهـن بكيفيـة

فهمها من ناحية وبصحة تطبيقها على واقع معين ومرحلة معينة من ناحية أخرم ،

وإن جرروهر الماركسررية هررو الررنهص الررذي تمثلرره فرري رؤيررة األمررور وتحليلهررا وتحديررد اتجرراه
حركتها.وبالتالي فإن الفهم الثوري لماركسية هو فهمها كدليل للعمل ولي
جامدة ".

كعقيدة ثابترة

ل " إن جوهر النظرة الماركسية للمجتمرع البسرري حركرة متصرلة ،وتغييرر متصرل،

وبالتالي فإن أي تحليرل قدمره الماركسرية لمرحلرة معينرة وواقرع معرين ،ال يمكرن أن يبقرى
هو التحليل ذاته لمرحلة أخرى ،ولواقع جديد ينسأ باستمرار عن الواقع القديم " .

على أن " أخطر ما يواجهنا في التزامنا بالنظرية الماركسية هو فهمها بسركل مثرالي

ميكررانيكي يفقرردها قرردرتها علررى تفسررير الواقررع الحرري .إن الفائرردة الترري نحصررل عليهررا مررن
قرراءة وفهررم مررا كتبرره مررارك

ولينررين هرري فائرردة محرردودة بحرردود المعررارف الترري تطرحهررا
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هذه الكتابات.أمرا الفائردة الحقيقيرة فهري التري تحصرل عنردما نمتلرك مرن خرالل اسرتيعابنا
العمير ررق لهر ررذه الكتابر ررات الر ررنهص الر ررذي تطرحر رره الماركسر ررية -اللينينير ررة فر رري فهر ررم وتفسر ررير
ومواجه ررة قض ررايا المجتم ررع والت رراريخ والعم ررل الث رروري .إن الماركس ررية ك ررأداة ف رري التحلي ررل
وكدليل للعمل هي السالح الذي يستهدف مرن امرتالك النظريرة.وعلرى هرذا األسرا

فرإن

االلترزام بالماركسررية -اللينينيررة ال يقرردم وال يررؤخر مررا لررم ينررتص عررن هررذا االلترزام اسررتعمال
هررذه النظريررة وتطبيقهررا فرري فهررم الواقررع واسررتخراب إسررتراتيجية العمررل الترري تحرردد طبيعررة
المرحلة وطبيعة المعركة وتحديد القوى المتصارعة،ورؤية حركة هذا الصرراع،واإلحاطة

بالظروف الموضوعية التي نتحرك من خاللها ".

فـــي هـــ ه الفتـــرة واصـــل "الجهـــاز الخـــاص" التـــابع للجبهـــة الشـــعبية "عمليات رره

الخارجي ررة" ،فف رري  86س ررباط/فب اري ررر 8666م هاجم ررت إح رردى مجموعاته ررا ط ررائرة ب رروينص
 721تابعرة لسررركة إلعرال اإلسررائيلية أثنراء إقالعهررا مررن مطرار زيرروريخ فري سويسر ار إلررى
تل أبيل ،وعلى اثر هذه العملية التي وصفتها أجهزة اإلعالم الغربي والصرهيوني بأنهرا

عملية إرهابية  ،عقد القائد د.جورب حبا مؤتم اًر صحفياً يوم  22سباط  ،أعلن فيه أن

"الهدف الرئيسي من استمرار عمليرات الجبهرة ضرد إسررائيل فري الخرارب هرو  :إننرا نريرد
النا

من أصردقاء وأعرداء أن يردركوا جيرداً مرا هرو واضرو لنرا :إننرا طردنرا مرن بالدنرا ،

وان سررعبنا يعرريا فرري خيررام كلهررا بررؤ

منررذ عس ررين سررنة  ،وعلينررا أن نقاتررل مررن اجررل

حقوقنا  ،وأضاف يقول إننا لم نقصف أهداف مدنية  ،بل إن حكومة العردو اإلسررائيلي

هرري الترري برردأت بررذلك  ،واننررا نريررد أن تعرررف إسررائيل أننررا قررادرون علررى الرررد علررى كررل
هجوم يتعره له سعبنا " .124وفري  31ل /أغسرط

أعلنرت الجبهرة مسرئوليتها عرن

عمليات عسكرية ضد مؤسسات إسرائيلية وصهيونية في لندن ،كمرا نفرذت عمليرات فري

ألمانيررا وهولنرردا وبلجيكررا وايطاليررا ،ثررم قامررت بتفجيررر مخ رزنين كبي ررين فرري لنرردن فرري 87

تموز/يوليو . 8666كما استهدفت مكاتل سرركة المالحرة البحريرة اإلسررائيلية "زيرم" فري
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لندن في  25ل/أغسط  ،وبعد أربعة أيام اختطف عضوان من الجبهة طائرة لسرركة
TWAمتجهة إلى تل أبيل .

وعلررى أثررر هررذه العمليررات علقررت صررحيفة "نيويررورك تررايمز" علررى عمليترري زيررورُ

وسرروبر سررول فرري القررد

بقولهررا أن الجبهررة السررعبية ألررد أعررداء إسررائيل وأصررلبهم  ،كمررا

أثنررت صررحيفة "البرفرردا" السرروفيتية علررى عمليررة زيررورُ وقالررت " أن هررذه العملررة هرري مررن
عمل الوطنيين الذين يدافعون عن حقوقهم للعودة إلى أوطانهم".125

وفرري " 83حزي رران  8666أدلررى د .جررورب حرربا بتص رريو لمجلررة "تررايم" األمريكيررة

تحدث فيه عن خطف الطائرات فقال  :إن الجبهة السعبية تسعر بأن هناك حاجرة إلرى

هز العالم غير المبالي بالقضية الفلسطينية".126

وفرري العررام نفسرره قامررت الجبهررة بعمليررة تفجيررر فرري الجامعيررة العبريررة فرري القررد

،

وفي ليل  31و  38أيار  8666قامت الجبهة بنسرف خرط أنابيرل نفرط الترابالين الترابع
لسركة أرامكوا االمريكية في مرتفعات الجوالن ،وقد تمت عملية النسف قرل القنيطررة ،
وفي تموز فجرة الجبهرة قنابرل حارقرة فري مخرازن فري لنردن يملكهرا صرهاينة ،كمرا قامرت

في  25ل بوضع عبوات ناسفة في مكاتل سركة "تسيم" للمالحة اإلسرائيلية في لندن
رداً على الهمجية والعنصرية الصهيونية اللتين أحرقتا المسجد األقصرى  ،كمرا اخطفرت
طررائرة أمريكيررة وهرري فرري طريقهررا مررن رومررا إلررى تررل أبيررل وأرغمتهررا علررى النررزول فرري

دمس ررق وقام ررت بنس ررفها بع ررد إنر رزال الرك ررال منه ررا  ،وف رري  1أيل ررول قام ررت مجموع ررة م ررن
مقاتلي الجبهة بالهجوم بالقنابل على ِ
مبان إسرائيلية في الهاي وبركسيل وبون ".127

وفــي أيلــول /ســبتمبر  ،77قــررت اللجنــة المركزيــة تأســيس "مدرســة الكــادر"

كوســـيلة للمســـاعدة علـــى بنـــاء "حـــزب العمـــال"  .وقـــد افتتحـــت المدرســـة فـــي أوائـــل

شــباط/فبرايــر  2762بــادارة المقــدم الهيــثم األيــوبي شــار فيهــا عــدد مــن المثقفــين
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المصدر السابق – ص92
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المصدر السابق – ص.92
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اليساريين العرب خاصة من مصر وسوريا . ،غيـر انـه لـم يكـن هنـا محاولـة جـادة
لتحليـــل المشـــكالت المحـــددة التـــي تواجـــه الفالحـــين والعمـــال والشـــرائح االجتماعيـــة

الفقيرة.

وفي ه ه المرحلة استطاعت الجبهة الشعبية أن تتميـز بـدورها النضـالي علـى

صــعيد العمليــات الفدائيــة فــي األراضــي المحتلــة عمومـاً وفــي قطــاف غــزة خصوصـاً ،

خــــالل الفتــــرة مــــن عــــام  2776حتــــى منتصــــف عــــام 2761

128

بمعظــــم العمليــــات

العســكرية ،ضــد قـوات العــدو اإلسـرائيلي إلــى درجــة أن موســى ديــان  -وزيــر الــدفاف
اإلس ـرائيلي آن ـ ا – وصــف الوضــع فــي قطــاف غــزة بقولــه" إن الجــيش اإلس ـرائيلي
يحكمه في النهار ....فدائيو الجبهة الشعبية يحكمونه في الليل ".

وازاء تصــميم قيــادة الجبهــة عموم ـاً ،والرفيــق الحكــيم خصوص ـاً علــى التمس ـ

بالمثــل العروبــي واالحتفــاظ بشــرعية قوميــة أوســع ،وافقــت الجبهــة علــى إقامــة حركــة
قومية جديدة بتوجه يساري ملحوظ ،هي حزب العمل االشتراكي العربـي الـ ي تأسـس

نهايــة عــام  ، 2762حيــث تــم اختيــار هاشــم علــي محســن ،ليشــغل منصــب األمــين
العام للحزب ،ولكن لم تتوفر الظروف ال اتية أو الموضوعية النتشاره ومن ثم قـررت

الجبهة إنهاء الصيغة التنظيمية له ا الحزب بعد بضعة أعوام من تأسيسه.
املنطلقات األساسية للجبهة كما حددتها وثيقة املؤمتر الثاني :

أ -تحريررر فلسررطين  ،واقامررة الدولررة الديمقراطيررة االسررتراكية علررى كامررل الت ررال
الوطني الفلسطيني  ،وعاصمتها القد

(كهدف استراتيجي).

ل -تعبئة الجماهير ،وتسييسها  ،وتسليحها.
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ب -ضرل المؤسسة العسكرية الصهيونية .
د -التصر رردي للمخططر ررات االمبريالير ررة ،والتحر ررالف مر ررع حركر ررة الثر ررورة العربير ررة
والعالمية.

استراتيجية المقاومة ومتطلباتها :

أ -هناك ترابط عضوي بين النضال السياسي والنضال العسكري.

ل -الجمراهير الرازحرة تحرت االحرتالل هري مرادة المقاومرة ووقودهرا ،وتنظريم هرذه
الجماهير سرط أسا

لتصاعد حركة المقاومة.

ب -ضر ر رررورة العمر ر ررل علر ر ررى إفسر ر ررال مسر ر رراريع (الحر ر ررل السر ر ررلمي) ألنهر ر ررا مسر ر رراريع
استسالمية.

د -تعزيز العمل من خالل الوحدات السرية العصابية الصغيرة .

منطلقات فكرية وسياسية:

أ -الثورة الفلسطينية تتطلل بالضرورة الحزل الثوري الفلسطيني .

ل -تسررعى الجبهررة إلنسرراء دولررة وطنيررة ديمقراطيررة اسررتراكية يتسرراوى فيهررا العرررل
واليهود في الحقوق والواجبات.

ب -إذا ك رران مفه رروم الوح رردة الوطني ررة يعن رري إدخر رال القي ررادات التقليدي ررة والبرجوازي ررة
والرجعية إلى صفوف الثورة بهردف ضرربها ،فرإن ذلرك ال يخردم الوحردة الوطنيرة

أو الثورة.

د -التحالف الصهيوني االستعماري يتطلل تحالف قوى الثورة الفلسطينية مع قروى
الثورة العربية لصد هجمته أوالً ،وإلزالة كيانه ثانياً.

ه -تسرركل ال أرسررمالية الكمبرادوريررة والرجعيررة العربيررة عرردواً مباس ر اًر وطبيعي راً لحركررة
التحرر العربي  ،الرتباطها الوثيق والمباسر باالستعمار.

العمل الفدائي يف األردن والسلطة املزدوجة  :بعد هزيمة حزيران أحرزت فصائل

العمل الفدائي (خاصة فتو والجبهة السعبية) عدة مكاسل مهمة  ،إذ تمكنت بعد
معركة الكرامة في  /28ذار 8661/من إقامة قواعد منة ومن الحصول على امتيازات
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سبه سيادية في ثالث من دول المواجهة العربية (األردن  /لبنان  /سوريا) ،وفرضت
وجودها بصورة واضحة في األردن ولبنان كقوة إقليمية فاعلة.

ولعررل اتجرراه الدولنررة والنررزوع الرروطني القطررري قررد تجسرردا فرري أسركال ملموسررة فرري

مخيمات الالجئين في سورية ولبنان ،إال أنهما كانا أقوى كثي اًر فري األردن حيرث سركل
ارتفرراع نسرربة الفلسررطينيين إلررى  %65مررن مجمرروع السرركان إلررى جانررل الوجررود الفرردائي

الرئيسي تحدياً أساسياً لبنية الدولة األردنية وهويتها .فقد تكسفت العالقة التناقضية برين

الحركة الفدائية والحكومة في الفترة  ، 8671-8661الذي وصل ذروته في رفع سعار
"إقامة هانوي عربية" في عمان.

وفرري هررذا السررياق  ،يقررول يزيررد صررايغ "برردأ الملررك حسررين ،سررنة  ،8666العمررل

المن ررتظم لمواجه ررة التح ررديات الت رري تطرحه ررا الحرك ررة الفدائي ررة عمومر راً والجبه ررة الس ررعبية

خصوصر راً نحر ررو حسر ررم التنر رراقه الر ررذي نس ررأ موضر رروعياً بر ررين الحركر ررة الفدائيرررة والنظر ررام

األردنرري ،وكرران هررذا يتطلررل تقويررة عالقررات الملررك بمجتمررع سرررق األردن ،وخصوص راً
بالعسررائر والقبائررل البدويررة فرري الجنررول الترري يررأتي مررن صررفوفها معظررم ضررباط الجرريا

الكبرار وأغلبيررة األفرراد فرري الوحرردات القتاليرة الرئيسررية" ،129وبنراءاً عليرره قررررت الحكومــة
األردنية تعديل موقفها الدفاعي مع بداية سـنة  .2762واتخـ ت عـدد مـن اإلجـراءات

ضد العمل الفـدائي ،كران الموعرد المحردد لبردء تنفيرذ هرذه اإلجرراءات  85سرباط/فب اريرر،
لكن الجيا أطلرق النرار قبرل أربعرة أيرام مرن هرذا التراريخ علرى مدرسرة فري عمران حيرث

كان سيعقد مهرجان سياسي ،ودفع القلق السديد التنظيمات الفدائيرة إلرى إلقراء خالفاتهرا

الفئوية جانباً ،وسكلت قيادة موحدة ،بعد مقتل  83فدائياً و 6جنود أردنيين.

وفــي  29نيســان/ابريــل ،أعلنــت الحكومــة األردنيــة أن مســاعد وزيــر الخارجيــة

األمريكي ،جوزيـف سيسـكو ،سـيقوم بزيـارة وشـيكة لـألردن .فنظـرت الحركـة الفدائيـة

إلى ه ا اإلعالن بقلق شديد ،ودعت إلى تظاهرة احتجاج سلمية في عمان.
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وقــد أوضــح القائــد الراحــل د.جــورج حــبش ه ـ ا التــوتر بخطبــة شــعبية فــي عيــد

صــال أنشــطتها
ومفَ َّ
العمــال كشــف فيهــا عــن وجــود الشــعبة الخاصــة ،مســمياً رعاتهــا ُ

الســرية .وقــال إن الــرد الــ ي ال بــد منــه هــو حشــد طاقــات الفلســطينيين والشــعوب

اتيجي بمعنـى انـه معركـة حاسـمة وفاصـلة
العربية واالنتقال إلى " :موقف هجوم استر ً
ا ن.
ابت رردأت المناوس ررات ف رري وادي األردن ،ف رري  2أي ررار/م ررايو .وتوص ررل المل ررك حس ررين
وعرفات إلى هدنة ،إال أنهرا انهرارت وسرط صردامات عنيفرة فري عمران فري  6حزيرران /

يونيررو  .8671كمــا "وصــلت معلومــات إلــى االســتخبارات العســكرية األردنيــة مــن قائــد

الل ـواء المــدرف  ، 12عطــا اهلل الغاصــب ،مفادهــا أن الجبهــة الشــعبية .اتصــلت بــه،

خالل آب/أغسطس ،واقترحت قيامه بانقالب".130

وفي ه ا الصدد  ،أشار الشهيد غسان كنفاني في مقال نشره في "الهـدف" ،فـي

 9أيلول/سبتمبر ،إلى ما هو قادم من مخططات يعمل النظام األردني على تنفيـ ها".
وفي اليوم التالي اختطف فـدائيو الجبهـة ثـالث طـائرات للركـاب تابعـة لخطـوط طيـران

غربية ،كما حاولوا االستيالء على طائرة رابعة .وقد تم نقل طائرة "بـان أمريكـان" إلـى

مطـــار القـــاهرة حيـــث جـــرم تـــدميرها علـــى األرض ،بينمـــا تـــم نقـــل طـــائرة للخطـــوط

السويسرية وطائرة  TWAاألمريكية إلى مطار قديم في مدينة المفرق في الصحراء
األردنية أطلقت عليه الجبهة اسم مطار الثورة ،حيث أتبعتـا ،بعـد ثالثـة أيـام ،بطـائرة

 BOACبريطانية تم اختطافها أيضا.

وقد عللت الجبهة أعمالها األخيرة بأنها ضربة موجهة إلى مرؤامرات التسروية ،كران

الب ررد منه ررا بس رربل "وق ررف إط ررالق الن ررار ض ررد الع رردو اإلسر ررائيلي وفتح رره ض ررد المقاوم ررة
الفلسطينية .وأضافت الجبهة " :كان ال بد من القيام بسلسلة عمليرات تختررق ...التر مر

السياسي واإلعالمي الدولي والعربي".
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مررن جهترره قررام الملررك حسررين بتــأليف حكوم ـة عســكرية ،فــي  27أيلــول/ســبتمبر،

برئاسة الفريق محمد داود ،وأعيد استدعاء الفريق حابس المجالي المتقاعـد ليصـبح

القائد األعلى للقوات المسلحة ،كما عين زيد ابن شـاكر نائبـا لـرئيس األركـان العامـة

للعمليـــات .وأعلنـــت الحكومـــة الجديـــدة فـــو ار العمـــل بالقـــانون العرفـــي وأمـــرت قـــوات

الميليشيا الفلسطينية جميعاً فـي المـدن وفـي مخيمـات الالجئـين فـي المملكـة بتسـليم
أسلحتها.

كان ررت ردة الفعر ررل الفلسر ررطينية س ر رريعة ،إذ اجتمع ررت اللجنر ررة المركزيرررة ل م.ت.ف،

وأعلنت تعيين ياسر عرفات قائداً لجميع القوات الفلسرطينية  ،ودعـت إلـى إضـراب عـام

في  26أيلول/سبتمبر بهدف إجبار الحكومة العسكرية علـى االسـتقالة ،وسـرعان مـا
انفجر الصراف المسلح بين فصائل المقاومة من ناحية و الجيش األردني مـن ناحيـة

ثانية  ،بتخطيط مسبق من النظام األردني لضرب وانهاء ظاهرة الكفـاح المسـلح ضـد

العدو الصهيوني من األراضي األردنية.

وفي ه ا الصراف  ،أو ما عرف بـ أيلول األسود" ،حظى الجـيش األردنـي بتفـوق

واضــح فــي العــدد والتســليح ،فقــد أعــاد بنــاء قــوة قوامهــا  790222مقاتــل يســاندها

 220222عنصـر رديــف مــن الشـرطة وقـوات األمــن العــام .وتمكـن الجــيش مــن حشــد

 112دبابــة ،و 192ناقلــة جنــد مدرعــة ،و 162عربــة مصــفحة ،ونحــو  2922مــدفع

هاون ،و 292-222مـدفع ميـدان ،عـالوة علـى  11طـائرة مقاتلـة ،فـي مقابـل ()12
ألف من الفدائيين والميليشيا من جمع فصائل المقاومة".131

لقد كانت ضريبة هـ ه الحـرب ثقيلـة .إ كلـف الصـراف مـا يزيـد عـن ثالثـة آالف

شهيد ،قبل أن يقبل الملك حسين بمسروع لوقرف إطرالق النرار فري  26أيلرول/سربتمبر،
ووقررع االتفاقيررة م ررع عرفررات ف رري القرراهرة ف رري اليرروم الت ررالي بحضررور القائ ررد ال ارحررل عب ررد
الناصررر ورؤسرراء الحكومررات العربيررة المجتمعررين ،وبعررد ذلررك تررم تعيررين حكومررة مدنيررة
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جديرردة ي أرسررها احمررد طوقرران  .واسررتمرت االسررتخبارات األردنيررة فرري اسررتهداف الحركررة
الفدائية عن طريق عمليات سرية وحمالت إعالمية مضادة.

وفي تقييمها له ه الهزيمة ،اعتبرت الجبهة الشعبية أن احد أهم أسباب هزيمـة

الثــورة فــي األردن  ،كــان نتيجــة غيــاب حركــة وطنيــة أردنيــة و"إهمــال دور الجمــاهير

األردنية".

 -ضــمن ه ـ ا الســياق" ،قــررت الجبهــة الشــعبية شــن حملــة عصــابية ضــد ق ـوات

النظـام األردنـي  .وكــان القائـد د.حــبش اقتـرح مثــل هـ ه اإلســتراتيجية أثنـاء اجتمــاف

اللجنــة المركزيــة للجبهــة فــي أح ـراش جــرش فــي الخــامس مــن نــوفمبر ،1322762

ووافــق المــؤتمر علــى أن الجبهــة ســترد علــى تصــرفات الجــيش وفــق مبــدأ "العــين

بالعين والسن بالسن".133

 -فـــي  21تمـــوز/يوليـــو ،2762 /أمـــرت الحكومـــة األردنيـــة الفـــدائيين ،بصـــورة

مفاجئــة ،بــان يخلـوا جــبالً اســتراتيجياً فــي قلــب معقلهــم فــي عجلــون ،وباشــر الجــيش
هجومه في صباح اليوم التالي بقصف مدفعي مكثف .واسـتولى علـى جـزء كبيـر مـن

ميدان المعركة مـع حلـول الليـل فـي  21تمـوز/يوليـو ،وحقـق السـيطرة التامـة صـباح

 27تمــوز/يوليــو ،واســتمرت عمليــات التطهيــر يــومين متتــاليين تــم خاللهــا استشــهاد

العديد مـن قيـادات وكـوادر الفـدائيين الفلسـطينيين  ،واعـدام عـدد مـن ضـباط الجـيش
األردني ال ين كانوا انضموا إلى الثورة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر .2762

وبالرغم من أحداث أيلول األسود في األردن  ،تواصلت عمليات الجبهة في قطاع

غرزة  ،وكران أر

العمرل العسرركري الرفيرق محمرد األسرود ( جيفررا ار غرزة) الرذي خررب مررن

السجن الصهيوني في سهر تموز  ،8671كما سرهد العرام  8678أعلرى نسربة عمليرات
132

قررت الجبهة بعد أحداث أيلول القيام بحرب عصابات في األردن إلسقاط النظام األردني عبر عمليات في المدن واألرياف ،
وباشرت القيام بعدد من العمليات باسم "قوات شيحان" وفي تل المرحلة كتب الشهيد غسان كنفاني مقاالً مطوالً في "مجلة

الهدف" حول حرب العصابات األردنية  ،وفي ه ا الجانب نشير إلى أن تل الحرب لم يكن لها أفق أو امكانية لكسب
الجماهير عموماً والجماهير الشرق أردنية خصوصاً  ،ومن ثم انتهت تل التجربة بعد أقل من عام .
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عسرركرية للجبهررة  ،فرري األ ارضرري المحتلررة ،خاصررة إلقرراء القنابررل علررى الرردوريات ا ليررة
والراجلررة  ،وزرع األلغررام واالس ررتباك المسررلو المباس ررر مررع العرردو  ،إل ررى جانررل تواص ررل

العمليررات العسرركرية والفدائيررة ضررد العرردو اإلس ررائيلي مررن قواعررد الجبهررة فرري لبنرران  ،ثررم
تواصررلت بعررد الخررروب الرسررمي مررن لبنرران فرري الضررفة الغربيررة وقطرراع غرزة وخلررف قروات

العدو في لبنان .
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احملطة الرابعة  :املؤمتران الوطنيان الثالث والرابع

ً
أوال  :املؤمتر الوطني الثالث :

عقــدت الجبهــة مؤتمرهــا الــوطني الثالــث فــي  / 9آ ار 2761/ال ـ ي أقــر وثيقــة

"مهمــات المرحلــة الجديــدة" والنظــام الــداخلي الجديــد وأعطــى عمليــة التحــول وبنــاء

الحزب الثوري ايدولوجيا وتنظيميا وسياسيا الصـدارة ،إيمانراً منره برأن قردرة الثرورة علرى

الصمود واالستمرار تتوقف على صالبة التنظيم ،وقد نغ النظام الداخلي الجديد على
أن المب ررادئ األساس ررية للح ررزل ه رري المركزي ررة الديمقراطي ررة ،والقي ررادة الجماعي ررة ووحررردة
الحررزل ،والنقررد والنقررد الررذاتي ،وجماهيريررة الحررزل والثررورة ،وعلررى أن كررل عضررو سياسرري
في الجبهة مقاتل وكل مقاتل سياسي ،وحدد النظام الداخلي سروط العضوية وواجباتهرا
وحقوقهرا ورسررم الهيكررل التنظيمرري للحررزل ،فهنراك الهيئررات المركزيررة الترري تضررم المررؤتمر

الرروطني واللجنررة المركزيررة والمكتررل السياسرري ،تليهررا الهيئررات القياديررة للسرراحة كمررؤتمر

الساحة ولجنة الساحة المركزيرة وقيرادة السراحة ،ويرأتي بعرد ذلرك مرؤتمر المنطقرة وقيرادة
المنطقة ثم مؤتمر القطاع ،فمؤتمر الرابطة وقيادة الرابطة ثم الخاليا والحلقات.

لقــد جعــل المــؤتمر الــوطني الثالــث للجبهــة ( )2761بنــاء الحــزب الثــوري هــو

الحــزب ال ـ ي يعتمــد أيديولوجيــة الطبقــة العاملــة دلــيالً نظري ـاً ،ويتشــكل مــن طالئــع
الطبقة العاملة في تكوينه الطبقي ،ويستند إلى مبدأ المركزيرة الديمقراطيرة فري عالقاتره

الداخلي ررة .أم ررا الجبه ررة الوطني ررة المتح رردة فه رري اإلط ررار التنظيم رري ال ررذي يض ررم مختل ررف
طبقات الثورة وأحزابها ومنظماتها.

لقررد مثررل عقررد المررؤتمر الرروطني الثالررث للجبهررة محطررة هامررة علررى طريررق تحررول

الجبهررة مررن تنظرريم برج روازي صررغير إلررى حررزل ماركسرري لينينرري"  ،فررإذا كرران المررؤتمر

الث رراني للجبه ررة ف رري نهاي ررة س ررباط  ،8666ق ررد أرس ررى المق رردمات األيديولوجي ررة السياس ررية
لعملي ررة التح ررول (اإلس ررتراتيجية السياس ررية والتنظيمي ررة) ف رران الم ررؤتمر الثال ررث ق ررد أرس ررى
المقرردمات واألسر

التنظيميررة (إقررار النظررام الررداخلي) ،كررذلك طررور المقرردمات السياسررية
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األيديولوجير ررة كمر ررا وردت فر رري التقرير ررر السياسر رري للمر ررؤتمر الثالر ررث والر ررذي صر رردر باسر ررم
(مهمات المرحلة الجديدة) وقبيل المؤتمر أعلنت مجموعة من كروادر وأعضراء الجبهرة،
أطلقت على نفسها اسم "الجبهة السعبية الثورية لتحريرر فلسرطين" انسرقاقها عرن الجبهرة
طارحة سلسلة من المواقف التي أعلنت فيهرا اختالفهرا مرع الجبهرة ،وقرد أكردت المواقرف
التي أعلنتها هذه المجموعة ارتباكها ومراهقتها اليسارية والتنظيمية الذاتية  ،إلرى جانرل

رؤيتها ومواقفها السياسية والفكرية المرتبكة .

فاالنسقاق لم يكن له ما يبرره ،ولم يكن يستطيع االستمرار مع كرل مرا قردم لره مرن

مسراعدات وتسرهيالت مرن بعرره القروى الفلسرطينية ومرن األجهرزة السرورية يومهرا  ،وقررد
جاء الواقع الحقاً ليؤكد ذلك ،حيث اندثرت "الجبهة السعبية الثورية" بعد فترة وجيزة مرن
إعالنه ررا  ،وع رراد غالبي ررة أعض ررائها إل ررى حض ررن جبه ررتهم الس ررعبية بع رردما اكتس ررفوا خط ررأ

االنسقاق.
وقـد وقـف المــؤتمر الثالـث فـي أحــد محطاتـه أمــام ظـاهرة االنشـقاق المـ كورة فحلـل أســبابها
وحدد المواقف منها:

أما أسبال الظاهرة االنسقاقية حسل ق اررات المؤتمر فهي:

 -8عرردم اكتمررال تحررول الجبهررة السررعبية مررن تنظرريم يسرراري راديكررالي إلررى تنظرريم
ماركسي – لينيني.

 -2عامر ررل النر ررزق والر ررنف

القصر ررير والم ازير رردة تحر ررت سر ررتار اليس ر رار والماركسر ررية

اللينينية لدى البعه.

 -3أزمر ررة حركر ررة المقاومر ررة ومحر رراوالت ض ر رربها مر ررن الر ررداخل مر ررن بعر رره الر رردول
العربيرة ،وتواطرؤ بعره فصرائلها لضرررل الجبهرة السرعبية بسركل خرراغ ،وال
يخفرري أن هررذه النقطررة تتضررمن إسررارة غيررر مباسررة لرردور النظررام السرروري فرري

ترردبير الظرراهرة االنسررقاقية المررذكورة فرري وقررت كانررت عالقررة الجبهررة بسرروريا

س رريئة نس رربيا ،أم ررا م ررن ق ررام باالنس ررقاق فه ررم عضر روان م ررن القي ررادة السياس ررية

باحتضان ومساندة من مسؤول فرع الجبهة فري لبنران يومهرا وقرد ثبرت الحقراً
811

ارتباطرره بالمخررابرات اللبنانيررة وكرران مررع هرؤالء غالبيررة قيررادة فرررع الجبهررة فرري
سوريا وعدد محدد من كوادر الجبهة في لبنان.

أما الموقف من االنشقاق فقد تم طرحه في النقاط التالية:
 -8إدانة االنسقاق ومنفذيه.
 -2الط ر ررالق ال ر ررديمقراطي م ر ررع المنس ر ررقين وع ر رردم ال ر رردخول معه ر ررم ف ر رري مه ر رراترات
ومساحنات ال تخدم سوى العدو ،هرذا مرع احتفراظ الجبهرة بحقهرا فري خروه

نقاا أيدلوجي مسروع ضد هذه الظاهرة االنسقاقية.

 -3كم ررا ن رررى ف ررإن اإلس ررارة للط ررالق ال ررديمقراطي يعن رري رف رره العن ررف واالقتت ررال
كوس رريلة لح ررل الخالف ررات داخ ررل المعس رركر ال رروطني الواح ررد ،وق ررد ع رررف ع ررن

الجبهررة طيلررة تاريخهررا موقفهررا الثابررت والصررلل ضررد االقتتررال والعنررف داخررل

الصف الوطني.

املؤمتر الثالث و مهمات املرحلة اجلديدة:

به ررذا العنر روان ص رردر التقري ررر السياس رري للم ررؤتمر ال رروطني الثال ررث للجبه ررة الس ررعبية
لتحرير فلسطين وقد تضمن التقرير معالجة ساملة لكافة األوضراع الفلسرطينية والعربيرة

والدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

ففي المجال الدولي أسار التقرير إلى ثالثة مخراطر رئيسرية كانرت قائمرة بقروة فري بدايرة

السبعينات وهي:

 -8خمول الحركات العمالية في بلدان الغرل الرأسمالية.
 -2تص ر رردع وح ر رردة المعس ر رركر االس ر ررتراكي (وخاص ر ررة بس ر رربل الخ ر ررالف الص ر رريني –
السوفياتي).

 -3انتعاا األنظمرة العسركرية البرجوازيرة الصرغيرة اإلصرالحية فري قسرم كبيرر مرن
بلدان "العالم الثالث".

وقد أثررت هرذه النقراط الرثالث علرى حركرة المقاومرة الفلسرطينية باعتبارهرا جرزء مرن
معسرركر الثررورة المناضررل ضررد االمبرياليررة وأتباعهررا وحلفائهررا  ،كمررا وأن عرردم قرردرة الثررورة
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نذاك على إقامة تحالفات أممية عميقرة وجرادة ،سراهم فري عردم توضريو معركتنرا ضرد
الصهيونية وكيانها في فلسطين بكل ابعادها الوطنية والقومية واألممية.

أمررا عل ررى ص ررعيد الوضررع العرب رري فق ررد ع ررالص التقريررر باس ررتقامة مخطط ررات النظ ررام

الرجع رري األردن رري ض ررد المقاوم ررة الفلس ررطينية وح رردد بوض رروح أخط رراء المقاوم ررة وأخط رراء

يسارها في التعامل أثناء وجودها في األردن.

كم ررا ن رراقا التقري ررر عل ررى الص ررعيد العرب رري مس ررألة العالق ررة م ررع األنظم ررة الوطني ررة

العربيررة ،فأسررار إلررى أن األنظمررة الوطنيررة العربيررة تعمررل لكسررر سرروكة المقاومررة بسرربل
رفه المقاومة لمساريع التسوية واالستسالم ،وكذلك بسبل فعاليات المقاومرة السياسرية

والعس رركرية الت رري تتج رراوز ح رردود مواق ررف األنظم ررة الوطني ررة ،وأخير ر اًر بس رربل ق رردرة اليس ررار

الفلس ررطيني عل ررى الت ررأثير عل ررى بع رره مواق ررف المقاوم ررة باتج رراه ج ررذري ال يتناس ررل م ررع
المواق ر ررف الوس ر ررطية اإلص ر ررالحية لألنظم ر ررة الوطني ر ررة ،وح ر رردد التقري ر ررر ق ر ررانون "التح ر ررالف

والصراع" بأنه القانون األساسي للعالقة مع األنظمة الوطنية العربية.

أمـا بالنسـبة للوضـع الفلسـطيني  ،فقـد تحـدث التقريـر باستفاضـة  ،وأشـار

إلى أن المقاومة الفلسطينية بحاجة إلى:
 .2نظرية ثورية لقيادة الثورة وتحديد نهجها ومواقفها بصورة صائبة.
 .1حزب ثوري حديدي يقود حركة المقاومة بأكملها.
 .1تشكيل جبهة وطنية عريضة على أسس جبهوية سليمة ،على أن يقودها
الحزب الثوري.

 .1ممارسة واسعة للعنف الثوري.
 .9بناء تنظيمي يهدف لخلق اإلنسان الثوري بوعيه وانضباطه وفعاليته.

812

وأشار التقرير إلى أن استمرار خضوف المقاومة لقيـادة البرجوازيـة والبرجوازيـة

الصغيرة ال زال يحـول دون تطبيـق وتنفيـ الحاجـات الملحـة المـ كورة ،وقـد نجـم عـن
قيادة البرجوازية للمقاومة عدة ظواهر وأخطاء منها:

 -2عدم وضوح الموقف من األنظمة الرجعية العربيـة ورفـع شـعار عـدم التـدخل فـي
شؤونها الداخلية  ،وممارسته بطريقة خاطئة .

 -1الضعف فـي العالقـة مـع الجمـاهير العربيـة لصـالح العالقـة مـع األنظمـة العربيـة

مضــافاً إليــه التعامــل القــومي مــع الجمــاهير الفلســطينية ،حيــث تــم النظــر لــدور

الجماهير العربية على انـه دور إسـناد ودعـم للمقاومـة الفلسـطينية فقـط ،ولـيس
موقف التحالف والتالحم ووحدة المصير الكامل معها.

 -1قيــام األنظمــة الوطنيــة العربيــة بلعــب دور متزايــد التــأثير داخــل حركــة المقاومــة
والعبث بها ،و ل بسبب خضوف بعض الفصائل لوصاية ه ه األنظمة.

 -1طرح صـيغة للوحـدة الوطنيـة تقـوم علـى أسـاس دمـج وتـ ويب الفصـائل الوطنيـة
األخــرم فــي جســم التنظــيم األكبــر (حركــة فــتح) و لـ بــدل طــرح صــيغة جبهويــة
للوحـــدة الوطنيـــة تحـــافظ علـــى االســـتقاللية السياســـية والتنظيميـــة للمنظمـــات

المشاركة بها.

 -9التخلف في العلم العسكري ،وعدم االهتمام الكامل بتطوير ه ا الجانب.

 -7علـــى الصـــعيد التنظيمـــي :ضـــعف االنضـــباط ،ومـــا يتبعـــه مـــن ضـــعف الفعاليـــة
السياسية والعسكرية ،وك ل برزت ظواهر من الغـرق فـي االمتيـازات والشـكليات

من جانب بعض مسئولي المقاومة وحتى كوادرها القاعديـة وهـ ا أثـر سـلباً علـى

الروح النضالية.

أما يسار المقاومة فقد مارس مجموعة من األخطاء تتمثل في:

 -8عدم القدرة على الجمع بين ضرورات الموقف االستراتيجي ،وبين إلحاح الموقف
التكتيكــي فيمــا يتعلــق بقبــول النظــام المصــري بمشــروف روجــز ،ممــا تســبب فــي
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توتير العالقة مع نظام عبد الناصر ،هذا فيما كان واقع الحرال يتطلرل نقرد موافقرة
عبد الناصر على مسروع روجز في إطار الحفاظ على العالقرة االيجابيرة مرع هرذا
النظام الوطني على أسا

قانون "التحالف والصراع".

 -2ارتكــاب أخطــاء فــي تقــدير مـوازين القــوم بالنســبة للصـراف مــع النظــام األردنــي،
وهرذه األخطراء وان لرم تعرردو كونهرا أخطراء تكتيكيرة وليسررت أخطراء إسرتراتيجية فقررد
كرران مررن الممكررن تجنبهررا ،وهرري تختلررف اختالفررا جررذريا عررن سياسررة اليمررين الررذي
كانررت سياسررة مهادنررة تمامررا للنظررام األردنرري ومسررتعدة لفعررل كررل سرريء مررن اجررل
تطمين النظام األردني بأنهم ال يريدون إسقاطه.

 -1االنسياق وراء اليمين في إصدار بيانات عن عمليات عسكرية كبيـرة وغيـر لـ

من المظاهر الخداعـة وغيـر الصـحيحة والتـي كـان لهـا أثرهـا السـلبي فـي خـداف

وتضليل الجماهير.

 -1طرح شعارات خاطئة في األردن من نمط "كل السلطة المقاومة" وقد عـززت هـ ه
الشـــعارات انعـــزال المقاومـــة عـــن الجمـــاهير األردنيـــة ،وكـــان يفتـــرض أن يكـــون

الشعار "كل السلطة للمقاومة وللجماهير األردنية الكادحة معاً وك ل فقد مـارس

الكثير من أعضاء تنظيمات اليسار وبصورة سافرة ممارسات تمثل تحديا لتقاليد

الجمــاهير األردنيــة والفلســطينية وعاداتهــا وهنــا أيض ـاً النتــائج اإلعالميــة التــي
ترتبت عن عملية خطف الطائرات الـثالث فـي أيلـول (سـبتمبر) حيـث اسـتخدمت

االمبرياليــة والرجعيــة هــ ا الحــدث وكأنــه تبريــر لمجــزرة أيلــول وللتغطيــة علــى

الســبب الحقيقــي له ـ ه المجــزرة وهــو تصــفية المقاومــة تمهيــداً لتمريــر الحلــول

االستسالمية .

 -9ضعف اليسار في إقامة عالقات قوية وعميقة مع فصائل حركة التحرير الوطني
العربية وخاصة أثناء مرحلة تواجد المقاومة الفلسطينية في األردن.
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أمــا بالنســبة للمقاومــة الفلســطينية بعــد م بحــة أيلــول  ، 2762فقــد حــدد التقريــر

عدداً من المهمات في النقاط التالية:
 -2بناء الحزب الثوري.

 -1النضــال الجــاد إلقامــة الجبهــة الوطنيــة المتحــدة  ،والعمــل علــى تشــكيل
محـــور يســـاري داخـــل م.ت.ف
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للنضـــال ضـــد انحرافـــات اليمـــين عـــن

البرنــامج الــوطني ،مــن نمــط التصــالح مــع النظــام األردنــي أو غيــره مــن

األنظمــة الرجعيــة .وعلررى الررغم مررن ذلررك  ،فقرد أوضررحت الجبهررة السررعبية
أنهر ررا" :ال ت ر ررفه منظمر ررة التحرير ررر الفلسر ررطينية كجسر ررم للوحر رردة الوطنير ررة
الفلس ررطينية ،أو إط ررار للتع رراون ب ررين مختل ررف تنظيم ررات المقاوم ررة ،ولك ررن
الجبهة ترفه أن يكون هذا اإلطار بمثل هذا التكوين".135

 -1إيـــالء اهتمـــام خـــاص لتعبئـــة الجمـــاهير الفلســـطينية فـــي كافـــة أمـــاكن
تواجدها في صفوف الثورة.

 -1االنطالق من نظرة جديدة للعمل العربي الثوري وتحديد المهمة الرئيسية
به ا الشأن في بناء الجبهة الشـعبية العربيـة العريضـة ،وكـ ل النضـال

إلقامة حزب شيوعي عربي موحد يقود الجبهة الم كورة.

 134على الرغم من موقف الجبهة آن ا تجاه م.ت.ف  ،فقد شاركت الجبهة الشعبية في الدورة السابعة للمجلس الوطني
مشاركة رمزية  ،وأعلنت في ه ه المناسبة انها ستظل تناضل ،ضمن إطار المنظمة من أجل ( :أ) التثوير الحقيقي
للمنظمة وكافة مؤسساتها  ،ونسف كل بنيانها المكتبي والبيروقراطي والوظيفي ( .ب) إعادة تشكيل كافة مؤسسات
المنظمة على أساس التكافؤ النسبي بين التنظيمات بحيث ال تكون ه ه المؤسسات خاضعة لهيمنة معينة( .جـ) التأكيد

على ضرورة التعاون العملي الملموس بين مختلف التنظيمات عسكرياً ومالياً واعالمياً وسياسياً  ،وفق برامج تفصيلية

محددة" .أما في الدورة التاسعة ،فقد شاركت الجبهة مشاركة عادية .واستمرت مشاركة الجبهة ،حتى الدورة السابعة عشرة

في عمان ،حيث قاطعت  ،ثم عادت في الدورة الثامنة عشرة .وقد قاطعت الجبهة المشاركة في اللجنة التنفي ية ،في غير

دورة ،وظلت الجبهة  ،خالل ه ه المسيرة ،من عام  ،2777تصر أن المنظمة هي إطار الجبهة العريضة ،وان "معضلة
الوحدة الوطنية الفلسطينية ،ليست في عدم توافر مثل ه ا اإلطار الجبهوي لتعبئة وحشد وتوحيد ه ه القوم ،وانما
المعضلة في واقع ه ا اإلطار  ،ومستوم فعاليته التوحيدية والتعبوية" .ولقد مرت عالقات الجبهة بقيادة المنظمة بأزمات ،
بسبب الخالف في المواقف السياسية ،وآلية اتخا القرار داخل اللجنة التنفي ية.

 135الجبهة الشعبية لتحير فلسطين  ،مهمات المرحلة الجديدة  ،التقرير السياسي للمؤتمر الوطني الثالث  ،آ ار – 2761
ص.77
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 -9في سياق الحـديث عـن المهمـات داخـل فلسـطين المحتلـة أشـار التقريـر
الـى نقـاط ضـعف فــي انجـاز هـ ه المهمـات ،وتتمثــل نقـاط الضـعف هـ ه

فيما يلي:

أ .التركيــز علــى العمليــات الخارجيــة بــدل بنــاء مجموعــات مــن الــداخل
علــى أســاس تعبئــة الجمــاهير الفلســطينية داخــل الــوطن المحتــل فــي

ه ه المجموعات.

ب .التركيز على الجانب النضالي واهمال الجانـب السياسـي المتمثـل فـي
تعبئة الجماهير وتأطيرها.

ب .ضر ررعف المقاومر ررة البر ررارز فر رري النقطتر ررين أ-ل أدى النتسر ررار مظر رراهر
النض ررال الررروطني العف رروي ب ررين جماهيرن ررا ،والر ررى اتس رراع نسررراط القر ررادة
الرررجعيين فرري الررداخل ،وكررذلك نسرراط عمررالء العرردو والررى نسرروء أخطرراء

عميقة من سياسرة العردو الهادفرة "لخلرق ظرروف حياتيرة عاديرة بالنسربة
لغالبيررة الجمرراهير ،بحيررث يتوجرره النررا

نحررو قضررايا حيرراتهم اليومي ررة

وتنحصررر المقاومررة كقرروة طالئعيررة فقررط غيررر جماهيريررة تسررتطيع أجهرزة

المخابرات والقمع أن تتولى معالجتها  ،وأسار التقرير أن وسائل العدو

لخلق الحياة العادية للنا  :سياسة الجسور المفتوحة ،وتسغيل األيردي
العاملة العربية داخل الكيان الصهيوني.

لقررد سرركل المررؤتمر الثالررث فعررال وحقررا محطررة هامررة علررى طريررق مسرريرة التحررول،

وسرراهم فرري بلررورة األسر

المطلوبررة لهررذه المسرريرة ،كمررا سرراهم فرري بلررورة مواقررف الجبهررة

تجاه العديد من القضايا مثل :وحدة م.ت.ف ،التحالف والصراع مع األنظمرة العربيرة،
الموقف من التناقضات داخل الكيان الصهيوني ،النضال داخل الروطن المحترل و فاقره

المستقبلية ،التحديرد الردقيق لسياسرة العردو داخرل الروطن المحترل ،وهرو التحديرد التري ال
ير رزال يح ررتفظ بص ررحته حت ررى المرحل ررة الراهن ررة ،وك ررذلك الح ررال بالنس رربة لغالبي ررة القض ررايا
والق اررات التي صدرت عن المؤتمر.
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أمررا بالنسرربة للوضررع التنظيمرري ،فقررد أقررر المررؤتمر الثالررث ،النظررام الررداخلي للجبهررة،
وسكل ذلك أساساً إلرساء وحدتها التنظيمية على أسا

المبادئ اللينينية للتنظيم ،مما

جعل بنية الجبهة التنظيميرة تتحرول بالتردريص إلرى بنيرة حزبيرة ،واذا كانرت أعروام  61و

 8666قد أرست األس

السياسية واأليدلوجية للتحول نحرو حرزل ماركسري – لينينري،

فقررد جرراء المررؤتمر الثالررث ليرسرري األسر

ال ررداخلي الحثي ررث م ررن اج ررل ترجم ررة األسر ر
الداخلية للجبهة.

لكررن يبرردو أن انغمررا

التنظيميررة ،ولررم يبررق بعررد ذلررك سرروى النضررال

الت رري ت ررم اعتماده ررا وتطبيقه ررا ف رري الحي رراة

قيررادة الجبهررة السررعبية فرري العمررل لتصررعيد فعاليررة الجبه ررة

ونس رراطها السياس رري والعس رركري والجم رراهيري ض ررد الع رردو الص ررهيوني ك رران ل رره أثررره ف رري

تأخير عملية التحول ،وبالتالي لم يكن من المصادفة في سيء أن تي ْعقد المؤتمر الرابع
تحررت سررعار "المررؤتمر ال اربررع خطرروة هامررة علررى طريررق اسررتكمال عمليررة التحررول وبنرراء

الحزل الماركسي-اللينيني.

أمررا بالنسرربة للعمليررات الفدائيررة المسررلحة  ،فقررد خرراه مناضررلو الجبهررة فرري عررامي

 8672/8678عسر ررات العملي ررات الفدائي ررة م ررن قواع رردها ف رري لبن رران ض ررد قر روات الع رردو
الصهيوني إلى جانل العمليات الفدائية داخل األره المحتلة حيث نفذ فدائيو الجبهرة

عرردداً مررن العمليررات عررام  8678فرري العفولررة وحيفررا والطي ررة والخضرريرة ،ونسررف طررائرة
صهيونية في نف

العرام ،وترم علرى أثرر ذلرك اعتقرال أعضراء للجبهرة مرن قررى الجليرل

والناصر ر ر ررة بتهم ر ر ررة القي ر ر ررام به ر ر ررذه العملي ر ر ررات ...وف ر ر رري ع ر ر ررام  ، 8672وتحدي ر ر ررداً ي ر ر رروم

/83أيار 8672/قامة فدائيو الجبهة بتنفيذ واحدة من أهرم العمليرات الفدائيرة فري مطرار
اللد قبل يوميين من ذكرى النكبة وقيام دولة العدو الصهيوني ،قامرت مجموعرة السرهيد

(باتريك أوغويللو) بالنزول في مطار اللد ،وألقت حسل بيران الجبهرة السرعبية لتحريرر
فلسطين "خم

قنابل يدوية ،ثرالث منهرا علرى الطرائرات الجاثمرة فري المطرار ،وواحردة

على قسرم الجمرارك  ،والخامسرة علرى السريارات الموجرودة فري المطرار ،وقرد أسرفر ذلرك

عررن مقتررل  41سخصراً وجرررح  61خررين ،وبعررد ذلررك انسررحبت المجموعررة مررن المطررار
817

واستبكت مع دورية إسرائيلية قرل سجن الرملة ،حيث قام أعضاؤها بجرح  5من أفراد
الدوريررة "  ،وردا علررى االدعرراءات القائلررة أن هررذا الررنمط مررن العمليررات تررؤدي إلصررابة
أن ررا

م ررن غي ررر اإلسر ررائيليين ردت الجبه ررة بأنه ررا س رربق وان طالب ررت الس ررياح األجان ررل

وحررذرتهم مررن عرردم الررذهال لفلسررطين المحتلررة ،ومررن لررم يرررد علررى تحررذيرها فقررد نالرره مررا

ناله ،والجبهة ليست مسؤولة عن ذلك.

وفي هذا الجانل ،أوردت الوثرائق العربيرة – الفلسرطينية (عرام  )8672بيانرا لقيرادة

األره المحتلررة فرري الجبهررة ،يتحرردث عررن بعرره عمليررات الجبهررة فرري هررذا العررام علررى

النحو التالي:

 :8672/4/21هجومان على بنك لئومي في تل أبيل ،والثاني على بنك هبوعليم

في يافا.

 8672/5/2و  8672/5/1و :8672/5/84سلسر ر ررلة هجومر ر ررات وانفجر ر ررارات فر ر رري

نتانيا وديمونة  ،وهجوم على بنك لئومي في تل أبيل للمرة الثانيرة خرالل فتررة قصريرة،

وأسفر الهجوم عن جرح مدير البنك سلومو سامير ومساعده وأمين صندوق البنك.

ورداً علر ررى هر ررذه العملير ررات الفدائير ررة النوعير ررة للجبهر ررة ،قر ررام العر رردو الصر ررهيوني ير رروم

 8672/7/1باغتي ررال الرفي ررق األدي ررل اإلنس رران والمناض ررل غس رران كنف رراني ،وه رري أول
العمليات اإلرهابية التي ارتكبها العدو ضد قادة ومبدعي سعبنا خارب الوطن.

بعد ذلك استمرت الجبهة في توجيه ضررباتها العسركرية إلرى المصرالو اإلمبرياليرة،

كعملية تفجير خط أنابيل النفط المار بأراضي الجوالن السورية المحتلة ،وعملية ناقلرة
الررنفط "الكررورال سرري" فرري مضرريق بررال المنرردل .كررذلك وجهررت ض رربات إلررى المصررالو
الص ر ررهيونية ومؤسسرر ررات العر ر رردو االقتص ر ررادية داخر ر ررل وخ ر ررارب ال ر رروطن المحتر ر ررل ،وفرر رري

6مار  /ذار 8673م اغتالت إسرائيل قائد الجبهة السعبية في قطاع غزة الر .السرهيد

محمررد األسررود (عضررو المكتررل السياسرري ) ورفيقيرره السررهيدين كامررل العمصرري  ،وعبررد
الهادي الحايك بعد معركة عنيفة في حي الرمال بمدية غرزة ،وكران ذلرك خسرارة فادحرة

للجبهررة ،غيررر أن ذلررك لررم يمنررع الجبهررة مررن إعررادة ترتيررل األوضرراع فرري غ رزة والضررفة
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والخ ررارب لمواص ررلة القت ررال ،حي ررث نف ررذت العدي ررد م ررن العملي ررات الكفاحي ررة الت رري ألحق ررت
ض ر رربات موجعر ررة بالعر رردو الصر ررهيوني فر رري جبر ررال الخلير ررل وقطر رراع غ ر رزة ،وسر رركلت فر رري

األ ارضرري المحتلررة بررؤ اًر ثوريررة مسررلحة ألحقررت بق روات العرردو الصررهيوني خسررائر كبي ررة
داخل الوطن وعلى مستوى العمليات الحدودية من خارب األراضي المحتلة  ،فهاجمرت

قواته ر ررا دوري ر ررات العر ر ردو الص ر ررهيوني ومواقع ر رره وكمائن ر رره  ،وزرع ر ررت األلغ ر ررام وهاجم ر ررت
مستعمرات الحدود  ،التي أسهمت في إرباك العدو واستنزاف طاقاته من ناحيرة  ،وفري
تك رري

اسررم الجبهررة السررعبية لتحريررر فلسررطين فرري أذهرران وعقررول وقلررول أبنرراء سررعبنا

الفلسطيني وجماهيرنا العربية .

ً
ثانيا  :املؤمتر الوطني الرابع :

وفي الفترة الممتدة من 2792/9/1 – 1/19م عقدت الجبهة مؤتمرها الوطني

الرابع تحت شعار "المؤتمر الرابـع خطـوة هامـة علـى طريـق اسـتكمال عمليـة التحـول
لبناء الحـزب الماركسـي اللينينـي والجبهـة الوطنيـة المتحـدة وتصـعيد الكفـاح المسـلح

وحمايــة وجــود الثــورة وتعزيــز مواقعهــا النضــالية ،وضــد نهــج التســوية واالستســالم
وتعميـق الـروابط الكفاحيــة العربيـة واألمميـة"  ،وقرد اصرردر المرؤتمر بيانرا سياسريا حرردد
فيرره الوضررع العررام الفلسررطيني والعربرري والرردولي ومهمررات الجبهررة فرري المرحلررة القادمررة،
والدرو

المستخلصة من تجربة الثورة الفلسرطينية وأهمهرا ضررورة تروفير قواعرد ارتكراز

للث ررورة الفلس ررطينية ،والمرحلي ررة ف رري النض ررال الفلس ررطيني ،وض رررورة النض ررال ض ررد نه ررص
التسوية ومختلف التأثيرات التي يتركها في صفوف الجماهير.

لقد سكل هذا المؤتمر محطة هامة علرى طريرق اسرتكمال عمليرة تحرول الجبهرة

إل ررى ح ررزل ماركس رري لينين رري وأص رردر أرب ررع تق ررارير ه رري  :التقري ررر السياس رري  ،التقري ررر
التنظيمي  ،التقرير العسركري  ،التقريرر المرالي  ،وكران التقريرر السياسري هرو األهرم مرن

بررين هررذه التقررارير ،فقررد عك ر

هررذا التقريررر بوضرروح "تكرروين الجبهررة الماركسرري اللينينرري

وبنيتها األيديولوجية والسياسية"  ،كما عك

جرأة الجبهة في نقرد مواقفهرا الخاطئرة نقرداً
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ذاتياً صارماً  ،ودقتها في رصد المرحلة ومتطلباتها دولياً وعربيراً وفلسرطينياً  ،بمرا يؤكرد
على أن التقرير السياسري للمرؤتمر ال اربرع ،سركل بحرق وثيقرة مرن برين أهرم الوثرائق التري

صرردرت عررن حركررة التحرررر الرروطني والقررومي الررديمقراطي العربرري بأسرره  ،فعلررى صررعيد
الوضررع الفلسررطيني أسررار التقري ررر إلررى " أن مرحلررة كامررل ديفي ررد قررد وضررعت النض ررال

الرروطني الفلسررطيني أمررام مرحلررة أسررد تعقيررداً مررن كررل الم ارحررل السررابقة  ،فهررذه المرحلررة
تتسم أوالً بنمو قوة الكيران الصرهيوني علرى الصرعيدين العسركري واالقتصرادي ،وبالترالي

زيررادة نفرروذه وهيمنترره فرري المنطقررة العربيررة" .136كمررا أن هررذه المرحلررة " تفسررو المجررال

واس ررعاً أم ررام الع رردو الص ررهيوني لزي ررادة قد ارت رره العس رركرية واالقتص ررادية إل ررى ح ررد كبي ررر ،

خاصة وأن االمبريالية في هذه المرحلة تعتبر الكيان الصهيوني القوة األولى واألساسية

التي تستند إليها لتنفيذ مخططاتهرا فري المنطقرة  ،137كمرا أسرار التقريرر أيضراً إلرى أن "
السمة الخاصة لمرحلة كامرل ديفيرد  ،تتمثرل اليروم بانتقرال فصرائل مرن الرجعيرة العربيرة

إلررى مواقررع التحررالف مررع العرردو الصررهيوني ،إذ لرري
عربرري إلررى مواقررع العرردو  ،كمررا انرره لرري

أم ر اًر ثانوي راً أن ينتقررل أكبررر نظررام

أم ر اًر ثانوي راً كررذلك أن تجابرره الثررورة الفلسررطينية

عل ررى أره لبن رران ق رروى متحالف ررة ومتعاون ررة علنر راً وصر رراحة م ررع ه ررذا الع رردو ،مم ررا يزي ررد

المعركة صعوبة وتعقيداً ".138

ويضرريف التقريررر فرري تحليلرره للوضررع الفلسررطيني  /القسررم الثالررث ،بررأن " نضررال

سعبنا الفلسطيني يسهد اليوم تعقيدات جديدة وصعوبات إضافية ،ونتيجة لهـ ا الوضـع

– مضــافاً إلــى العجــز العربــي الرســمي وواقــع حركــة التحــرر العربيــة – فــان عن ـوان

المخطــــط المعــــادي هــــو :تصــــفية القضــــية الفلســــطينية ولــــيس تســــوية القضــــية

الفلسطينية ...وتصفية الثورة الفلسطينية وليس مجرد تحجيم الثورة أو تـدجينها مـن
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المصر  :التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع – ص. 292
المصدر السابق – ص.292
المصدر السابق – ص. 291

881

خالل صفقة تسوية يعقـدها مـع قيـادة الثـورة  ...هـ ه هـي خصوصـية المرحلـة علـى

الصعيد الفلسطيني"

139

.

وبالتالي فإن ما يهمنرا كثرورة فلسرطينية – كمرا يضريف التقريرر السياسري للمرؤتمر
الرابع – يتركز في نقطة جوهريرة واحردة تتعلرق بجروهر التحليرل وجروهر الخرط السياسري
في الدفاع عن استراتيجية وتكتيكات الجبهة ورؤيتها ومبادئها وسياسراتها  ،حيث يحـ ر

التقريـــر مـــن " فـــرض مشـــروف اإلدارة ال اتيـــة مـــن خـــالل محاولـــة تصـــفية مقاومـــة
جماهيرنا داخل فلسطين "
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 ،وفي هرذا الجانرل تحديرداً تتجلرى الرؤيرة الثاقبرة للجبهرة

كمررا وردت فرري التقريررر السياسرري للمررؤتمر ال اربررع الررذي أكررد علررى  " ،أن ســقف مشــروف

اإلدارة ال اتية ال يتجاوز إعطاء سكان الضفة الغربية وقطاف غزة حكماً اتيـاً يقتصـر

على إدارة شؤونهم الحياتية  ...وتبقـى " إسـرائيل " هـي األقـدر علـى فـرض ترجمتهـا
الخاصة لالتفـاق  ،وهـي ترجمـة تقـوم علـى أسـاس سـيادة إسـرائيل الكاملـة علـى كـل

شبر من فلسطين  ،وأن القدس هي عاصـمة الكيـان الصـهيوني إلـى األبـد ،وان حـق

الكيــان الصــهيوني فــي إقامــة المســتوطنات حــق ال ينــاقش  ...إلــى جانــب سياســة
اإللحـــاق االقتصـــادي ومصـــادرة الميـــاه والـــتحكم بأوضـــاف الســـوق وأمـــال الغـــائبين
وطمس الشخصـية الوطنيـة وتبديـد التـاريخ والثقافـة الوطنيـة الفلسـطينية  ،حيـث أن

الوجـود الصـهيوني قـائم علــى أسـاس أن مسـتقبله مرهــون بالقضـاء علـى الشخصــية

الوطنيـــة لشـــعبنا  ،واســـتناداً إلـــى هـــ ا الفهـــم الصـــهيوني  ،تمـــارس ســـلطات الكيـــان
الصهيوني العنصري سياساتها اليومية ".141

ومن هنا " فإن المهمة األساسية مرن مهمرات الثرورة الفلسرطينية فري هرذه المرحلرة

–حسررل التقريررر -هرري النضررال الجرراد والمتصررل إلحبرراط م رؤامرة الحكررم الررذاتي ،علررى
أسا
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 -8خررط سياسرري حررازم ضررد مرؤامرة الحكررم الررذاتي بكافررة ترجماتهررا ال يسررمو بتسررلل
أيررة قرروى فلسررطينية إلررى موقررع التعرراطي مررع هررذه الم رؤامرة تحررت أي مبرررر مررن

المبررات .

 -2تصعيد نضاالت جماهيرنا داخل فلسطين المحتلة ضد مرؤامرات الحكرم الرذاتي،
بالعمل العسكري  ،وبكل األسكال واألساليل النضالية والجماهيرية األخرى.

 -3خررط سياسرري حررازم ضررد صرريغة تصررفية القضررية الفلسررطينية مررن خررالل مسررروع
"الدولة الفلسطينية  /األردنية " بكافة أسكالها وصيغها وترجماتها .

 -4التص رردي لكاف ررة المواق ررف والتحرك ررات الت رري يق رروم به ررا النظ ررام األردن رري لتمري ررر
المسروع التصفوي.

كمررا تنرراول التقريررر " الهرردف المرحلرري للنضررال الفلسررطيني " وحرردد رؤيترره ارتباطراً

بحجررم الصرراع السياسرري الررذي دار حررول هررذا الموضرروع بيننررا كجبهررة ،وبررين البرجوازيررة

الفلس ررطينية وبع رره ق رروى اليس ررار الفلس ررطيني  ،وأيضر راً عل ررى ض رروء حاج ررة الث ررورة إل ررى

التصور األدق لعملية التحرير".

وف رري ه ررذا الس ررياق أك ررد تقري ررر الم ررؤتمر ال رروطني ال ارب ررع عل ررى األهمي ررة القص رروى

للمهمررات السياسررية للجبهررة السررعبية  ،انطالق راً مررن أن "تحديررد عنرراوين مهماتنررا ومثولهررا
الدائم في أذهان قاعدتنا وكوادرنا ،وهيئاتنا القيادية الفرعية ،والهيئات القيادية المركزية،

أمر ضروري ،إذ أن هذه المهمات تسكل أسرا

عمليرة التحرريه الجمراهيري ،وأسرا

نسرراطنا اإلعالم رري والسياس رري والعس رركري ،واألس ررا

الررذي نح رردد عل ررى ض رروئه برامجن ررا

المركزيرة والفرعيررة ،وكررذلك بررامص العمررل المسررترك بيننررا وبرين كافررة تحالفاتنررا الفلسررطينية

والعربية واألممية".143

إن السروط التري يجرل توفرهرا لكرل مرحلرة  ،والضروابط التري يجرل أن تحكرم أي

أهداف مرحلية ،بحيث يسكل تحقيق كل هدف مرحلي مستنداً لتحقيق األهداف التالية،
يصبو من الضروري أن يتناول تقريرنا السياسي موضوع الهدف المرحلي بسركل أوسرع

143
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وأكثررر تحديررداً  .وفرري بدايررة األمررر البــد مــن تثبيــت موضــوعين يحــددان فهمنــا للهــدف

المرحلي

144

:

 .2إن الثورة الوطنية الديمقراطيـة  ،ومـن ضـمنها مرحلـة التحـرر الـوطني ،تمثـل
بمجموعها مرحلة عامة واحدة ،تتلوها مرحلة الثورة االشتراكية .ومن هنا فان

أي هدف مرحلي فلسطيني يندرج ضمن إطار ه ه المرحلة الواحدة .

 .1إن تحري ررر أي ج ررزء م ررن األره الفلس ررطينية يتطل ررل كم ررا ذكرن ررا ت رروفر ظ ررروف
موضرروعية عربيررة غيررر مترروفرة حالي راً .وان قيررام الثررورة الفلسررطينية نفسررها ببرردء
تحرير األره الفلسطينية ،يتطلل انجاز تغيير ثوري في األردن.

ومن هنا فان تناولنا للمراحل التي ستمر بها عملية تحريرر فلسرطين ،ال يعنري

أنن ررا نق ررف الي رروم أم ررام تحقي ررق اله رردف المرحل رري األول م ررن أه رردافها" ،إن المرحلـــة
القائمـــة اليـــوم ،وفـــي هـــ ه اللحظـــة السياســـية هـــي مرحلـــة حمايـــة الثـــورة مـــن

محاوالت تصفيتها .وبرنامجنا لمواجهتها عنوانه برنامج الصمود".145

غير أن وقفتنا أمام المرحلة القائمة ال يعفينا من تحديد تصورنا العرام للم ارحرل ،

ومحاولة استكساف المراحل التي ستمر بها عملية تحرير كامل الترال الفلسطيني.

ويضــيف التقريــر "أن معركــة تحريــر كامــل األرض الفلســطينية وتــدمير الكيــان

الصــهيوني معقــدة عســكرياً ،بســبب المــدم الـ ي قطعتــه عمليــة االســتيطان ،وبســبب
كون الكيـان الصـهيوني معبـاً ومحشـوداً عسـكرياً إلـى أقصـى حـد ممكـن ،ليلعـب دور

القاعدة اإلمبريالية األولى في المنطقة  .وفي الوقت نفسـه فالمعركـة معقـدة سياسـياً
بســبب الشــرعية الدوليــة التــي اكتســبها الكيــان الصــهيوني فــي هيئــة األمــم المتحــدة،

وبالتالي عدم توفر التأييد األممـي – حاليـاً – للثـورة الفلسـطينية للوصـول إلـى كامـل

أهدافها".146
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"مررن هنررا يتحرردد السررعار المرحلرري ،ويتحرردد فهمنررا لهررذا السررعار  :إقامــة الدولـــة

الفلسطينية المستقلة علـى أي جـزء يـتم تحريـره مـن األرض الفلسـطينية دون قيـد أو

شرط .إن ه ا الشعار يرسم أمام الثورة هدفاً مرحلياً محددا يرشد نضالها من ناحيـة،
ويشكل حلقة وصل بين مرحلة الصمود وتوفير قواعـد االرتكـاز التـي نواجههـا اليـوم،

وبـين مرحلـة التحريـر الكامـل واقامـة الدولـة الديمقراطيـة الشـعبية علـى كامــل األرض

الفلسطينية" .147

إننررا نرردرك بطبيعررة الحررال أن هررذا السررعار "المرحلرري" ال يقرردم حرالً سررحرياً ونهائيراً

للتعرراره القررائم بررين الهرردف االسررتراتيجي للثررورة وبررين السرررعية الدوليررة الترري اكتسرربها

الكيرران الصررهيوني  ،كمررا أننررا نرردرك كررذلك برران بعرره القرروى الدوليررة الترري سررتؤيدنا فرري
نضالنا لتحقيق هذا الهدف المرحلي ،لن يكون تأييدها لنا من نف

منطلقاتنا نحرن ،برل

إننا ندرك أيضاً حجم الضغوطات التي ستواجهها الثرورة لردفع ثمرن تحقيرق هرذا الهردف،

أي االعترراف بالكيرران الصررهيوني والتعررايا معرره  ،إال أن مثررل هررذا السررعار سرريوفر لنررا
لفترة طويلة مرن الوقرت طررح سرعار تؤيرده قروى االسرتراكية والتحررر  ،وقطاعرات واسرعة

من الرأي العام العالمي ،وبالتالي فإن طرح هذا الهدف بتطلل :148

 -2يجب أن يقترن دائمـاً بالضـوابط واالشـتراطات التـي تجعـل منـه خطـوة فـي
طريق التحرر الكامل.

 -1إن الظـــرف السياســـي القـــائم اليـــوم – فلســـطينياً وعربيـــاً – يتطلـــب منـــا
اســتمرار النضــال األيــديولوجي والــدعاوي ضــد نهــج "التســوية " وأخطــاره،
وبالتــالي فــان موضــوف الهــدف المرحلــي يجــب أن يســتهدف ســد الطريــق

علــى نهــج "التســوية"  ،الـ ي يحــاول أن يتســلح بالمرحليــة لتغطيـة نهجــه
"التسووي".
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وفي ضوء ما تقدم  ،يمكننا تلخيص المرتكزات السياسـية للجبهـة الشـعبية وفـق

وثيقة المؤتمر الرابع كما يلي :

-2

تبرز الجبهة أهمية الفكر السياسي ،وأهمية سالمة الخط السياسـي،
ودوره فــي انتصــار الثــورة" .إن شــرطاً أساســياً مــن شــروط النجــاح هــو

الرؤية الواضـحة لألمـور ،والرؤيـة الواضـحة للعـدو ،والرؤيـة الواضـحة
لقــوم الثــورة ،وعلــى ضــوء ه ـ ه الرؤيــة تتحــدد اســتراتيجية المعركــة،

-2

وبدونها يكون العمل الوطني عفوياً ومرتجالً."..

الوظيفة االمبريالية للكيان الصهيوني :إن الهدف الرئي

للغزوة الصرهيونية

كران – وال يرزال -زرع قاعرردة بسررية مسررلحة تسررتند إليهرا االمبرياليررة ،للوقرروف

فر رري وجر رره حركر ررة التحر رررر العربر رري التر رري يسر رركل انتصر ررارها تهدير ررداً لمصر ررالو
االمبريالية ،في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وتؤكد الجبهة شعار "ال تعايش مـع الصـهيونية"  ،وتشـترط زوال

الكيان الصهيوني إلشادة السلم العادل والـدائم فـي المنطقـة ،وتـرم أن
-1

جدية التصدي لإلمبريالية مقياس لجدية التصدي للكيان الصهيوني.

إن التنرراقه مررع الرجعيررة العربيررة هررو تنرراقه رئيسرري  ،كمررا أن الجبهررة ال

تؤمن بسعار "عدم التدخل في سؤون الدول العربيرة فري دائررة الصرراع ،وتررى

أن التحدي ررد العلم رري لموق ررع "الرجعي ررة العربي ررة"  ،كق رروة م ررن ق رروى الخص ررم ف رري
المعركة المحتدمة بين الجمراهير العربيرة وقواهرا الوطنيرة والتقدميرة مرن جهرة،
وبررين االمبرياليررة والصررهيونية مررن جهررة ثانيررة  ،يحمرري الثررورة الفلسررطينية مررن

منرراورات ومخططررات القرروى الرجعيررة ،وغيابرره يعنرري غيررال الرؤيررة الواضررحة.
وال يعني ل أن تقوم الثورة الفلسطينية بمهمة التغيير في البلدان العربيـة

واســقاط األنظمــة ،بــل يعنــي "التحــالف مــع حركــة الجمــاهير العربيــة وقواهــا
التقدمية إلسقاط أي نظام خائن للقضية الفلسطينية".
885

-4

البرجوازيرة العربيررة عرراجزة عررن انجرراز مهمررة تحريررر فلسررطين ،إن البرجوازيررة
الوطنيررة الصررغيرة الترري تبرردأ لرردى تسررلمها السررلطة بمناهضررة االمبرياليررة تنتقررل

تدريجياً  ،من خالل نمو مصرالحها وهري فري سردة الحكرم ،إلرى موقرع التالقري

-5

المتدرب مع االمبريالية.

العمال والفالحون عماد الثورة ومادتها الطبقية األساسية وقيادتهرا :إن حجرم

البطوالت والتضحيات التي قدمتها الجماهير الفلسطينية والعربية في صراعها
مررع العردو الصررهيوني يسررقط الررزعم الررذي يلقرري أي قسررط مررن المسررؤولية علررى
الجمرراهير .وت رربط الجبهررة السررعبية لتحريررر فلسررطين هررذه اإلخفاقررات بالبنيررة
الطبقيررة للقيررادات الترري كانررت علررى أر

-7

حركررة الجمرراهير ،وترررى أن الطبقررة

العاملة وحدها هي القادرة على قيادة نضال الجماهير نحو االنتصار.

ضرورة الترابط المتبادل بين النضال الوطني الفلسطيني والنضـال القـومي

العربي :فشعار استقاللية العمل والقرار الفلسطينيين شعار سليم عندما تتم
ترجمته على قاعدة حماية الثورة الفلسطينية من األنظمـة العربيـة الرجعيـة

والبرجوازية التي تحاول احتواءها ،ولكنه يصبح شعا ارً غيـر سـليم إ ا قصـد
به حصر معركـة التحريـر بالشـعب الفلسـطيني  ،إ يـؤدي لـ إلـى حرمـان

النضــال الــوطني الفلســطيني مــن ت ـوافر الشــروط العربيــة الموضــوعية التــي
تتطلبها معركة تحرير فلسطين.

-7

األردن سراحة خاصرة وأساسرية وقاعردة ارتكرراز للثرورة الفلسرطينية :تعرود هررذه
الخصوصر ررية إلر ررى حجر ررم وطبيعر ررة الوجر ررود الفلسر ررطيني فر رري األردن  ،فنسر رربة

-1

الفلسطينيين هناك تبلغ . %65

الثورة الفلسطينية جزء من الثورة العالميـة علـى اإلمبرياليـة والصـهيونية

والرجعية :ترى الجبهة السعبية لتحرير فلسطين أن معاناة السعل الفلسرطيني
م ر ررن االض ر ررطهاد والظل ر ررم واالس ر ررتعباد والتس ر رررد ليس ر ررت س ر رروى نتيج ر ررة مباسر ر ررة
لممارسررات النظررام ال أرسررمالي العررالمي والكيرران الصررهيوني الررذي أقامرره النظررام
886

ال أرس ررمالي ،وال ي ر رزال يدعم رره بك ررل أس رربال الق رروة والبق رراء ،ليسرررتند إلي رره كر ررأداة
أساس ر ررية ف ر رري ت ر ررأمين عملي ر ررة اس ر ررتمرار ال ر ررتحكم بالمنطق ر ررة ،ونه ر ررل خيراته ر ررا ،

واستغالل ثرواتها.

ومن هنرا يقرف السرعل الفلسرطيني فري الخنردق الرذي تقرف فيره مختلرف

السعول المضرطهدة والطبقرات المتضرررة مرن النظرام ال أرسرمالي االسرتعماري،
ومعركة هذا السعل جزء من المعركة الكونيرة مرع االمبرياليرة والقروى الرجعيرة

-7

المرتبطة بها.

أهميــة الموضــوعة التنظيميــة  :للتنظــيم السياســي أهميــة كبيــرة ،وبدونــه

تظـــل األهـــداف السياســـية ،علـــى الـــرغم مـــن صـــحتها وعـــدالتها ،أحالمـــاً
وتمنيات.

 -22هـــدف الثـــورة الفلســـطينية تحريـــر فلســـطين واقامـــة الدولـــة الديمقراطيـــة
الشـــعبية علـــى كامـــل األرض الفلســـطينية :إن هـــدف النضـــال الفلســـطيني
تحريــر األرض الفلســطينية مــن الوجــود الصــهيوني اإلمبريــالي االســتيطاني

التوسعي .وليس الصراف مع العدو الصهيوني قائمـاً علـى أسـاس التعصـب
القـــومي أو الـــديني .ولـــ ل تهـــدف الثـــورة الفلســـطينية إلـــى تشـــييد دولـــة
ديمقراطية شعبية يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق وواجبات متساوية.

امــا علــى الصــعيد العربــي ،فقــد تضــمن تقريــر المــؤتمر الرابــع برنــامج المهمــات

االستراتيجية  ،وأكد بوضوح شديد على أن " المقصود بهرذه المهمرات ال يقتصرر علرى
الصررمود فرري وجرره تحررالف كامررل ديفيررد ومقاومررة مخططاترره ومنعرره مررن تحقيررق حلقررات

جديدة في مسلسل أهدافه ،وانمرا المقصرود هنرا هرو إسرقاط نهرص الخيانرة واسرقاط تحرالف
كامررل ديفيررد وتحريررر األره الفلسررطينية والعربيررة مررن الوجررود الصررهيوني ،واقررتالع كررل

تواجررد أو نفرروذ امبريررالي عسرركري أو اقتصررادي أو ثقررافي مررن األره العربيررة ،واسررقاط
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سررلطة الرجعيررة العربيررة وسررلطة البرجوازيررة العرراجزة المستسررلمة ،وبالتررالي تحقيررق كامررل
أهداف األمة العربية في التحرير والديمقراطية واالستراكية والوحدة".149
فما هي ه ه المهمات؟ وما هو ه ا البرنامج؟؟

أوال :النضررال الثرروري الرردؤول مررن أجررل تعزيررز وتعميررق دور الطبقررة العاملررة ضررمن
التحالف الطبقي العريه المعرادي لالمبرياليرة والصرهيونية والرجعيرة والبرجوازيرة

اليمينية المستسلمة.150

ثانياً :النضال الثوري الجراد والردؤول مرن أجرل انترزاع السرلطة فري األقطرار العربيرة
مررن القرروى الرجعيررة والقرروى البرجوازيررة المستسررلمة والبرجوازيررة السررائرة فرري طريررق

االستس ررالم واقام ررة س ررلطة طبقي ررة جدي رردة –س ررلطة الديمقراطي ررة الس ررعبية -بقي ررادة
التحالف الطبقي الذي يضم عموم الكادحين حيث تحتل الطبقة العاملرة فيره دور

القائد والموجه.151

ثالثـــاً :النض ررال الثرروري الح ررازم ض ررد الصررهيونية وض ررد كيانهررا السياس رري "إسرررائيل"
بهر رردف اقر ررتالع هر ررذا السر رررطان االسر ررتيطاني اإلمبرير ررالي العنصر ررري مر ررن األره
العربيررة وتحريررر كررل فلسررطين مررن خررالل حرررل سررعبية فلسررطينية عربيررة طويلررة

األمد.152

رابعـــاً :النضررال الرردؤول والمتصررل مررن أجررل تحقيررق الوحرردة العربيررة واقامررة الدولررة
العربية الواحدة الديمقراطية السعبية

153

.

وفي الفصل السابع استعرض التقرير السياسي للمؤتمر الرابع  ،المهمات

التنظيمية المركزية اإلستراتيجية على الصعيد العربي وحددها كما يلي :
149
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أوالً :النضــال الجــاد مــن أجــل تحقيــق وحــدة الحركــة الشــيوعية علــى الصــعيد

القطري

154

 :إن عملية توحيد أداة الثورة العربية الواحدة ستكون عملية مترافقة مع نمرو

وتصاعد هذه القوى على الصعيد القطري  ،ومن هنا أهمية تحديد العالقة السليمة برين
العمررل الرروطني داخررل كررل قطررر وبررين النضررال القررومي  ،وان أسررا

مثررل هررذه العالقررة

يقوم على قاعدة التركيز على العمل الوطني بأفق قومي وحردوي  ،يضرمن نمرو وتبلرور
القوى الوطنية والتقدمية والثورية داخل كل قطر من ناحية ،ويضمن التوجره نحرو وحردة

هذه القوى على الصرعيد القرومي مرن ناحيرة ثانيرة  ،وان ذلرك ال يعنري أن صريغ وأدوات

العمل العربي الثوري الموحد – الحزل السيوعي العربي والجبهة القومية التقدمية – لن

تكون مدرجة على برنامص مهمات القوى الثورية داخل كل قطر منذ البداية ،وانما يعني

أن بنراء أدوات وصرريغ العمررل الثرروري داخررل كررل قطررر هرري المهمررة الترري تررتبط بهررا قرردرة
هذه القوى على اإلسهام في بناء أداة الثورة العربية الواحدة .

ثانيـــاً :النض ررال الج رراد م ررن أج ررل إقام ررة الجبه ررة الوطني ررة التقدمي ررة عل ررى الص ررعيد

القط ررري

155

 :إذ أن ه ررذه الجبه ررة ه رري أداة التغيي ررر عل ررى ص ررعيد ك ررل قط ررر  ،وب ررنف

الحيويررة والهمررة الترري نعمررل بهررا لبنرراء حررزل الطبقررة العاملررة وتحقيررق وحرردة السرريوعيين
به رردف بل ررورة دور الطبق ررة العامل ررة  ،ب ررنف

ه ررذه الحيوي ررة والهم ررة يج ررل أن نعم ررل لبن رراء

الجبه ررة الوطني ررة التقدمي ررة به رردف بل ررورة طاق ررات وامكاني ررات التح ررالف الطبق رري المض رراد
لكامل ديفيد أي المضاد لالمبريالية والصهيونية والرجعية والبرجوازية المستسلمة .

ثالث ـاً :النضــال الجــاد والــدؤوب والمثــابر وطويــل الــنفس مــن أجــل بنــاء الحــزب

الشــــيوعي العربــــي قائــــد الثــــورة الوطنيــــة الديمقراطيــــة العربيــــة المتصــــلة بــــالثورة

االشتراكية

156

 :إن وحدة الحركة السيوعية العربية وموضوعة الحزل السيوعي العربري

ترتبط نظرياً بموضوعة األمة العربية وتروفر عوامرل وحردتها  ،كمرا تررتبط بالوقرت نفسره
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بموضوعة الطبقة العاملة ودورها القيادي في المرحلة الثورية الراهنة وهي مرحلرة الثرورة
الوطنيررة الديمقراطيررة  .إن تحديرردنا لمهمررة النضررال مررن أجررل تحقيررق الوحرردة العربيررة مررن
ضررمن مهمررات برنامجنررا السياسرري االسررتراتيجي ،تتبعرره ضرررورة تحديرردنا لبنرراء الحررزل
السيوعي العربي من ضمن مهماتنا االستراتيجية والتنظيمية.

وعلى ضوء ذلك كله  ،نطرح التصور التالي لخطوط عملنا على طريق اإلسهام

في إنجاز هذه المهمة على المدى المنظور :157

أ -طرررح وجهررة نظرنررا هررذه عل ررى كافررة القرروى واألح رزال والمنظمررات الس رريوعية

العربية ،واجراء الحوار حولها ومطالبة كافة السيوعيين العرل بتحدد موقفهم
ورؤيتهم لهذه المهمة وبرنامص إنجازها .

ل -تعزيز وتعميق العالقات الثنائية وبيننا وبين كافة فصائل وأحزال ومنظمرات
الحركات السيوعية .

ب -محاولررة الوصررول بمثررل هررذه العالقررة إلررى مسررتوى العالقررة التنسرريقية المنظمررة
التي نضمن من خاللها انتظام واستمرار الحوار وترجمة موضوعة التضامن
وفررق بررامص ملموسررة علررى كافررة األصررعدة السياسررية والجماهيريررة واإلعالميررة

والعسرركرية وغيرهررا .واسررتهداف وصررول هررذه الصرريغة مررع الوقررت إلررى صرريغة
وحدة العمل على قاعدة المركزية الديمقراطية.

د -العمل علرى إيجراد صريغة تنظيميرة تنسريقية برين القروى السريوعية التري تررتبط
مرع بعضرها الرربعه برروابط كفاحيررة خاصرة بحكرم الموقررع الجغ ارفري أو غيرره

من العوامل .

أما بالنسبة لتصـور الجبهـة حـول كيفيـة هـ ه الوحـدة المقترحـة بـين التنظيمـات

اليسارية والشيوعية  ،فقد اكد التقرير السياسـي للمـؤتمر الرابـع علـى " أن وحـدة أي
تنظيمــين شــيوعيين أو أكثــر فــي قطــر عربــي أو أكثــر ضــمن صــيغة الحــزب الواحــد ،

فهـــي مرهونـــة بتـــوفر شـــروط هـــ ه الخطـــوة  :أي الوحـــدة األيديولوجيـــة والسياســـية
157
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والتنظيمية التي تترجم نفسها في برنامج سياسي من ناحية ونظام داخلي من ناحية

ثانية  ،مرع األخرذ بعرين االعتبرار أن البرنرامص السياسري المطلرول تروفيره كأسرا
هررذه الخطرروة  ،لرري

لمثرل

برنامجراً سياسررياً للعمررل القطررري  ،وانمررا هررو برنررامص سياسرري للثررورة

العربي ررة وللنض ررال الق ررومي ،يح رردد االرتب رراط ب ررين النض رراالت القطري ررة لألحررزال المتح رردة
ونضررالها القررومي  ،كمررا أن النظررام الررداخلي المطلررول ترروفيره لمثررل هررذه الخطرروة يصرربو

مطالبراً باإلجابررة علررى كافررة االسررئلة المرتبطررة بطبيعررة العالقررة بررين المؤسسررات القوميررة

والمؤسسررات القطريررة وطريقررة ترجمررة مبرردأ المركزيررة الديمقراطيررة علررى فررروع الحررزل .
وعندما تتوفر هذه السروط من خالل النظام الداخلي والبرنرامص السياسري األجوبرة علرى

مجموعة الموضوعات النظرية والسياسية والتنظيمية لتسكل أسا

الوحردة الفكريرة التري

يقرروم عليهررا حررزل الطبقررة العاملررة العربيررة  ،عنرردها يجررل أن تقرردم الجبهررة علررى خطرروة

التوحيد بكل همة ودون تردد".158

رابع ـاً :النضــال الجــاد مــن أجــل إقامــة الجبهــة القوميــة التقدميــة علــى الصــعيد

العربـــي

159

 :إن ه ررذه الجبه ررة تس ررتهدف تجمي ررع كاف ررة األحر رزال والق رروى والمنظم ررات –

الوطنيررة والتقدميررة والثوريررة – فرري كافررة األقطررار العربيررة ضررمن جبهررة قوميررة واحرردة ،
تعبي وتقود حركة الجماهير العربية نحو أهدافها المستركة  ...والى أن تتهيرأ الظرروف
إلقامة مثل هذه الجبهة واإلعالن عنها وبداية تصديها لقيادة حركة الجماهير العربية ،

تكررون مهمتنررا النضررال الرردعاوي بررين الجمرراهير وقواهررا التقدميررة والثوريررة لتثبيررت صررحة

هذه المهمة وضرورتها بحيرث تكرون كرل هرذه القروى مهيرأة لاسرهام فري الجبهرة القوميرة
التقدمية عنردما تتروفر ظرروف إقامتهرا  ،وفري هرذا الجانرل فرإن الجبهرة القوميرة التقدميرة
يمكن أن تقوم قبل استكمال مهمة الجبهة الوطنية المتحدة في كافة األقطار .160
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أما بالنسبة للمهمات على الصعيد الدولي ،فقد حددها التقرير كما يلي:161
 .8تعزيررز الصررداقة وتوطيررد التعرراون بررين الثررورة والقرروى واألحرزال االسررتراكية  ،لمررا
في ر رره مص ر ررلحة النض ر ررال ض ر ررد اإلمبريالي ر ررة والص ر ررهيونية وسياس ر ررة االستس ر ررالم،
ومصلحة انتصار سعبنا الفلسطيني.

 .2اإلسررهام بنسرراط فعررال مررع كافررة قرروى التحرررر والتقرردم .والسررلم واالسررتراكية ،فرري
النضال العالمي المعادي لامبريالية وقوى الفاسية والرجعية.

 .3توطيد العالقة وتدعيمها مع قوى حركات التحررر الروطني فري بلردان مرا يسرمى
بالعالم الثالث ،من أجل تحقيق االنتصار الترام ،علرى قروى االسرتعمار والظرالم

والتخلف.

 .4تعمي ررق وتوطي ررد التع رراون ب ررين الث ررورة الفلس ررطينية والق رروى التقدمي ررة والديمقراطي ررة
وأحزال الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية.

 .5ترردعيم موقررع الثررورة الفلسررطينية والنضررال الفلسررطيني فرري أوسررع حملررة تضررامن،
وفرري كررل المحافررل الدوليررة المعاديررة لالمبرياليررة والصررهيونية ،مررن أجررل نضررال

سعبنا وتحرير وطنه.

وبناء على ذلك ،أكد التقرير السياسي على أن " الثورة الفلسطينية هي جزء من
ً
الجبهة العالمية الثورية المعادية لالمبريالية  ،ويدعو إلى ضرورة تعزيز عرى التضامن

والكف رراح المس ررترك ب ررين أطر رراف ه ررذه الجبه ررة  ،ق رروى اليس ررار الع ررالمي  ،حرك ررة التح رررر
الوطني العرالمي  ،قروى الطبقرة العاملرة والقروى الديمقراطيرة فري البلردان ال أرسرمالية  ،فري

مواجهررة اإلمبرياليررة العالميررة وحلفائهررا" .162كمررا أكررد التقريررر أيض راً علررى "أن الظررروف

الموضوعية عالمياً تفره االلتزام الكامل باالستراكية العلمية ،فكر اًر وممارسرة إذا أرادت

161
162
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الوص ر ر ررول بثورته ر ر ررا إل ر ر ررى االنتص ر ر ررار الكام ر ر ررل ،أي إنج ر ر رراز مهم ر ر ررات الث ر ر ررورة الوطني ر ر ررة

الديمقراطية".163

وفي القسم الخامس واألخير حدد التقرير السياسي "المهـام العاجلـة السـتكمال

عمليــة التحــول وتطــور الجبهــة مؤكــداً علــى اولويــة وأهميــة العامــل الـ اتي (الحــزب)

"المتمثــل بالقناعــة بضــرورة االلتـزام بالماركســية القضــية الجوهريــة بالنســبة لفصــائل

الديمقراطية الثورية ،وبدون ل كان يستحيل علـى هـ ه الفصـائل أن تتحـول تلقائيـاً

وبفعل الظروف الموضوعية وحدها إلى مواقع جديدة".164

ذلررك " إن العامررل الررذاتي المتمثررل فرري طبيعررة البيئررة الطبقيررة للجبهررة السررعبية هررو

بسكل عام أقرل إلى مواقع االستراكية العلمية منه إلرى أي موقرع أخرر ،والعامرل الرذاتي

فري ظرل هرذا الوضررع يسركل العامرل األهررم ،إن لرم يكرن الحاسررم فري عمليرة االنتقررال ،إن
عملية التحول إلى حزب ماركسي ال تتم بدون خوض نضال حزبي داخلي ،يصل فـي
بعض الفترات إلى شكل من أشكال الصراف بين القوم المؤمنة بعملية التحول ،وبـين

األفكار والعادات التي بني عليها التنظيم أصال مـن جهـة ،ومـع عناصـر غيـر مؤمنـة
بــــالتحول أو تقــــع نتيجــــة عــــدم وعيهــــا فريســــة االنتهازيــــة اليمينيــــة أو المراهقــــة

اليسارية".165

ويضيف التقرير "ومن خالل عملية النضال هذه ،تتجذر مواقع التنظيم وتتعمق

مفاهيم االستراكية العلمية بصفوفه ،ويطرد العناصر المعرقلة لعملية التحول .و بدون

خـــوض عمليـــة النضـــال الـــداخلي هـــ ه علـــى قاعـــدة الـــتخلص مـــن مفـــاهيم وعـــادات
البرجوازية في التنظيم وفي الممارسة ،فان استكمال التحول يواجه بمخاطر حقيقيـة،
فتجربة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالل المرحلة الماضية واجهت الكثير علـى

هـ ا الصــعيد .فلقــد واجهنــا االنتهازيــة اليمينيـة المؤمنــة قـوال بــالتحول والتــي عملــت
163
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فعــال علــى ضــرب عمليــة التحــول .وك ـ ل واجهتنــا االنتهازيــة اليســارية التــي كانــت
تسعى لقفزات بالهواء أوصلتها إلـى مواقـع ضـرب عمليـة التحـول كـ ل نزعـة احتقـار

النضال النقابي والمطلبي".166

"لقد أدركت الجبهة  ،أن إنجـاز المهمـة األساسـية الملقـاة علـى عاتقهـا ،وهـي

استكمال عملية التحول إلى حزب ماركسي وبناء حزب طليعي جماهيري تتطلب منها

إيالء أهمية فائقة لتمليـ القيـادات والكـوادر ناصـية النظريـة الماركسـية ،وقرد قطعرت
سرروطاً كبير اًر علررى هررذا الطريررق ،عنرردما حسررمت قضررية االلترزام بالنظريررة الماركسررية فرري
صفوفها منرذ المرؤتمر الثراني عرام  ،8666ولكرن هنراك خطروات البرد للجبهرة مرن القيرام
بهررا ،خاصررة فرري إطررار التعمررق المت ازيررد بهويتهررا الفكريررة علررى الصررعيد القيررادي والجهررد

األكبر لتمليك الكوادر بمختلف صفوفها ألساسيات الماركسية.

إن االرتفــاف المســتمر بمســتوم التمل ـ العميــق للنظريــة الماركســية مــن قبــل

الكوادر القيادية ،والبناء الكـادري المبـرمج للكـوادر وتمليكهـا ألساسـيات النظريـة هـي

المهمة األساسية التي علينا االضطالف بها على طريق استكمال تحولنا.167

إن مهم ررة اس ررتكمال عملي ررة التح ررول الحزب رري تس ررتلزم العناي ررة الكبير ررة ف رري الك ررادر

الوسرريط والك روادر القاعديررة مررن خررالل االرتقرراء بوعيرره النظررري والسياسرري وتنميررة قد ارترره

القيادير ررة تنظيمي ر راً ونضر ررالياً ومسر رراعدته علر ررى أداء مهماتر رره اليومير ررة بكفر رراءة عالير ررة"،168
وارتباط ـاً به ـ ه الرؤيــة حــدد التقريــر "المهــام العاجلــة"

لتنظيمنا ،كما يلي :

 166المصدر السابق  -ص 121 / 121
 167المصدر السابق  -ص126
168
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169

مــن أجــل التطــوير الالحــق

 .2تعميق المستوم النظري للحـزب وبشـكل خـاص للقيـادات والكـوادر مـن خـالل
الدراسة المعمقـة للنظريـة الماركسـية دراسـتها كعلـم وتطبيقهـا كمـنهج علمـي

من خالل تطبيق برنامج التثقيف.170

 .1تحسين البنية الطبقية للحزب ،من خالل ضم المزيد من العمال ومن كادحي
شعبنا لصفوفه .

 .1تحسـين عمـل الحــزب بـين الجمـاهير مــن خـالل االنـدماج بهــا والتعبيـر عــن
طموحاتها واالنخراط الدائم في ميادينها من أجل تحقيق مطالبها ،و ل عبـر
تأسيس اللجان النقابية والجماهيرية والطبية ولجان الشبيبة .171

 .1التوجه الجاد والمبرمج للمرأة في مختلف القطاعات.

 .9تحســـين مســـتوم فعاليـــة ونضـــالية األعضـــاء والمنظمـــات الحزبيـــة ،ومراقبـــة
تنفي ها للب ارمج العامة وبرامجها التفصيلية.

170
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استطاعت الجبهة الشعبية إن تنظم العمل الجماهيري والشعبي في تل المرحلة عبر ست لجان أساسية هي  -2 :اللجنة
النقابية والجماهيرية-1 .منظمة الشبيبة الفلسطينية ،وتمثل الرديف الكفاحي للجبهة وتقوم بمهام سياسية تربوية
اجتماعية وسياسية إلى جانب أنشطتها الرياضية والكشفية والفنية والتراثية ،وقد أدارت ه ه المنظمة تسعة نوادي للشبيبة
في لبنان ( الرشيدية ،البرج الشمال ،عين الحلوة ،الدامور ،شاتيال  ،برج البراجنة ،نهر البارد ،البداوي ،بعلب ) أما في
األرض المحتلة فقد شاركت المنظمة من خالل أندية أخرم مثل النادي األهلي الرياضي في بيت حانون  ،ونادي خدمات

جبالية ،ونادي النصيرات -1 .اللجنة الطبية :التي أشرفت على إنشاء العديد من المراكز والمستوصفات الطبيبة في لبنان
مثل مستوصف الشهيد وديع حداد في صيدا عام  ،2767وتم تطويره ليصبح مرك ازً طبياً ضخماً  ، 2791كما أنشأت مركزاً

طبياً في مخيم نهر البارد  ،وفي سوريا تم إنشاء عيادة طبية يعالج فيها رفاق الجبهة وأسرهم ،وفي داخل األرض المحتلة

تم تأسيس اطار صحي يتبعه العديد من المراكز الطبية والعيادات في كل من الضفة وغزة -1 .اللجنة االجتماعية لرعاية

اسر الشهداء والمعتقلين -9 .اللجنة التعليمية ومهمتها متابعة المؤسسات الثقافية والتعليمية التي تشرف عليها الجبهة ،
وأهم المؤسسات الثقافية التي انشئتها الجبهة في ه ا المجال  :مؤسسة غسان كنفاني الثقافية عام  2761ثم العديد من

روضات األطفال في مخيمات الالجئين في لبنان  ،إلى جانب توفير فرص التعليم والمنح الدراسية لطالب  -7 .لجنة

المشروعات  :وقد عملت ه ه اللجنة على إنشاء المشاغل ومراكز التدريب المهني والجمعيات التعاونية في لبنان مثل :
مشغل إنتاج المالبس في الرشيدية  /مشغل للتدريب وانتاج المالبس في عين الحلوة  /مشغل إنتاج المالبس في مخيم

البداوي /مشغل إنشاء المالبس في مخيم نهر البارد  /مشغل للتدريب وانتاج المالبس في بعلب  /مشغل االمل للمالبس
في بيروت  /مركز السكرتاريا والطباعة في صيدا  /جمعية تعاونية استهالكية في عين الحلوة  /وجمعية تعاونية استهالكية
في مخيم شاتيال  /ومخبز في كل من شاتيال وعين الحلوة .
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الفصل الرابع :احملطة اخلامسة  :املؤمتر الوطني اخلامس -
مؤمتر شهداء االنتفاضة

وتمتد منذ عقد الجبهة لمؤتمرها الوطني الخام

سباط  8663ثم عقد الكونفرن
الرروطني السرراد

(مؤتمر سهداء االنتفاضة) فري

الحزبي األول في حزيران  8664وصوالً إلرى المرؤتمر

فرري تمرروز  ، 2111ثررم المرحلررة التاريخيررة الممترردة منررذ عررام 2111

حتى ديسمبر عام  2183حيث انعقد المؤتمر الوطني السابع .

ففي سباط  ، 8663بعرد مررور  82عامراً علرى انعقراد المرؤتمر ال اربرع ِ ،
عقردت

الجبهة مؤتمرها الوطني الخام  ،لعدة أيام  ،وكان هذا المؤتمر وفرق نصروغ الوثيقرة

الصررادرة عنرره بمثابررة "وقفررة مررع الررذات ،مررع طروحاتنررا الفكريررة والسياسررية والتنظيميررة
والعسرركرية ،حي ررث جرراء الم ررؤتمر بعررد ط ررول تحضررير  ،وف رري ضرروء ظ ررروف فلس ررطينية

وعربية ودولية بالغة الدقة والحساسية".172

وفي الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الخام

 ،ألقى الرفيق القائد جورج حبش مداخلرة

مطولة تضمنت العديد من القضايا البالغة األهمية جاء فيهرا" ،ينعقـد مؤتمرنـا فـي ظـل
واقع دولي أصبحت فيه الواليات المتحدة األمريكية االسـتعمارية سـيد العـالم ،وترافـق
مع ل انهيار النظـام العربـي الرسـمي ،واستسـالمه شـبه الكامـل للغـزوة الصـهيونية

وما ولدته من واقع عربي جديد كان من أخطر نتائجه على الصعيد الوطني ،انحراف
القيادة المتنف ة لمنظمة التحرير الفلسطينية وقفزهـا عـن البرنـامج الـوطني وتعاطيهـا

مع المشروف األمريكي -الصهيوني ،مما يمهد لتصفية كاملـة للقضـية الفلسـطينية،

خاصـة وأننــا اليـوم نشــاهد حالـة استســالم رسـمية شــبه كاملـة ،ا بــات واضـحاً مــدم
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االستعداد لالعتـراف بهـ ا الكيـان لـيس علـى الصـعيد العربـي الرسـمي فقـط بـل وعلـى

الصعيد الرسمي الفلسطيني ك ل .173".

وأضاف الحكيم " إن كل ذلرك يضرعنا أمرام ظرروف ووقرائع جديردة تسرتلزم المناقسرة
العلمي ررة والج ررادة والهادف ررة الجريئ ررة والديمقراطي ررة إلس ررتراتيجيتنا وتكتيكن ررا ،وألي ررديولوجيتنا
وخطنا السياسي وألسراليل عملنرا ومفاهيمنرا التنظيميرة والعسركرية والماليرة والجماهيريرة،

بهدف تثبيت وترسيخ ما برهنرت الحيراة والتجربرة صرحته وسرالمته"

174

 ...لكـن السـؤال

هو :على ضوء كل المتغيرات النوعية العميقة التي حصلت في العالم ،وتأثيراتها علرى
قضيتنا الوطنية ،وعلى ضوء معرفتنا بمواطن قوتنرا وضرعفنا كجبهرة ،وباالسرتناد لقرراءة

علميررة للواقررع الملمررو

والمسررتقبلي علررى الصررعيد المحلرري والعربرري واإلقليمرري والرردولي،

هــل ال زال مشــروعنا الــوطني االســتراتيجي التــاريخي مشــروعاً عمليـاً يمتلـ مقومــات

االستمرار واالستقطاب والج ب الجماهيري؟ بالنسبة لي ،فان جوابي الحاسم المسـتند

لقناعة علمية عميقة ،هو أن تحريـر فلسـطين لـيس عمليـة ممكنـة تاريخيـاً فحسـب،
بل عملية حتمية رغم كل الظروف والتطورات المؤلمة التي نعيشها".175

وفي هذا الجانل " ،علينا االستفادة من تجربة عدونا ،فالحركة الصهيونية وضعت
نصل أعينها أهدافاً كانت تبدو إلى زمرن لري

ببعيرد مسرتحيلة التحقيرق ،لكنهرا تعاملرت

مر ررع الواقر ررع وتمكنر ررت مر ررن فر ررره العدير ررد مر ررن أطماعهر ررا وعلر ررى م ارحر ررل ...إن الحركر ررة
الصررهيونية الترري تمكنررت مررن تحقيررق أهررداف كبي ررة كانررت وال ازلررت تسررير عك ر

تيررار

التاريخ ،كان باألحرى أن نتمكن نحن أصحال الحق والقضية العادلة من تحقيق كامل
أهرردافنا سرررط التمسررك بتحقيررق هررذه األهررداف والتسرربث بهررا والسررعي إلررى تحقيقهررا مهمررا

طال الزمن".176
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أما على الصعيد األيديولوجي وتحديداً بالنسبة للوثيقة النظريرة  ،فقرد قرال الحكريم "

ل ررم تهت ررز قناع رراتي قي ررد أنمل ررة بص ررحة الم ررنهص -الم ررادي الج رردلي الت رراريخي ك رردليل لفه ررم

وتحليررل الواقررع .وتعمقررت قناعرراتي بطريقررة فهمنررا للماركسررية بأنهررا مرسررد للعمررل وليسررت
عقيدة جامدة.

"إن التحرردي الكبيررر الررذي يواجهنررا اليرروم علررى الصررعيد النظررري ،هررو إعررادة إنترراب

النظرية النابع من واقعنا وبيئتنا وتربتنا الوطنية ،وهذا يعني دراسة تاريخنا دراسة علمية
وتحليل الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي الفلسطيني والعربي ،باالستناد للمنهص

المر ررادي الجر رردلي والواقر ررع الملمر ررو

وق ر رراءة التناقضر ررات األساسر ررية والرئيسر ررية والثانوير ررة

ونستس ررعر الواق ررع والتك رروين الطبق رري وأهمي ررة النض ررال االقتص ررادي وقر رراءة العملي ررة الت رري

يظهررر مررن خاللهررا االضررطهاد القررومي والطبقرري ،الررذي ترررزح تحررت وطاترره الجمرراهير
الفلسطينية والعربية وبردون ذلرك ال يمكرن ترأمين التفراف الجمراهير حرول برنرامص اليسرار

الفلسطيني والعربي".177

وعلــــى صــــعيد البرنــــامج السياســــي أكــــد الحكــــيم علــــى " أن رؤيتنر ررا السياسر ررية

اإلسر ررتراتيجية والتكتيكير ررة ،تتوقر ررف علر ررى فهمنر ررا لحقيقر ررة إس ر ررائيل وحقيقر ررة الصر ررهيونية،
فالحق ررائق تف ررره نفس ررها ف رروق ك ررل س رريء ف رري نهاي ررة المط رراف ،إن مس رراهدتنا الواقعي ررة
المباسرة والملموسة منذ نهاية القرن التاسع عسر وحتى اليوم ،تظهر بسكل واضرو أننرا

أمام غزوة استعمارية تهدد كياننا الوطني والقومي".

مررن هنررا "يتحرردد جرروهر برنامجنررا السياسرري ورؤيتنررا وتصررليل وتعميررق هررذه الرؤيررة،

ألن الفهم الحقيقي لتاريخ الجبهة ومواقفنا ينطلق من هذه الرؤية بغره النظرر عرن أيرة
أخطاء تكتيكية وقعنا بها ...إن االبتعاد عن هذه الرؤية السياسية العلمية يضع الجبهة
في موقع يختلف كليا عما كانت عليه في ذهن مؤسسيها و الف السهداء الرذين ضرحوا

في سبيل برنامجها ومسروعها الوطني التاريخي".178
177
178
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وفـــــي هـــــ ا الجانـــــب أضـــــاف بقولـــــه " إن تأكير رردي علر ررى هر ررذا الخر ررط السياسر رري
االسررتراتجي ،ال يعنرري أن ال نتعامررل مررع التكتيررك السياسرري وبررالمواقف التكتيكيررة .والترري
يررتم تحديرردها علررى ضرروء جملررة مررن العوامررل :أهمهررا ميرزان القرروى علررى الصررعيد الرردولي
والعرب ر رري والفلس ر ررطيني ،والمر ر رزاب الجم ر رراهيري والعام ر ررل ال ر ررذاتي والتحالف ر ررات والظ ر ررروف

الموضوعية المحيطة وغيرها  ،حيرث أن التكتي ال يعني االنخراط بالعمليـة السياسـية
الجاريــة والقائمــة علــى أســاس مشــروف الحكــم اإلداري ال ـ اتي وال يعنــي دخــول أيــة

مسـاومات سياســية بغــض النظـر عــن طبيعــة وشـكل ومحتــوم هـ ه المســاومات  ،إن
الشــرعية الدوليــة ال تعطينــا كامــل حقوقنــا التاريخيــة والمشــروعة فــي كامــل األرض

الفلسطينية ولكن الشـرعية الدوليـة ،تعطينـا حـق تقريـر المصـير واقامـة الدولـة وحـق

العــودة والقــدس وازالــة المســتوطنات" .179واسررتطرد قررائالً " إن الجبهررة السررعبية علررى
ضرروء قراءتنررا لمسرريرة الثررورة الفلسررطينية بقيررادة البرجوازيررة المتنفررذة فرري م.ت.ف وتتبعهررا

لألخطرراء الجسرريمة الترري تعرضررت لهررا الثررورة خررالل هررذه المسرريرة ،والترري تسرركل عررامالً
أساسياً في تحليلنا وتسخيصنا للمأزق الذي تعيسه الساحة الفلسطينية اليوم ،قرد اتخرذت

الموقررف السياس رري ال ررذي يعب ررر ع ررن أعل ررى وتيرررة م ررن التع رراره م ررع القي ررادة المتنف ررذة ل
م.ت.ف فرري إطررار الوحرردة الوطنيررة ،وهررذه أصرربحت أحررد سررمات الجبهررة السررعبية ومررا
تمثله في الساحة الفلسطينية".180

ثــم أضــاف القائــد الراحــل جــورج حــبش قــائالً " إن قضرريتنا الوطنيررة ،تتعررره فرري

الظ ررروف الراهن ررة لمخ رراطر جدي ررة وحقيقي ررة م ررن خ ررالل العملي ررة السياس ررية االستس ررالمية
الجارية ،فاإلدارة األمريكية تقدم حال تصفويا للقضية الفلسطينية ،يقفز بصرورة واضرحة
عررن حررق تقريررر المصررير والدولررة والعررودة ويتحرردث بصررورة مبهمررة عررن حقرروق سياسررية

للفلسررطينيين غيررر واضررحة المعررالم واألبعرراد ،ويررأتي هررذا الحررل التصررفوي فرري مسلسررل
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متغيرات وموازين قوى مائلة بصورة ساحقة لصالو اإلمبريالية والكيان الصهيوني" ،181

وبناءاً على تحليله ه ا طـرح الحكـيم تسـاؤالً هامـاً بقولـه " علـى ضـوء كـل هـ ا  :مـا
هو موقفنا وكيف يمكـن مجابهـة هـ ا المخطـط؟ كيـف نواجـه هـ ه اللحظـة السياسـية

الخطيــرة التــي تهــدد بتصــفية القضــية الفلســطينية ،وتــدمير اإلنجــازات والمكتســبات
الوطنية الكبرم التي حققتها الثورة الفلسطينية المعاصرة؟.

كيـــف يمكـــن أن نفـــرض علـــى القيـــادة المتنفـــ ة فـــي م.ت.ف الخـــروج مـــن هـــ ا

المجرم الخطيـر والعـودة لاللتـزام ببرنـامج اإلجمـاف الـوطني؟ .وكيـف يمكـن أن نعمـل

لحشد إطار وطني فلسطيني مناقض لمشروف الحكم اإلداري ال اتي الـ ي يـراد فرضـه
علــــى شــــعبنا كســــقف للحــــل السياســــي اإلمبريــــالي الصــــهيوني المطــــروح للقضــــية

الفلسـطينية؟" .182أجـاب عليـه كمـا يلـي " إن مواجهتنـا للمخطـط المطـروح وتصـعيد
مقاومتـــه يلقـــى علـــى عاتقنـــا مســـؤولية أساســـية لتحشـــيد كافـــة القـــوم السياســـية

الفلسطينية المناهضة له ا المشروف بهدف الحفـاظ علـى م.ت.ف وحمايـة برنامجهـا
الوطني ،وحتى نستطيع ل  ،ال بد من إخراج قيادة المنظمـة مـن المجـرم السياسـي

األميركــي .ولكــي نفــرض علــى قيــادة المنظمــة الخــروج ،ال خيــار أمامنــا إال تجميــع

وحشـــد كافـــة الفصـــائل المناهضـــة لهـــ ا المجـــرم ...إ أن هـــ ا المخطـــط لـــيس قـــد ارً
محتومــاً ال منــاص منــه بــل إفشــاله واحباطــه إ ا عرفنــا كيــف نســتثمر ونســتنهض
طاقاتنا وطاقات شعبنا من خالل اسـتمرار التصـادم مـع العـدو وتعبئـة الجمـاهير ضـد

الخط السياسي المهادن".183

وفي هذا السياق ،أضاف القائد الراحل الحكيم قائالً " إن مواجهتنا وتصردينا للواقرع

السياسي المعقرد برات يتطلرل العمرل الجراد إلحيراء واسرتنهاه حركرة الجمراهير العربيرة
مررن خررالل إعررادة االعتبررار نظريراً وعمليراً لسررعارات الوحرردة العربيررة والديمقراطيررة والتقرردم
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االجتماعي والعمرل علرى إقامرة أوسرع جبهرة عربيرة ،مرن خرالل التيرار الروطني والقرومي
والماركسي .ومن خالل ذلرك ،أي مرن خرالل حركرة الجمراهير العربيرة ،يمكرن أن تنرؤمن
الحماية للخط الرافه والمناهه للمخطط اإلمبريالي الصهيوني الرجعي".184

أمـــا علـــى الصـــعيد التنظيمـــي  ،فقـــد أشـــار الحكـــيم فـــي مداخلتـــه أمـــام المـــؤتمر

الخامس إلى " أهمية وخصوصية البعد التنظيمي في عملنـا وكفاحنـا كحـزب ،فبـدون
تــوفر األداة التنظيميــة الصــلبة والنـواة الكفاحيــة والتــي تتــوفر فيهــا اشــتراطات عاليــة

المســتوم ،يصــبح الحــديث عــن المواجهــة والتصــدي ضــرباً مــن الكــالم غيــر المســتند
ألسس واقعية صلبة  .وحتى نخـرج مـن دائـرة تفسـير الواقـع الـ ي نعيشـه إلـى دائـرة
تغيير ه ا الواقع بصورة فعالة ،نصبح أمـام واجبـات وشـروط أساسـية وكبـرم ،أولهـا

مـا يتعلـق بنــا كحـزب ،وهــل نحـن مسـتعدون فعليـاً لالنقضـاض علــى الـ ات ومعالجــة
السلبيات بكل عزم ولكن بعلمية ،ومن خالل ممارسة عملية البناء بوتائر متصـاعدة

ولكــن ثابتــة وصــلبة لكــي نصــبح واثقــين بــان مشــروعنا الثــوري يخطــو بثبــات علــى

الطريق ال ي حلم به مؤسسو الجبهة وال ي شكل عنوانـاً السـتقطاب عشـرات ا الف
مــن األعضــاء والجمــاهير وشــكل عنوانــا استشــهد تحــت راياتــه قوافــل الشــهداء"

185

،

وفرري ه ررذا الجانررل أض رراف " إننـــا أمـــام فرصـــة راهنـــة حيـــث تحتـــدم التناقضـــات مـــع
البرجوازيــة المتهافتــة والمتالعبــة فــي البرنـــامج الــوطني ،كمــا يتنــامى فعــل وتـــأثير

االتجاه األصولي الديني ،له ا نصبح أمام استحقاقات البديل الثـوري فامـا نحـن وامـا
غيرنا ،فال مكان للف ار فـي الطبيعـة كمـا فـي الظـواهر االجتماعيـة" ،و إ ا مـا أقررنـا
بكل ما تقدم ،تتضح أمامنا معالم الطريق لتصـفية مرحلـة سـابقة ،بـالمعنى االيجـابي

للتصـفية ،وتحقيـق قفــزة نوعيـة لألمـام تعيــد التـوازن بـين طروحاتنــا وبرنامجنـا وبــين
واقعنا ومستوم وضوح ممارستنا".186
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كما شدد الحكيم فـي مداخلتـه االفتتاحيـة للمـؤتمر الـوطني الخـامس علـى أهميـة

العمل السري كخط أساسي صارم من خطـوط عملنـا فـي المرحلـة القادمـة ،قـائالً " ال

سرررك أننر ررا يجرررل أن نعمر ررل بكر ررل طاقاتنر ررا لالسرررتمرار فررري المحافظ ررة علر ررى المكتسر رربات
واالنجررازات الترري حققتهررا الظرراهرة العلنيررة للثررورة الفلسررطينية لكررن المحافظررة علررى هررذه
االنجازات والمكتسبات ال يجوز أن يتعراره مرع بنراء منظماتنرا الحزبيرة السررية ،حيرث

أصبو هذا الوضع من الموضوعات األساسية التي يجل أن نعمرل علرى تجسريدها فري

المرحلة القادمة  .لقد كنا نؤكد باستمرار في برامجنا ومهامنا على أهمية وضرورة بنراء
المنظمرات السررية ،ولكننرا علررى صرعيد الترجمررة العمليرة لررم نسرتطع تجسرريد ذلرك ،أعتقررد
أن هذا خطأ اسرتراتيجي وقعنرا بره  ،يتطلرل المعالجرة والمحاسربة الصرارمة فري المرحلرة

القادمررة  .إن حزبراً ال يسررتطيع الرردفاع عررن نفسرره ال يسررتحق أن يعرريا -علررى حررد قررول
لين ررين -وأرى أن رره ن األوان لبن رراء ذاتن ررا وحزبن ررا بطريق ررة جدي رردة نس ررتطيع م ررن خالله ررا
مواجهة كافة الظروف واالحتماالت المتوقعة".187

أما عن تناقضات الجبهة وكيف رآها القائـد الراحـل فـي تلـ المرحلـة ،فقـد أشـار

بوضـــوح إلـــى " أن تطـــور الجبهـــة الملمـــوس بكوادرهـــا وقياداتهـــا وأعضـــائها وتعقـــد
الظروف الموضوعية المحيطـة بنضـالنا ،تجعـل مـن الطبيعـي أن نكـون أمـام وجهـات
نظر متنوعة ومختلفة للتعاطي مع المهام الصعبة للغايـة التـي تواجهنـا فـي مسـيرتنا

النضــــالية" ،188وأض رراف " أن التن رروع واالخر رتالف الج رردل والتن رراقه ف رري ص ررفوفنا ه ررو
مظهررر قرروة ولرري

ضررعف ..ولكــن كيــف تعاطينــا كجبهــة  ،كمؤسســة وكــأفراد  ،مــع

التطــورات واألحــداث الكبــرم التــي حصــلت فــي العــالم؟ مــن واجبــي أن أشــير وبكــل
مسؤولية وطنيـة لجميـع الرفـاق ،أن الـبعض لـم يـتمكن مـن التوغـل والتفكيـر بعمـق

فيمــا يجــري وهـ ا خطــا كبيــر ،ألن معنــاه الجمــود وعــدم القــدرة علــى مواكبــة األحــداث
والبعض ا خر يتصرف وكأنه لم يعد لدينا أية ثوابت ،وليس ه ا فقـط ،بـل بـدأ يعبـر
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عن لـ بطريقـة ليبراليـة ،وهـ ا أيضـا يقـود إلـى الفوضـى "

189

 ،وأضراف موضرحاً "

إنني أدر جيدا أن هنا تناقضات سياسية تكتيكية في صـفوفنا كجبهـة سـواء علـى

صعيد الهيئات القيادية أو على صعيد الكـادر ،وهـ ه التناقضـات السياسـية التكتيكيـة
تشمل موضوعات عديدة ،أهمها وتيرة الموقف السياسي ال ي نتعاطى بـه مـع قيـادة

م.ت.ف وبالتكتي األسـلم فـي التعامـل مـع مؤسسـات المنظمـة ومـدم فعلنـا وتأثيرنـا
فــي الحركــة السياســية  ،وموضــوف التحالفــات مــع الفصــائل المتواجــدة خــارج إطــار

م.ت.ف ...إلخ من موضوعات سياسرية تكتيكيرة مختلفرة .مرن نراحيتي وبكرل مسرئولية
أقول إننري ال أخسرى مثرل هرذه التعارضرات السياسرية التكتيكيرة ،لكرن مرا يهمنري التأكيرد

علير رره بهر ررذا الصر رردد نقطتر ررين أساسر رريتين  :األولـــــى  :أهمير ررة وضر رررورة ربر ررط التكتير ررك
باإلسر ررتراتيجية ،لكر ررن علينر ررا أن نتفر ررق أن أي تكتير ررك قر ررد نمارسر رره يجر ررل أن ال ينتهر ررك

اإلستراتيجية ويضرل خط الجبهة ومنطلقاتها األساسية  .الثانية  :هيبرة الحرزل ولغتره
الموحرردة أمررام الجمرراهير ،أي بعررد أن يأخررذ حوارنررا الررداخلي الررديمقراطي مررداه يجررل أن

نلتزم جميعاً بترجمة التكتيك المقر من الحزل وهيئاته المركزية ".190

ثــم تحــدث القائــد الراحــل عــن التجديــد وضــرورته فــي حيــاة الحــزب ،راســماً ب ـ ل

مالمح المستقبل بقوله " إن فهمي للتجديد ال يقوم علـى أسـاس أنـه موضـة البـد أن

نمارسها وال يقوم على أساس شكلي أو ردة فعـل علـى أحـداث جـرت فـي هـ ا العـالم.

إن التجديـــد ضـــرورة موضـــوعية وعمليـــة دائمـــة ومتواصـــلة يفرضـــها منطـــق الحيـــاة
والتطور .والتجديد ليس كلمة تقال ،بل هي مضامين وتغيير ج ري ألسـلوب وعـادات
وطرائـــق عمـــل أصـــبحت باليـــة تحتـــاج للتغييـــر ،ألننـــا ال نســـتطيع مواجهـــة المرحلـــة
الجديدة بنفس األساليب واألدوات والطرق القديمة .إن التجديد منهج حياة وممارسـة
شاملة تطال كافة جوانـب العمـل بهـدف التطـوير والتقـدم الـدائم لألمـام ،والتجديـد فـي

الهيئات القيادية التي يجب أن يتم ضخها باستمرار بالدماء واألفكار الجديدة  ...إننا
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أمام واقع جديد ووضع جديد وبداية معـالم مرحلـة جديـدة ،تتطلـب اسـتراتيجية جديـدة

علـــى ضـــوء المتغيـــرات الكبـــرم فـــي العـــالم مـــن ناحيـــة ،وعلـــى ضـــوء تجربـــة الثـــورة
الفلسطينية وما أفرزته المرحلة السابقة مـن دروس ،وهنـا أرم أهميـة تسـجيل بعـض

النقاط واالستخالصات األساسية التالية:191
-8

التطررورات السياسررية النوعيررة الترري حرردثت علررى الصررعيد العررالمي والعربرري
الفلسطيني واإلسرائيلي ،والتي أدت إلى وضع يهدد فعال بتصفية القضرية

الفلسر ررطينية ،تفر ررره علين ر ررا أن نقر ررف أم ر ررام هر ررذا الوض ر ررع الجدير ررد ورس ر ررم
االس ر ررتراتيجية والتكتي ر ررك السر ر ررليمين عل ر ررى الصر ر ررعد السياس ر ررية والتنظيميرر ررة
-2

والعسكرية والمالية واأليديولوجية وهذه المهمة مطروحة أمام مؤتمركم.

إننررا علررى ضرروء انخرراط القيررادة المتنفررذة فرري م.ت.ف فرري مجرررى التسرروية
األميركيرة الصررهيونية ،وعلررى ضرروء انهيررار النظررام العربرري الرسررمي وسرريره

ف رري طري ررق تطبي ررع عالق ررات م ررع الع رردو الص ررهيوني ،نص رربو أم ررام مرحل ررة
ط
جديرردة ،تطرررح أمامنررا بقرروة وجديررة مسررألة البررديل الررديمقراطي الررذي تي ْسر ِرق ْ
مسررروع التصررفية ويسررير بررالثورة و م.ت.ف نحررو تحقيررق وانجرراز البرنررامص

الوطني.
-3

ضرورة الربط بين النضرال الروطني والقرومي واعتبرار ذلرك قضرية أساسرية

وخ ر ررط سياس ر رري أساس ر رري للمرحل ر ررة القادم ر ررة .ألن التركي ر ررز عل ر ررى الس ر ررعل
الفلسررطيني ال يجرروز أن يعنرري إغفررال البعررد القررومي ،وبررذات الوقررت فررإن

التأكيررد علررى أهميررة العامررل القررومي ال يعنرري التقليررل مررن أساسررية العامررل

الوطني.

إن تسجيلنا لهذا الخط وتبنينا له ،ال يعني أن الجبهة ستنول عن

الجماهير العربية في تحقيق أهدافها الوطنية والقومية.
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إن فهمنررا الجديررد لهررذا الخررط يقرروم علررى أسررا

ضرررورة التنسرريق

والتفاعل المسرتمر مرع كافرة القروى السياسرية والتقدميرة والقوميرة العربيرة

المؤمنة بتحرير فلسطين والوحدة العربية.
-4

أن االسرتناد إلرى أسررلول الكفراح المسرلو ال يجررل أن يعنري إهمرال أسرراليل
النضررال األخرررى  ،ألن التركيررز علررى أسررلول الكفرراح المسررلو كرران علررى

حسال األخرى وتحديداً النضال االقتصادي.

-5

أن القر ر اررات الس رررعية الدولي ررة تس رركل أكب ررر س ررند وأفض ررل تكتي ررك يمك ررن أن

-6

يج ررل أن نخ رروه معركتن ررا ض ررد المس ررروع األمريك رري الص ررهيوني وال ررنهص

-7

نستند له في مواجهة مرحلة االنهيار الصعبة.
االستسالمي على أسرا

إمكانيرة النجراح فري إحباطره ولري

علرى أسرا

أن التصفية قادمة ال محالة وقدر ال يرد.

التأكيد على األهمية الخاصرة للبعرد التنظيمري لعملنرا فري المرحلرة القادمرة،
ألنه بدون تصليل البنية التنظيمية والتخلغ من أمراه الظاهرة العلنيرة

والبيروقراطي ر ررة والجم ر ررع الخ ر ررالق ب ر ررين العم ر ررل الس ر ررري والعلن ر رري وتعمي ر ررق
الديمقراطية والتجديد لن نستطيع إنجاز برامجنا ومهامنا.

-1

التأكيرد علررى أهميررة الجبهررة الثقافيررة ،فقرد نخسررر الجبهررة العسرركرية والجبهررة
السياسية ،ولكن ال يجوز أن نخسر الجبهة الثقافية.

وفي ختام مداخلته االفتتاحية في مؤتمرنا الوطني الخامس  ،قال القائد الراحل

مخاطباً رفاقه " إن القيمـة الحقيقيـة لهـ ا المـؤتمر أن يحـدث ثـورة فـي أوضـاعنا ،أن
يــردم الهــوة مــا بــين خطابنــا السياســي وواقعنــا وممارســتنا ،وه ـ ا غيــر ممكــن إال إ ا

اســتطعنا النهــوض بواقعنــا نهوضــاً شــامالً وهــ ا هــو التحــدي الــ ي يواجهنــا ،فهــل
سنكون بمستوم ه ا التحدي؟ نتائج مؤتمركم ستعطى الجواب".192

192
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وفــي ضــوء مــداوالت ومناقشــات المــؤتمر  ،أصــدرت الجبهــة التقريــر العــام
للمـــؤتمر فـــي آب  2771الـــ ي تضـــمن أربعـــة عنـــاوين رئيســـية  -8 :التقري ررر

السياس ر رري -2 .الوثيق ر ررة النظري ر ررة -3 .التقري ر ررر التنظيم ر رري -4 .ملخ ر ررغ التقري ر ررر
العسكري.

التقرير السياسي :

تناول هرذا التقريـر بالتفصريل مقردمات االنتفاضرة السرعبية األولرى ( )8617وتقيريم

الجبهة ورؤيتهرا لالنتفاضرة مرن حيرث محراوالت التصرفية وعوامرل التصرعيد واالسرتمرار،
ارتباط راً بأوضرراع م.ت.ف

193

 ،كمررا تنرراول التقريررر عالقررة الجبهررة برراليمين الفلسررطيني

والقرروى الديمقراطيررة الفلسررطينية والعالقررة مررع القرروى اإلسررالمية  ،والموقررف مررن التسرروية

التصررفوية .وفرري القسررم العربرري تحرردث التقريررر عررن " اضررمحالل الف روارق بررين األنظمررة
الوطنيررة والرجعيررة  ،وانتع رراا الحركررة اإلسررالمية األص ررولية  ،وانكسرراف أزمررة التح رررر
الرروطني العربيررة " ودعررا إلررى "تأسرري

حركررة وطنيررة ديمقراطيررة عربيررة جديرردة" ،194كمررا

حدد مهام الجبهة ونضالها في الساحات  ،الفلسطينية والعربية والدولية .

وف رري ه ررذا الس ررياق أس ررار التقري ررر السياس رري ال ررذي ق رردم تحل رريالً ض ررافياً لالنتفاض ررة

األولرى أواخررر عررام  8617مسرري اًر إلرى "مررا تعررره لرره السرعل العربرري الفلسررطيني خررالل
سررنوات االحررتالل الصررهيوني القصررى أن رواع القمررع والقهررر والظلررم والتسررويه االقتصررادي

واالجتماعي والثقافي  ،وكان طبيعياً فري مواجهرة ذلرك أن يبلرغ الغليران السرعبي درجاتره

القصوى بانفجار االنتفاضة الساملة التري سرقت طريقراً جديرداً للخرالغ الروطني وصروالً
ألهداف سعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة".195
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وأضرراف التقريررر أنرره "لررم يكررن ممكننررا لهررذه االنتفاضررة ان تنفجررر بتلررك السررمولية
واالستم اررية دون توفر جملة عوامل موضوعية وذاتية مهدت لها وفجرتهرا فري مواجهرة

االحتالل وكانت وراء استمرارها".196

وفرري هررذا الجانررل تنرراول التقريررر بالسرررح المفصررل طبيعررة العامررل الموضرروعي

المرتبط بنضص الظروف الموضوعية المحيطة بحياة الجماهير الفلسطينية وتفاعلها مرع

العام ررل ال ررذاتي ال ررذي ك رران  -حس ررل التقري ررر – العام ررل الحاس ررم ف رري اس ررتمرار العملي ررة
الثورير ررة ،فالوقر ررائع الملموسر ررة نر ررذاك تسر ررير إلر ررى " أن الفصر ررائل الوطنير ررة والديمقراطير ررة

الفلسررطينية كانررت قررد قطعررت سرروطاً كبير اًر فرري تنظرريم صررفوفها واالرتقرراء بمسررتوى وعيهررا
وادائه ررا وتعبئرررة الجمر رراهير الفلس ررطينية وتأطيرهرررا فررري المنظم ررات النقابيرررة والجماهيريرررة

وقيادتها وممارسة النضال معها بأسكاله المختلفة".197

ثم تناول التقرير السياسري السربل المباسرر النردالع االنتفاضرة النراجم عرن "إقردام

ساحنة إسرائيلية على صردم متعمرد لسريارة تحمرل عمرال فلسرطينيين عائردين مرن عملهرم

إلى مخيم جباليا مما أدى إلى استسهاد أربعة عمال على الفور  ،وقرد كران لهرذا العمرل
الوحسي أثره الكبير فري نفرو

الجمراهير الفلسرطينية  ،وسركل عرود الثقرال الرذي أسرعل

االنتفاضة مسراء يروم  8617/82/1أثنراء تسرييع السرهداء األربعرة فري تظراهرات عارمرة
وغاضبة معلنة بدء عهد جديد مع االحتالل ".198

واذا كران هرذا العمرل الغرادر هرو السربل المباسرر لبردء االنتفاضرة  ،فرإن هنرراك –

كمررا يضرريف التقريررر  -جملررة مررن التطررورات السياسررية وغيررر السياسررية لعبررت دو اًر فرري
إطالق س اررة االنتفاضة ،حددها التقرير بالنقاط
أوالً  :انعق رراد المجلر ر

199

التالية:

ال رروطني الفلس ررطيني التوحي رردي ف رري العاص ررمة الجزائري ررة وم ررا

تمخه عنه من نتائص إيجابيرة فري المجرالين السياسري والتنظيمري .فقرد أسرفر
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عن إعادة الوحدة الوطنيرة لصرفوف "م.ت.ف" وأسرقط اتفراق عمران المسرؤوم،
ممررا انعك ر

علررى وتي ررة التنسرريق بررين القرروى والفصررائل الوطنيررة الفلسررطينية

وأطرهررا النقابيررة والجماهيريررة مررن ناحيررة ورفررع معنويررات وعررزم الجمرراهير مررن

ناحية أخرى.

ثانياً  :النتائص التي أسفرت عنها قمرة " الوفراق واالتفراق" فري عمران بمرا انطروت عليره
من انكساف لمدى عمق األزمة التي يعاني منهرا النظرام العربري السرائر نحرو

االنهي ر ررار واإلف ر ررال

الت ر ررام .حي ر ررث تول ر رردت مخ ر رراوف حقيق ر ررة ل ر رردى الجم ر رراهير

الفلس ررطينية م ررن نت ررائص القم ررة لخل ررو بيانه ررا السياس رري الخت ررامي م ررن أي إس ررارة

صريحة إلى حق السعل الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولرة
المستقلة.

ثالثـــاً  :ت ازي ررد الس ررعور ل رردى جماهيرن ررا ف رري ال رروطن المحت ررل بعج ررز الث ررورة ع ررن ترجم ررة
برامجه ررا الداعي ررة إل ررى اعتب ررار ال ررداخل الركير رزة األساس ررية للث ررورة ،إض ررافة إل ررى
سعورها بمدى خطورة اإلسكاالت التي تواجهها الثورة ،كما أن البروفات التري

خاضررتها الجمرراهير فرري مواجهررة االحررتالل راكمررت لررديها الخب ررات والتجررارل،
وعمقت لديها الثقة بقدراتها على المواجهة الساملة.

رابعاً  :احتفاالت حزبنا بالذكرى العسرين لانطالقة حيرث كانرت منظماتنرا الحزبيرة قرد
بذلت جهوداً استثنائية في التحضير لهذه المناسبة عبر سلسلة مرن الفعاليرات
الجماهيري ررة والنض ررالية س رراهمت ف رري تهيئ ررة األجر رواء الجماهيري ررة ف رري التح رررك

الالحق.

خامساً  :كما سكلت العمليرات البطوليرة العسركرية التري خاضرها المقراومون الوطنيرون

اللبنانيون والفلسطينيون عامالً مهماً في رفع همم وعزائم السبال الفلسرطيني

في الداخل لما مثلته تلك العمليات من صور التضرحية والفرداء .وعلرى سربيل
المثال فقد أدت عملية الطائرة السراعية البطولية التي نفذها السهيد خالد أكر

831

أحرد مقرراتلي الجبهررة السررعبية "القيررادة العامررة" ،إلررى تررأجيص الحمررا

فرري نفررو

السبال الفلسطيني وتمثلهم لصور البطولة والفداء.

سادســـاً  :الصررمود األسررطوري الفلسررطيني بوجرره الحصررارات وأعمررال القتررل والترردمير
لمخيمات سعبنا الفلسطيني في لبنان.

لجملررة هررذه األسرربال والعوامررل الموضرروعية والذاتيررة والمباس ررة –حسررل التقريررر

السياسري" -انفجرر بركران الغضرل الفلسرطيني فري األره المحتلرة صربيحة التاسرع مرن

كررانون أول  8617فرري أعنررف وأسررد المواجهررات مررع االحررتالل اإلسررائيلي ،مدسررناً بررذلك
مرحلررة نضررالية نوعيررة جديرردة فرري مسررار النضررال الرروطني الفلسررطيني نرراقالً وبخط روات
كبي ررة إلررى األمررام سررعار الدولررة الفلسررطينية المسررتقلة مررن إمكانيررة تاريخيررة إلررى إمكانيررة

واقعي ررة .ولق ررد ك رران لحزبن ررا ف رري ال رروطن المحت ررل دو اًر ريادير راً ف رري ص ررنع ه ررذه الملحم ررة،
وص ر ر ررياغة ص ر ر رريرورتها سياس ر ر ررياً وكفاحير ر ر راً وتنظيمير ر ر راً ،وعل ر ر ررى نح ر ر ررو ي ر ر رردعو للفخ ر ر ررر و

االعتزاز".200

أما عن نظرة الجبهة السعبية لالنتفاضة ،فقد أوضو التقرير أنه " لم يكد يمضي

وقت طويل على اندالع االنتفاضة وتواصلها بزخم وعنفوان ثوريين ،حتى بدأت تتبلرور
على أره الواقع وفي الواقع وفي الممارسة السياسرية العمليرة علرى السراحة الفلسرطينية

نظرتان

201

مختلفتان ازاءها:

األولى  :يمثلها اليمرين الفلسرطيني وبعره القروى الديمقراطيرة ،وتررى فري االنتفاضرة
الفرصة المواتية التي يتوجل استثمارها سياسياً وبأسرع وقت ممكن قبل انطفاء

جذوتها ،وينطلق أصرحال هرذه النظررة فري ترداعياتها المختلفرة مرن عردم الرهران
عل ررى اس ررتمرار االنتفاض ررة وتواص ررلها وع رردم الثق ررة بق رردرات الجم رراهير وطاقاته ررا

الكافية عالية المستوى.

200
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الثانية  :هي نظرة الجبهة السعبية لتحرير فلسطين التي ترى فري االنتفاضرة مرحلرة
نوعيررة جديرردة مررن م ارحررل النضررال الفلسررطيني جعلررت مررن هرردف الدولررة امكانيررة
واقعيرررة  ،وهر رري مرررن العمر ررق واألهمي ررة بحير ررث يس ررتوجل األمر ررر تررروفير عوامر ررل
اس ررتمرارها وتج ررذيرها وتص ررعيدها لبل رروو م ارح ررل نض ررالية أعل ررى ،ت رروفر ممكن ررات
إحداث تعديل فري ميرزان القروى يسرمو برحيرل االحرتالل وتسرليمه بحقروق سرعبنا

الوطنية المسروعة وفي مقدمتها حقه في العرودة وتقريرر المصرير واقامرة الدولرة
المستقلة على ترابه الوطني.

كمررا أسررار التقريررر السياسرري للمررؤتمر الخررام

إلررى األسرربال الترري جعلررت الجبهررة

تعتقررد أن االنتفاضررة تسرركل مرحلررة نوعيررة جديرردة فرري النضررال الرروطني الفلسررطيني وقررد

حددها التقرير السياسي في ثالثة أسبال هي :202

 -8انتق ررال مرك ررز ثق ررل الث ررورة الفلس ررطينية إل ررى ال ررداخل وألول مر ررة ف رري الت رراريخ
الصراع مع العدو الصهيوني.

 -2الس ر ررمة الثاني ر ررة ه ر رري تعزي ر ررز الصر ر رراع الفلس ر ررطيني  -الص ر ررهيوني بص ر ررفته
المحوري ررة واألساس ررية ف رري إط ررار الصر رراع العرب رري الص ررهيوني وبص ررورة ل ررم
يسبق لها مثيل منذ نكبة العام .8641

 -3أمر ررا السر رربل الثالر ررث واألخير ررر فيتمثر ررل فر رري  :اتخر رراذ الص ر رراع ضر ررد العر رردو

الصهيوني طابعاً سعبياً ممي اًز ومنظماً وسمولياً ألول مرة منذ أربعرة عقرود.
حير ررث تمير ررزت االنتفاضر ررة بالمسر رراركة السر رراملة لجمير ررع الطبقر ررات والفئر ررات

والسرر ررائو االجتماعي ر ررة ف ر رري النض ر ررال المس ر ررتمر ،وس ر ررملت جمي ر ررع األم ر رراكن
والمناطق من مدن وقرى ومخيمات.
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وف رري الفص ررل الث رراني تن رراول التقري ررر موض رروعة الدول ررة الفلس ررطينية م ررن اإلمكاني ررة
التاريخيررة إلررى اإلمكانيررة الواقعيررة ،حيررث أسررار إلررى أن االنتفاضررة نقلررت سررعار الدولررة
المستقلة من حيز اإلمكانية التاريخية إلى حيز اإلمكانية الواقعية خطوات لألمام.203

وفي هذا السياق أسار التقريرر -فري الفصرل الثالرث -إلرى أن االنتفاضرة تؤكرد مرن

جديررد حقيقررة وطبيعررة العرردو الصررهيوني مررن جهررة ،ومررن جهررة أخرررى تمهررد لنمررو ظرراهرة
القوة الديمقراطية اليهودية.204

كمرا أكررد التقريررر -فري الفصررل ال اربررع -علررى أن االنتفاضرة تتبرررز األهميررة الخاصررة

إلج ررادة التكتي ررك السياس رري ،مس رري اًر إلر رى أن "الفك ررر السياس رري الفلس ررطيني ع رررف خ ررالل
العقدين الماضيين الكثير من الخالفات والتباينات حرول مفهروم التكتيرك السياسري :دوره

ووظيفترره وارتباطرره بالهرردفين المرحلرري واالسررتراتيجي .ونتيجررة لررذلك تعرضررت "م.ت.ف"
لخطررر االنقسررام غيررر م ررة ،بسرربل الخالفررات علررى التكتيررك السياسرري .وهررذه اإلسرركالية
ال ازلررت قائمررة وتلقررى بظاللهررا بررين وقررت و خررر علررى الوحرردة الوطنيررة ،مررن حيررث فتحررت

االنتفاضررة البررال واسررعاً لنسرراط سياسرري ودبلوماسرري متعرردد األوجرره و األسرركال ،األمررر

ال ر ررذي أظه ر ررر المزي ر ررد م ر ررن التباين ر ررات واالجته ر ررادات السياس ر ررية ف ر رري ص ر ررفوف "م.ت.ف"

وفصائلها األساسية".205

وفرري إطررار التمسررك بالثوابررت واألهررداف الوطنيررة –يضررف التقريررر" -فررإن الجبهررة

السعبية تدرك أهمية تكثيف الحضور السياسي الفلسطيني ،وتنسيط التحرك السياسي و

الديبلوماسي الستثمار الكفاح الضاري الذي تخوضه االنتفاضة سياسياً .كما أنها تتفرق
على ضرورة إبداء كل أسكال المرونة السياسية الهادفة إلى محاصررة العردو الصرهيوني
وعزله وتحقيق أوسع تأييد ممكن لالنتفاضة علرى المسرتوى الردولي  ،كمرا أن ديناميكيرة

الواقررع والحرردث تفررره اسررتخدام المرونررة السياسررية كسررالح تكتيكرري يترريو لنررا ممارسررة
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الحركرررة السياسرررية بررردون تقرررديم التنرررازالت الض ررارة .األمر ررر الر ررذي يتطلر ررل دوم ر راً تحدير ررد

الفواصل بين المرونة السياسية الهادفة وبين التنازالت المضرة ".206

من هنا كما يستنتج التقرير" ينشأ االختالف والتعارض بين النظـرة التـي تتبناهـا

الجبهة حيال التكتي السياسي وبين ممارسة اليمين الفلسـطيني للتكتيـ الهـابط فـي

خضم مسيرة االنتفاضة ،فتحت مظلـة " االعتـدال" و"المرونـة" و "الواقعيـة السياسـية"

أقدم اليمين الفلسطيني على سلسلة من التنازالت المجانية متجاو ازً قـ اررات المجـالس

الوطني الفلسطيني".207

وفري الفصرل الثالرث بعنروان " االنتفاضرة برين محرراوالت التصرفية وعوامرل التصررعيد
واالستمرار" يستعره التقرير أهم المخاطر التي تهدد مسيرة االنتفاضة وأهدافها" ،كمرا

يلي:

أوالً  :خطر القمع العسكري من قبل العدو الصهيوني.208

ثانياً " :خطر اإلجهاه السياسي :على أثرر إخفراق محراوالت االحرتالل الصرهيوني

تصفية االنتفاضة ،ووقف تأثيراتهرا إسررائيلياً وعربيراً ودوليراً فقرد أدركرت اإلدارة

األمريكية خطورة انعكاسات وترأثيرات االنتفاضرة علرى الكيران الصرهيوني مرن

جه ررة ،وعل ررى المنطق ررة العربي ررة الحبل ررى ب ررالمتغيرات م ررن جه ررة ثاني ررة ،وعل ررى
المصررالو االمبرياليررة فرري المنطقررة العربيررة مررن جهررة ثالثررة فيمررا لررو تواصررلت

االنتفاضررة لفتر ررة طويل ررة ،أو نجح ررت ف رري تحقيررق أه رردافها وعلي رره فق ررد اتجه ررت

مبك ر اًر لبررذل الجه ررود المكثفررة والمحمومررة لالتف رراف علررى االنتفاضررة سياس ررياً،
واغراقهررا فرري وهررم الحلررول والمبررادرات .أمررا بعرره األنظمررة العربيررة فقررد لعبررت

دو اًر مسررتت اًر أحيان راً وواضررحاً أحيان راً أخرررى ،عبررر إطررالق الرردعوات المسرربوهة
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تررارة ،وبالضررغوط علررى "م.ت.ف" تررارة أخرررى السررتدراجها إلررى مواقررع تنازليررة

استجابة للسروط األميركية".209

ثالثـاً " :خطررر إجهرراه االنتفاضررة مررن داخلهررا :إن هررذا الخطررر يصرربو وارداً نتيجررة
األخطرراء الذاتيررة والممارسررات السررلبية الترري يمكررن أن تررؤدي فرري حررال تفاقمهررا

إلى ضعف العامل الذاتي وضمور االنتفاضة وتفتتها".210

وف رري ه ررذا الص رردد –كم ررا يض ررف التقري ررر" -تتحم ررل الفص ررائل والق رروى الفلس ررطينية

المختلفة مسرؤوليات جسراماً فري منرع تفسري وتفراقم الظرواهر السرلبية وطغيانهرا فري أترون
االنتفاضة وتتجلى هذه األخطار األسكال متعددة أهمها:

" -8المواقررف اليمينيررة االنتهازيررة المسررتجيبة للضررغوط االمبرياليررة والرجعيررة العربيررة
والت رري تتمث ررل ف رري التج رراول م ررع المس رراريع الس رراعية إل ررى اس ررتدراب المزي ررد م ررن

التنازالت السياسية المجانية".211

" -2بروز األمراه الفئوية وطغيران التعارضرات الثانويرة علرى الرئيسرية فري إطرار
الفصائل والمنظمات الجماهيرية واللجان السعبية".212

" -3الضررغوط االقتصررادية الترري يمارسررها االحررتالل ،س رواء أخررذت سرركل الحصررار
واإلغالق ومنع التجول ،أو تدمير البنية االقتصادية الوطنية".213

" -4بداية انتقال األمراه والعديد من الظواهر والمظاهر الخاطئة في حياة وعمل
أجه رزة "م.ت.ف" ومؤسسرراتها وهيئاتهررا المختلفررة إلررى الررداخل ،بمررا تحملرره مررن
انعكاسات ضارة وخطيرة على الجماهير الفلسطينية واالنتفاضة الباسلة".214
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" -5تن ررامي مظ رراهر االحتر ررال واالقتت ررال ال ررداخلي بم ررا يخلق رره م ررن تص رردعات ف رري
جدران الوحدة الوطنية والتماسك الجماهيري ،وتستيت الجهود والطاقات ،وفرتو

الثغر ر ررات أم ر ررام مخطط ر ررات االح ر ررتالل الرامي ر ررة إل ر ررى اختر ر رراق االنتفاض ر ررة م ر ررن

داخلها".215

أمرا بالنسرربة لموقررف "م.ت.ف" :العالقررة والرردور والمهررام المحررددة حيررال االنتفاضررة،
فقد أسار التقرير –في الفصل الرابع -إلى "أن هناك سياسات محددة تحكمت في نظرة

القيادة المسيطرة لر "م.ت.ف" لالنتفاضة يمكن إجمالها بالتالي":216

أوالً  :االعتقاد بأن االنتفاضة يمكن أن تتوقف في أي لحظة.

ثانيــاً :االعتقرراد ال رواهم بررأن االنتفاضررة قررد أنضررجت الظررروف المالئمررة لتحقيررق سررعار
الحرية واالستقالل وأن الدولة أصبحت على مرمى حجر.

ثالثاً  :المبالغة في تقدير حجم تأثيرات االنتفاضة على السارع اإلسرائيلي.

رابعاً  :إعطاء األولوية للنساط الديبلوماسي والتحررك السياسري بوصرفه الحلقرة المركزيرة
في جهود "م.ت.ف".

خامســـاً :المبالغ ررة ف رري وزن الحلق ررة الدولي ررة ف رري الوص ررول إل ررى ه رردف الدول ررة المس ررتقلة
واعتبارها أحياناً الحلقة األساسية.

سادســـاً :الره رران عل ررى إمكاني ررة إح ررداث تغيي ررر ج رردي ف رري الموق ررف األمريك رري والمبالغ ررة
بمستوى تأثير موقف اإلدارة األمريكيرة علرى الكيران الصرهيوني ممرا جعرل القيرادة

اليمينية تقدم العديد من التنازالت المجانية.
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وفي ضوء ل قدم التقرير تفسي ارً النحدار القيادة اليمينية في م.ت.ف إلى ه ا

االتجاه ،مشي ارً إلى عدد من العوامل:217

 -2طبيعـــة البنيـــة الطبقـــة للشـــرائح البرجوازيـــة الفلســـطينية المتحكمـــة بمقاليـــد
األمور بـ"م.ت.ف" ورؤيتها الخاطئة لمسار التطورات ،وميلها الطبيعـي نحـو
المهادنــــة والمســــاومة غيــــر المشــــروعة وفهمهــــا الخــــاطئ لطبيعــــة العــــدو

الصهيوني وسماته ووظائفه.

المروج لسياسة التنازالت.
 -1الوضع الرسمي العربي المستجيب و ّ
 -3تفكك وانهيار االتحاد السوفياتي والبلدان االستراكية.
 -4موقررف بلرردان السرروق األوروبيررة المسررتركة المؤيررد لمررا يسررمى بسياسررة االعترردال
الفلسطيني والوعود التي تطلقها لر م.ت.ف.

 -5الح روار الفلس ررطيني األمريك رري ،وموجب ررات الحف رراظ علي رره ،العتق رراد م.ت.ف أن
هنر رراك إمكانير ررة إلحر ررداث تغير ررر جر ررذري فر رري الموقر ررف األمريكر رري مر ررن القضر ررية

الفلسطينية .
نف

تلك هي العوامل التي دفعت وتدفع باتجاه تقديم التنازالت السياسية  ،والتي هي فري
الوقرت –كمرا يقرول التقريرر بحرق -أسربال حقيقرة وراء تقصرير م.ت.ف فري الوفراء

بدورها تجاه االنتفاضة .

أما عن سياسة الجبهرة السرعبية لمواجهرة هرذا الواقرع ،فقرد أكرد التقريرر " أن الجبهرة

الس ررعبية لتحري ررر فلس ررطين انطلق ررت ف رري رس ررم سياس ررتها ف رري مواجه ررة مختل ررف التط ررورات
والمواقف من فهم علمي جدلي لمجمل الظروف الصعبة و المعقدة والمحيطة بالنضرال

ال رروطني الفلس ررطيني ،وم ررن رؤير ررة سياس ررية دقيق ررة تس ررتجيل لمتطلب ررات ص رريانة الوحررردة
الوطنية والحفاظ على االنتفاضة وتوفير عوامل إدامتها وتصعيدها".218
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ويمكن إيجاز أهم محاور سياسة الجبهة الشعبية –اثناء االنتفاضة األولى -بالنقـاط

التالية:219

 -8العم ررل عل ررى ترجم ررة س ررعار الجبه ررة الس ررعبية ،االنتفاض ررة مح ررور عملن ررا ،عب ررر
وضع كل اإلمكانات في خدمة هذه المهمة.

 -2اعتب ررار الوح رردة الوطني ررة الفلس ررطينية و "م.ت.ف" الحلق ررة المركزي ررة ف رري عم ررل
الجبهررة لرردعم االنتفاضررة وترروفير مسررتلزمات تجررذيرها وتصررعيدها لبلرروو أهرردافها

في الحرية واالستقالل واقامة الدولة المستقلة.

 -3النضال الجاد ضد تذبذل البرجوازية الفلسطينية وميوعتها السياسرية وتنازالتهرا
المجاني ررة وخاص ررة ف رري الموض رروعات األساس ررية  ،والتص رردي لط ارئ ررق وأس رراليل

عمله ررا التنظيمي ررة الفئوي ررة والفردي ررة البعي رردة ع ررن الر رروح الجماعي ررة والجبهوي ررة ،
وض ررد الفس رراد االداري والم ررالي  ،م ررن أج ررل اإلص ررالح ال ررديمقراطي والتنظيم رري

والمسلكي في مؤسسات م.ت.ف .

 -4النضال المستمر لمنع وقوع البرجوازية الفلسطينية فريسرة الضرغوط االمبرياليرة
والرجعية.

 -5العمررل علررى إقنرراع القيررادة الفلسررطينية للقيررام بعمليررة مراجعررة نقديررة لسياسررات
المنظمة ومواقفها في السنوات الماضية.

وبم روازاة هررذه السياسررة وضررعت الجبهررة السررعبية لنفسررها وللثررورة الفلسررطينية مهررام

أساسية سعت وتسعى بكل طاقاتها لتحقيقها ويمكن إجمال تلك المهام با تي:220

أوالً :تحديد الموقف السياسي بوضوح ودقرة وبمرا ال يتعراره مرع مقرررات المجرال

الوطنية الفلسطينية وبرنامص حق العودة وتقرير المصير واقامة دولة مستقلة.

ثانياً :إجراء اإلصالح التنظيمري الرديمقراطي الواسرع فري هيئرات م.ت.ف مؤسسراتها
وأجهزتهررا ،والثررورة علررى ط ارئررق وأسرراليل عملهررا كمررا ترررى الجبهررة السررعبية أن
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عملية اإلصالح الديمقراطي البد أن تستند إلى مبدأ التمثيل النسبي الذي يأخذ
بعين االعتبار التناسل بين التمثيل القيادي والحضور الميداني.

ثالثــــاً :تعبئ ررة الجم رراهير الفلس ررطينية ف رري المن رراطق المحتل ررة ع ررام  ،8641ومن رراطق
الستات لتأمين أعلى مستوى من الدعم واإلسناد من أجل تحقيق أهداف سرعبنا

في الحرية واالستقالل.
ثررم يضرريف التقريررر تحررت عن روان "االنتفاضررة" :ا فرراق والمهررام" إلررى أنرره إذا كانررت
حم ررالت القم ررع العس رركري ومح رراوالت اإلجه رراه السياس رري تس رركل العام ررل الموض رروعي

المؤثر سلباً على مسار االنتفاضة ،فإن تقصيرات القيادة الرسمية الفلسطينية عن القيام
بواجباتهر ررا ومس ر ررؤولياتها تج ر رراه االنتفاض ر ررة ،وخطهر ررا السياس ر رري المتس ر رراوق م ر ررع الحل ر ررول

األمريكية تمثل العامل الذاتي السلبي ا خر الذي ال يقل دوره عن العامل الموضوعي،
ممررا جعررل المظهررر العررام لنسرراطات االنتفاضررة وفعالياتهررا فرري السررنتين األخي ررتين يتسررم

بطابع المراوحة ،ودون أن تبلغ مستويات جديدة أكثر تأثي اًر على العدو الصهيوني.221

وباالنطالق من هذه الحقيقة –كما يقول التقرير -فقد أكدت الجبهرة "علرى ضررورة

ت ررأمين الحماي ررة السياس ررية لالنتفاض ررة ،وت ررأمين مس ررتلزمات إدامته ررا وتص ررعيدها ،ولك ررن
بالرغم من أننا في الجبهة السعبية نرى أن العوامل التي تدفع باالنتفاضة ال ترزال أقروى

من عوامل إيقافها واجهاضها ،إال أننا ال نقلل من سأن االحتماالت األخرى التري تهردد

مستقبلها".222

وبالتالي "فمن البديهي القول وبعد مضي بضع سنوات على انردالع االنتفاضرة أن

المهررام المتوجررل تحديرردها لالنتفاضررة والثررورة الفلسررطينية ينبغرري أن ت ررتبط برؤيررة الواقررع

مررن مختلررف جوانبرره ،وان قرردرتنا ونجاحنررا علررى هررذا الصررعيد مرهررون بقرردرتنا علررى رؤيررة
واقع االنتفاضة وتقييمها بعلمية ،ورؤية ما ط أر عليهرا مرن تغيررات وتحروالت ،واإلمسراك
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بما لحق بها من ثغرات ومظاهر سلبية بهدف التصدي لها ،وتلم

تطورها وتعزيز جوانل قوتها".223

ممكنات وعناصرر

ويضيف التقرير تحت عنوان "المهام المحرددة" " :السرك برأن مرن غيرر الممكرن أن

ت ررتم محاكم ررة االنتفاض ررة ف رري ه ررذه المرحل ررة وفقر راً ل ررذات المع ررايير والمظ رراهر السياس ررية
والتنظيمية واالقتصادية والكفاحية التي اتسمت بها في مراحل انطالقتها األولى ،بمعنى

أن ثمة مظاهر انتفاضية تالست وانتهت ،وثمة مظاهر جديدة تولدت ،ويمكن تخليغ

هذه المظاهر بما يلي:224

 -تتسم االنتفاضة راهناً بظاهرة التموب في حركتها وفعلها ،فهي في بعه

األوقات تتسم بالهدوء وتردني مظاهرهرا الحاسردة بيرد أنهرا تنفجرر أحيانراً
على نحو عنيف وصاخل وسامل.

 -تالسرري وبهترران العديررد مررن البنررى التنظيميررة الترري رافقررت االنتفاضررة فرري

سر ررنواتها األولر ررى :اللجر رران السر ررعبية" ،قر رراوم" المناطقير ررة ،وحتر ررى "قر رراوم"
المركزية ت كلت.

 تواصل التكتيك اإلسرائيلي المتسم بالعنف والتركيز على نرواة االنتفاضرةالصر ررلبة تنظيمي ر راً وكفاحي ر راً ،وتمثر ررل ذلر ررك بمالحقر ررة ظر رراهرة المطر رراردين
والنسطاء وتصنيفهم واعتقال أعداد متزايدة منهم.

 تراجع عمق وحجم التأثيرات االقتصادية من قبل االنتفاضة على الكيرانالصر ررهيوني ،مر ررع بقر رراء بعر رره مظر رراهر التمر رررد والمقاومر ررة علر ررى هر ررذا

الصعيد.
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وبصورة عامة أيضاً يستخلغ التقرير ما يلي بصدد االنتفاضة:225

( )8ال يج رروز أن تخ رردعنا بع رره مظ رراهر الرك ررود واله رردوء الت رري تس ررود ف رري بع رره
الم ارح ررل ف رري أوس رراط جماهيرن ررا المنتفض ررة .ف ررأكثر م ررن مر ررة أعل ررن ع رردد م ررن

المسرررؤولين الصر ررهاينة ،انتهر رراء االنتفاض ررة وتسر رراوق معه ررم عر رردد مرررن الكتر ررال
والسخصيات الفلسرطينية .إال أن االنتفاضرة بجماهيرهرا كانرت تفراجئهم بتجديرد

فعالياتها وعنفها وسموليتها.

( )2االنتفاضررة ظرراهرة اجتماعيررة كفاحيررة حيررة ،وهرري جررزء ال يتج ر أز مررن النضررال
الرروطني الفلسررطيني بررل هرري طليعترره المتقدمررة ،وبالتررالي فإنرره مررن الطبيعرري أن
تت ر ررأثر بجمل ر ررة التط ر ررورات العاص ر ررفة الت ر رري س ر ررهدها الع ر ررالم وس ر ررهدتها القض ر ررية

الفلسطينية.

( )3عل ررى ض رروء ب ررروز ق رروة وحج ررم التي ررار ال ررديني عمومر راً ،وق رروة "حم ررا " تحدي ررداً
و خذين بعين االعتبار أن التيار اإلسالمي وتعبيراته السياسرية لرم تكرن لره أيرة

مساركة تذكر في النضال الوطني الفلسطيني قبل االنتفاضة ،فإن النقلرة التري
ح رردثت عل ررى ص ررعيد ممارس ررة ه ررذا التي ررار وه ررذه الق رروى سياس ررياً خ ررالل س ررنوات
االنتفاضة وتنامي حجمها وفعلها يفرضان علينا أن نرى بأن مقاومة االحتالل

وربو صراعنا ضده بحاجرة إلعرادة ترتيرل البيرت الفلسرطيني ،علرى نحرو يأخرذ
بعررين االعتبررار هررذا االنتقررال وهررذا التحررول فرري مواقررف القرروى اإلسررالمية ،علررى

أن ي ررتم ذل ررك بص ررورة ديمقراطي ررة ،ه ررذا ه ررو مطلبن ررا وخطن ررا من ررذ رفعن ررا س ررعار
اإلصالح الديمقراطي.
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وأخيــــ ارً ،يسر ررتعره التقرير ررر السياسر رري ،المهر ررام الوطنير ررة المطروحر ررة أمر ررام السر ررعل

الفلسررطيني وطالئع رره الوطنيررة وقر رواه الحيررة ف رري تلررك المرحل ررة مررن وجه ررة نظررر الجبه ررة

السعبية كما يلي:226

 -8العمل على إدامة االنتفاضة وتأمين عوامل استم ارريتها.
 -2النضررال السياسرري الجرراد علررى جميررع المسررتويات لتطبيررق ق ر اررات السرررعية
الدوليررة بسررأن القضررية الفلسررطينية ،والتأكيررد علررى مس رألة إعررادة ملفاتهررا إلررى

مؤسسر ررات الس ر رررعية الدولير ررة ،والمطالب ر ررة بتطبير ررق اتفاقي ر ررة جنير ررف الرابع ر ررة،
والحماية الدولية المؤقترة ،حترى ممارسرة السرعل الفلسرطيني لحقره فري تقريرر

مصيره.

 -3تص ر ررعيد مس ر ررتوى النض ر ررال داخ ر ررل أط ر ررر ومؤسس ر ررات "م.ت.ف" ض ر ررد أي
تجر ر رراوزات لبرنر ر ررامص القواسر ر ررم المسر ر ررتركة واعتمر ر رراد نهر ر ررص المواجهر ر ررة الحر ر ررازم

للممارسات الخاطئة من قبل الجناح اليميني.

 -4تطوير الفعالية العسكرية ضد قوات االحتالل الصهيوني.

 -5العم ررل عل ررى االرتق رراء ب رردور التجمع ررات الفلس ررطينية األساس ررية ف رري "م "41
واألردن ولبنان وسوريا وبقية مواقع الستات.

 -6تكثي ررف اللق رراءات والحر روارات م ررع فص ررائل حرك ررة التح رررر ال رروطني العربي ررة
وقواها الطليعية بسكل خاغ.

-7

االستفادة من القوى الديمقراطية اليهوديرة المؤيردة لحرق السرعل الفلسرطيني

-1

توس رريع إط ررار النس رراطات المبذول ررة لت رروفير أوس ررع دع ررم دول رري لالنتفاض ررة

في تقرير مصيره.

ولحقوق سعبنا الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة.

أمررا عررن عالقررة الجبهررة السررعبية وموقفهررا مررن م.ت.ف ،وبرردون القفررز أو تجرراوز
الدور الذي لعبته البرجوازية الفلسطينية في الثرورة المعاصررة ،التري أسرهمت –كمرا يقرول
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التقرير" -في تحقيرق مجمرل المكاسرل واإلنجرازات لسرعبنا وفري مقردمتها :ترسريخ الهويرة
الوطنية الفلسطينية وتكري

منظمة التحرير كياناً سياسياً جامعاً لسعبنا".227

وفي هذا السياق يضيف التقرير "بما أن دور البرجوازيـة الفلسـطينية هـ ا حقيقـة

واضحة ،ليست موضع نقاش بالنسبة لنا ،فان ما نركز عليه هو الجانـب ا خـر مـن
الصورة ال ي نعتقد بمسؤوليته عن العديد من األزمات التي هددت الثـورة ومنجزاتهـا

بالتبديد والضياف .فمن انطالقتها عانت الثورة الفلسطينية من سيطرة القوم الطبقيـة

البرجوازيــة علــى قيادتهــا ،ومــن ت ب ـ ب مواقــف القــوم وتأرجحهــا ،ممــا أدخــل الثــورة

والمنظمة في سلسلة أزمات متالحقة ،هددت القضية الوطنية وأداتهـا فعليـاً بالشـطب

والدمار والضياف .فالسمات السياسـية لهـ ه الطبقـة ،وأهمهـا التـردد والت بـ ب وقصـر

النفس ،واظهار االستعداد للمساومة الالمشروعة والتراجع عند المنعطفات ،هي التي
جعلت المنظمة تعيش أسيرة دوامة األزمات المتالحقة ،والمشكلة ال تكمـن فـي وجـود

استعدادات وميول تساومية غير مشروعة لدم األوساط القيادية الناف ة فحسـب ،بـل
وفي نمو فئة بيروقراطية داخل أجهزة منظمة التحرير ومؤسسـاتها ،تتمتـع بامتيـازات

واسعة توفرها لها مواقعها القيادية".228

ويضـــيف التقريـــر " ،إن هـــ ه الفئـــة التـــي اتســـعت وازداد حجمهـــا ودورهـــا فـــي

بحكــم طبيعتهــا وبنيتهــا ضــد اإلصــالح الــديمقراطي
صــياغة الق ـرار الفلســطيني ،تقــف ُ
وتقوم بـالترويج لسياسـة "االعتـدال" و "الواقعيـة" كمـا تقـدم الغطـاء السياسـي النظـري
اإلعالمي لمجموف السياسـات اليمينيـة الخاطئـة ،وفـي سـبيل الحفـاظ علـى االمتيـازات

والمصالح الطبقية التي تكونت على مدار السنوات السابقة ،ازدادت ه ه الفئة اقتراباً

من رئيس اللجنة التنفي ية المسؤول األول عن حالة الفسـاد واإلفسـاد التـي تشـهدها
مؤسسات المنظمة المختلفة".229
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وي ر رررى التقري ر ررر أن "محاكم ر ررة تجرب ر ررة قيادي ر ررة الجن ر رراح اليمين ر رري البرجر ر روازي للث ر ررورة
الفلسررطينية ال ينبغرري أن تقتصررر بررالطبع علررى الجانررل السياسرري ،بررل يجررل أن تتنرراول

مختلف الجوانل األخرى التنظيمية والعسكرية والمالية والمسلكية".230

أما بالنسبة لما تمثله الجبهة الشعبية ،يؤكـد التقريـر " إن تـراث الجبهـة الفكـري

والسياســي والنضــالي والتنظيمــي باإلضــافة إلــى وزنهــا ودورهــا فــي العمليــة الكفاحيــة

ماضياً وحاض ارً يؤكد أن الجبهة تمثل قطباً أساسياً في الثـورة الفلسـطينية المعاصـرة،
لهـــا ســـماتها الخاصـــة وخصائصـــها المحـــددة ورؤيتهـــا المميـــزة لمختلـــف الجوانـــب

المتعلقــة بالص ـراف وبالعمليــة النضــالية .وغنــى عــن القــول أن اإلق ـرار به ـ ه الحقيقــة
وتمثلهــا علــى نحــو عميــق وراســخ إنمــا يشــكل الخطــوة األولــى لفهــم طبيعــة عالقــة

الجبهة الشعبية باليمين الفلسطيني واستيعاب موجبات ه ه العالقة راهنـاً ومسـتقبالً.
وتتمثــل الخطــوة الثانيــة بتوجــه جميــع األعضــاء للعمــل السياســي علــى أســاس أننــا

القطــب المواجــه لليمــين ،ال ـ ي يمل ـ خط ـاً سياســياً وتنظيمي ـاً وعســكرياً مختلف ـاً ،لــه
مواصــفاته المحــددة ،وأن مصــلحة الثــورة والشــعب تســتوجب النضــال لســيادة الخــط

الصحيح في السياسة والتنظيم".231

وهنا يسير التقرير إلى " أن الجبهرة ال تفتعرل هرذه المسرألة الهامرة وال تسرعى للقفرز
ع ر ررن الوق ر ررائع والظ ر ررروف الموض ر رروعية كم ر ررا أن ر رره ال تقب ر ررل بإهم ر ررال أو تجاه ر ررل المر ر رزاب

الجمرراهيري عنررد صررياغة المواقررف وطرحهررا بررل تعتمررد فهررم هررذا الم رزاب بسرركل صررحيو
وتعتبر بأن قرراءة التناقضرات قرراءة صرحيحة هري واحردة مرن أهرم القضرايا التري يتوجرل

إيالؤه ررا اهتمامر راً كبير ر اًر ،فق ررد تمي ررزت الجبه ررة دوم ررا ًإ ب ررالتركيز واإلنس ررداد إل ررى التن رراقه
األساسرري ،مررع العرردو الصررهيوني ،ولررم يحرردث أن وقعنررا بخطررأ الخلررط بررين التناقضررات
األساسية والتناقضات الثانوية في أي مرحلة من المراحل .وان كل ما نريد التأكيد عليه

هررو أن للجبهررة مبررررات وجودهررا النظريررة ،السياسررية ،التنظيميررة ،العسرركرية ،الجماهيريررة
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والمسررلكية ،كمررا برهنررت علررى ذلررك تجربررة الحيرراة والمعطيررات القائمررة وأنهررا تمثررل قطب راً

تاريخير راً يس ررعى إلنج رراز مه ررام الث ررورة الوطني ررة بج رردارة ،وأن القطب ررين يتح رردان ف رري إط ررار

م.ت.ف علرى قاعردة القواسررم الوطنيرة المسررتركة ،وأن القرانون الرذي يحكررم العالقرة بررين
القطبين األساسيين هو قانون وحدة – صراع – وحدة ،وأن من حق الجمراهير أن تررى

فرري مسررلكية الجبهررة وجرره الصرراع الهررادف إلررى تصررويل العمررل بالبرنررامص الرروطني كمررا

ترى وجه الوحدة".232

إن الهدف من كل ما سبق ذكره حسل التقرير السياسي "هو الوصول إلرى النقطرة

األساسررية التاليررة :بلررورة وصررياغة الخررط السياسرري للجبهررة إزاء العالقررة مررع البرجوازيررة
الفلسطينية والوحدة الوطنيرة الفلسرطينية فري إطرار منظمرة التحريرر .والرذي يمكرن تحديرد

عناوينه األساسية بما يلي:233

أوالً :الوحدة الوطنية الفلسطينية هي قضية مبدئية ،وهي في مرحلة التحرر الوطني
ترق ررى إل ررى مس ررتوى الق ررانون ال ررذي ال يمك ررن تج رراوزه أو القف ررز عن رره ف رري خ رروه

عملية الصراع وتحقيق أهداف السعل الفلسطيني.

ثانيــــاً  :إن صر رريغة الوحر رردة الوطنيرررة هر رري صر رريغة جبهوير ررة ائتالفير ررة تضر ررم مختلر ررف
الطبقررات والفئررات والسررائو الوطنيررة المعاديررة لالحررتالل والمسررتعدة للنضررال مررن
أجل تحقيق البرنامص الوطني.

ثالثاً  :إن م.ت.ف هي صيغة جبهوية للوحدة الوطنية الفلسطينية.

رابعاً :إن م.ت.ف هري بالنسربة لنرا الكيران السياسري للسرعل الفلسرطيني الرذي يجسرد
هويت رره وسخص رريته الوطني ررة المس ررتقلة ،وه رري الممث ررل الس رررعي الوحي ررد للس ررعل

الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
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خامساً :وبسبل من خصوصية وتعقيردات معركرة التحررر الروطني الفلسرطيني فإنهرا
ال يمك ررن أن تحق ررق كام ررل أه رردافها بقي ررادة البرجوازي ررة الفلس ررطينية .فق ررد كس ررفت

التجربة عن ترددها وتذبذبها وقصر نفسها وعجزها.

سادس ـاً :التوجرره لتطبيررق جرردل الوحرردة والص رراع فرري إطررار الوحرردة الوطنيررة تطبيق راً
خالقاً ،ووفق الظروف والمعطيات السائدة والمحددة .فالتعارضات السياسية
والخالفات التنظيمية مع البرجوازية ينبغي أن تبقى موضع صراع في إطار

الوحدة ،يعلو ويهبط ارتباطاً بالمعطيات السياسية بمدها الوطني.

أمــا عــن العالقــة مــع القــوم اإلســالمية ،فيسررير التقريررر إلررى مررا حصررل مررن تطررور
عمير ررق علر ررى مواقر ررف وممارسر ررة القر رروى اإلسر ررالمية علر ررى السر رراحة الفلسر ررطينية " ،تمثّر ررل

بانخراطها في االنتفاضة ومجابهة االحتالل ،وممارسة العنف ضد جنوده ومسرتوطنيه،

األمر الذي ترتل عليه تحرك لوحة القوى السياسية واالجتماعية ،مما يستدعي التعامل
معر رره بك ر ررل علمير ررة ووض ر رروح ،يض ر رراف لر ررذلك ،موق ر ررف ه ر ررذه القر رروى (حم ر ررا  ،والجه ر رراد

اإلسررالمي) مررن عمليررة التصررفية السياسررية الترري ابترردأت فصررولها منررذ مررؤتمر مدريررد وال
تزال تتوالى".234

وفي هذا الجانل يضيف التقرير "إننا ونحن نؤكد على هذه النقلة ،وهرذه التطرورات،

وايجابيررة التعامررل مررع القرروى اإلسررالمية ،فررإن ذلررك يفررره بالمقابررل ضرررورة التنبرره لرؤيررة
هررذه القرروى وتكتيكاتهررا تجرراه م.ت.ف ،وتجرراه البرنررامص الرروطني المرحلرري ،إضررافة إلررى

مواقفها وممارساتها االجتماعية ،كما أن النضال الديمقراطي لجذل هذه القوى واقناعها

بأهميررة العمررل الوحرردوي ،واالنخ رراط فرري م.ت.ف علررى قاعرردة اإلصررالح ال ررديمقراطي،
وعلى قاعدة تحسيد الجهود والطاقرات ،بعيرداً عرن سياسرة فرره المواقرف اإليديولوجيرة،

هررو أمررر هررام وحيرروي لتوسرريع قاعرردة اللقرراء وتحييررد عناصررر اإلفترراق ،فمررا يواجرره سررعبنا
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وقض رريتنا يحت رراب لك ررل الطاق ررات والجه ررود واإلمكان ررات" .235وف رري ض رروء ك ررل م ررا تق رردم،

يستعره التقرير السياسي االستخالصات التالية:236

 -2إن السياسة التـي تسـير وفقهـا القيـادة المتنفـ ة وتحالفاتهـا ال يمكـن

أن تحقــــق أهــــدافاً وطنيــــة بــــل إنهــــا متجهــــة أو مدفوعــــة للتفــــريط
باألهداف الوطنية.

 -1إن سياســة ه ـ ه القيــادة ،وهــي تســتند إلــى الخطــة األمريكيــة فانهــا
تتكيف مع السياسة األمريكية التي تُ َغ ّيب الحقوق الوطنية ،وتحـافظ
على إسرائيل كبعد استراتيجي لالمبريالية في المنطقة.

 -1ستندفع ه ه القيادة باتجاه المصالحة مـع األوسـاط الرسـمية العربيـة
وخاصة بلدان الخليج.

وعلى ضوء هذه االستخالصات يحدد التقرير السياسي موقف الجبهة بقوله "إننا

وبعد التمحيغ في كرل االحتمراالت والقرراءة السياسرية المعمقرة ،لتجربرة القيرادة المتنفرذة
وطبيعتها،نررى مرن الضرروري تحديرد السرعار السياسري الرذي ينسرجم وهرذا التطرور الهرام
وعناصر نجاحه األساسية وهو على النحو التالي":

"الرردفاع عررن م.ت.ف والتصرردي للم رؤامرة التصررفوية واسررقاطها ،والعمررل مررن أجررل

تحقيق البرنامص الروطني فري العرودة وتقريرر المصرير واقامرة الدولرة المسرتقلة وعاصرمتها

القد ".237

كما أن النجاح في حمل راية البرنامص الروطني ووحدانيرة تمثيرل م.ت.ف للسرعل

الفلس ررطيني ودح رره أفك ررار وسياس ررات القي ررادة المتنف ررذة وحلفائه ررا واإلعر ررال ع ررن رف رره
المؤامرة ،تتطلل –حسل التقرير السياسي -توفير الشروط األساسية التالية:238
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أوالً :القيــام بأوســع نشــاط تعبــوي جمــاهيري فــي أوســاط عمــوم الشــعب الفلســطيني،
وقواعد وكوادر التنظيمات األخرم على قاعدة الدفاف عن المنظمـة والبرنـامج

الوطني ،وتوجيه الجهد الرئيسي للنضال ضد االحتالل.

ثانياً :أعلى وتيرة نضالية في الخـارج والـداخل وعمـل نـوعي متميـز يمثـل مصـداقية
للموقف السياسي.

ثالثـاً :تقويــة تحالفاتنــا الوطنيــة والقوميــة واســتخدام لغــة سياســية موضــوعية همهــا
األساســي الــدفاف عــن م.ت.ف والبرنـــامج الــوطني عبــر التصــدي لالحـــتالل
وعمالئه وللمخطط األمريكي.

رابع ـاً :ســتكون معركــة التصــدي للمشــروف التصــفوي طويلــة ،وان ضــمان ربــح ه ـ ه
المعركة هـو بكسـب تأييـد الجمـاهير ،وفـي الخـط السياسـي السـليم ،المسـنود
بفعل كفاحي متنام ومتصاعد.

خامساً :التصدي لخطر التوطين في لبنان وسوريا واألردن.

سادساً :علينا أن نعمل جهدنا فـي إيجـاد جسـور التحـالف علـى الصـعيدين الـوطني
والقــومي بــين التيــار القــومي الــديمقراطي والتيــار الــديني المنــاهض لالحــتالل

والمشروف التصفوي.

وينتهــي التقريــر بــالقول مخاطب ـاً كافــة أعضــاء الجبهــة الشــعبية "إننــا نــدر أن

المرحلة صعبة والجميع في مأزق إال أن مأزق المستسلمين ال نهاية له ،وان مأزقنا

هو بسبب صعوبة الوضع ال ي نعيش ونعمل فيه ،قرارنا الصمود والتشبث بالمنظمة
والحقوق وباالنتفاضة والكفاح المسلح وبالجماهير صانعة التاريخ".239

الوثيقة النظرية الصادرة عن املـؤمتر الـوطني اخلـامس  :تناولـت

ه ه الوثيقة في مقدمتها موضوعاً شكل مدخالً هامـاً لهـا بعنـوان "أفكـار أوليـة حـول

أزم ـة الماركســية اللينينيــة" نــاقش مــن خاللهــا  ،بمنهجيــة نقديــة  ،انهيــار االتحــاد
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الســوفيتي وانعكــاس عمليــة االنهيــار علــى الوضــع الــدولي ،وعلــى الحركــات الثوريــة
والتحررية في العالم  ،وقدم رؤية الجبهة وتحليلها لهـ ا االنهيـار ،تـتلخص فـي " أن

حزبنـــا يـــرم أن المـــنهج العلمـــي فـــي بحـــث هـــ ه القضـــايا يســـتدعي معالجـــة نقديـــة

وملموسة وموضوعية بعيداً عن أية قوالب جامدة ،وعـن أيـة سـلطة إال سـلطة العقـل
والمنطق والجدل الموضوعي للحقائق العلمية ،وان بحثاً كهذا  ،هرو بحرث فري التراريخ
عررن الماركسررية واالسررتراكية والتقرردم االجتمرراعي والتحرررر اإلنسرراني  ،وهررو مررا يتطلررل

ق ر ر ارءة نقدير ررة جدير رردة للماركسر ررية تعير ررد إنتر رراب اإلدراك النقر رردي الماركسر رري ذاتر رره لد ارسر ررة
االسر ررتراكية والفكر ررر االسر ررتراكي ،والكسر ررف عر ررن أسر رربال وعوامر ررل الخلر ررل فر رري الممارسر ررة

والتطبيق  ،والوقوف على التطورات والظواهر الجديدة في العرالم المعاصرر وصروالً إلرى
صرياغة االستخالصررات واالسرتنتاجات والتعميمررات النظريررة والفكريرة – السياسررية ،الترري
تؤس

للتجديد الثوري المطلول". 240

وتحــت عن ـوان "الماركســية مــنهج حــي وليســت عقيــدة جامــدة" أوضــحت الوثيقــة

بصــورة عقالنيــة ونقديــة واضــحة ومتماســكة  ،موقــف الجبهــة وثباتهــا علــى هويتهــا

الفكرية  ...الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ،حيـث أكـدت أن النظريـة الماركسـية
صــاغت علــى الصــعيد الفلســفي الــديالكتي المــادي ،ال ـ ي " شــكل ثــورة حقيقيــة فــي

المعرفـة والتفكيــر ،وأسر

لبلرورة مررنهص علمري ال غنررى عنره فرري د ارسرة وتحليررل وتفسررير

الظ رواهر والعمليررات فرري الطبيعررة والمجتمررع والفكررر والتررأثير عليهررا ،وعلررى أسررا

هررذا

الم ر ررنهص الم ر ررادي الج ر رردلي الت ر رراريخي اس ر ررتطاعت الماركس ر ررية أن تكس ر ررف ع ر ررن الج ر رروهر
االسررتغاللي البسررع لل أرسررمالية وان تنتقررد سرررورها ،وأن تبررين محرردوديتها التاريخيررة وتعلررل

حتمية زوالها " .241

أما على صعيد الفكر السياسي ،فتم التأسي

لنظرية علمية عن االسرتراكية كبرديل

للمجتم ررع ال أرسر ررمالي ،وهك ررذا فر ررإن الماركس ررية "س رركلت نسر ررقاً ومنظوم ررة فكرير ررة متكاملر ررة
240
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ومترابطة عضوياً لحصيلة واسرعة مرن النظررات والمفراهيم والمقروالت واألحكرام والقروانين

المنسجمة مع موضوعها وفق منهص علمي محكم".242

وبالرغم من هذه الوحدة وذلك الترابط –كما تضيف الوثيقة – " إال أننا نستطيع أن

نميرز فرري الماركسررية مسررتويات كررالمنهص المرادي الجرردلي الترراريخي ،والمفرراهيم والمقروالت
والقوانين المرتبطة به ،وتمييزنا للمنهص ينبع من إيماننا بأنه األسا

للماركسية الذي يسكل روحها الحية".243

النظري الجروهري

انطالقاً من هـ ا الفهـم –كمـا تضـيف الوثيقـة  -وعلـى أسـاس "المـنهج لـم تعلـن

الماركسية أفكا ارً أو نظرية مكتملـة ونهائيـة .بـل علـى العكـس مـن لـ  ،حيـث أكـدت
علـــى أنهـــا نظريـــة النمـــو الـــدائم التـــي تعكـــس الحركـــة األبديـــة للحيـــاة وقـــد أعطـــت

الماركســية بهـ ا المــنهج حـالً مبــدعاً لعالقــة الفكــر بــالواقع ،عالقــة النظريــة والمعرفــة
بالممارسة والتطبيق العملـي  ،فصـاغت مفهومهـا العلمـي لنسـبية المعرفـة اإلنسـانية

باعتبارهــــا عمليــــة اجتماعيــــة تاريخيــــة  ،أي جــــزء مــــن الممارســــة" ،244وبه ررذا ف ررإن
الماركس ررية أعلن ررت الممارس ررة والتطبي ررق العمل رري معي ررا اًر ليقيني ررة وص ررحة أو ع رردم ص ررحة
الفكر والنظرية وتعبيرها عن الحقيقية الموضوعية.

وبهررذا المعنررى  ،فررإن الفهررم الصررحيو للماركسررية يتطلررل النظررر إليهررا فرري نسرربيتها

وتاريخيتهررا .وعلررى هررذا األسررا

فررإن الحفرراظ علررى عظمتهررا ومتابعررة رسررالتها اإلنسررانية

الثوريررة ال يكمررن فرري تقديسررها والرردفاع الالهرروتي عنهررا  ،وانمررا بنقرردها الرردائم وتجديرردها
واع ر ررادة إنتاجه ر ررا ارتباطر ر راً بمعطي ر ررات الممارس ر ررة االجتماعي ر ررة والتمل ر ررك المعرف ر رري للواق ر ررع

االجتماعي التاريخي بتطوره المستمر.

وفـــي ضـــوء تحليلهـــا النهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي ،استخلصـــت الوثيقـــة شـــعا ار

موضوعيا بعنوان" واجب تجديد الماركسية والدفاف عن الخيار االشتراكي" انطالقا مـن
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وعيها ألهمية التمييز بين النظرية والنظـام االشـتراكي "فانهيـار االشـتراكية القائمـة ال

يعني على اإلطالق انهيـا ارً للماركسـية كمـا يحـاول أن يـروج لـ ل خطـاب اإلمبرياليـة
والرجعية ،فالماركسـية كمـا هـي وكمـا نفهمهـا أوسـع مـن نظريـة االشـتراكية والتعـاليم

عنها ،فهي نظريـة ومنهجـاً كونيـاً شـامالً ليسـت مرتبطـة بهـ ا البلـد أو ا فـي هـ ه
الحقبة الزمنية أو تل  ،وا ا كانت أزمة النظام االشتراكي المحقق قد بينت أنهـا أزمـة
بنيوية مستفحلة قادت إلى االنهيار ،فـان أزمـة النظريـة الماركسـية ال تمـس جوهرهـا

ومنهجهــا المــادي –الــديالتيكي -التــاريخي ،ولـ ا فانهــا تعتبــر أزمــة نمــو ناجمــة عــن

الجمــود العقائــدي والممارســات والتطبيقــات الخاطئــة للمــنهج والتنكــر لروحــه الخالقــة
وناتجـــة عـــن التخلـــف عـــن مواكبـــة التطـــورات التـــي شـــهدها العـــالم خـــالل العقـــود

الماضـــية" .245واســـتنتجت الوثيقـــة بحـــق "أن أزمـــة االشـــتراكية المحققـــة وانهيارهـــا
بالنســبة لنــا ال تعنــي ويجــب أن ال تعنــي انهيــار الفكــرة االشــتراكية أو انهيــار الخيــار

االشتراكي لنا ولشعوب المعمورة كافة بـل العكـس إ أن األزمـة واالنهيـار أكـدا الفكـرة

والخيار" .246

انطالقا من ه ه الرؤية كما تضيف الوثيقة "فاننا (فـي الجبهـة) نضـع التجديـد

علــى ســكة منهاجيــة صــحيحة تجعلــه يــرث اإليجــابي والقـ ّـيم والعلمــي والتقــدمي فــي
الماضي ويتحسس الجديد ويحمله في الحاضر متطلعـا نحـو المسـتقبل علـى الطريـق
الــديالتكتيكي للمعرفــة والحقيقــة ومملكــة الحريــة والعدالــة" .وا يتصــدي حزبنــا له ـ ه

المهمــة ويــدعو كــل الماركســيين للتصــدي لهــا واالرتقــاء إلــى مســتوم التحــديات التــي
تفرضــها ويفرضــها الواقــع المســتجد ،فانــه يؤكــد علــى ضــرورة إعــادة االعتبــار للفهــم

الخالق للنظرية كما سجله في وثيقة اإلستراتيجية السياسية والتنظيمية الصادرة عن

المــؤتمر الــوطني الثــاني للجبهــة عــام  2777والـ ي ظــل نصـاً ولــم يتحــول إلــى وعــي
جماعي في صفوف الجبهة الشعبية رغم وضوحه الشديد جداً ،فقد جـاء فـي الوثيقـة
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الم كورة "أن النظرية في المفهوم الماركسي هي باستمرار على عالقة جدلية متصلة
مع الواقع والممارسة وكونها على عالقة جدليـة مـع الممارسـة معنـاه أنهـا فـي حالـة

نمو دائم وارتقاء وتعديل وهي ليس في حالة جامدة ".247

والى جانب تأكيد الوثيقة الفكرية على هـ ا الفهـم وضـرورة تمثلـه فـي الممارسـة

الالحقة وفـي عمليـة التجديـد التـي تتصـدم لهـا ،فقـد لخصـت رؤيـة الجبهـة الشـعبية
لمناحي التجديد في المسائل التالية:

أوال :التجديــــد النظــــري العــــام :248ويــــتلخص باإلنشــــداد لمــــنهج النظريــــة

الماركســية العلمــي والتأكيــد علــى ضــرورة إعــادة النظــر بكــل مــا شــال فــي المق ـوالت
والمفاهيم واألفكار واإلنشاءات التي ارتبطت بزمان محدد وظروف محددة وهـو األمـر

الـ ي أكــده مـاركس وانجلــز ولينـين .وا يؤكــد حزبنـا هويتــه الفكريـة هـ ه فانـه يشــرف
باالنفتاح على الماركسية بكل تياراتها محترما كل من اسهم فـي تطويرهـا كمـا يحتـرم

حق االجتهاد على أرضـيتها والحـوار الـديمقراطي الـ ي يسـتهدف اإلسـهام فـي إعـادة

إنتاجها.

ثانيا :في فهم الرأسمالية المعاصرة وواقـع العـالم الثالـث" :249إن ال أرسرمالية

التي تحدث عنها مارك

قبل ()851عاما ليست هي رأسمالية اليوم التري تسرمل العرالم

بأسره ،فالرأسمالية المعاصرة سرهدت فري العقرود األخيررة عمليرة واسرعة للعولمرة والتردويل

سملت تدويل أر

المال وعملية اإلنتاب والعالقات اإلنتاجية والسوق وحترى العمرل .وال

سك في أن تقدم ال أرسرمالية المعاصررة يجرد أحرد أسربابه فري نهرل العرالم الثالرث والنجراح

ف رري ربط رره بعجل ررة االقتص رراد ال أرس ررمالي والس رروق ال أرس ررمالية عب ررر لي ررات متج ررددة تبعي ررة
واعادة اإلنتاب التابع في بلدانه المختلفة ،وقد عمق النهل االمبريالي للعرالم الثالرث مرن

247

المصدر السابق ص.266

248

المصدر السابق – ص 269

249

المصدر السابق ص. 291 – 292

861

الهرروة بررين المركررز اإلمبريررالي وأط ارفرره األمررر الررذي ولررد تناقضررا حرراداً أصرربو يررؤثر علررى
مصررائر البس ررية بأس رررها ،ونتيجررة هررذا األم ررر وألسرربال عديرردة أخ رررى اسررتمرت قض ررايا
التخلررف والتبعيررة والفقررر مسررتفحلة فرري العررالم الثالررث وأضرريفت إليهررا معضررالت جديرردة

كالتصحر وتلوث البيئة واستنزاف الموارد والمديونية وغيرها".

"واذ يتحررول العررالم إلررى السرريطرة األحاديررة لل أرسررمالية ومحرراوالت بنرراء نظررام دولرري

جدي ررد تح ررت هيمن ررة وزعام ررة اإلمبريالي ررة األمريكي ررة ،ف ررإن التن رراقه ب ررين الع ررالم الثال ررث
والم ارك ررز اإلمبريالي ررة مرس ررو للتف رراقم ولتص رردر لوح ررة التناقض ررات العالمي ررة ف رري المرحل ررة
الجديرردة مررن التطررور الترراريخي ،وهررو مررا سرريكون لرره تررأثير كبيررر علررى مصررائر العررالم

والتقدم االجتماعي" .250ما يؤكد كما تسرتنتص الوثيقرة علرى أن "تجديرد الماركسرية يجرل
أن يعنرري اسررتيعابها لواقررع العررالم الثالررث وخصوصرريته والتطررورات الترري سررهدها ارتباطررا

بررالتطورات العالميررة ككررل ،وعلررى ماركسرريي العررالم الثالررث االسررتفادة مررن خب ررة التجربررة
السابقة للعمل على إنتاب الماركسية الوطنية المتميزة والتجديد النظرري للترسرانة الفكريرة

– السياسية بالكسف عن القوى ذات المصلحة في التنمية المستقلة والتقدم االجتماعي.
وعلررى الماركسرريين فرري هررذا العررالم ونحررن مررن ضررمنهم النضررال مررن أجررل الديمقراطيررة
الحقيقية وبناء المجتمع المدني ونبذ سياسة حرق الم ارحرل أو القفرز عرن قروانين التطرور

الموضوعي"

251

.

ثالثاً  :في تجديد الحزب

252

 :ويتكثـف التجديـد علـى هـ ا الصـعيد فـي إعـادة

االعتبار للحزب الماركسي كطليعة واعية ومنظمة ومكافحة ،يقوم في بنائه الداخلي

وحياتـــه وعالقاتـــه الداخليـــة وآليـــات عملـــه وعالقاتـــه مـــع الجمـــاهير علـــى أســـاس
ديمقراطي فعلي وبحيث تتحول الديمقراطية فيه إلى نمط تفكير وحيـاة أي إلـى مـنهج

وان التجديـــد فـــي الحـــزب يجـــب أن ال يقتصـــر علـــى التجديـــد النظـــري فـــي المفـــاهيم

250

المصدر السابق ص.291

251

المصدر السابق ص291

252

المصدر السابق ص.297

868

والمبــــاد أو فــــي دمقرطــــة بنائــــه وعالقاتــــه بــــل يجــــب أن يشــــمل تجديــــد هيئاتــــه

والمسؤوليات فيه بشكل ديمقراطي.

التقرير التنظيمي الصادر عن املؤمتر الوطني اخلامس :

جرراء هررذا التقريررر تحررت عن روان "التحررول والمهررام البرنامجيررة العامررة" ،حيررث أكررد

على أن "الجبهة منذ سنوات تأسيسها األولى ،طرحرت مفهوم التحول ،ال ي عنت بـه

إمكانيــة االنتقــال علمي ـاً مــن تنظــيم ديمقراطــي ثــوري" .برج ـوازي صــغير" ،إلــى حــزب
يسترشد بالماركسية في بنائـه وعالقاتـه وسياسـته ومجمـل نشـاطه" .253وبالترالي فرإن

عمليررة التحررول " تعبــر عــن الضــرورة الموضــوعية لتشــكل الطبقــة العاملــة نفســها مــن
رحم الطبقات والفئات االجتماعية الطبقية المنحلة في مرحلة االنتقال مـن اإلقطاعيـة
إلى الرأسمالية ومرحلة الثورة البرجوازية الديمقراطية ورأسمالية التنافس الحـر ،وهـي

العمليــة التــي تتفــق مــع االصــطفافات والتمــايزات االجتماعيــة – الطبقيــة فــي البلــدان

التي تتسم بعدم اكتمال التشـكيل الطبقـي .وتعـدد نمطيـة اإلنتـاج وقطاعاتـه واسـتمرار

تأثير العالقات ما قبل الرأسمالية .ونجد هـ ا األمـر مشخصـاً فـي ظروفنـا الفلسـطينية

والعربية ،حيث يوجد جنباً إلـى جنـب مـع التطـور الرأسـمالي المشـوه إطـار واسـع مـن
الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة والفئات البينية ،والهامشية وأشباهها".254

وال سك – كما يضيف التقرير – " فإن هذه الفئات تخضع لعملية حرراك اجتمراعي

– طبق ر رري ،وال ر ررى ت ر ررأثيرات مختلف ر ررة محلي ر ررة وخارجي ر ررة عل ر ررى كاف ر ررة الص ر ررعد ،السياس ر ررية

واالجتماعية والفكرية .ويعبر ذلك عن نفسه بحركة فكرية ونسراط سياسري غيرر منسرجم
يتسر ررم بعر رردم نضر رروب الطبقر رري واالنتقالير ررة االنتقائير ررة والطوباوير ررة ،والتطرفر ررات المختلفر ررة،

تتقاذفهررا عوامررل كثيررة موضرروعية وذاتيررة ،تحرردث فرري صررفوفها تمررايزات وانتقرراالت كميررة
ونوعي ررة تجع ررل بعررره فئاته ررا وتياراتهر ررا وأفراده ررا يتحول ررون إل ررى مواقرررع طبقي ررة وفكريرررة
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وسياسية أكثر انسجاماً ،وتحديداً يجعلها ذات وعي طبقي أكثر تبلو اًر ومرا ينطبرق علرى
األفراد والفئات ينطبق على االئتالفات السياسية واألحزال .وه ا –كما يستنتج التقرير

– "ما انطبق علينا تماماً .وعلـى غيرنـا أي االنتقـال مـن المواقـع القوميـة البرجوازيـة

والبرجوازية الصغيرة إلـى المواقـع الديمقراطيـة الثوريـة ومنهـا إلـى مواقـع الماركسـية.

وهو األمر ال ي فرض البحث عن مناهج جديدة وبنى وأشكال جديدة للعمل ،والبحـث

عــن حركــة ثوريــة مــن ط ـراز جديــد تسترشــد بالماركســية وترفــع ل ـواء االنتقــال إلــى

االشتراكية".255

وفي إطار ه ا البحث الموضوعي طُ ِر َحت قضية "التحول" في الجبهة لكـي تنتقـل
من حزب برجوازي صغير إلى حزب يسترشد بالماركسية ومنهجهـا فـي عمليـة تحولـه

إلـــى الحـــزب الثـــوري الـــديمقراطي ،وقـــد عنـــى لـــ –كمـــا يســـتطرد تقريـــر المـــؤتمر

الخامس " -انكباباً جدياً على نقد التجربة السـابقة والسـعي المـتال المـنهج المـادي
الجدلي الخالق ومحاولة تطبيقـه فـي تحليـل الظـروف الملموسـة ورسـم اإلسـتراتيجية

والتكتي وبناء األدوات القادرة على القيام ب ل ".256

ثم يضيف التقرير في تأكيده علـى أهميـة التحـول واصـرار الجبهـة علـى تحقيـق

ه ه العملية " إن انهيار النمـو ج الحزبـي الـ ي يشـكل مثـاالً للتحـول ال يعنـي سـقوط
فكــرة التحــول أو توقــف العمليــة اتهــا ،تمام ـاً كمــا أن انهيــار النمــو ج االشــتراكي ال
يعني سقوط فكرة االشتراكية وال سقوط النهج الماركسي المادي الجدلي .كما ال يعني

سقوط الحاجة إليهما وضـرورة تعميـق الرؤيـة حولهمـا .لكـن تجربتنـا وتجربـة غيرنـا.
وبقدر ما تؤكد علـى صـحة خيارنـا .بـنفس القـدر تؤكـد علـى ضـرورة تـوفر تصـنيفات
أكثــر دقــة وعلميــة للــديمقراطيين الثــوريين ولألح ـزاب الطليعيــة ولمعــايير االسترشــاد

بالماركسية واالشتراكية العلمية وااللتزام بالمنهج المادي الجدلي".257
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وفـي هـ ا السـياق نشـير إلــى أن تجربـة الجبهـة الشـعبية عبرر العقرود الماضررية

تبررين أن عمليررة التحررول" ،هرري عمليررة موضرروعية تحكمهــا مجموعــة عوامــل وظــروف
موضوعية و اتية تفعل باالتجاهين االيجابي والسلبي .فتجعل منهـا عمليـة متناقضـة

ومعقدة ،وال تتم بضربة سحرية أو بتغييـر الالفتـة ،بـل بنضـال شـاق وصـعب وجهـود
كبيرة ومثابرة من أجل حسم التناقض األساسي ال ي يحكم تطوير التنظيم من البداية

حتــــى النهايــــة .أال وهــــو التنــــاقض بــــين البنيــــة الفكريــــة – السياســــية والتنظيميــــة
والممارســة العمليــة الســابقة األصــلية وبــين البنيــة الفكريــة – السياســية والتنظيميــة
والممارسة العملية القائمة على أساس االلتزام بالمنهج الماركسي المـادي – الجـدلي

قوالً وعمالً .وهي عملية واعية تقودها العناصر المتقدمة من الـديمقراطيين الثـوريين

األكثر اقتراباً من الفكر االشتراكي العلمـي ،والسـاعية المتالكـه وتمثلـه ،والتـي تشـكل

العامــل ال ـ اتي األهــم والحاســم فــي االرتقــاء بــالتنظيم نحــو مواقــع الطليعــة الثوريــة

تدريجياً ،فمن مظهر ثانوي فـي التنظـيم يتحـول االتجـاه اليسـاري إلـى مظهـر رئيسـي
سائد من خالل انحسار مواقع ومواقف اليمين المحـافظ ،فيعيـد بنـاء التنظـيم ويرتقـي

به ككل على أساس المنهج المادي الجدلي في كافة المجاالت ،ليصـبح بالفعـل حزبـاً

ماركسياً يمثل طليعة واعية للطبقة العاملة ولعموم الكادحين وتجسيداً صحيحاً لعالقة
الطليعة بالجماهير الكادحة والمعبرر فري جروهره عرن ارتبراط النظريرة االسرتراكية العلميرة

بالحركة العمالية والجماهير السعبية".258

ـاء عليــه ،يحلــل التقري ـر التنظيمــي  ،برؤيــة موضــوعية واضــحة  ،عمليــة
وبنـ ً
التحــول غيــر المكتملــة  ،حيــث ُيشــير "إلــى بــطء وضــعف اســتكمال عناصــر التحــول،
حيث يؤكد على " أن لعمليـة التحـول فـي صـفوفنا خصوصـيتها المتميـزة ،فقـد شـكلت
حالــة جــدل واســع ،وكانــت عمليــة متناقضــة ومعقــدة وخضــعت للعفويــة والالوضــوح

والتجريبيــة فــي بــدايتها ،ثــم مــا لبثــت أن تحــددت كعمليــة واعيــة تقودهــا العناصــر

المتقدمـــة األكثـــر اقترابـــاً مـــن الفكـــر الماركســـي العلمـــي والســـاعية المـــتال منهجـــه
258
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وتمثله ...لكن عدم نضج أطروحات اليسـار وممارسـاته ووجـود مقاومـة قويـة للبنيـة
اليمينية السابقة وممثلتهـا ترافـق مـع حسـم التنـاقض مـع مراهقـات نظريـة وسياسـية
ومــع ممارســات تنظيميــة انشــقاقية مقابــل نزعــات مركزيــة بيروقراطيــة متشــددة ،عقــد

عملية التحول وبناء الحزب الطليعي الماركسي ،وهنا يطـرح التقريـر التنظيمـي سـؤال

المواجهة مع ال ات" :ما هي محصـلة الشـوط الـ ي قطعنـاه علـى صـعيد التحـول بعـد

المؤتمر الوطني ال اربع ،وأين وصلنا على ه ا الصـعيد؟ هـل أنجزنـا عمليـة "التحـول"
أم نحتاج إلى استكمالها؟ وما هي المقاييس والمعايير التي يمكن اعتمادها لمحاكمة

ه ـ ه المســألة؟ إن مــن الضــروري أن يكــون تقييمنــا نقــدياً وجريئ ـاً ،وبقــدر االنشــداد
لالنجازات وااليجابيات يجب أن ننشد للثغرات والنواقص واإلخفاقات وك ل إلـى رؤيـة
التناقضات التي أعاقت وتعميق عملية تقدمنا على كافة الصعد".259

وفي محاولة االجابة على هـ ه األسـئلة المركبـة الصـعبة يتنـاول التقريـر العـام

لمؤتمرنــا الــوطني الخــامس عــدداً هامـاً مـن المجــاالت ات العالقــة هـــــي -2 :علــى

الصـــعيد األيـــديولوجي -1 .علـــى الصـــعيد الطبقـــي -1 .علـــى الصـــعيد التنظيمـــي.
 -1على الصعيد السياسي  .نستعرضها فيما يلي بصورة مكثفة :

أوال :على الصعيد األيديولوجي  :260حيـث يشـير التقريـر العـام إلـى أن

مؤتمراتنــا الوطنيــة أولــت أهميــة كبيــرة لعمليــة التحــول علــى الصــعيد األيــديولوجي ،
وقامت بصياغة وتنفيذ عدداً من البرامص الفكرية التثقيفية الهادفة إلى االرتقاء بالمستوى
الفكري ألعضاء وكوادر الجبهة  ،كما تم تسكيل مكتل التثقيف والدراسات لمتابعة هذه
العملية التثقيفية الداخلية واإلسراف النظري على كل ما يتعلق بالتطور الفكري الداخلي

بمررا يبلررور ويؤكررد هويررة حزبنررا الفكريررة ،لكررن بررالرغم مررن كررل مررا تقرردم ،مررا ازلررت األسررئلة

الكبرى ماثلة بال إجابة محددة وواضرحة ،لقـد طـرح المـؤتمر الـوطني الخـامس أسـئلته

الموضـــوعية  ،الملحـــة  ،ارتباطـــاً بمســـيرة الجبهـــة التاريخيـــة منـــ مؤتمرهـــا الثالـــث،
259
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ملخصاً وبصورة مكثفة ه ه التساؤالت في السؤال المركـزي التـالي  :مـا هـي حصـيلة
التطور على صعيد التحول الفكري والتنظيمي للجبهـة ؟ ومـا هـو واقعنـا الـراهن؟ إنـه

أيضاً السؤال الماثل حتى اللحظة.

وفرري محاولترره اإلجابررة علررى هررذا الس رؤال يررورد التقريررر عرردداً مررن اإلسرركاليات أو

العقبررات الترري حالررت أو عرقلررت عمليررة التحررول  ،وهرري " ظ ـواهر ومســائل واشــكاليات

جديدة يجب أن نأخ ها بعين االعتبار ،أال وهي:261

 -8تفاقم حدة الصراف على الجبهة الثقافية وضرورات المواجهة المتكاملة لآللة
الدعائية واإلعالمية اإلمبريالية والصهيونية والرجعية.

 -1متطلبات النضال الوطني الفلسطيني في الظروف المستجدة.

 -3ضرورة االرتقاء بسياسات ومواقف الجبهـة لتلبيرة المسرتلزمات الجديردة للعمرل
الوطني وابراز دور حزبنا بالعملية الجاريرة علرى صرعيد حركرة التحررر الروطني
والجماهيري العربية.

 -4ضرورة امتال فهم علمي للمسـألة الدينيـة فـي ظروفنـا الملموسـة واالهتمرام
بالحياة الروحية للنا .

 -9ازدياد متطلبات التطور النوعي للجبهة علـى صـعيد االمـتال األعمـق للفهـم
والممارسة العلمية للعالقة والعمل مع الجماهير في ظل الطموح للتحول إلـى

حــزب جمــاهيري مكــافح ،وكـ ل اســتحقاقات تطــور الحيــاة التنظيميــة نفســها

المرتبطة أساساً بتعزيز الديمقراطية الحزبية الداخلية.

 -7مواجهـــة تحـــديات انهيـــار المنظومـــة االشـــتراكية وضـــرورات تجديـــد النظريـــة
والحركــة الثوريــة ومواجهــة تحــديات المرحلــة الجديــدة مــن التطــور العــالمي

وضرورات إسهام الجبهة النظري والسياسي والعلمي على ه ا الصعيد.

 -6مواجهة تشوهات وثغرات العمل األيديولوجي التي وقع بها حزبنا.
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وعلى ضوء ل يتوجـه التقريـر إلـى جميـع الرفـاق فـي الجبهـة بندائـه التـالي:

"علينــا فــي الفتــرة القادمــة أن ال نقتصــر علــى التثقيــف بأســس مكونــات الماركســية
ونتفادم افتقارنا للمواد التي تعالج الواقع والتاريخ ،وعلينا االنخراط بفاعلية في الحياة

الثقافية والجدل الفكرري – السياسري الخرارجي ،وتفرادي أيرة عقبرات تعيرق إنتراب واجتهراد
كادرنررا علررى هررذا الصررعيد ...كمررا ويحترراب عملنررا األيررديولوجي إلررى تعزيررز وحرردة المررنهص
والبرنررامص والخطررة فرري عمرروم نسرراط الحررزل الفكررري – النظررري والرردعاوي والتحريضرري
على الصعيدين الداخلي والخارجي .وضرورة تجاوز ثغرة غياب البرمجة طويلـة األمـد

وعدم التحديد الزمنـي للخطـط والمهـام واالنتبـاه إلـى أهميـة وضـع ا ليـات الصـحيحة
لتنفي ها ،وعلى قيادة الحزب والجهات المختصة وقيـادات الفـروف والمنـاطق أن تـولي

اهتمامـاً أكبــر بتــدقيق المقــاييس النوعيــة لفاعليــة العمــل األيــديولوجي وخاصــة لقــدرة
الحزب على إعطاء أجوبة واقعيـة ومعللـة علميـاً لمعضـالت الثـورة والقضـية الوطنيـة
والقضــــايا القوميــــة ،وكــــ ل لم رردى انعك ررا

التثقي ررف عل ررى قي ررام األعض رراء والكر روادر

بواجباتهم ومهامهم وعلى إنتاجيتهم وكفاحيتهم ،وعلى مدى مساركتهم الفاعلة في رسم
سياسرة الحرزل وتعزيررز الديمقراطيرة فري صررفوفه ،واحتررام الررأي ا خررر مرع التأكيرد علررى

وحدة اإلرادة والعمل للحزل كذات متكاملة".262

ومررن أجررل ضررمان تحقيررق كررل مررا سرربق مررن بررامص و ليررات عمررل يرررى التقريررر أن

السررط لتطررور الجبهررة السررعبية كحررزل ثرروري يكمرن فرري " إمسرراكنا بحلقررة مركزيررة لعملنررا
عل ررى ه ررذا الص ررعيد ،وم ررن خ ررالل الت رردقيق بواقعن ررا الر رراهن نس ررتطيع الق ررول أن الحلقــــة

المركزية لعملنا األيديولوجي في المرحلة الجديدة ،من تطورنـا تتمثـل باالسـتمرار فـي
تعزيز وتعميق امتال المنهج المادي الجدلي التاريخي من قبل كادر الحزب وهيئاتـه

القياديــة تحديــداً والعمــل علــى اســتخدامه الخــالق فــي إنتــاج النظريــة وتطويرهــا فــي
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ظروفنا الملموسة بحيث يجب أن نفهم هـ ه المهمـة ككـل متكامـل وكعمليـة موحـدة ،
فال نعزف عن اإلنتاج ونهاب خوض مجاالته انتظا ار الكتمال امتال

المنهج".263

ثانيا :على الصعيد الطبقي  :264يستلهم التقرير في هـ ا الجانـب جـوهر

الموقف الطبقي الثوري الخـاص بعمليـة تحـول الجبهـة إلـى حـزب ماركسـي طليعـي ،

حيث يؤكد على "أن التحول على الصعيد – الطبقي من بنيـة ديمقراطيـة ثوريـة غيـر
متجانســة وغيــر منســجمة فــي وعيهــا الطبقــي ،أقــرب إلــي البرجوازيــة الصــغيرة فــي

قوامها ،إلي بنية اجتماعية عمالية منسجمة ومتجانسة في قوامها ووعيها ومواقفها

من المقاييس الهامة للتحول إلي حـزب ماركسـي طليعـي .فرالتحول علرى هرذا الصرعيد
يسررمو بتررأمين األسررا

المررادي الصررلل النسررجام االلت رزام الفكررري للحررزل مررع قاعدترره

االجتماعية ،وتخضع هذه المسرألة لخصوصرية التكرون والتبلرور الطبقري فري كرل بلرد أو

منطقررة لضررمان التعبيررر الرردائم عررن المصررالو المسررتركة ألوسررع الفئررات السررعبية عموم راً

والعمال الكادحين خصوصاً".

ولكــن  ،بــالرغم ممــا أنجــز علــى ه ـ ا الصــعيد  ،يضــيف التقريــر برؤيــة نقديــة

واضحة  " ،إال إننا نسجل وبجرأة وقوعنا في ثغرات ونواقص وأخطـاء أضـعفت قـدرتنا
علـــي تطـــوير بنيتنـــا الطبقيـــة باســـتمرار وبـــالتعبير عـــن مجمـــل مصـــالح الكـــادحين

الفلســـطينيين  ،وبالنجـــاح فـــي تنظـــيم وتعبئـــة فئـــات جماهيريـــة واســـعة كـــالفالحين
والمثقفــين الــوطنيين والــديمقراطيين وقطــاف الم ـرأة أيض ـاً  ،وال سررك فررإن مررن األسرربال
األساسية لذلك هري وقوعنرا فري م ارحرل متقدمرة مرن تطورنرا فري نزعرات يسرروية ضريقة،

إلى جانل ضعف تبلور طبقتنا العاملة وتسوهها  ،أما األمر الثاني الملفت للنظر،فهو
تدني نسبة الفالحين في صفوف الجبهة بشكل عام  ،وهو ما يستدعي الوقوف أمامه

بجدية من أجل تفاديه".265
263
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وباإلضافة إلـى الرؤيـة النقديـة الموضـوعية كمـا طرحهـا التقريـر إال أنـه يشـدد

على عدم التوقف عند الزيادة الكمية أو العدديـة للعمـال أو الفالحـين والكـادحين فـي

صفوف حزبنا  ،ويشير في ه ا الجانـب إلـى أنـه "بـالرغم مـن أهميـة العمـل مـن أجـل
زيادة نسبة العمال في الحزب وخاصة في صـفوفه القياديـة ،إال أن األهـم لـيس عـدد

العمال ،بل نوعيتهم وثقافتهم ومستوم تأهيلهم ،األمر ال ي يجب أن يـدرس بعنايـة،

وأن يعطى له المزيد من االهتمام في الفترة القادمة".266

ثالثــا :علــى الصــعيد التنظيمــي  :فرري هررذا الجانررل  ،يؤكررد التقريررر –

وبصورة موضوعية -على "أن المسألة التنظيمية ليسرت مسرألة فنيرة تكتيكيرة برل مسرألة
فكري ررة  -سياس ررية باألس ررا  .وعل ررى ض رروء ذل ررك تنب ررع أهمي ررة تط ررور الحي رراة التنظيمي ررة
الداخلية للحزل ،ودورهرا فري تحديرد هويتره وجروهره ومقرايي

نضرجه وعالقتره بجمراهيره

وقيامه بمهامه المنوطة به ،وأن الحكم على مستوم نضج عملية البناء التنظيمي هو

تماماً كالحكم على مستوم نضج البنـاء األيـديولوجي ،لـيس التبنـي الرسـمي والمعلـن

للقضــايا والمواقــف ،بــل الممارســة العمليــة علــى أســاس لـ  ،فبقــدر مــا يجــب أن ال
تعمينا الثغرات والنواقص عن رؤية اإليجابيات والشوط الكبير ال ي أُنجز على صـعيد

التحول التنظيمي ،بقدر مـا يجـب أن تجعلنـا نشـح الهمـم ،ونبـ ل المزيـد مـن الجهـد

للتخلص من الثغرات وتأثيراتها والقضاء عليها".267

وبالتــالي فــان التطــور التنظيمــي الالحــق للجبهــة الشــعبية " يتطلــب اإلنشــداد

لمحورية التجديد الديمقراطي للحزب و ل من خالل تعزيز تفاعل ا راء واألفكار فـي
الحزب ،ومن خالل ديناميكية اإلعالم الحزبـي المتوافـق مـع متطلبـات التطـور الهائـل

بأســاليب التكنولوجيــا الحديثــة وثــورة المعلومــات ،ومــن خــالل اســتخراج رأي القاعــدة
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الحزبية في القضايا المفصلية وتفعيل دور األعضاء في رسم سياسة الحزب بفاعلية

ونشاط".268

ً

رابعا :علـى الصـعيد السياسـي  :يتوصـل التقريـر إلـى نتيجـة هامـة

أن التحــول إلــى مواقــع االسترشــاد بــالمنهج المــادي الجــدلي
وصــحيحة  ،مفادهــا " َّ

التـــاريخي ،هـــو عمليـــة فكريـــة – سياســـية طبقيـــة وتنظيميـــة متكاملـــة ،ومترابطـــة،
فالتحول على الصعيد األيديولوجي يجد مردوديته ونتائجه في تمل الحـزب ،وهيئاتـه

القياديــة تحديــداً ،للنظريــة كمرشــد للعمــل وكمــنهج للتحليــل والتغييــر الثــوريين ،أمــا
التحول على الصعيدين التنظيمي والطبقي فيتحدد هـدفها فـي نهايـة المطـاف بخدمـة
تحقيق األهداف والمهام المستنبطة والمرسومة من قبل الحزب والمعبرة عـن مصـالح

أوســع الفئــات الجماهيريــة الكادحــة .أي أن المسررألة سياسررية – فكريررة ت ررتبط بجرروهر
الح ررزل كقائ ررد سياس رري للجم رراهير وض رررورات ت رروفير متطلب ررات ه ررذا الج رروهر وتجليات رره

الملموسة في الممارسة العملية".269

علــى هـ ا األســاس ،يؤكــد التقريــر بوضــوح ،علــى " أن نضــج السياســة نفســها

يتحدد بمقدار عمق تمل المنهج المادي الجدلي وتمثلـه فـي الممارسـة .أمرا تحقيقهرا
فيعتم ررد عل ررى الق رردرة عل ررى اس ررتنباط وام ررتالك الوس ررائل والط رررق واألس رراليل الت رري تجع ررل

الممارسررة خالقررة ومبدعررة فرري الظررروف الملموسررة وصروالً لألهررداف والمهررام عررن طريررق
حركة الجماهير الواسعة ولي

األفراد أو القادة أي أن السياسة ليست مجررد سرعار ،أو

ص رراع أو مواقررف وتصرراريو .بررل هرري فرروق هررذا كلرره علررم وفررن لقيررادة الص رراع الطبقرري
بكافة أسكاله وتجلياته وتعقيداتره وعليه فان السياسة الثوريـة يجـب أن تتسـم بصـفات
العلمية والموضوعية واالنسجام وعدم التناقص ،والسـمة العمليـة المبـادرة ،والمبدئيـة

مع المرونة العالية ،واالرتباط بالجماهير ،والواقعية الثورية".270
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إن ه ه الرؤية الموضـوعية للممارسـة السياسـية  ،يجـب أن تظـل بالنسـبة لنـا

فــي الجبهــة  ،فــي المرحلــة الراهنــة والمســتقبل  ،محــدداً أو منطلق ـاً رئيســياً نهتــدي

ونلتــزم بمضــمونه فــي تحليلنــا إلدارة عمليــة الصـراف مــع العــدو الصــهيوني ودولتــه ،
وفــي تحليلنــا لألوضــاف السياســية الفلســطينية والموقــف مــن ســلطة الحكــم اإلداري

ال اتي و م.ت.ف  ،وفي ممارساتنا لعملية التحالفات السياسية مـن منطلقـات طبقيـة

ووطنية  ،وك ل في تحليلنا لألوضـاف العربيـة واإلقليميـة والدوليـة عمومـاً والعالقـات

األمميــة خصوص ـاً ،آخ ـ ين بعــين االعتبــار إقرارنــا عبــر الح ـوار الرفــاقي فــي هيئــات
الجبهة عموماً  ،وفي مؤتمراتهـا الوطنيـة خصوصـاً  ،أنهـا –وفـق مـا ورد فـي تقريـر

المــؤتمر الــوطني الخــامس -بحاجــة مســتمرة إلــى تطــوير سياســتها عمومـاً ،وخاصــة
حاجتهــا إلــى خــوض معتــر التكتيــ السياســي الثــوري واتخــا المواقــف السياســية

المبـــادرة واجـــادة فـــن السياســـة بمـــا يتضـــمنه مـــن مســـاومات واســـتخدام التناقضـــات
والطرق والوسائل العالية المرونة وخاصة لكسب الجماهير والحلفاء".271

التقييم العام :

وفــي ضــوء مــا قدمــه التقريــر التنظيمــي حــول عمليــة "التحــول" علــى الصــعد

األيديولوجيـــة والطبقيـــة والتنظيميـــة والسياســـية ،يســـتعرض " التقيـــيم العــــــام " هـــ ه

العملية  ،مؤكداً على " أن نجاحنا فـي خـوض الصـراف بكـل أبعـاده الوطنيـة والقوميـة
والطبقية  ،والنضال بكـل أشـكاله مـن أجـل تحقيـق أهـداف حزبنـا  ،يفـرض علينـا فـي

الجبهــة التقيــيم العــام  ،الــدوري والــدائم  ،لواقعنــا ال ـراهن فــي ضــوء تطورنــا الســابق
وتراكماته ونتائجـه النوعيـة حتـى اللحظـة ،ولـيس مـن المجمـوف الحسـابي أو التوسـع

التنظيمي الكمي ... ،وعلينا االنشداد للمسائل الجوهريـة وللمظهـر الرئيسـي ،ورؤيـة

سلبياتنا وايجابيتنا انطالقاً من هـ ا" ،272مـدركين أنـه "بـالرغم ممـا نعيشـه مـن ثغـرات

ونـواقص فــان محصـلة التقيــيم العـام هــي :أننـا نمثــل حزبـاً يسترشــد بـالمنهج المــادي
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الجــدلي التــاريخي إجمــاالً ويعمــل لتمثلــه فـــي الممارســة  ،لكننــا بحاجــة إلــى بلـــورة
طموحنا وتجديد اتنـا واالرتقـاء بأوضـاف حزبنـا وتجديـد حركتنـا الثوريـة عبـر تعميـق

عملية التحول من خالل سيادة الفكر الماركسي وتمل المنهج المادي الجدلي".273

وبالتــالي فــان ضــرورات التطــور الالحــق لحزبنــا تتطلــب االنخ ـراط ،علــى كافــة

الصعد والمجاالت في عملية ات بعدين متداخلين ومتكاملين هما:274

أوالً :استمرار التعمق بامتال المنهج المـادي الجـدلي التـاريخي فـي عمـوم الحـزب

وعلـــى صـــعيد القيـــادة والكـــادر خاصـــة ،ودراســـة واقعنـــا الفلســـطيني والعربـــي
وظروف تطوره االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي باالستناد له.

ثاني ـاً :التجديــد الــديمقراطي والثــوري الشــاملين للجبهررة فرري مجرراالت نسرراطه وحياترره
المختلف ر ر ررة ،وعل ر ر ررى أس ر ر ررا

الم ر ر ررنهص الم ر ر ررادي الج ر ر رردلي واالس ر ر ررتراكية العلمي ر ر ررة،

والديمقراطيررة الواسررعة فرري الحيرراة الحزبيررة الداخليررة وفرري العالقررة مررع الجمرراهير،

وبم ر ررا يق ر رردمنا خطر ر روات سر ر رريعة عل ر ررى طري ر ررق ال ر ررتخلغ م ر ررن أوج ر رره القص ر ررور
والبيروقراطية ،والمركزية المتزمتة ،وغيرها من األمراه ،ويؤمن لنا بناء حزل

طليعي -جماهيري – كفاحي يمثل طليعرة سرعبنا فري النضرال مرن أجرل أهدافره
الوطنية المرحلية واإلستراتيجية.

ولمزيد من التحديد والدقة – كما يضيف "التقييم العام" – فان ما نسعى لتحقيقه

ما يجل أن يتمثله حزبنا حتى يرتقي للصورة المطلوبة ،هو:275

أ -فكريا :تعميق تملكنا للمنهج المادي الجدلي التاريخي ،والفكر االشتراكي
العلمي ،ودراسة واقعنا استناداً لها.

ب -طبقيـاً :تعميــق وتوطيــد بنــاء حزبنــا الطبقــي بحيــث يعبــئ العمــال وعمــوم
الكـــادحين مـــن أبنـــاء شـــعبنا ويعبـــر عـــن مصـــالحهم ويمثـــل طليعـــتهم
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الواعيــة والمنظمــة فــي النضــال مــن أجــل التحــرر الــوطني والديمقراطيــة
والتقدم االجتماعي على طريق االشتراكية.

ب -تنظيمياً :توطيد بناء حزبنـا الـداخلي علـى أسـس المركزيـة الديمقراطيـة
كمفهوم شامل يقوم على الوعي والديمقراطيـة العميقـة والواسـعة وعلـى

وحــدة اإلرادة والعمــل ،والعالقــات الرفاقيــة واإلنســانية العميقــة وأســاليب

ووسائل القيادة الحزبية الجماعية الديمقراطية.

د -سياسياً :رسم البرنامج السياسي للجبهة ،والتكتيـ المنبثـق عنـه علـى
الصـــعد المختلفـــة (التحالفـــات ،الخـــط السياســـي فـــي مجـــال التكتيـــ

العســكري والكفــاحي )..بمررا يمكننررا مررن اإلمسرراك بالحلقررة المركزيررة ،وبمررا
ي ارعرري تروازن القرروى ،واللحظررة الملموسررة والمرزاب الجمرراهيري واسررتعداداته
ومتطلبات التطور الالحق.

ه -جماهيرياً :تطوير دورنا كحزب يمثل فصـيلة واعيـة ومنظمـة للجمـاهير
ولعموم الشعب لتحقيق أهدافه الوطنية والتقدمية.

و -وطني ـاً :االهتمــام بالعمــل علــى الصــعيد الــوطني ،وتطــوير دور الحــزب

وطنيـــاً ،عبـــر المعالجـــة الصـــائبة للقضـــايا الوطنيـــة ولمصـــالح الشـــعب

الجوهرية ،ولمشاكله اليومية ،بحيث يسـير نشـاطنا الـداخلي والخـارجي

من نفس االتجاه.

ولتحقيق التقدم المطلـوب علـى طريـق توطيـد جـوهر الحـزب وسـماته الجديـدة،

وانجاح هذه العمليرة "فان على قيادة الحـزب أن تلعـب دو ارً أكبـر فـي المرحلـة القادمـة

لكــي تمثــل حقــاً ات قياديــة لعمليــة التقــدم المطلوبــة والقيــادة المثــل ،أمــام الكـــادر
والجمــاهير الحزبيــة ،وه ـ ا يفــرض بداهــة تجاوزهــا للثغ ـرات التــي رافقــت دورهــا فــي
المراحــــل الســــابقة ،رغــــم أنهــــا هــــي المســــئولة األولــــى عــــن مــــا تحقــــق بانجازاتــــه

واخفاقاته".276
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وفــي ه ـ ه الصــدد ،يشــير "التقيــيم" بحــق ،إلــى أن التطــور المطلــوب للمرحلــة

المقبلة سيكون معياره األساسي" ،مدم قدرتنا على دراسـة واقعنـا المعـاش والمحـيط،

فــي جوانبــه كافــة ،واســتخراج السياســات والمواقــف الواقعيــة الثوريــة ،لحــل معضــالت
الواقع والثورة ،على أساس المنهج الماركسي المادي الجدلي ،وفي قدرتنا على خلق

حزب طليعي كفاحي جماهيري يحظى بثقة والتفـاف الشـعب وقـواه الحيـة ،بمـا يمكننـا

مــن تطبيــق التوجهــات البرنامجيــة العـــامة والعمــل علــى تنفيــ خطوطهــا األساســية

التالية التي حددها التقرير كما يلي:277

( )8تأمين أساليب العمل التي تجعـل الهيئـات القياديـة هيئـة أركـان للحـزب فـي

المجـاالت المختلفـة وتروفير الوقرت والمتطلبرات الضررورية لبنائهرا نظريراً كرري
تستطيع قيادة الحزل بإبداع وكفاءة عالية.

( )2زيادة االهتمام بالكوادر واطالق طاقاتها ومبادراتها  ،مع التركيز على بناء
الكوادر النوعية والمتخصصة في المجاالت المختلفـة  ،وهـ ا يتطلـب زيـادة
دورات اإلعداد النظري والتخصصي على المسـتوم المركـزي وعلـى مسـتوم

المنظمات الحزبية في مواقعها المختلفة.

( )3إن عملنـا األيــديولوجي ،يجــب أن يســتمر فــي تمليـ كــادر الحــزب وهيئاتــه
القياديـــة تحديـــداً للمنهجيـــة الماديـــة الجدليـــة ،واالسررتمرار فرري تعميررق فهررم
مجمل أعضراء الحرزل لألسر

العامرة للماركسرية ،وانتراب الفكرر عبرر تحليرل

الواق ر ررع والمهم ر ررات انطالقر ر راً م ر ررن الم ر ررنهص الم ر ررادي الج ر رردلي ،وربط ر رره ب ر ررالواقع

الملمر ررو  ،وتقديمر رره معل ر رالً للمنظمر ررات الحزبي ر رة وللجمر رراهير ،ورفر ررع مسر ررتوى
البرمجة والتخطيط للعمل األيديولوجي الداخلي والخارجي.

( )4تشـديد العمــل مــن أجــل التحــول إلــى حــزب جمــاهيري – طليعــي – كفــاحي،
وهـ ا يتطلــب التوســع فــي سياســة تشــكيل المنظمــات الديمقراطيــة ،والبحررث
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عر ررن األسر رراليل المناسر رربة لتر ررأطير الجمر رراهير ارتباط ر راً بظر ررروف كر ررل تجم ر رع

فلسطيني وبالمهمات المطلول حلها في هذا التجمع.

( )5تكثيـف الجهــد لالرتقــاء بتملـ وممارسـة األســلوب والــنمط الــديالكتيكي فــي
العمل والقيادة الحزبية ،على مستوم الهيئات القيادية والكادرية.

( )6االرتقــاء بعملنــا فــي أوســاط العمــال والمـرأة والمثقفــين والشــباب  ،واجتررذال
المزيد من العناصرر الطليعيرة مرنهم لالنتظرام فري حزبنرا ولالنخرراط فري عمرل
المنظمات الديمقراطية المحيطة.

( )7إيـــالء أهميـــة لتطـــوير الحيـــاة الديمقراطيـــة فـــي المنظمـــات الحزبيـــة علـــى
مختلــــف المســــتويات  ،وتر ررأمين حرير ررة المناقسر ررة واالنتقر رراد باسر ررتمرار وحر ررق

االختالف وتأمين ا لية المناسبة لذلك.

( )1تكثيف الرقابة على عمل وأداء الهيئات المختلفة.

( )7إيـــالء االهتمـــام المتزايـــد للبرمجـــة والتخطـــيط الطويـــل األمـــد عبـــر تحديـــد
اتجاهات عامة للخطة على مستوم الجبهة وعلى مستوم الفـروف وجدولـة

ه ـ ه الخطــط الطويلــة ،بخطــط قصــيرة لمــدم عــام وخطــط فصــلية ..علــى
مختلف المستويات الحزبية.

وفي ضوء التقرير العام  ،وبالتزامن معه ،أصدر المؤتمر الوطني الخامس ،

برنامجاً سياسياً للجبهة ،تضـمن فـي الفصـل األول منـه الحـديث عـن مرحلـة التحـرر

الوطني  ،طبيعتها  ،تناقضاتها ،أهدافها ،مهامها ،قواها المحركة ،ثم تناول بالتحليل

والموقــف السياســي طبيعــة منظمــة التحريــر وموقــف الجبهــة تجاههــا مؤكــداً علــى "

أهميـــة مواصــــلة الجبهــــة نضــــالها مــــن أجــــل تعزيــــز الوحــــدة الوطنيــــة الفلســــطينية

وتوطيــدها ،والعمــل علــى إحــداث إصــالح ديمقراطــي حقيقــي فــي مؤسســات م.ت.ف ،
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وتكريس شرعية ووحدانية تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسـطيني  ،ومواصـلة العمـل مـن

أجل تعزيز مكتسبات م.ت.ف وتطويرها ".278

كمـــا تنـــاول الفصـــل الثـــاني مـــن البرنـــامج السياســـي الحـــديث عـــن " القـــوم

المعاديــة للثــورة الفلســطينية :الكيــان الصــهيوني  ،الحركــة الصــهيونية  ،االمبرياليــة
العالميــة  ،والقــوم االجتماعيــة المرتبطــة باالمبرياليــة" ،279مؤكــداً علــى أن " الجبهــة

الشعبية لتحرير فلسطين انطالقاً من رؤيتها لطبيعة الكيان الصـهيوني بوصـفه كيانـاً
اســتيطانياً عنصــرياً عــدوانياً توســعياً  ،يقــوم بوظيفــة امبرياليــة صــهيونية مشــتركة ،
تؤمن بضرورة ممارسة كل أشكال النضال لتدمير ه ه القاعدة االمبريالية المتقدمة ،

وهي تؤكد بأن الصراف الدائر من أكثر من مئة عام ليس صراعاً بـين قـوميتين  ،بـل
هــو ص ـراف بــين حركــة التحــرر الــوطني الفلســطيني والعربــي مــن جهــة  ،والتحــالف

اإلمبريالي الصهيوني الرجعي من جهة أخرم...وان أي محاولة للفصل بين العـدوين
اإلمبريــالي األمريكــي والصــهيوني هــي محاولــة عقيمــة ومضــللة ودوغمائيــة هــدفها

تجاهـل الواقـع بعناصـره المكونــة " ،280كمـا أكـد البرنـامج أيضـاً علـى أنـه "إلـى جانــب
الحركــة الصــهيونية واالمبرياليــة العالميــة  ،تحتــل القــوم واألنظمــة العربيــة الرجعيــة
والبرجوازيـــة المرتبطـــة باإلمبرياليـــة مكانهـــا فـــي معســـكر القـــوم المعاديـــة للثوريـــة

الفلسطينية وحركة التحرر الوطني العربيـة مـع وجـود فـوارق بينهـا بطبيعـة الحـال...

وان الجبهة الشعبية استناداً إلى ه ه المعطيات  ،ترم بـأن القـوم واألنظمـة الرجعيـة

العربيــة التابعــة تشــكل موضــوعياً جــزءاً ال يتجـ أز مــن معســكر القــوم المعاديــة للثــورة،
وهي انطالقاً من ه ه الحقيقة ،تـدعو فصـائل حركـة التحـرر الـوطني العربيـة لتكثيـف

النضال لفضح ه ه األنظمـة والتصـدي لسياسـاتها التصـفوية للقضـية الفلسـطينية ،
كما تدعو ه ه الفصائل للتنسيق فيما بينها لمواجهة الخطـر الصـهيوني الـ ي يتهـدد
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شعوبها ومن أجل تحرير أوطانها من الهيمنة والتبعية واالستغالل اإلمبريالي  .وفـي

الفصــل الثالــث طــرح البرنــامج السياســي أشــكال وأســاليب النضــال مؤكــداً علــى " أن
تحقيق النصر في صـراعنا القـائم ضـد العـدو الصـهيوني يتطلـب اسـتخدام كـل أشـكال

وأســـاليب النضـــال الرئيســـية  :األيديولوجيـــة والسياســـية واالقتصـــادية  ...غيـــر أن
ضرورات خوض النضال بأشـكاله المتعـددة ال يلغـي األهميـة القصـوم لتحديـد الشـكل

الرئيســي للنضــال باعتبــاره الرافعــة والقــوم الدافعــة لألشــكال النضــالية األخــرم  ،ومــن
ه ا المنطلق ترم الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين أن الكفـاح المسـلح هـو األسـلوب

الرئيســـي للنضـــال الـــوطني الفلســـطيني المعاصـــر " ،281وفـــي هـــ ا الســـياق يضـــيف

البرنامج مؤكداً "على أن تحديد الكفاح المسلح أسـلوباً رئيسـياً  ،ال يمنـع مـن طغيـان
أســلوب آخــر مــن أســاليب النضــال فــي مرحلــة معينــة  ،فأســاليب النضــال المختلفــة

تتحدد في كل مرحلـة مـن المراحـل تبعـاً للظـروف القائمـة ومـدم مالءمتهـا واسـتجابة

الجماهير لها  ...وان مبدأ الجمع بين مختلف أشكال النضال ينبغي أن يقتـرن دومـاً
بامتال القدرة على االنتقال من شكل نضالي إلى آخر في الوقت المناسب والظروف
المالئمة ووفق متطلبات المرحلة النضالية  ،فالشكل الرئيسي للنضال بدون ارتباطـه

بأشكال النضال األخرم يبقى قاص ارً عن تحديد أهدافـه ،وبـأن النجـاح فـي الـربط بـين
ه ه األشـكال هـو الـ ي يمكـن مـن تجريـد العـدو مـن أوراق قوتـه وتفوقـه ويعـزز مـن

فـــرص إحكـــام عزلتـــه علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والـــدولي " .282ويســـتطرد البرنـــامج

السياســـي فـــي نهايـــة الفصـــل الثالـــث بـــالقول " إ ا كـــان النضـــال السياســـي بأشـــكاله
المتعــددة لــم يــزل يحتــل الموقــع األول فــي مجــرم النضــال الــوطني الفلســطيني وفــي

مجمل اهتمامات الثورة  ،فان النضال في المجالين االقتصادي واأليديولوجي ال يجب

أن يقل أهمية عن النضال السياسي".283
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وفي الفصل الرابع يؤكـد البرنـامج السياسـي علـى التـرابط الجـدلي بـين حركـة

التحرر الوطني الفلسطيني وحركة التحرر الوطني العربي " انطالقاً من إيمان الجبهة

الشــعبية لتحريــر فلســطين  ،بــان فلســطين ج ـزء ال يتج ـ أز مــن الــوطن العربــي  ،وان

الشعب العربي الفلسطيني جزء ال يتج أز من األمة العربية ،وان حركة التحرر الـوطني
الفلسطيني جـزء ال يتجـ أز مـن حركـة التحـرر العربيـة "

284

 ،ويضـيف البرنـامج "فعلـى

ضــوء العالقــة العضــوية الوثيقــة التــي تــربط بــين شــعوب األمــة العربيــة وفصــائلها

وأحزابهــا وقواهــا الوطنيــة والتقدميــة علــى قاعــدة الــروابط القوميــة والتحــدي الجــدي
لحاضرها ومستقبلها  ،فان الجبهة الشعبية ترم أهمية وضرورة العمل المشتر فيما

بينها من أجل تحقيق األهداف التالية :285

 -2بناء عالقة صحيحة بين القطري والقومي  ،الخاص والعام فـي نضـاالت
مختلف قوم حركة التحرر العربية .

 -1تــؤمن الجبهــة الشــعبية بالبعــد القــومي للقضــية  ،وهــي إ تؤكــد الــدور
الخاص للشعب الفلسطيني في عملية التحرير  ،فانهـا تعتبـر عمليـة

تحرير فلسطين ودحر الصهيونية مهمة قومية .

 -1العمــل علـــى تجديــد حركـــة التحـــرر العربيــة ،و لـــ علــى ضـــوء األزمـــة
البنيوية التي تعصف بالجناح البرجوازي والعمالي فيها  ،مما يتطلـب

حـوا ارً جــدياً وواســعاً بــين مختلــف فصــائلها وأكبــر عــدد مــن المثقفــين

الديموقراطيين .

 -1ب ل المزيد من الجهود القامة جبهة عربية تقدمية ديمقراطية  ،والتركيز
علـى اشـتقاق صـيغة سياسـية تنظيميـة للعمـل المشـتر بـين فصــائل

حركة التحرر العربية عموماً وفي بلدان الطوق خصوصاً.
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 -9العمل في سبيل اقامة حزب الطبقة العاملة العربية الموحـد علـى المـدم
االستراتيجي .

 -7النضال من أجل الوحدة العربية  ،وتعبئة الجماهير الفلسطينية والعربية
من أجل تحقيقها.

 -6العمل المشتر من أجل تحقيق المشروف الحضاري القـومي العربـي بمـا
يتضمنه من مهام بناء المجتمعات المدنية الديمقراطية والتنمية لحل

مشكالت الفقر والجوف والتصحر والتبعيـة بكافـة أشـكالها االقتصـادية
والسياسية والعسـكرية والثقافيـة  ،واسـتخدام الثـروة العربيـة بالتنميـة

والتكامــل االقتصــادي والســوق المشــتركة لمواجهــة تحــديات المرحلــة

الجديـــدة مـــن تطـــور العـــالم المعاصـــر علـــى طريـــق مجتمـــع عربـــي
اشتراكي ديمقراطي موحد .

وفــي الفصــل الخــامس واألخيــر مــن البرنــامج السياســي الصــادر عــن المــؤتمر

الخامس  ،تناول حركة التحرر الوطني الفلسطيني باعتبارها جـزءاً ال يتجـ أز مـن قـوم
التحـــرر والتقـــدم والديمقراطيـــة واالشـــتراكية والســـالم فـــي العـــالم  ،مؤكـــداً علـــى تزايـــد

التعقيدات " في ظل الظروف الجديدة التي يجتازها العالم المعاصر بعد انتهاء الحـرب
البــاردة واختفــاء نظــام القطبــين وســعي الواليــات المتحــدة لتكــريس قيادتهــا وفــرض

سيطرتها على العالم  ،األمر ال ي يتطلـب مزيـداً مـن تضـافر جميـع القـوم المناضـلة
ضد الظلم واالضطهاد  ،ومـن أجـل الحريـة والعدالـة والمسـاواة علـى الصـعيد العـالمي
وفي بلدان العالم الثالث خاصة " .286وفي ه ا الجانب "فان الجبهة الشـعبية لتحريـر

فلسطين باعتبارها فصيالً من الفصائل الثورية على الصعيد العالمي  ،يلتـزم بمبـاد

التضامن األممي تؤكد إيمانها المتجدد وسعيها الثابت لتعزيز وتمتين أواصر عالقات
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التحــالف بــين الثــورة الفلســطينية واألحـزاب والقــوم التقدميــة فــي العــالم  ،و لـ علــى
أرضية أهداف النضال المشتر التالية:287
.2

النضــال ضــد العدوانيــة اإلمبرياليــة  ،وخاصــة األمريكيــة  ،مــن أجــل

نظام عالمي جديد يقوم على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ،

واختيــار طريــق تطورهــا المســتقل فــي عــالم تســوده الحريــة والعدالــة

والمساواة بين الشعوب .

.1

النضال لحل مشكلة المديونية لصالح شعوب العالم الثالـث المنهوبـة

.1

الكفــاح مــع ســائر القــوم والفصــائل التقدميــة مــن أجــل درء أخطــار

.1

الكفــاح ضــد كــل أشــكال القهــر والقمــع والتمييــز العنصــري  ،ولتشــديد

.9

والمضطهدة من النظام اإلمبريالي واالحتكارات العالمية .
الحرب النووية وصيانة السلم العالمي.

العزلــة علــى الكيــان الصــهيوني وفضــح الصــهيونية كحركــة عنصــرية

رجعية .

ضـرورة تنسـيق جهـود مختلـف األطـراف الدوليـة السـاعية إلـى زيــادة

وزن ودور هيئة األمم المتحدة في إرساء أسـس العـدل والمسـاواة فـي

العـــالم والتصـــدي لكـــل أشـــكال الظلـــم والعـــدوان ،ولكـــل عمليـــات خـــرق
وتجـــاوز األعـــراف والمواثيـــق الدوليـــة  ،والـــدفاف عـــن حريـــة وحقـــوق

.7

اإلنسان المنتهكة في فلسطين المحتلة وفي كل مكان من العالم .

تدعو الجبهـة للنهـوض بـدور دول عـدم االنحيـاز والبلـدان اإلفريقيـة

واإلســالمية فــي دعـــم واســناد الحقــوق الوطنيـــة للشــعب الفلســـطيني،
وتطــــوير الجهــــود المب ولــــة لتكــــوين رأي عــــام عــــالمي مؤيــــد للحــــق

الفلسطيني  ،للضغط علـى التحـالف اإلمبرياليـة – الصـهيوني للتسـليم
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بق اررات الشرعية الدولية التي تعترف بحقوق شعبنا في العودة وتقريـر

المصير واقامة دولته المستقلة على أرض وطنه.
الكونفرنس احلزبي األول (حزيران : )8664

على ضوء التطورات السياسية النوعية التي شهدتها الساحة الفلسطينية بعـد

توقيع اتفاق أوسلو – واشنطن التصفوي  ،عقدت الجبهة الشعبية في شـهر حزيـران

 2771كونفرنس حزبي ناقشـت خاللـه وثيقـة سياسـية مقدمـة مـن اللجنـة المركزيـة،
حــددت فيهــا رؤيــة وتحليــل الجبهــة للمرحلــة التاريخيــة الجديــدة التــي دخلهــا النضــال

الــــوطني الفلســــطيني ارتباطــــاً بــــالمتغيرات السياســــية االنعطفافيــــة والعميقــــة علــــى
المستويات العالمية والعربية والوطنية .

وفــي ضــوء مناقشــة أعضــاء الكــونفرنس للوثيقــة السياســية  ،تــم إق ـرار الــنص

الكامل لها ،وتم اصداره في كـراس خـاص نسـتعرض فيمـا يلـي أهـم األفكـار والقضـايا

والعنــاوين األساســية التــي تضــمنها الك ـراس الم ـ كور ،والتــي أوضــحت بجــالء عمــق

التحليل الطبقي ومن ثم التحليل أو الشعار السياسي المـرتبط بـه فـي تلـ المرحلـة ،

وهي تحليالت واستنتاجات سياسية وفكرية مازالت صالحة الستخدامها حتـى اللحظـة

فـــي تحليلنـــا ألوضـــاعنا السياســـية والمجتمعيـــة ،رغـــم مـــرور  29عامـــاً علـــى عقـــد

الكونفرنس واصدار الوثيقة السياسية عن الكونفرنس .

ففري المقدمرة تحردد الوثيقرة اتجاههررا الرئيسري " أمرام المعرالم األساسرية والرئيسررة ،

لألحررداث والمسررتجدات الناسررئة وقراءتهررا ارتباطررا بررالواقع الفلسررطيني ومسررتقبل النضررال
الوطني"  " 288فقد شكل توقيع اتفاق إعالن المباد وتبادل االعتراف ما بين القيـادة
المهيمنة في م.ت.ف والكيان الصهيوني نقطة االنعطاف النوعية في نضالنا الوطني
المعاصــر ،نقطــة انعطــاف بمعنــى لهــا مقـدماتها ولهــا تفاعالتهــا ،ونتائجهــا الالحقــة
والمسـتقبلية .األمــر الـ ي يفــرض ودون أي تبــاطؤ أو تــردد أمــام الواقــع الناشــئ بكــل
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ماله وما عليه .إن توقيع االتفاق شكل اختراقاً استراتيجياً لجبهة الصراف الفلسـطيني
– الصــهيوني ،والعربــي -الصــهيوني ،وخطورتــه تتميــز بأبعــاد نوعيــة لــم تصــل إليهــا
اتفاقات كامب ديفيد ،األمر الـ ي يمكـن معـه القـول بـأن المرحلـة الراهنـة هـي أخطـر

مرحلـة يواجههـا النضـال الـوطني الفلسـطيني منـ الغـزوة الصـهيونية لفلسـطين ،ذلررك

ألن القضر ر ررية الوطنير ر ررة والنضر ر ررال الر ر رروطني طيلر ر ررة العقر ر ررود السر ر ررابقة وبر ر رررغم كر ر ررل الهر ر رزائم

واالنكسرارات ،لرم يصرل إلرى المسرتوى الرذي تجررؤ فيره أي قيرادة فلسرطينية علرى التسرليم
واالعتراف بحق الحركة الصهيونية واالحتالل الصرهيوني برالوجود السررعي علرى أره

فلسطين".289

وتضــيف الوثيقــة " إلــى جانــب هــ ه الصــورة وبتقــاطع شــديد معهــا ،إلــى حــد

التالحم ،يأتي عامـل أخـر هـام هـو طبيعـة البنيـة االجتماعيـة الطبقيـة ألنظمـة الحكـم

العربيــة ،والتــي تجســد ســلطة الكمبــرادور والبرجوازيــة التابعــة ،وتــأتي حقبــة الطفــرة
النفطيـة فـي السـبعينات ،ومــا أحدثتـه مـن تـأثيرات اقتصــادية – اجتماعيـة فـي البنيــة
المجتمعية العربية ،في ظل الهيمنة والسيطرة اإلمبريالية الكاملة على الثروة النفطية

ونهبها لصالح االحتكارات اإلمبريالية .لقد توجت ه ه الحقبة باتفاقيات كامب ديفيـد،
كــاختراق اســتراتيجي نــوعي فــي جبهــة الصــراف العربــي – الصــهيوني وباتــت عمليــة
تعميمهــا فــي عمــوم المنطقــة هــدف مباشــر للمعســكر المعــادي  ،ومررا ارفررق ذلررك مررن

أحررداث ومتغي ررات محليررة وعالميررة  ،وعلررى المسررتويات المختلفررة العسرركرية السياسررية –

االقتصررادية – الثقافيررة مهرردت الطريررق لكرري ينرردفع المسررروع اإلمبريررالي – الص ررهيوني
بهرردف تصررفية الص رراع العربرري الصررهيوني ،وفرري المقدمررة منرره قضررية فلسررطين بصررورة

جذرية".290

هرذه باختصررار سررديد المقردمات الترري أسسررت للمرحلررة الجديردة الترري تعيسررها أمتنررا

العربية وسعبنا الفلسطيني راهنا.
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لهـــ ا "فـــان رؤيتنـــا ومعالجتنـــا للواقـــع الفلســـطيني لـــن تكـــون عمليـــة ومالكـــة

لمقومـــات الدقـــة والرؤيـــة الســـليمة إال بربطهـــا بالمســـار العـــام للمشـــروف اإلمبريـــالي

الصهيوني بأبعاده ومسـتوياته المختلفـة وعطفـاً علـى لـ فمواجهـة اتفـاق اوسـلو –

القاهرة يجـب وبالضـرورة أن تنطلـق مـن هـ ه المسـألة الرئيسـة والهامـة ،لكـي تأخـ

المواجهــة أبعادهــا الصــحيحة والســليمة ،وتعطــي للصــراف بعــده المســتجيب لتطــورات

وترابط الحلقات وطنياً وقومياً في شتى ميادين الصراف".291

"إن قــراءة الواقــع الفلســطيني ومســتقبل وآفــاق المواجهــة وطنيــاً ،لهــو وثيــق

الصلة ومتالحم مع رؤية واقع حلقات المواجهـة علـى الصـعيد القـومي ،بحيـث نكـون
أمــام سلســلة متماســكة تشــمل األمــة العربيــة وقواهــا المناهضــة للمشــروف المعــادي

بتياراتها ومشاربها المختلفة ،إ أن ه ه الحقيقة تشـكل مفصـالً حاسـماً وأساسـياً فـي
أي تشخيص أو تحليل أو رؤية مستقبلية ،وهي في ات الوقـت مهمـة جميـع القـوم

في كل قطر عربي.

إن السياس ر ررة وخ ر ررط الس ر ررير ال ر ررذي حك ر ررم ويحك ر ررم مس ر ررار حرك ر ررة التح ر رررر ال ر رروطني

الفلسطيني وقواها األساسية سرديدة االرتبراط بتطرور المجتمرع الفلسرطيني ذاتره سرواء فري

داخل فلسطين المحتلة .أو تجمعات الستات الفلسطيني في الخارب".292
وعليرره فررإن تفسررير جانررل رئيسرري مم را يجررري ،يعررود باألسررا

إلررى تلررك التغي ررات

والتحوالت التي سهدها الواقع الفلسطيني (االجتماعي  -السياسي) .األمر الذي يفره

التوقر ررف ملي ر راً أمر ررام بعر رره الجوانر ررل اللتقر رراط مر ررا هر ررو جر رروهري وأساسر رري ،لكر رري يتكامر ررل

التسخيغ والتحليل كسرط ضروري لالنطالق الحقاً.

أوال :م.ت.ف" :إن المنظمــة كجهــاز بتركيبتــه وعالقتــه الداخليــة والخارجيــة،

ومحتـــواه وممارســــاته هــــي نتاجــــاً للتوازنــــات الطبقيــــة السياســــية التــــي تحكمهــــا ،
فالبورجوازية المهيمنة في المنظمة تمكنت من إخضاف المنظمة لرؤيتها ولسياساتها
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ولمنـــاهج تفكيرهـــا ولممارســـاتها السياســـية والتنظيميـــة واإلداريـــة .إلـــى أن أصـــبحت
المنظمة المعبر عن موقف وممارسة الجناح المهيمن عليهـا طبقيـا  ،والتري تناغمرت

لمرحلررة مررن الررزمن مررع البرنررامص الرروطني التحرررري للسررعل الفلسررطيني  .ولكررن وعلررى
أرضررية الظررروف المحيطررة والمتحركررة برردأت القيررادة السياسررية البيروقراطيررة المتنفررذه فرري

المنظمة تتجه وتسرير بتردرب وبصرورة متعرجرة ومعقردة وفري إطرار ديناميرات الواقرع ذاتره
ولي

رغما عنه  ،نحو التخلي عن برنامص م.ت.ف الوطني التحرري".293

إن ه ررذا الهب رروط السياس رري ال ررذي مارس ررته القي ررادة المتنف ررذة ف رري م.ت.ف ك رران ف رري

حقيقته انعكاساً للمواقع الطبقية وتحوالتها فري تلرك القيرادة وفرق تحليرل وثيقرة الكرونفرن

وتفسرريرها لت ارجررع وهبرروط القيررادة البيروقراطيررة فرري م.ت.ف  ،حيــث أن " هــ ا التحــول

البنيــوي الشــامل ال ـ ي جــرم فــي م.ت.ف كمواقــف  ،ونظــام عمــل  ،ونهــج وتنظــيم ،
وممارسة  ،ال يفسر لوحده أسباب ومقدمات االنهيـار  .فهنـا صـيرورة أخـرم كانـت

تفعـــل فعلهـــا  ،وتتمثـــل فـــي حالـــة التقاطـــب والتـــداخل التـــي جـــرت مـــا بـــين القيـــادة

البيروقراطيـة المتنفـ ه فــي م.ت.ف والشــريحة الكومبرادوريـة الفلســطينية فــي الخــارج
والداخل  ،حيث وجدت القيادة المتنف ه في تل الشريحة سندا اقتصاديا وسياسيا لها

 ،بـــنفس القـــدر الـــ ي وجـــدت الشـــريحة الكومبرادوريـــة فـــي القيـــادة المتنفـــ ه وعبـــر

هيمنتها على م.ت.ف حليفا سياسيا وطبقيا لها ". 294

وفي استعراض الوثيقة ألزمة الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية  ،تؤكـد علـى أن هرذه

األزمة تتجلى في خم

مظاهر أساسية :

المظهــر األول  :295عرردم قرردرة هررذه الحركررة علررى انجرراز التحرررر الرروطني كمررا هررو

معلن وموثق في برامص م.ت.ف .
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المظهــر الثــاني : 296عرردم القرردرة علررى تحقيررق برنررامص التحرررر الرروطني ت ارفررق مررع

تمكر ررن المسر ررروع الصر ررهيوني-اإلمبرير ررالي مر ررن تحقير ررق انتصر ررارات وانجر ررازات حاسر ررمة
واستمرار هذا المسروع في تحقيق االنتصارات بصورة متواترة مما يضع المنطقة أمرام

حالة من التبعية واالستالل سبه المطلق للهيمنة والقوة االمبريالية-الصهيونية.

المظهـــر الثالـــث  :297ويتمث ررل برض رروُ القيررادة السياس ررية المهيمن ررة ف رري م.ت.ف

لالستراطات وللحلول التصفوية األمريكية-الصهيونية  .هرذا األمرر الرذي يعكر

سرقوط

التحالف الطبقي السياسي المتمثل أساسا بالقيادة البيروقراطيرة المهيمنرة علرى م.ت.ف،
والكرررومبرادور الفلسر ررطيني بجناحير رره جنر رراح الخر ررارب وجنر رراح الر ررداخل .بداير ررة باالسر ررتجابة

للسروط اإلمبريالية بقبول قرار  242وبتوقيرع اتفراق الحكرم اإلداري الرذاتي  ،واالعترراف
بكيان العدو الصهيوني والتخلري عرن برنرامص اإلجمراع الروطني التحررري  ،برنرامص حرق

الع ررودة وتقري ررر المص ررير والدول ررة واس ررتبدال ه ررذا البرن ررامص ال رروطني  ،بالبرن ررامص الطبق رري
الضيق المعبر عن المصالو السياسية واالقتصادية لتحرالف البيروقراطيرة السياسرية فري

المنظمة  ،مع الكومبرادور والسماسرة المندمجين اقتصاديا بعجلة االقتصاد الصهيوني.
المظهـــر الرابـــع : 298عج ررز الب ررديل ال ررديمقراطي ومعانات رره الحقيقي ررة م ررن أزمر ررات

وأمراه وسلبيات وقصرورات خطيررة (تطرال بنراه التنظيميرة  ،وممارسرته –وعالقاتره مرع

الجماهير -وقدرته على بلورة برنامجه االجتماعي البديل) .
المظهـــر الخـــامس : 299ضررعف األسررا

الررديمقراطي قيمررا وممارسررة  ،مررا بررين

فصائل العمل الوطني الفلسطيني والجماهير الفلسطينية .

وتحت عنـوان " المرحلـة الجديـدة والنظـام الشـرق أوسـطي"  :تؤكرد الوثيقرة

علرى " أن أيررة قرروة سياسرية منظمررة ال تسررتطيع أن تجرري معالجررة للمرحلررة الجديرردة دون
التعره لما بات يعرف بمسروع "السرق أوسرط الجديرد"  ،الرذي يهردف إلرى إعرادة رسرم
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لخريطرة المنطقرة  ،خريطرة الروطن العربري وفرق تصرور يضرعه غيرر أبنراءه الحقيقيررين ،

أنهررا مسررروع اقتصررادي-اجتمرراعي لرره ترجمررات سياسررية محررددة يهرردف فرري النهايررة إلررى
إعادة صياغة واقرع المنطقرة بمرا يخردم أهرداف ومصرالو القروى االسرتغاللية علرى نطراق

عالمي ومحلي  ،ويدخل من بوابة االقتصاد وبمفتاح ما يسمى بر"التسوية السلمية"".300

وبسكل واضو ومحدد –كما تضيف وثيقة الكونفرن  " -يمكن القرول أن تطبيق

ه ا المشروف سيضع الشعب الفلسطيني واألمة العربية أمام المخاطر التالية :301
أوال  :أنه يعني اإلقرار بأن الكيان الصهيوني أصبو واقعا نهائيا في المنطقة .

ثانيا  :أنه يعني قبوال "بالصهيونية" بما هي عليه  ،أي كحركة عنصرية رجعية فري
المنطقة .

ثالثـــا  :ان رره يعن رري جع ررل "إسر ررائيل" ل رري

فق ررط جس ررما مقبر روال ب ررل متنف ررذا ومق ررر ار ف رري

مصائر السعل الفلسطيني واألمة العربية .

رابعـــا  :ان رره يس رركل تهدي رردا لمس ررروعنا الق ررومي العرب رري الوح رردوي ال ررذي يعتب ررر قيام رره
ضرورة حتمية تفترضها متطلبات التنمية والتقدم لسعول األمة العربية .

خامســا  :انرره يمثررل محطررة هامررة مررن أجررل تكرري
وحليفه القوي "إسرائيل" .

حالررة التبعيررة للمركررز االمبريررالي

وعــن مشــروف "الشــرق أوســط الجديــد والصــراف فــي المرحلــة الجديــدة" ،

تطالــب الوثيقــة بــاجراء "عمليررة اعررادة قرراءة لواحرردة مررن اهررم المفررردات المالزمررة اليررة

مرحلررة ونعنرري بهررا القرروى االجتماعيررة (الطبقررات والسررائو) المسررتفيدة مررن نجرراح مسررروع
السرق أوسط الجديد  ،ومن هي الطبقات والسرائو المتضررة من هذا المسروع.

وفــي هــ ا الســياق ،تطــرح الوثيقــة التســاؤل التــالي  " :إ ا كــان مشــروف

الشــرق أوســـط الجديـــد يضـــرب الســـيادة الوطنيــة ويكـــرس التبعيـــة ويكـــرس القطريـــة
ويضرب مقومـات الوحـدة العربيـة ويهـدد المالمـح الحضـارية لألمـة/ويسـتهدف الحـق
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التاريخي بفلسطين ويهدد عروبتها وتراثها وحضارتها المتأصلة /فمن هي الطبقة أو

الشرائح الطبقية التي ال يضيرها حدوث كل ل ؟ وتجيب الوثيقة " أنهـا البورجوازيـة

المعبرة عن رأس المـال الكـومبرادوري والتجـاري والبيروقراطيـة المنتفعـة مـن امتيـازات

أجهــزة الــدول ات الطــابع القطــري .أنهــا الفئــات غيــر اإلنتاجيــة الطفيليــة  ،التــي ال
تعني السيادة واالستقالل القومي الحقيقي شيئا بالنسبة لها  .وبالتالي فـان الطبقـات

والشـــرائح المتضـــررة مـــن ات المشـــروف هـــي  :البورجوازيـــة الوطنيـــة اإلنتاجيـــة ،

الفالحـــين الفقـــراء والمتوســـطين  ،العمـــال واإلجـــراء وعمـــوم الكـــادحين علـــى مختلـــف
تصنيفاتهم  ،أغلبية المثقفين االكاديميين ومختلف فئات البورجوازية الصغيرة ".302

وحول اتفاق إعالن المباد للحكـم الـ اتي واإلداري بتـاريخ 2771/7/21الـ ي

تعتبره الوثيقة لحظة انعطاف مثلت " حالة انهيـار مـن قبـل الطـرف الفلسـطيني الـ ي

وقعه أمام الشروط األمريكية الصهيونية  ،وهرو اتفراق يمثرل فري نصوصره وملحقاتره ،

إلررى جانررل مررا حملرره مررن تنررازالت تصررفوية مررن قبررل القيررادة المنهررارة فرري م.ت.ف نهايررة

منطقية للطريق التصفوي الذي انخرطت في مساراته القيادة المتنفذة للمنظمرة" ،303إ "

أن قراءة بنود االتفاق ورسالة اعتراف عرفات إلى رابين تكفي للتعرف على المخـاطر
الحقيقة التي ينطوي عليها االتفاق  ،واألضرار الجسيمة التـي يلحقهـا بنضـال شـعبنا

وقضيتنا الوطنية والقومية فهو يعني :

" -2التخلــي الفعلــي عــن برنــامج م.ت.ف فــي حــق العــودة وتقريــر المصــير

واقامـــة الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس  ،واســـتبداله
ببرنامج آخر يهبط إلى ما دون مستوم مشروف الحكم ال اتي ".304

 -1يرســـي المقـــدمات الماديـــة والسياســـية لتصـــفية م.ت.ف كميثـــاق وهويـــة
وطنية كفاحية .
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 -1يعطي ويشرف للكيان الصهيوني ما يشاء و ل من خالل :
 استمرار االحتالل العسكري الصهيوني. -تثبيت واستمرار االستيطان .

 اإلقر ر ررار لالحر ر ررتالل بر ر ررالتحكم بر ر رراألمن الر ر ررداخلي والخر ر ررارجي (حر ر رردوداًومعابر).

 -استمرار سيطرة االحتالل ونهبه للثروات الطبيعية وخاصة المياه.

 -4يســــعى لتمزيــــق وحــــدة األرض والشــــعب الفلســــطيني ،وذلر ررك بر ررالقفز عر ررن
موضرروع القررد  ،وبق راء المسررتوطنات وتقسرريم األ ارضرري الفلسررطينية المحتلررة

منررذ عررام  8667إلررى وحرردات منفصررلة ،مررع عرردم وجررود أي ضررمانة للحررل

النهائي.

 -5حول نقل الصالحيات ،يتضمن االتفاق نصاً من أخطر النقاط حيث يسرير
إلررى أن نقررل الصررالحيات يررتم مررن قبررل الحكررم العسرركري اإلس ررائيلي وادارترره

المدنيررة إلررى الفلسررطينيين وهررذا يسرركل اعت ارفر راً مباسر ر اًر بررأن الحكررم العسرركري
وقوانينه يمثل مصد اًر للسلطات بالنسبة لسلطة الحكم الذاتي.

 -6من خالل ما ورد في المالحق األمنية حرول اسرتبدال أداة القمرع الصرهيونية
بر ر ررأداة فلسر ر ررطينية (السر ر رررطة) ير ر ررأتي فر ر رري جر ر رردول مهامهر ر ررا حماير ر ررة االحر ر ررتالل
ومستوطنيه وقمع القوى المناهضة لالتفاق أو الساعية لمواصلة الكفاح مرن

أجل الحقوق الوطنية.

 -6أن ه ا االتفاق يفتح البـاب علـى مصـراعيه أمـام إمكانيـة فـرض التـوطين
على جماهير الشتات ومخيمات الوطن المحتـل وبالتـالي فهـو يسـقط حـق

العودة المطلق ال ي نص عليه قرار  271الدولي.

 -1االعتراف بالكيان الصهيوني وبحقه في الوجود بصورة نهائية مقابل اعترافه
الهزيل بر م.ت.ف "كممثل للسعل الفلسطيني وكسريك في المفاوضات.
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 -6وجه االتفاق ضربة مباسرة لق اررات المؤسسات السرعية الدوليرة والتري كانرت

تسر رركل سر ررالحاً فر رري ظر ررل الوضر ررع القر ررائم  ،إذ جر رررى اسر ررتبدال هر ررذه الق ر ر اررات

بمرجعيررة إعررالن المبررادئ الررذي وقررع عليرره فرري أوسررلو وواسررنطن وبمررا يتفررق
عليه الطرفان الفلسطيني والصهيوني.

 -81ربط االقتصاد الوطني الفلسطيني باالقتصاد الصهيوني.

 -88وجر ر رره االتفر ر رراق ضر ر رربة سر ر ررديدة للمسر ر ررروع القر ر ررومي العربر ر رري ،وأسر ر رراء للسر ر ررعل
الفلسطيني ولدوره في النضال القومي العربي بسكل عام .

ثم تسير وثيقرة الكرونفرن

الحزبري األول إلرى هرذه المخراطر السرابقة بقولهرا " إن

كــل هــ ه المخــاطر وغيرهــا تمثــل فــي واقــع األمــر مقــدمات تهــدف لتصــفية مرتكــزات

وعناصــر المشــروف الــوطني الفلســـطيني لصــالح المشــروف الصــهيوني  .أي تمزيـــق

وحدة الشعب واألرض والقضية  ،وتصفية الحقوق واإلنجازات الوطنية الفلسطينية التي
حققهررا السررعل الفلسررطيني برراذال فرري سرربيلها أغلررى التضررحيات علررى مرردار عقررود نضرراله

الطويلة".305

كمــا تضــيف أيضــاً " إن االختــراق الــ ي تحقــق لصــالح المشــروف الصــهيوني

ســتترتب عليــه جملــة مــن النتــائج الكبيــرة والخطيــرة ات أبعــاد سياســية واجتماعيــة

واقتصادية أساسية أبرزها :

أوال " :االنســحاب الكامــل للقيــادة السياســية المتنفـ ه فــي م.ت.ف مــن ســاحة

الفعـــل الـــوطني والنـــاجم عـــن تخليهـــا الواضـــح والصـــريح  ،عـــن الحقـــوق الوطنيـــة

الفلســطينية حتــى بحــدودها الــدنيا  ،بــل وتخليهــا حتــى عــن المســتوم الهــابط الــ ي

التحقت على أساسه بالمفاوضات التصفوية ".306
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حسا

ثانيـــا  :الموقر رف مررن مؤسسررات م.ت.ف  :إن تحديررد موقررف مررن هررذه المسررألة
وغاية في التعقيرد بسربل التسرابك والترداخل فري النظررة إلرى م.ت.ف  ،إذ يمكرن

التعامل مع المنظمة من أربع زوايا: 307
 .8الر ر أر

القيرررادي المتنف ررذ للمنظمر ررة  ،ه ررذا الر ر أر

الوطني وأدار الظهر للبرنامص الوطني .

الر ررذي غر ررادر سر رراحة الفعر ررل

 .2مؤسس ررات المنظم ررة أي ( اللجن ررة التنفيذي ررة _ المجلر ر
المجل

الوطني):

المرك ررزي _ رئاسرررة

هررذه الهيئررات وعلررى ضرروء مواقررف غالبيررة أعضررائها ومررن خررالل التجربررة

الملموسررة لمس رريرتها  ،أثبت ررت بأنه ررا غي ررر ق ررادرة عل ررى مواجه ررة نه ررص االستس ررالم
والتفر رريط  ،بررل وأنهررا كانررت تسرركل الغطرراء لهررذا الررنهص  ،واسررتنادا لهررذه الرؤيررة
الواقعية لتلك المؤسسات  ،ولخطورة اللحظة  ،ولكري ال تخرتلط األلروان  ،يجرل

أن يكر ررون موقفنر ررا واضر ررحا  ،وبمر ررا يعر ررزز الفر رررز بصر ررورة حاسر ررمة فر رري السر رراحة
الفلسطينية  ،بحيث تتحدد التخوم والخطروط ،وبمرا أن مؤسسرات المنظمرة التري

تس ررتخدمها القي ررادة المتنف ررذة لتغطي ررة خطواته ررا المذل ررة  ،ق ررد س رراخت  ،وألن ه ررذه

المؤسسررات قررد أصرربحت مطعونررا فرري سرررعيتها مررن حيررث األسر ر

التي قامت عليها .

والمرتكر رزات

أمام ه ا الواقع النوعي ال ي تشهده م.ت.ف حيث تهـيمن عليهـا قيـادة

سياســية متســلطة ومنهــارة  ،يتحــدد الموقــف الــوطني ب :التمس ـ بــم.ت.ف

والعمـل علـى إعـادة بنـاء مؤسسـاتها علـى قاعـدة التمسـ بـالحقوق الوطنيــة
الفلســـطينية المعبـــر عنهـــا بالميثـــاق الـــوطني وبرنـــامج حـــق العـــودة وتقريـــر
المصير والدولة وعاصـمتها القـدس  ،عبـر إرادة جماهيريـة فلسـطينية تشـمل

القوم الديمقراطية والقومية واإلسالمية والشخصيات الوطنية .
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ان خوض المجابهة ضد القيادة المتنفـ ة علـى صـعيد م.ت.ف يعتبـر مسـألة

محورية  ،ويجب تحشيد الطاقات لكسبها .

إن هـ ه المجابهــة لــن تحســم بــين ليلــة وضــحاها  ،إنهــا تحتــاج لجهــد ودأب

وتحشيد وطني  ،وجماهيري شامل .إنها مواجهة بين شرعية الشعب والكفاح ،وال

شرعية اتفاق ال ل  ،به ا يتم عزل القيادة المنهارة وافقادها للشرعية التي ال تزال

تتحـــر تحـــت غطائهـــا  .لقـــد فقـــدت تلـــ القيـــادة شـــرعيتها الوطنيـــة والقوميـــة
والتحرريــة  ،وعلينــا أن نفقــدها شــرعيتها الجماهيريــة  ،وهــ ه كلمــة الفصــل فــي

النهاية .

وبالتررالي فررإن خطنررا النرراظم فرري المواجهررة مررع هررذه القيررادة حررول م.ت.ف هررو :

تحسيد القوى المناهضة ضمن إطار جبهة وطنيرة عريضرة تعبرر عرن واقرع السرعل

الفلسطيني .

ثالثــا  :إن النجرراح الررذي حققرره المسررروع االمبريررالي _ الصررهيوني  ،سرريعنى بررأن

المخططررات الصررهيونية _ االمبرياليررة سررتأخذ منرراحي نوعيررة جديرردة األمررر الررذي يجعررل
السعل الفلسطيني وجماهير األمة العربيرة تواجره هجمرة نوعيرة جديردة وسراملة ،بعرد أن

باتت مالمو االنهيار العربي الرسمي تتضو سيئا فسيئا  ،على حسال المصرالو العليرا

لألمة العربية .

رابعا :

فري ظرل انهيرار القيرادة السياسرية المتنفرذة م.ت.ف فرإن تبردالت وتوازنرات

جديدة ستحكم العالقة التحالفية في الساحة الفلسرطينية  ...إن دعوتنـا لمختلـف القـوم

واالتجاهات والشخصيات للعمل ضمن إطار جبهة وطنية موحدة ،نرم أنه يستند إلى

جملة من األهداف أبرزها :

 -2التصدي لالحتالل في مختلف المواقع وبشتى الوسائل وعلى المستويات
المتعددة .

 -1التصدي لمشروف الحكم اإلداري ال اتي ومناهضته بكل اإلمكانات .
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 -1الــــدفاف عــــن الهويــــة الوطنيــــة ووحــــدة الشــــعب الفلســــطيني والتمســــ
بالبرنامج الوطني التحرري .

 -4إنقــا م.ت.ف باعــادة بنائهــا علــى أســس ديمقراطيــة  ،وحمايررة ميثاقهررا
وبرنامجها الوطني التحرري.

 -5حسد الجماهير الفلسطينية في مختلف ساحات الفعل الوطني دفاعا عن
حقوقها الوطنية وقضيتها وتضحياتها وكرامتها  ،ومحاصرة وعزل الجناح

المنهار .

بعد ذلك تستعره وثيقة الكونفرن

"مسات املرحلة اجلديدة" ،308وتسير في

المقدمة إلى أن سمات أي مرحلة هي انعكا

االقتصادية التي تؤس

للمقدمات السياسية _ االجتماعية _

لها .وبحكم أن المرحلة السياسية الجديدة  ،لم تستقر بعد

بصورة نهائية  ،وانما تتجه نحو التبلور والتسكل  ،باالستناد إلى مجموعة في غاية
التنوع من العوامل والعناصر والتحوالت المتباينة  ،فمن الطبيعي والحال هذه ان ال

يكون حديثنا عن السمات نهائي وقطعي  ،وانما لبعه مالمو وسمات المرحلة
الجديدة  ،فعلى الصعيد الدولي ،309تسجل الوثيقة ما يلي :

أوال  :تكر رري

الهيمنر ررة األمريكي ررة السر رراملة علر ررى من ررابع ال ررنفط العرب رري والر ررتحكم ب ررالنظم

السياسية للدول العربية .

ثانيـــا  :ت ازي ررد التن رراف

ب ررين م ارك ررز االمبريالي ررة وأقطابهرررا االقتص ررادية ال ررثالث الوالير ررات

المتحدة واليابان وأوروبا الموحدة .

ثالثــا  :عدوانيررة سررافرة للوالي رات المتحرردة وبمسرراندة كبيررة مررن الرردول اإلمبرياليررة األخرررى
ضد سعول العالم الثالث.

رابعــــا  :الهيمنر ررة االمبريالير ررة عمومر ررا واألمريكير ررة خصوصر ررا علر ررى المؤسسر ررات الدولير ررة
(مؤسسات األمم المتحدة).
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خامسا  :زيرادة التنراغم برين اإلمبرياليرة _ والكيران الصرهيوني لترسريخ الهيمنرة والتبعيرة
على المنطقة .

سادســا  :تنررامي السررعور بررالظلم مررن قبررل سررعول العررالم الثالررث  ،واتجرراه هررذه السررعول
للسيطرة على مقدراتها واالعتماد على ذاتها للتصدي للظلم والنهل االستعماري .

أما على الصعيد العربي  ،310تسجل الوثيقة السمات التالية :

 -8إعررادة ترتيررل السرررق األوسررط ضررمن الهيمنررة والسرريطرة األمريكيررة  ،وبمسرراركة
إسرائيلية مباسرة .

 -2تعميررق وتعمرريم نهررص كامررل ديفيررد علررى امتررداد السرراحة العربيررة  ،علررى قاعرردة
االعتراف العربي الرسمي بسرعية وجود الكيان الصهيوني .

 -3بروز وتنامي دور ومكانة وحجم التيار الديني (اإلسالمي السياسي).

 -4انكفر رراء حرك ر ررة التح ر رررر العربي ر ررة ودخوله ر ررا أزمر ررة بنيوي ر ررة ح ر ررادة وت ارج ر ررع التي ر ررار
الديمقراطي التقدمي

 -5ضر ررعف وتفكر ررك المؤسسر ررات العربير ررة الرسر ررمية ( الجامعر ررة العربير ررة _ مر ررؤتمرات
القمة )...

 -6ت ازي ر ررد ح ر رردة التن ر رراقه والتن ر ررافر م ر ررا ب ر ررين األنظم ر ررة السياس ر ررية الرجعي ر ررة التابع ر ررة
والخاضررعة للهيمنررة االمبرياليررة وبررين السررعول العربيررة الترري سرريقع علررى كاهلهررا

العلء بكامله سياسريا واقتصراديا كنتيجرة للنهرل والقهرر الرذي سريمار ضردها
وضد نزوعها الطبيعي نحو التحرر والتقدم والديمقراطية  ،مما سيفاقم الصرراع

والتناقه بين تلك األنظمة وبين األغلبية السعبية الساحقة .

 -7التعامر ررل االمبرير ررالي _ الصر ررهيوني مر ررع المنطقر ررة سر رريقوم علر ررى أسر ررا
اإلقليمر ر رري  ،ولر ر رري

كوحر ر رردة ذات تر ر رراث وتر ر رراريخ ومسر ر ررروع حضر ر رراري متمير ر ررز ،

وبالتالي تعزيز القطرية وتقاسم الثروات والمياه وفقا لموازين القوى .

310

بعر رردها

المصدر السابق – ص71

863

 -1تغذيررة الص رراعات المذهبيررة والطائفيررة والدينيررة والجهويررة فرري المنطقررة  .وخلررق
كيانات جديدة تقوم على هذا األسا

.

أما سمات المرحلة الجديدة على الصعيد اإلسرائيلي :311
 -8السعي لتكري

الكيان الصهيوني كواقع مهيمن .

 -2فرتو الطريررق أمررام التطبيررع بأسرركاله المختلفرة مررن قبررل غالبيررة األنظمررة الرسررمية
العربية مع الكيان الصهيوني .

 -3تحرك أولويات المسروع الصهيوني باتجراه الهيمنرة االقتصرادية _السياسرية فري
ظل مظلة من التفوق العسكري النوعي والتفوق العلمي .

وعلــى الصــعيد الفلســطيني  ،312تســتعرض وثيقــة الكــونفرنس  ،الســمات

التالية :

أوال  :السر ر ررمة األولر ر ررى علر ر ررى الصر ر ررعيد الر ر رروطني تتمثر ر ررل باستسر ر ررالم الجنر ر رراح القير ر ررادي
البيروقراطي المتنفذ في م.ت.ف والسرريحة الكمبرادوريرة المتحالفرة معره والداعمرة

ل ر ره فر رري داخر ررل الر رروطن وخارجر رره  ،األمر ررر الر ررذي سر رريعبر عر ررن نفسر رره بانتقر ررال هر ررذا
التح ررالف الطبقر رري _ السياسر رري إل ررى مواقر ررع الرضر رروُ والقب ررول بمخطر ررط االحر ررتالل
وسررروطه  ،والتخلرري عررن البرنررامص ال رروطني  ،وبرنررامص العررودة وتقريررر المص ررير

والدولة .

ثانيــا  :علررى ضرروء الواقررع الجديررد وعلررى ضرروء صرريرورة المخطررط المعررادي  ،سيسررهد
المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية جملرة مرن التغيررات والتفراعالت التري سريكون
لها دو ار مباس ار في صياغة اتجاهات الصراع  ،ويمكن تلم

خالل :313
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هذه التحروالت مرن

أ .دف ررع المس ررروع التص ررفوي باتج رراه تس ررويه بني ررة المجتم ررع الفلس ررطيني ف رري
الضفة والقطاع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا  ،ونسر ثقافرة االسرتهالك ،
والطفيلية والسمسرة  ،وربط االقتصاد الوطني باالحتالل بصورة كاملة.

ل .تنررامي الميررل لنقررد تجربررة المقاومررة و م.ت.ف بررأكثر مررن اتجرراه  ،فجررزء
سررريتجه السر ررتخالغ الررردرو

والعبر ررر واإلمسر رراك بمقر رردمات النهر رروه،

وجررزء سرريعتبر أن هررذا هررو نهايررة المطرراف وينرردفع للقبررول بمررا هررو قررائم

والرضوُ له .

ب .الميررل إلنسرراء ووالدة أح رزال وحركررات سياسررية تمثررل المعادلررة السياسررية
الجدير رردة كتعبير ررر عر ررن حالر ررة الت ارجر ررع الحاصر ررل وكاسر ررتجابة لمحر رراوالت
التدجين للحركة السياسية ولتطبيع العالقة مع االحتالل.

ثم تنتقل الوثيقة إلى تحليل " ظـاهرة اإلسـالم السياسـي ،ونموهـا المضـطرد التـي

أصبحت جزءاً من الحيـاة اليوميـة لـيس علـى صـعيد الشـعب الفلسـطيني فحسـب ،بـل
وعلى نطاق الشعوب العربية ،ل إن صيرورة ه ه العمليـة سـترتبط بمسـألة االتجـاه

ال ي سـتنتهي إليـه عمليـة الحـ ار االجتمـاعي _ الطبقـي فـي المجتمـع الفلسـطيني ،

والــى إعــادة صــياغة لوحــة التناقضــات واالصــطفافات السياســية  ،إ أن هــ ا الواقــع
ال ـ ي يتشــكل يفــرض علينــا التوقــف أمــام عن ـوان هــام وهــو مــا بــات يعــرف باإلســالم
السياسي لتحديد رؤية واضحة وعلمية منه".314

إن اتجــاه اإلســالم السياســي مطالــب باعطــاء إجابــات محــدودة علــى موضــوعة

"الديمقراطية" وتحديدا بخصوص:315

 -8كيف يفهم موضوعة األمة مصدر السلطات .
 -2التعددية السياسية والفكرية .

 -3الحرية الفردية وحرية االعتقاد وحرية التعبير عن المعتقد .
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إن اإلسالم السياسي في الوقت الذي يكف فيه عن التعاطي على أسا

المرجعيررة الوحيرردة لكافررة المسررلمين  ،وعنرردما ال يعمررل علررى أسررا

أنه يمثل

أنرره ص راحل الحررق

الوحيررد للنطررق باسررم الجمهررور المسررلم  ،ويررتفهم بالممارسررة قبررل األقروال ،أن السررعل هررو
مرن يفرررز الممثلرين السياسرريين علرى مختلررف مسراربهم وألروانهم  ،فري الوقررت الرذي يتقرردم
اإلسالم السياسي نحو هذه المسألة ،فهو يقوم بذلك بفتو الطريق أمرام فراق تعراون مرن

المحتم أن نتائجها لن تكون إال لصالو الوطن والسعل واألمة".316

وفي الفصل الخاغ بعنوان "تناقضات املرحلة "317تتحدث الوثيقة عن التحوالت

والتطورات النوعية الراهنة التي نقلت النضال الوطني الفلسطيني لمرحلة نوعية جديدة،

وهي "نقله يتم النظر لها من أكثر من زاوية وبأكثر من اتجاه ،فأصحال االتفاق

يحاولون جاهدين الترويص له من خالل سياسة إعالمية وضغط ممنهص وعبر زرع

األوهام والخداع واقناع الجماهير الفلسطينية بأن المرحلة الجديدة سيكون معلمها
الرئيسي االنتقال من النضال التحرري إلى بناء السلطة ،ويجري في هذا اإلطار الدفع
318

باتجاه التعامل مع االتفاق ومع نتائجه واف ارزاته واستمرار التفاوه كأمر واقع"

.

أمررا الرؤيررة النقيضررة فهرري ترررى االنطررالق مررن موقررع القطررع الكامررل مررع أوسررلو ومررا

ترراله والتعامررل معرره كمسررروع تصررفوي  ،ال يمكررن العمررل مررن داخلرره بهرردف تحسررينه ،
والخيار الوطني الوحيد تجاهه هو مناهضته ومحاربته بصورة تامة .

إن ه ررذا الموقر ررف نر ررابع مر ررن طبيعر ررة االتفر رراق ومر ررن طبيعرررة التناقضر ررات التررري تحكر ررم

المرحلة الجديدة وعلى أكثر من مستوى .فما هي أبرز هذه التناقضات م

التنــاقض األول :علــى المســتوم الــوطني : 319مررع االحررتالل الجرراثم علررى أره

الوطن .
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التناقه الثاني  :مع السلطة السياسية الطبقية للحكرم اإلداري الرذاتي التري انتقلرت

م ررن النض ررال ال رروطني إل ررى موق ررع الموافق ررة عل ررى الحل ررول التص ررفوية والتنس رريق والتع رراون
المسترك مع الكيان الصهيوني والتناقه معها ذو طابع سياسي جماهيري.

التنــاقض علــى المســتوم القــومي  :320إذا كرران التنرراقه بررين الجمرراهير العربيررة

وبررين أنظمتهررا السررائدة ال ي رزال تناقضررا رئيسرريا مباس ر ار  ،فررإن الجديررد هررو اتسرراع نطرراق

التنر رراقه بر ررين الجمر رراهير العربير ررة وبر ررين الوجر ررود االمبرير ررالي العسر رركري_ االقتصر ررادي _

المؤسساتي _ الثقافي في المنطقة العربية .

وانطالقراً مررن تحليررل هررذه التناقضررات  ،إلررى جانررل مضررامين التحروالت والمخرراطر

التر ر رري تجسر ر رردها المرحلر ر ررة الجدير ر رردة ،قر ر رردمت الجبهر ر ررة السر ر ررعبية تصر ر ررو اًر واضر ر ررحاً لبرنر ر ررامص
المواجهة ،ضمن خطة تنسرجم مرع عمرق وسرمولية ونوعيرة التحرديات والمخراطرات التري
تحملها ،مؤكدة على أن المواجهة –بالنسبة للجبهة -بهذا المعنى تكتسي طابعا سموليا

_ اسررتراتيجيا _ وتكتيكيررا ،وهرري عمليررة بنرراء بمعنررى  ،االنطررالق نحررو أنمرراط وأسرراليل
وط ارئررق وأسرركال تنظرريم وممارسررة نضررالية تحمررل ديناميررات التجرردد والقرردرة علررى إعررادة

التحسيد والجذل على الصعيدين الوطني والقومي .

وعلر ررى هر ررذا الصر ررعيد مر ررن الهر ررام التنبر رره إلر ررى بعر رره الجوانر ررل المنهجير ررة فر رري

إستراتيجية المواجهة :321

أوال  :بحكررم طبيعررة المواجهررة وسررموليتها  ،فررإن الضرررورة تقضرري إعطائهررا طابعررا

مجتمعيرا سرامال  ،فالعردو الصرهيوني يواجهنرا بطاقرة المجتمرع الصرهيوني بكاملره  ،عرردا
عن الدور االستراتيجي الذي تلعبه اإلمبريالية العالمية وخاصة األمريكية .

ارتباطررا بهررذا العنر روان يصرربو مطلوبررا إعررادة صررياغة التعامررل مررع الجمرراهير وفررق

خصوصررية كررل تجمررع فلسررطيني  ،وبمررا يررؤمن اسررتثمار طاقررات الجمرراهير السياسررية _
والعلمية _ والثقافية _ واالقتصادية .
320
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ثانيــــا  :المواجهر ررة المجتمعير ررة السر رراملة  ،ذات بعر ررد تر رراريخي _ وزمر رراني ،أي أنهر ررا

عملية تتراكم وتنضص مقدماتها و لياتها عبرر صريرورة سريكون لعامرل الرزمن دوره الفعرال

فيها .

فر رري ض رروء ه ررذه الرؤيرررة  ،فر ررإن عمليرررة المواجهرررة للمس رراريع التصر ررفوية ه رري عمليرررة

نضالية طويلرة المردى  ،دون أن يعنري ذلرك ضررل أو إلغراء الجوانرل المباسررة والراهنرة

في المواجهة .

ثالثـــا  :مسررألة منهاجيررة ثالثررة يجررل التوقررف أمامهررا وهرري ضرررورة إيجرراد التر ررابط

الفعال والعميق ما بين البرنامص السياسي التحرري  ،والبرنامص االجتماعي .

إن هرذا العنروان هررو أحررد المررداخل والمقرردمات الضرررورية لمجابهررة المرحلررة الجديرردة

من أجل التحرير والبناء االجتماعي والديمقراطي .

إن تحقير ررق ه ررذا الجان ررل الحير رروي يسر رركل األسر ررا

الر ررذي يضرررمن للحر ررزل وللحركر ررة

الوطني ررة الفلسر ررطينية بسر رركل عر ررام ،االرتكر رراز إلرررى قاع رردة سر ررعبية فاعلرررة ونس رريطة  ،هررري
الضمانة للنجاح على صعيد المواجهة الوطنية والقومية.

وحول "المسألة الديمقراطية والبديل الديمقراطي  ، "322أشارت الوثيقة إلى " إننرا

كحررزل سياسرري كفرراحي وفرري إطررار مواجهتنررا وتصرردينا لمهررام المرحلررة الجديرردة يتوجررل
علينا التقدم إلى األمام لحمل لواء البرديل الرديمقراطي النجراز المهرام المزدوجرة ( تحررر

الوطن واستقالله ) ( وتعميق االنقالل الديمقراطي ) إلى أوسرع مداياتره  .وعلينرا أن ال
ننكفرري أو نرردير الظهررر ونترررك للبرجوازيررة وتحديرردا للسررائو غيررر األصرريلة ،منهررا فرصررة

رسم معالم المرحلة الجديدة  ..بل علينا أن نقتحم هذه المرحلة بكل قوانا .

لقررد ن األوان الررذي بررات يفررره علررى القرروى " اليسررارية _ الديمقراطيررة " أن تخررط

لنفسر ررها برنامجرررا سياسر رريا _ اقتصر رراديا _ اجتماعير ررا متكر ررامال ،وعر رردم االكتفر رراء ببرنر ررامص

التحرررر الرروطني  .إن المرحلررة الجديرردة أضررحت تطلررل مررن قرروى اليسررار  ،مررن البررديل
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الررديمقراطي ،أن تخرروه نضرراال متصررال مررن أجررل االسررتقالل الرروطني الكامررل ومصررالو
الطبقررة العاملررة وعمرروم الكررادحين  ،والحفرراظ علررى الفالحررين كمنتجررين مسررتقلين  ،وفرري

ذات الوقت النضال من أجل بناء وبلورة مؤسسات المجتمع المدني. 323

إن هر ر ر ررذا البرنر ر ر ررامص يبنر ر ر رري بركير ر ر ر رزتين  :الديمقراطير ر ر ررة السياسر ر ر ررية _ والديمقراطير ر ر ررة

االجتماعية.

 الديمقراطية السياسية :324

وتعني ضرورة النضال من أجل :

 -8حررق العررودة وتقري ررر المصررير وبن رراء الدولررة الفلس ررطينية المسررتقلة ذات الس رريادة
كحل مرحلي .

 -2أن تكرون السررلطة السياسررية نترراب ممارسررة إرادة الجمرراهير وحررق تلررك الجمرراهير
في الرقابة والمحاسبة .

 -3سيادة القانون .

 -4فصل السلطات واستقالل القضاء .

 -5إقررار الحقرروق الفرديررة للمرواطنين  ،وفرري مقرردمتها حريررة المعتقررد وحريررة التعبيررر
والصحافة واإلعالم .

 -6التعددية السياسية والحزبية .

 -7النضال من أجل إقامة نظام علماني ديمقراطي تقدمي .
 الديمقراطية االجتماعية :325

وتعني ضرورة النضال من أجل :

 -8ح ررق المر رواطنين كافرررة فر رري االنتف رراع بسر رركل عر ررادل م ررن عوائ ررد التنميرررة
واإلنتاب االجتماعي .
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 -2حررق المرواطنين فرري اختيررار الررنمط التنمرروي الررذي ينسررجم مررع إمكانررات
بلرردهم وأهرردافهم الوطنيررة وبنرراء اقتصرراد وطنرري مسررتقل ورفرره التبعيررة

والهيمنة .

 -3تقليغ الفوارق بين المناطق الجغرافية والفئات االجتماعية ( مدينة _
ريف) (موظف _ أجير _ صاحل عمل ) .

 -4األجر المتساوي للعمل المتساوي ( إمرأة _ رجل ) .
 -5حماية الطفل ورعاية األمومة واألسرة .

 -6الحر ررق فر رري إيجر رراد صر رريغ عمر ررل تعر رراوني اجتمر رراعي لتقر ررديم الخر رردمات
والمساعدات ذات الصبغة االجتماعية .

تحفيز البعد القومي في الصراف :326

هذا العنوان يسكل محو ار استراتيجيا وتكتيكيا أساسيا في برنامص المواجهة لكنه في

ذات الوق ررت يعر رريا حالر ررة مر ررن االنحر رردار والت ررأزم علر ررى مر رردار السر ررنوات السر ررابقة ،نتيجر ررة
لطبيعة السياسات التي انتهجتها القيادة ،إذ اتسمت هذه السياسرات بطرابع االسرتناد إلرى

العالق ررات م ررع األنظم ررة الرس ررمية عل ررى حس ررال العالق ررة م ررع الجم رراهير وحرك ررة التح رررر

الوطني العربي .

إن ه ررذا الواق ررع يحت رراب إل ررى تص ررحيو ج ررذري الس ررتعادة ال رروزن الطبيع رري عل ررى ه ررذا

الصررعيد والمرحلررة الراهنررة بكررل تحرردياتها تسررتوجل أكثررر مررن أي وقررت فهررم واسررتيعال

الربط بين ما هو قومي ووطني وخاغ وعام .

فالمسر ر ررروع المعر ر ررادي ينر ر رردفع بصر ر ررورة مباس ر ر ررة وواضر ر ررحة للهيمنر ر ررة علر ر ررى المنطقر ر ررة

واخضرراعها بالكامررل مررن مصررالو االمبرياليررة والصررهيونية األمررر الررذي يتنرراقه جررذريا
وتناحريا مع مصالو األغلبية الساحقة من جماهير وسعول األمة العربية .
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ولمواجهة ه ا الواقع واستحقاقاته يصبح مطلوبا  ، 327حسب وثيقـة الكـونفرنس،

ما يلي :

 .8العمل الجدي بنقد واقع أزمرة حركرة التحررر الروطني العربري باتجراه نهوضرها
وخروجهررا مررن واقعهررا ال رراهن وبلررورة خطررة عمررل ملموسررة ذات بعررد تنظيمرري

وسياسي وكفاحي .

 .2تنسر ر رريط وتفعير ر ررل عوامر ر ررل وعناصر ر ررر االسر ر ررتباك مر ر ررع المسر ر ررروع اإلمبرير ر ررالي-
الصر ررهيوني التصر ررفوي سياسر رريا واقتصر رراديا وثقافير ررا وكفاحير ررا علر ررى المسر ررتوى

القومي .

 .3االمساك بمعادلة الوطني والقومي في كل قطر عربي .

 .4أن يص رربو البع ررد ال ررديمقراطي والمطلب رري واالجتم رراعي حاضر ر ار وملموس ررا ف رري
الممارس ررة السياس ررية والتنظيمي ررة والكفاحيرررة لفصر ررائل حرك ررة التحر رررر ال رروطني

العربي .

 .5الجمرراهير العربيررة هرري عنر روان الرهرران الحاسررم وبرردونها وبرردون كسررل ثقتهررا
والتفافهررا ،فررإن أيررة مراهنررة علررى النجرراح فرري مواجهررة تحررديات المرحلررة هرري

مراهنة عقيمة ..

 .6مجابهة خطر التطبيع والتوطين والتهجير وتسكيل اللجان المختصة في كرل
قطرر عربري ولجران مكافحرة الصررهيونية ومقاومرة وفضرو أهرداف وم ارمري مررا

يسمى بالنظام السرق أوسطي الذي تعمل له أمريكا واسرائيل.

أما على المستوم الـدولي ،فقـد أكـدت وثيقـة الكـونفرنس علـى "اسـتمرار الفعرل

والنضال على المستوى الدولي لتوفير ما يمكن توفيره من إسناد ودعم لنضالنا الوطني

والقومي وانتزاع مزيرد مرن التأييرد لحقوقنرا الوطنيرة فبررغم األحرداث الجسرام التري سرهدها
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العالم والتغيرات النوعية التي حصلت إال أن إمكانيات الفعل والتأثير لكسل المزيد من
التفاعل واالستناد أمر قائم تماما غير أن هذا يستوجل رؤية واقعية وسرمولية ومتنوعرة
للعمر ررل فر رري المير رردان الر رردولي بحير ررث تسر ررمل المؤسسر ررات والمحافر ررل الدولير ررة "السياسر ررية ،
اإلنس ررانية  ،الحقوقي ررة ،االجتماعي ررة  ،االقتص ررادية  ،الثقافي ررة " والتركي ررز عل ررى القض ررايا

الملموسة "حقوق اإلنسان  ،وكسف الممارسات العنصررية واإلرهابيرة ضرد سرعبنا وضرد
جماهيرنا العربية" .328

وفـــي ات الســـياق إي ررالء االهتم ررام والجه ررد الالزم ررين للعالق ررة والص ررلة م ررع الق رروى

واألحزال والمنظمات التقدمية والديمقراطية الليبرالية في البلدان الرأسمالية ،وكرذلك برذل

الجهررود لتمتررين العالقررات وتعزيزهررا مررع حركررات التحرررر الرروطني العررالمي وخاصررة فرري

بلدان العالم الثالث .

وكمهمات محددة على الصعيد الدولي فاننا نناضل من أجل :329

 .8النضر ررال مر ررن اجر ررل تر رروفير الحماير ررة الدولير ررة لسر ررعبنا ووضر ررع األ ارضر رري
المحتلر رة تحررت اإلسر رراف الرردولي المؤقررت ،تمهي رردا لنقررل ملررف القض ررية
الفلسطينية إلى األمم المتحدة .

 .2المطالبر ررة بتطبير ررق ق ر ر اررات السر رررعية الدولير ررة المق ر ررة فر رري هيئر ررات األمر ررم
المتحدة .

 .3تحميررل األمررم المتحرردة مسررؤولية ع رردم تطبيررق ق ارراتهررا وخاصررة القرررار
 864المتعلق بحق سعبنا في العودة إلى دياره .
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الفصل اخلامس :احملطة السادسة  :املؤمتر الوطني السادس
– متوز 2111

بعررد سرربعة أع روام علررى انعقرراد المررؤتمر الرروطني الخررام

انعقرراد الكررونفرن

األول ،عقررد المررؤتمر الرروطني السرراد

و سررتة أع روام علررى

فرري تمرروز  2111فرري ظررروف

ومسررتجدات سياسررية مغررايرة – بررل ونقيضرره فرري جوهرهررا -لظررروف ومعطيررات المرحلررة
التاريخيرة السررابقة منررذ إعرالن الكفرراح المسررلو الفلسررطيني علرى أثررر هزيمررة  8667حتررى
ترراريخ انعقرراد كررل مررن المررؤتمر الرروطني الخررام

و الكررونفرن

الحزبرري األول  ،حيررث

سهدت السراحة الفلسرطينية متغيررات نوعيرة مرن منطلرق سياسري هرابط بردأ – كمرا أسررنا

مررن قبررل – منررذ مررؤتمر مدريررد ومفاوضررات واسررنطن وص روالً إلررى إعررالن المبررادئ فرري
أوسررلو وقيررام السررلطة الفلسررطينية فرري تمرروز  ، 8664وتواصررل المفاوضررات العبثيررة بررين

القيررادة المتنفررذة فرري م.ت.ف مررن ناحيررة وحكومررات العرردو اإلس ررائيلي مررن ناحيررة ثانيررة،
وفرري هررذا المنرراُ عقررد المررؤتمر الرروطني السرراد

 ،الررذي نقرردم فيمررا يلرري عرض راً مكثف راً

لمحرراوره الرئيسررية الثالثررة  :الخطررال اإلفتترراحي للرفيررق المؤس ر

القائررد ال ارحررل جررورب

حبا  ،و الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر ،والوثيقة التنظيمية .

أوال :خطاب الرفيق القائد الراحل جورج حبش يف افتتاح املؤمتر الوطني

السادس :

فــي هـ ا المــؤتمر ،ألقــى الرفيــق جــورج حــبش ،مؤســس حركــة القــوميين العــرب

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،خطابه الخاص واالستثنائي ال ي أعلن فيه تسليم

دفة القيادة التنظيمية لرفاقه في المؤتمر " ،دون أن يعني ل بأي حال من األحـوال

االبتعــاد عــن الجبهــة التــي أعطيتهــا عمــري  ،أو عــن العمــل السياســي والمهمــات

النضالية األشمل وطنياً وقومياً".330
330

نص كلمة المؤسس القائد الراحل جورج حبش في المؤتمر الوطني السادس .
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بـدأ الحكـيم خطابـه مسـت ك ارً مسـيرة الجبهـة الشـعبية الطويلـة  ،ومسـت ك ارً رفاقـه

األوائل ال ين وهبوا عمرهم في سبيل قضية فلسطين واألمـة العربيـة  ،ولكـن رغـم كـل

ه ه المسافة الزمنية الممتدة بين أيام الشـباب وصـوالً إلـى لحظـة الشـيخوخة  ،وهـي

مســافة ب ـ ل فيهــا الحكــيم قصــار جهــده دفاعـاً عــن حقــوق وتطلعــات شــعبنا وأمتنــا ،

ورغـم لـ – كمـا قـال الحكـيم – "وصـلت األمـور إلـى هـ ه اللحظـة والمرحلـة ،حيـث

التراجع واإلحباط والتساوق مع المشاريع ( األمريكية ـ اإلسرائيلية)" ،331ومع لـ –

كما أضاف الحكيم" -ورغم كارثية اللحظة وقساوة التحـديات ،إال أننـي ال زلـت أمسـ

بخــيط األمــل ،لــيس مــن منطل ـ إ
ق عــاطفي ،وانمــا ألننــي أدر طبيعــة الص ـراف ،وأدر

أصـالة هـ ا الشـعب وهـ ه األمـة ،كمـا أعـرف دروس التـاريخ ،وبـأن الهـزائم واإلحبـاط
ومهمــا امتــدت زمنيـاً فانهــا تبقــى مؤقتــة وعــابرة ،فالشــعوب فــي نهايــة المطــاف هــي

صاحبة الكلمة والفصل ،وهي قادرة على أن تطلق أحالمها وآمالها مقاومـ ًة وصـموداً
ودفاعاً عن أهلها ومصالحها".332

تناول حديث الحكيم إلى رفاقـه فـي المـؤتمر  ،سـؤاالً أساسـياً جـوهره مـا ا مثلـت

الجبهة أثناء وجودي كـأمين عـام لهـا؟ وأجـاب بقولـه " لقرد مثلرت الجبهرة وفرق حقرائق
الترراريخ والواقررع ،بتضررحياتها ،برردماء سررهدائها،

وصررمود أس رراها ،وعطرراء أعضررائها،

ورؤيتها السياسية ،وممارستها النضالية قضية كبيرة تجلت فري التفراف قطاعرات سرعبية
واسررعة حولهررا علررى المسررتويين الفلسررطيني والعربرري .فلمرراذا كرران هررذا االلتفررات ،ولمرراذا

احتلت الجبهة هذا المكانة المتقدمة في التاريخ الفلسطيني المعاصرم هرل يعرود السربل
يررا ترررى إلررى سخصررية جررورب حرربام قطع راً الج روال بررالنفي .إذن هررل السرربل بعرره
العمليررات العسرركرية المعينررةم أم بسرربل طبيعررة الحيرراة التنظيميررة الترري حكمررت بنيتهررا

الداخليةم أم بسبل طبيعة ومواصفات الكادر الذي سكل نموذجاً ممي اًز مقارنة بغيرهم أم
بسبل طبيعة العالقة مع الجماهير...م أم هل يعود ذلك للهويرة الفكريرة للجبهرة ،والتري
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حاولت دائماً الربط الخالق بين الوطني واالجتماعي ،بين المرحلي واالسرتراتيجي ،برين
الرروطني والقرروميم أم هررل يعررود ذلررك للتجربررة الممي رزة للجبهررة فرري

الجماعية وايجادها للمؤسسات الناظمة للعملم أم غير ذلكم

ممارسررتها للقيررادة

بعيررداً عررن التقليررل مررن قيمررة وأهميررة هررذه العوامررل المررذكورة ،إال أن هنرراك عوامررل

أكثر أساسية وجوهرية ،فما هي هذه العواملم

تميرز تجربرة الجبهرة
ووفق قناعة ورؤيرة ال ارحرل الحكريم ،فرإن العامرل األساسري فري ّ
السعبية وخصوصيتها التي نالت كل هذا اإلعجال وهذا الدعم والتأييد ،ولعبت كل هذا

التررأثير فلسررطينياً وعربي راً ودولي راً ،يعررود باألسررا

وبالدرجررة األولررى إلررى تسررابك الخررط

السياسي الذي مثلته الجبهة مع المسروع الوطني التحرري بالخط القتالي ...والسير في

خطوات ملموسة في بناء األداة التنظيمية  -الجذع الذي يحمل هذين الفرعين.

ورغم أهمية الخط العسكري واستراتيجيته بالنسبة للتجربة النضالية الفلسطينية ،إال

أنني أود هنرا التأكيرد علرى الخرط السياسري .والسربل فري هرذا التأكيرد يعرود إلرى حقيقترين

أفرزتهما التجربة الفلسطينية المعاصرة.

صلل الخط السياسي ،أي أنه جزء مكون مرن الرؤيرة
أن الخط العسكري يأتي في ت
السياسررية ...وبالتررالي إذا كانررت الرؤيررة السياسررية سررليمة وعمليررة وثوريررة فإنهررا بالتأكيررد
ستمار السكل النضالي المالئم مع تلك الرؤية السياسية.
ال

إن إخفاق الحركة الوطنية الفلسطينية ،وارتداد قيادتها الرسمية ممثلة بفريرق أوسرلو
يعررود باألس را

إلررى اخفاقهررا العسرركري ،أو لغيررال كفاحيررة قواعرردها التنظيميررة أو

السعبية ،وانما يعود في هذه لمرحلة إلى انهيار الخط السياسري لهرذه القيرادة ،الرذي تت ّروب
بانقالبها على البرنامص الوطني التحرري ،وانخراطها في المسرروع األمريكري-اإلسررائيلي
للتسوية.

أما بالنسبة للخط السياسي التري سرارت علرى أساسره الجبهرة  ،وأعطاهرا كرل هرذا

التميز ،فهو يتمثل كما رأى الحكيم بأربعة مفاصل رئيسية.
ّ
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المفصل األول :امـتال الجبهـة لرؤيـة علميـة واقعيـة للعـدو وتحالفاتـه وتبـرز

قيمة ه ا الوعي بصورة أعمق عندما نست كر حالة الخلط التي رافقـت تجـارب شـعبنا

التاريخيــة علــى ه ـ ا الصــعيد ،إبرران العسررينات والثالثينررات واألربعينررات .لقررد طرحررت
الجبهرة وبوضروح سرديد فهمهرا ورؤيتهرا لمعسركر األعرداء ،وكسرفت األسر

االقتصرادية

والسياسررية الترري تكمررن وراء الحررزل المعررادي ،وبينررت خصررائغ المسررروع الصررهيوني

كمسررروع امبريررالي اسررتيطاني ،كررل هررذا وسرواه أوصررلنا إلررى اسررتنتاب محرروري مفرراده :أن
حالة االستباك التاريخي بيننا وبين المسروع الصهيوني ستتواصل وتستمر بحكم طبيعة

التناقه الرذي يحكرم الصرراع ،باعتبراره تناقضراً تناحريراً حصريلته النهائيرة :إمرا نحرن أو

المسروع الصهيوني.

إن نظرة جدية وعميقة للصراع ولمخططات وممارسات (إسرائيل) وسياستها ،تبين

جروهر المسررروع الصرهيوني كمسررروع اسررتيطاني عنصرري ،يسررتهدف الهيمنررة السياسررية
واالقتصرادية علررى فلسررطين واألمررة العربيرة وكررل ذلررك تحررت مظلررة عسركرية تسررتند إلررى
تفوقهررا المطلررق س رواء فرري األسررلحة التقليديررة أو النوويررة ،وبإسررناد كامررل مررن الواليررات

المتحدة األمريكية .وبهذا المعنى يأخذ حل التناقه التناحري مفهوم حل الصراع علرى
أسررا

التصررفية السياسررية للقضررية الفلسررطينية ولحقرروق السررعل الفلسررطيني

الوطنيررة

والتاريخيرة وفرره الرضروُ واالستسرالم علرى األطرراف العربيرة واجبارهرا علرى التسراوق

مع المسروع المعادي واالنزالق فيه.

أننررا نعتقررد ،بررالنظر إلررى طبيعررة التنرراقه التنرراحري ودوام االسررتباك الترراريخي ،أن

المسروع التسووي ال يتعدى إدارة األزمرة دون حرل لهرا ،بمرا يتريو للتحرالف األمريكري(-
اإلسرائيلي) تحقيق انتصارات ونجاحرات توسرعية اسرتعمارية .وبرالرغم مرن كثافرة الحملرة
اإلعالميررة ،العالميررة والعربيررة ،والترري تحرراول ترررويص العمليررة الجاريررة علررى أنهررا "عمليررة

سرالم" ،هرذه الحملرة والتري تجرد لهرا صرداً وترأثي اًر علرى سرعوبنا العربيرة ،فري الوقرت التري
تثبررت فيرره حقررائق الترراريخ ،والواقررع أن مررا يجررري لرري

سررالماً حقيقي راً ،بررل تسرروية مؤقتررة

بررالمعنى الترراريخي ،ألنهررا تررأتي فرري ظررل التغيي ررات الدراماتيكيررة الهائلررة الترري عصررفت
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بالعررالم وبالوضررع العربرري فرري العقررد األخيررر مررن القرررن الماضرري ،كمررا تررأتي فرري ظررل
التحوالت النوعية التي طالت القيادات الفلسطينية المهيمنة .وألنها أيضاً تسوية ال تلبي

الحررد األدنررى مررن الحقرروق المسررروعة والتاريخيررة لسررعبنا وأمتنررا ،قررد تكررون الجبهررة فرري
سنواتها األولى ركزت على رؤيتها اإلستراتيجية ،ولكن من خالل التجربة التي توصلت

إلرى أهميرة وضررورة الرربط مرا برين اإلسرتراتيجية والتكتيرك السرليم ،حيرث أكردنا باسرتمرار
على الترابط الوثيق بينهما.

المفصل الثاني :رؤية وقناعة الجبهـة بضـرورة تحشـيد الجمـاهير الفلسـطينية

بــدون اســتثناء ،وذلررك اسررتجابة لطبيعررة ومهمررات مرحلررة التحرررر الرروطني ،غيررر أن
الجبهررة كانررت تحرررغ دائمراً علررى أن تكررون قيررادة الثررورة قررادرة علررى حسررد وتعبئررة كررل
طبقررات السررعل،وحتى تررتمكن مررن ذلررك فإنهررا (أي القيررادة) ،يجررل أن تكررون معب ررة عررن

تلك المصالو وقادرة عن الدفاع عنهرا وحمايتهرا ،وهرذا غيرر ممكرن عنردما تكرون القيرادة
فرديرة ونخبويررة ،وتعبرر عررن مصررالو الطبقرة البرجوازيررة الكومبرادوريررة كمرا هررو حاصررل
حالياً .من هنا كان تركيرز الجبهرة علرى أهميرة أن تكرون القيرادة قرادرة مرن حيرث رؤيتهرا
وفكرها وممارستها الطبقية على حماية مصالو وحقوق السعل.

وعنرردما كانررت الجبهررة تسررعر بررأن قيررادة الثررورة الرسررمية أو السررائدة ،تنحررو بررالثورة

باتج رراه االنكف رراء عل ررى مص ررالحها الض رريقة كم ررا ه ررو حاص ررل ا ن ،وتجيي ررر

النض ررال

الفلسطيني واستثماره فري خدمرة االمتيرازات والثرراء غيرر المسرروع للبيروقراطيرة المهيمنرة

المتحالفررة مررع البرجوازيررة الكومبرادوريررة  ،كانررت تتمرررد وتثررور فرري مواجهررة تلررك القي رادة
وخياراتها السياسية التفريطية .

وقد استطاعت الجبهة في بعره الم ارحرل أن تلعرل دو اًر رئيسرياً إن لرم يكرن الردور

الرئيسي في فره التراجع على تلك القيادة وارغامهرا برالعودة عرن مواقفهرا ،كمرا حصرل
بالنسبة التفاق عمان في المجل

الوطني التوحيدي في الجزائر.
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ولعل أحد أسبال إخفاقاتنا أننا لم نستطع عند اللحظة المناسبة ،أن نكون بمستوى
ترجمررة هررذا الخررط الصررائل فأضررعنا الفرصررة التاريخيررة السررانحة

البرجوازية وخط سيرها المتهافت سياسياً.

لمواجهررة انح ارفررات

وهرذا التحردي يتواصرل راهنراً وتتضراعف قيمتره يعرد أن أصربحت تلرك القيرادة تملرك

سررلطة وأجه رزة أمني رة فرري أره الرروطن ،ومندرجررة فرري مسررروع سياسرري متسرراوق مررع
مخططررات وأهررداف االحررتالل االسررتراتيجية ،إضررافة إلررى تبلررور س رريحة مررن السماس ررة
والرروكالء والمافيررا المتحالفررة مررع القيررادة الرسررمية الترري أخررذت تعررزز سررلطتها السياسررية
واألمنية بسلطة اقتصادية تابعة ومرتبطة باالقتصاد (اإلسرائيلي).

المفصـل الثالـث :تـرابط العمـل الـوطني الفلسـطيني مـع العمـل القـومي العربـي؛

وال ـ ي يعكــس رؤيــة الجبهــة لخصوصــية الص ـراف وم ـوازين القــوم وللبعــد القــومي

كحاضــنة للبعــد الــوطني ،أمررا الصرريغة التنظيميررة لهررذا التررابط فقررد سررهدت ح اركراً دائمراً
امتد على مساحة التجربة النضالية -حركة القوميين العرل ،حرزل العمرل ،التفكيرر فري
جبهات قومية متعددة لقد كان هرذا المفصرل حاضر اًر باسرتمرار فري رؤيرة القيرادة والكرادر
ميرز باسرتمرار بررامص وسياسرات الجبهرة ومواقفهرا دون أن يعنري
والقاعردة ،وهرو مفصرل ّ
ذلررك عرردم ظهررور أو وجررود أخطرراء وتقصرريرات عديرردة رافقررت هررذه المسرريرة فرري تجاربهررا
ومحطاتها المختلفة ،وخاصة على مسرتوى الممارسرة العمليرة التري لرم ترترق إجمراالً إلرى
مستوى استحقاق عملية الربط ما بين البعدين الوطني والقومي ،من هنا فرإن أحرد أهرم

أسبال الهزيمرة التري يعيسرها سرعبنا الفلسرطيني ا ن يكمرن فري عردم اإلمسراك الصرحيو

بهذه المعادلة األساسية في عالقة الوطني بالقومي ،األمر الذي توب فري أوسرلو بفصرل
القضية الفلسطينية عن عمقها القومي العربي.

المفصـل الرابـع :البعررد الردوليي حيرث سرعت الجبهرة نظريراً وعمليراً لحسرد أوسرع

إطرار دولري لنصررة القضرية الفلسرطينية إلرى جانرل بعرديها الفلسرطيني والعربري ،وذلرك

إدراكاً منها لحجم معسكر العدو وما يملكه من إمكانات .هذا الخط كران يعكر

أيضراً

رؤيتهررا لوحرردة معسرركر الثررورة علررى المسررتوى العررالمي ونتيجرةً لهررذا الخررط سرركلت الجبهررة
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وعلى مردار سرنوات ،عنوانراً جاذبراً حيرث التحرق بهرا المناضرلون مرن مختلرف الجنسريات
والبلرردان

.لقررد كانررت مدرسررة ثوريررة اسررتطاعت إقامررة سرربكة عالقررات تحالفيررة واسررعة

النطاق ،تتبادل العون والمساعدة مع حركات التحررر القروى التقدميرة والديمقراطيرة علرى
المستوى العالمي.

هررذه فرري تقررديري أهررم العوامررل الترري جعلررت مررن الجبهررة قضررية ممي رزة فرري ترراريخ

السرعل الفلسرطيني المعاصرر ،وا ن هرل فقردت هرذه العوامرل صررحتها وحيوتهرام وهرل

باإلمكان استعادة دور الجبهة ومكانتها بدون إعادة تحديد هذه المفاصل الرئيسية التي

ميزت خط الجبهة السياسي على مدار سنوات نضالهام

إنني على قناعة ترزداد عمقراً سرواء برالمعنى الفكرري أو كردرو

للتجربرة ،برأن هرذه

النرواظم تسركل معيرا اًر واختبرا اًر فري العمرق إذا مرا أردنرا أن تغرادر الجبهرة دوائرر ركودهرا
وتراجعهررا وأزمتهررا نحررو الفعررل والمبررادرة

وبمسروعها الوطني والقومي التحرري.333

والتجرردد واسررتعادة ثقررة الحركررة السررعبية به ررا

وفـــي ســـياق خطابـــه إلـــى المـــؤتمر  ،حـــرص الحكـــيم عل ررى اس ررتعراه المرحل ررة

ومبرز ألهم معالمها بقوله " إن
السياسية الراهنة محلالً األوضاع الفلسطينية والعربية ،
اً
الساحة الفلسطينية والعربية فيها خندقان واضحان لمن يريد أن يرى ذلك خندق أمريكا،
أي خندق اإلمبريالية والصهيونية و(إسرائيل) ،ويؤسفني هنا القول أن القيادة الرسمية ل ر

م.ت.ف قررد انضر ّرمت لهررذا الخنرردق بعررد اتفرراق أوسررلو ،مررع إد اركرري ووعيرري للتناقضررات
القائمة بين تلك القيادة الرسمية و(إسرائيل) ،ولكنها تناقضات أخرذت سركل التعارضرات

الثانويررة ،الترري يمكررن حلهررا والتعامررل معهررا تحررت السررقف والرعايررة األمريكيررة .ومررا يزيررد
األمر سوءاً أن االختالل في رؤية حقيقة قوى هذا المعسكر المعادي أصبو سائداً عنرد

العديرد مررن القروى واألفرراد ،األمرر الررذي يسرروه قرراءة التناقضرات وادارة الصرراع ،ويخلررق
وعياً مزيفاً ووهماً عاماً بأن الصراع قد انتهى أو أنه على طريق االنتهاء .هرذا مرا نجرد
تعبيرره فرري مرادفررات الخطررال السياسرري السررائد والمهرريمن حررل النرزاع ،العمليررة السررلمية،

333

المصدر السابق .
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التطبي ررع ،التع ررايا ،إن (إسر ررائيل) أص رربحت نهاي ررة

حقيقي ررة ف رري المنطق ررة ،المص ررالو

المستركة ...الخ

يقابل ذلك الخندق الذي يعبر عن مصرالو أهرداف الجمراهير الفلسرطينية والعربيرة،

خنرردق الصررمود والمقاومررة ،خنرردق قرروى الثررورة الترري تواصررل طريررق الحريررة واالسررتقالل

لتحقيررق أهرردافنا العادلررة .الخنرردق الررذي يسررعى لتحقيررق مصررلحة كررل طبق رات السررعل

الفلسررطيني ،الخنرردق الررذي

يعرررف حقيقررة (إس ررائيل) والصررهيونية وحقرره فرري النضررال

المسررتمر حتررى دح ررر الصررهيونية

بالكامررل ،الخن رردق الررذي يررؤمن ي ررأن الدولررة وتقري ررر

المصير والعودة أهداف مرحلية ولي

نهاية المطاف أو الصراع ،وبالتالي فإنه يواصل

النض ررال لتحقي ررق الدول ررة الديمقراطي ررة

العلماني ررة ،الخن رردق ال ررذي ت ررؤمن قر رواه السياس ررية

واالجتماعيرة ،بضررورة أن تكرون هرذه الدولرة العلمانيرة جرزء مرن مسرروع إقامرة المجتمرع

العربي الجديد ،الخندق الذي يقدم حالً إنسانياً وديمقراطياً للمسألة اليهودية.

صرحيو أن هرذا الخنردق يم ّرر فري هرذه المرحلرة مرن الضرعف واالرتبراك ،ولكرن هرذا
الحررال مؤقررت كررون سررعبنا الفلسررطيني وجمرراهير أمتنررا العربيررة تمرروب بالتناقضررات ولررن
يستطيع أحد خداع أو السيطرة على كل هذه الماليين لألبد.

وهنا خاطل الحكيم المؤتمر قائالً "هذا الخندق بكل مرا لره وعليره ،يجرل أن يكرون

خنرردقنا كجبهررة سررعبية ،رغررم أننرري أدرك جملررة الصررعوبات الترري تعرراني منهررا الجبهررة
مهمررة
وتعتررره مسرريرتها ،وأعتقررد أن ّ

المررؤتمر الرروطني أن يعيررد التأكيررد علررى موقررع

الفعرال علرى
الجبهة في هرذا الخنردق وأن يرسرم سرروط اسرتعادة الجبهرة لردورها المبرادر و ّ
هذا الصعيد".
واستطردة قائالً "بعد هذا التأكيرد ،لنحراول ا ن اسرتقراء المخطرط المرسروم مرن قبرل

ردو (أمريكررا واس ررائيل) للقضررية الفلسررطينية بهرردف تصررفيتها يرردرك الحلررف
معسرركر العر ّ
المعادي حقائق الواقع ،ويدرك حجم وعمق حالة االختالل التي يعيسها العالم والمنطقرة
في المرحلة الراهنة ،كما يردرك تهافرت القيرادة الرسرمية الحاليرة لتحقيرق أيرة منجرزات فري

ظررل قيادتهررا ومهمررا كرران الررثمن وخاصررة تحقيررق سررظايا دولررة إسررمية وهميررة مررع بعرره
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الس رركليات (ح ررر س رررف ،بس رراط أحم ررر ،أجهر رزة أم ررن

الرئاس ررة ،)..المه ررم أن تتر رؤمن

مصرالحها فري الهيمنرة االقتصرادية كرروكالء االحتكرارات األمريكيرة و(اإلسررائيلية) ،إنهررا
تسعى بسرعة لبلرورة مصرالو الطبقرة البرجوازيرة الكومبرادوريرة وضرمان مكانرة متواضرعة

لهررا فرري خارطررة األخطبرروط ال أرسررمالي العررالمي كخررادم وسمسررار لرره .ولهررذا فلرري

مررن

مصررالحها ا ن الصرراع مررع معسرركر األعررداء( ،أمريكررا واسررائيل) الررذي يرردر برردوره هررذه

الحقائق كلها ،وبالتالي يقول لتلك القيادة حسناً فليكن هناك دولة !هذا نظرياً ،أما عملياً

فما يحدث هو إعادة انتسار على جزء بسيط من مساحة الضفة وغزة مقطعة األوصال
ودون سوق موحدة مع استمرار قضم األراضي الفلسطينية".

وهنا ،يتساءل الحكيم ،عن أي دولة يتحدثون؟ ويجيب قـائالً "لـدينا ثـالث قضـايا

كبرم يجب أن ندقق بها - :األولى أن ه ه الدولة سـتكون دولـة مقابـل التنـازل عـن
أجزاء واسعة من الضفة وغزة بما في ل القدس.

 -والثانيــة :ه ـ ه الدولــة ســتكون مقابــل التخلــي عــن حقــوق أربعــة ماليــين الجــئ

فلسطيني في الشتات.

 -والثالثة  :ه ه الدولة ستكون في الواقع بال سيادة ،إنها دولة كاريكاتوريـة بمعنـى

أنهــا ال تمل ـ الســيادة علــى الحــدود فعلي ـاً ،وال تمل ـ الحــق فــي اســتثمار مواردهــا
الطبيعيــة وخاصــة الميــاه ،وال تملـ

الحــق فــي تعزيــز قواهــا الدفاعيــة ،وال يحــق لهــا

إقامــة أحــالف ال توافــق عليهــا (إس ـرائيل) ،وال أيضــا أن ال يمــس قيــام ه ـ ه الدولــة

المشاريع االستيطانية الصهيونية .إنها مجـرد معـازل ملحقـة باالقتصـاد( اإلسـرائيلي)

تقررهــا النوايــا الحســنة أو
وجســر للســلع و الثقاف ـة (اإلس ـرائيليتين) واألمــور هنــا ال ّ
براعــة المفاوضــين أو األالعيــب والمنــاورات الســا جة إن حســم ه ـ ه القضــايا مــرتبط
بموازين القوم.

ثررم يستسرررف الحكرريم ،برؤيررة مسررتقبلية ثاقبررة ،الم ر ل الررذي ستتوصررل إليرره القيررادة
المتنفذة قائالً " :هذا هو واقرع الحرال دون رتروا وألروان زاهيرة ،وفري هرذا السرياق فرإنني
أعرررف تمامررا مختلررف المنرراورات الت رري سرريطلقها عرفررات لتمويرره هررذه الحق ررائق
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والترويص لخياره السياسي باعتباره الممر اإلجباري الوحيد" واسرتطرد قرائالً " :إننري أدرك

إمكانية المساومة في لحظة ما ،ولكن من يخوه في غمار المساومة بقناعة وبرنرامص
قوترره .ولكننرري أعرررف،
وطنرري ،يجررل عليرره أن يررؤمن باسررتمرار ويعر ّرزز دائمراً عناصررر ّ
وخنردق الثرورة يعررف ،أن إقامرة الدولرة وفرق السرياق الرذي أتيرت علرى ذكرره جراء لتمريرر

راء لهررا ذلررك مجرررد االلتحرراق بأوسررلو والغرراء الميثرراق وتجويررف
الصررفقة ،ويسرركل غطر ً
م.ت.ف ومررا توالررد مررن أج رواء إحباطيررة وتسرركيك بجرردوى النضررال وفقرردان اليقررين وقرروة
المثرال ومحاولرة ضررل الرذاكرة التاريخيرة ،واسرتبعاد فصرائل العمرل الروطني الفلسرطيني
مرن قروى وسخصريات وجمراهير ،وضررل التنسريق العربري الرسرمي فري مدريرد ،والقبرول

بمرجعيررة القرروة ،والرعايررة األمريكيررة ،هررو فرري جرروهره تخلرري وضرررل للبرنررامص الرروطني
وخذالن للحركة السعبية وأهدافها الوطنيرة .األمرر الرذي ال يمكرن تفسريره إال بأنره انتقرال

للخندق ا خر".334

وفـي ختـام خطابـه التـاريخي  ،حـرص الحكـيم علـى مطالبـة رفاقـه فـي المــؤتمر،

بضرورة " تحديد موقف سياسي صحيو وصريو حول القيادة اليمينية يقوم علرى قاعردة
االبتعرراد عررن التررذيل لهررا أو السررماح لهررا برراحتواء الموقررف ا خررر تحررت أيررة ذ ارئررع .مررع

اسرتبقاء البرال مفتوحراً أليرة تقاطعرات ميدانيرة ونضراالت مسرتركة يجرري توظيفهرا فعرالً
بما يخدم المسروع التحرري بعيداً عن المسار التسووي ونهرص السرلطة وتكتيكاتهرا .وفري

ذات الوق ررت االس ررتمرار ب ررالتحريه الس ررعبي وتعبئرررة

الجم رراهير لمواص ررلة المسر ررروع

التحررري ،فهردف التسروية الجاريرة تردمير األهرداف الوطنيرة الفلسرطينية ال تحقيقهرا كمرا
يجل رؤية المتغيرات الجارية نحو فره السرق أوسطية بإقامرة العالقرات القائمرة علرى

نهر ررل الثر ررروات وفر ررره التبعير ررة ،وخاصر ررة بر ررين( إس ر ررائيل) بإمكاناتهر ررا

السياسر ررية –

االقتصررادية – التكنولوجيررة ،وبررين األردن ومنرراطق السررلطة الفلسررطينية ،حيررث تتطلررع
التوسررع وس رراء أسررهم السررركات وتصرردير سررلع تكنولوجيررة،
األولررى لمزيررد مررن النهررل و ّ
ناهيكم عن إتمام التطبيع االستسالمي الذي يرى في( إسرائيل) جا اًر طيباً وفري أمريكراً
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التوسعية (اإلسرائيلية )عالقات تجارية...إلخي األمر الذي يقتضي
صديقاً للعرل ،وفي
ّ

منرا بنراء وتوحيرد أداتنرا التنظيميرة  -السياسرية واالرتقراء بهرا إلرى المسرتوى الرذي يمكنهرا

من أن تكون قادرة على ترجمة هذه السعارات السياسية".335

فــي ه ـ ا المنــال المفعــم بالمشــاعر ال اتيــة والموضــوعية الصــادقة تجــاه القائــد

المؤسس  ،إلى جانب المنال السياسي العام الزاخر بالمتغيرات والتراجعـات السياسـية

الخطيـــرة التـــي أصـــابت األوضـــاف العالميـــة واإلقليميـــة والعربيـــة  ،خاصـــة القضـــية

الفلســـطينية فـــي ظـــل هيمنـــة التحـــالف اإلمبريـــالي الصـــهيوني المعـــولم ،اســـتكملت

الجبهة عقد مؤتمرها الوطني السادس  ،ال ي أصدر وثيقتين هما :الوثيقة السياسية
بعنوان " نحو رؤية سياسية جديدة للمرحلة"  ،والوثيقة التنظيمية بعنوان "نحـو رؤيـة
تنظيمية جديدة" .
ً
ثانيا  :الوثيقة السياسية  :حنو رؤية سياسية جديدة للمرحلة

:

هذه الوثيقة هي خالصرة الحروار والتفاعرل الرذي سرهدته منظمرات الجبهرة السرعبية

فرري الرروطن والسررتات والررذي ترروب فرري المررؤتمر الرروطني السرراد

للجبهررة .وقررد اسررتهدفت

هذه الوثيقة الوصول لقرراءة منهجيرة للتطرورات السياسرية التري سرهدها الواقرع الفلسرطيني

منذ انعقاد الكونفرن

الوطني األول عام .3368664

وفري إطرار هرذا الفهرم نررود أن نلفرت النظرر إلرى عرردد مرن المالحظرات الهامرة عنررد

التعامل مع هذه الوثيقة:337

أوالً  :إن هذه الوثيقة وثيقة علمية في قراءتها للواقع والتطورات وذلك على قاعردة
رؤيتنا ودورنا ووظيفتنا الوطنية وفكرنا اليساري التقدمي الديمقراطي.

335
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ثانياً  :هذه الوثيقة يجل النظرر لهرا والتعامرل معهرا فري إطرار تكراملي مرع مواقرف
ورؤية الجبهة التي تتجلى في الوثائق الصادرة عن مؤتمراتها السابقة .

ثالثاً  :منرذ انعقراد المرؤتمر الروطني السراد

وحترى اليروم (مرا بعرد انعقراد مؤتمرنرا

الرروطني السررابع) سررهدت السرراحة الفلسررطينية والقضررية الوطنيررة جملررة كبرررى

مررن التطررورات أهمهررا علررى اإلطررالق االنتفاضررة الفلسررطينية ،2111/6/21
والترري ان رردلعت دفاع راً ع ررن الحقرروق واأله ررداف الوطنيررة الثابت ررة  ،حيررث ق ررام
الع رردو الص ررهيوني عل ررى أثره ررا بإع ررادة اح ررتالل الض ررفة  ،ث ررم ق ررام ف رري ع ررام

 2115بإعادة االنتسار حول غزة تحرت مسرمى االنسرحال اإلسررائيلي مرن
طرف واحد  ،وهذه التطورات وغيرها اسرتوجبت وال ترزال المعالجرة السياسرية
من قبل هيئات الجبهة المركزية .

ففي الفصل األول بعنوان :ال حلم خارج الواقع وال مستقبل دون حاضر وماض،

تشــير الوثيقــة إلــى "أن عمليــة أوســلو ومــا ترتــب عليهــا مرتبطــان تمامـاً ومســتغرقان
بالكامل في النتائج المادية والمعنوية التـي أفضـى إليهـا مجمـل الصـراف طيلـة العقـود

السابقة ،وه ا هو السبب وراء الخطوة المنهجيـة للجبهـة الشـعبية ،التـي ارتـأت عنـد
قراءة أزمة الحركة الوطنيـة الفلسـطينية وفـي السـياق أزمـة الجبهـة الشـعبية ،العـودة

بــــالظواهر والنتــــائج المحققــــة إلــــى مقــــدماتها التاريخيــــة مــــن اجتماعيــــة وسياســــية

وفكرية...الخ .ه ه الخطـوة ،كانـت تعكـس قناعـة راسـخة للجبهـة بـأن االسـتمرار فـي
هنيــة معالجــة النتــائج دون التوغــل فــي األســباب ،يعنــي مواصــلة الــدوران فــي حلقــة

مفرغـــة عـــدا عـــن كونـــه يحمـــل مخـــاطر تشـــويه الـــوعي ،واشـــاعة الـــوهم ،ومراكمـــة

األخطاء ،وبالحصيلة ،تبديد مزيد من الزمن ومكونات القوة والمستقبل".338

وبطبيعر ررة الحر ررال فر ررإن التفاعر ررل التر رراريخي –كمر ررا تضر رريف الوثيقر ررة -تتر ررداخل فير رره
الررديناميات الناسررئة والمتفاعلررة ضررمن الواقررع المعرراا ،والترري ترسررم اتجاهررات المسررتقبل

وتحررددها .إنهررا عمليررة تررتبط نتائجهررا بالطريقررة والمحترروى اللررذين سررتدير علررى أساسررهما
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الق رروى االجتماعي ررة والسياس ررية واألفر رراد ،صر رراعها االجتم رراعي .إنه ررا عملي ررة ذات ط ررابع
تاريخي ،واعية في بعه جوانبها ،ومسروطة بمستوى التطور االجتماعي /االقتصادي

في جوانل أخرى".339

م ررن هن ررا "ض رررورة ال رروعي والتميي ررز ألبع رراد تل ررك العملي ررة وتس ررابكها ،كونه ررا تحف ررظ

السفافية والكفاءة المطلوبة لقراءة علمية هادئة لتجاربنا ،وبالتالي  :يجل أن يبقى ماثالً

فرري الررذهن ونحررن نحرراول ق رراءة الواقررع الرراهن ،أن الت ارجررع يحمررل أيض راً بعررداً إنهاضررياً،
ويحفررل برردرو

قيمررة ،دون احترامهررا ووضررعها تحررت الضرروء ،وتحويلهررا إلررى قرروة فعررل

واعادة بناء ،تتحول إلى قوة استنزاف معنوي ومرادي مردمرة .لعرل النمروذب األبررز علرى
ما تقدم ،هو ما نلمسه ونعيسه اليوم كحزل وحركة وطنية ،حيث تبين لنا ،أن المسركلة

ال تكمررن ،فرري حرردوث الهزيمررة فقررط ،وانمررا فقررط فرري عرردم الوصررول إلررى رؤيررة فكريررة –
سياسررية تتخطررى الهزيمررة فك ر اًر وممارسررة ،وفرري حالررة العجررز الترري تلررف مختلررف تيررارات

الحركة الوطنية الفلسطينية ومسمياتها".340

وقد قاد هذا الواقع إلى سبه إحباط وسلل ،والى تدني الثقة برين الكتلرة الجماهيريرة

والحركة السياسية المنظمة من ناحية ،وبين األحزال وقواعدها من ناحية أخرى ،حيرث

تسود حالة من اإلرباك والتذمر والالفعل.

ثررم تسررتطرد الوثيقررة بررالقول " لقررد جرراءت صرريرورة األحررداث لتضرررل فرري العمررق

الوهم الذي علق في سباكه كثيرون تخيلروا أن المسرروع األمريكري – اإلسررائيلي سيسرق

طريقرره فرري الواقررع الفلسررطيني والعربرري بسررهولة .وقررد كسررفت العمليررة السياسررية عررن أنرره
كلما تقدم المسروع المضاد واتضحت معالمره ،وأخرذت أبعراداً ملموسرة ،كلمرا تصراعدت

المقاوم ررة والمجابه ررة والممانع ررة ،وج ررذبت إليه ررا ق رروى اجتماعي ررة وسياس ررية س ررعبية أكث ررر
فأكثر".341

339

المصدر السابق – ص9

340

المصدر السابق –ص7-9

341

المصدر السابق – ص7

285

وفي هذا الجانل "فرإن وعري تاريخيرة الصرراع وموضروعيته ،يضرع النقراا ضرمن
مساره السرليم والمنطقري ،ويقرود حتمراً إلرى التعامرل مرع الصرراع بوصرفه اسرتباكاً تاريخيراً

اجتماعي راً ،بررين األمررة العربيررة وعلررى نح رو أخررغ السررعل الفلسررطيني ،وبررين المسررروع
الصررهيوني اإلمبريررالي .وهررو ص رراع اجتمرراعي ترراريخي جررذري باعتبرراره يطررال الوجررود

ذاتر رره ،وبهر ررذا المعنر ررى فر ررإن الص ر رراع يأخر ررذ أسر رركاالً نضر ررالية متنوعر ررة بمر ررا فيهر ررا الكفر رراح

المسلو".342

إن وع رري ه ررذه الحقيق ررة "يس ررهم ف رري تحس ررين كيفي ررة التعام ررل م ررع المرحل ررة الراهن ررة،

وتفسير المنعطفات النوعية التي سهدها ويسهدها المسروع الصهيوني – اإلمبريالي في

كررل مرحلررة مررن م ارحررل تطررور الص رراع ،تاريخيراً واجتماعي راً" ،343هنررا نضررع ال ررأي الررذي
يقول بتاريخية الهزائم ،وأن ما نعيسره ا ن" ،يعرود لمجمرل النترائص التري تراكمرت منرذ مرا

قبل سايك –بيكو وما بعدها ،وحتى ا ن .وهي نتائص من طبيعة تراكمية وتصبو ذات
ثقل متضاعف مع تقدم الزمن .أكثر من ذلك ،فإن بعه مظراهر التخلرف التري تعراني

منه ررا الس ررعول العربي ررة ،تحول ررت م ررع م رررور الوق ررت إل ررى دينامي ررة داخلي ررة له ررا قوانينه ررا
الخاصة ،التي ما لم يجر كسرها وتخطيها ستبقى تغذي باستمرار حالرة التخلرف ،وتبعراً
لذلك االختالل ،وهو األمر الذي يؤس

بصورة طبيعية لمزيد من الهزائم".344

"إن وعرري هررذه الحقيقررة بعمررق ،يفررره ضرررورة وعرري أن عمليررة الكسررر والتخطرري

محل اإلسارة هي عملية اجتماعية تاريخية واسعة ،تتخطرى مسريئة أحرد طرفري الصرراع

بمفرد ،ذلك أن عناصر الصراع وديناميته أسمل وأعقرد مرن الرديناميات والعناصرر التري
تدور عند أحد الطررفين .إنهرا حصريلة تاريخيرة مركبرة ومتحركرة لمجمرل عمليرة الصرراع

التاريخي التي نقول بها".345
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يفره ما تقدم" ،ضرورة إعادة التدقيق بالمسرائل ،والحرذر السرديد عنرد قرراءة واقرع
الحال الفلسطيني راهناً ،وذلرك فري ضروء مرا أفرزتره الحيراة مرن حقرائق منرذ توقيرع اتفراق
أوسلو وحتى ا ن ،والتري تردل علرى عمرق وأسربال واسرتمرار الصرراع التراريخي .إن مرا
تقرردم يسرركل اإلطررار ،الررذي يحمرري التحليررل مررن الوقرروع فرري مهالررك التسرررع أو النررزق أو

الذاتية وأوهام أن باإلمكان قفل بال الصراع ،الذي ال ينتهي إال بانتهاء أسبابه".346

وعــن اتفــاق أوســلو  ،هــل هــو ســالم أم إعــادة إنتــاج للصـراف بأشــكال متجــددة؟

تقرردم الوثيقررة إجابتهررا علررى هررذا الس رؤال عبررر التأكيررد علررى أنرره " لرري

مطلوب راً منررا ا ن

إعر ررادة النقر رراا فر رري المخ ر رراطر واألض ر ررار الجسر رريمة المتراكم ر ررة التر رري لحقر ررت بالقض ر ررية
الفلسطينية ،جراء اتفاق أوسلو وما تاله ،ألن ما ورد في الوثيقة السياسية الصرادرة عرن

الكونفرن

الوطني األول عام  ،8664باإلضافة إلى ما تناولتره وثرائق الجبهرة السرعبية

الصادرة عن هيئاتها األولى بهذا الصدد وغيرها ،أكثر من كاف"" .347فقرد ألقرت القيرادة
الفلسطينية المتنفذة ،بعد حرل الخليص الثانية وانهيرار االتحراد السروفييتي ،بمعظرم أوراق

القضية الفلسطينية وأهمها ،في خانة الرهان على الواليات المتحردة األمريكيرة وعلرى مرا

يزعمه الكيان الصهيوني من اسرتعداد للسرالم"

348

 ،مرا يعنري اسرتجابة القيرادة المسرتنفذة

في م.ت.ف "لمقتضيات اإلستراتيجية األمريكية – اإلسرائيلية ،وسمحت لديناميات تلك
اإلستراتيجية بأن تتحكم بها وبخياراتها".349

ه ررذه السياس ررة البائس ررة ف رري فه ررم الصر رراع وادارت رره م ررع الع رردو" ،ه رري الوج رره ا خ ررر

لسياسة بائسة أخرى تجاه الرداخل الفلسرطيني ،والتري تجلرت فري ذهنيرة قاصررة ،تراكمرت

تاريخياً لتأخذ سكل بيروقراطية عاجزة ومدمرة ،سالحها اإلفساد ،وهرو مرا قراد إلرى تبديرد
كثير من مكونرات القروة الفلسرطينية ،وأدى إلرى عردم امرتالك رؤيرة سراملة وبعيردة النظرر
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لتعزيز البنية الداخلية للمجتمع الفلسطيني في مختلف مواقرع انتسراره ،مرن خرالل تعزيرز

البنى التنظيمية والمؤسساتية واإلدارية  ...لهذا المجتمع".350

وأبرز نمروذب علرى ذلرك هرو" ،عمليرة تحطريم وتمزيرق أهرم إطرار وطنري فلسرطيني

فرري الفتررة المعاص ررة أي م.ت.ف  .حيررث جرررى التعامررل معهررا بصررورة محزنررة ومؤلمررة.
إن دل ذل ررك عل ررى س رريء فإنم ررا ي رردل عل ررى قص ررر نظ ررر السياس ررة الت رري مورس ررت ،وخف ررة

التعامل مع هذا اإلطار الهام ،الذي كان من المفروه أن يبقى بمثابة اإلطار الوطني

الجامع".351

كما "ترافق الواقع المسار له ،مع ممارسة ال تقل خطورة وقصر نظر ،تمثلت فري

النظ ررة االسررتخدامية للحركررة السررعبية الفلسررطينية ،ممررا أدى إلررى توسرريع المسررافة بينهررا
وبين السلطة السياسية ،وبالتالي فقدان الثقة بالسلطة التي لم تحرافظ علرى الحرد األدنرى

مررن الحقرروق الوطنيررة وحمايتهررا ،وفرري الوقررت نفسرره لررم ترردل ممارسرراتها تجرراه المجتمررع
الفلسطيني ،ولو على حرد أدنرى مرن االحتررام والثقرة ،تجلرت تلرك السياسرة وأخرذت ثالثرة

أسرركال أساسررية هرري  :أ -المالحقــة واالعتقــال نــزوالً عنــد إمــالءات االحــتالل .ب-
االنتهازيــــة واالســــتخدام اللحظــــي المؤقــــت للحركــــة الشــــعبية .ج -محاولــــة تكييــــف

المعارضـــة مـــع ســـقف الســـلطة وسياســـاتها .352وكـــان مـــن الطبيعـــي ان تقـــود هـــ ه

السياســة "إلررى نتررائص خطيررة علررى الحركررة الوطنيررة الفلسررطينية ،ذلررك أنهررا سرراهمت فرري
تعزيز حالة التمزق واالفتراق ،وابقاء أسبال االستنزاف واالنفجارات الداخلية قائمة .كما
أفرغرت سياسرة السرلطة ،مفهروم الحروار الروطني مرن مضرامينه وركرائزه ،وبالترالي حولررت
مس ررالة الوح رردة الوطني ررة ،إل ررى ورق ررة من رراورة ،ول رري

خطر راً سياس ررياً ناظمر راً لفع ررل الحرك ررة

الوطنية الفلسطينية بتالوينها وتياراتها وتنظيماتها المختلفة".353
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بناء على ما تقدم ،ال تعود المسكلة في هذه الحكومة أو تلك كما يحاول الربعه
أن ي ررروب ،إن المس رركلة تكم ررن باألس ررا

ف رري طبيع ررة المس ررروع األمريك رري – اإلسر ررائيلي

للسالم الذي هرو فري الحقيقرة ومرن ناحيرة المنطرق والهردف مسرروع واحرد ،وبالترالي فرأي

رهرران علررى هررذه العمليررة إنمررا يعبررر عررن قصررر نظررر ،أو إحبرراط مأسرراوي ،أو التسررليم

بقضاء المسروع األمريكي -اإلسرائيلي وقدره.

مررا تقرردم "يفررره علينررا كسررعل فلسررطيني وحركررة وطنيررة فلسررطينية ،تعويررد أنفسررنا

وعقولنا بأسرع وقت ممكن على التجذر والمرونرة الالزمرة ،لرتلم

واسرتيعال أيرة حركرة

أو مس ررتجد ف رري الواق ررع ،وأن نخف ررف م ررن الص ررخل والض ررجيص ،ونكث ررف القر رراءة الدقيق ررة
والفعررل المسررتند لرؤيررة سرراملة ومتماسرركة للص رراع ،الررذي لررم يعررد س ر اًر ،أنرره ص رراع علررى
الوجود نفسه ويدور في حيز الواقع ويدار بناء لقانون ميزان القوى".354

ما يعني بوضروح أن " الجديرد الرذي يفرره نفسره فري هرذا المجرال ،هرو مرا يروجزه

الس رؤال التررالي :هررل نكتفرري بمعالجررة أوسررلو ومررا ترراله بمزيررد مررن التسررخيغ والتحليررل

وتبيرران مخرراطره العديرردة فقررط ،أم أن علينررا اسررتحقاقاً خررر ،هررو الرردفع بالعقررل والممارسررة
إلررى دوائررر وميررادين ال تتجرراوز أوسررلو أو تنسرراه ولكنهررا ال تسررتمر عنررد حرردوده وتصرربو

رهينة لهم هنا يكمن جذر خالف منهجي في الفكر والممارسة السياسية".355

ذلك "إن الوقروع فري محظرور االكتفراء بالتسرخيغ وكسرف المخراطر ،يعنري جعرل

الحرزل والحركررة الوطنيرة رهينررة دوامررة الرديناميات الترري أطلقهررا ويطلقهرا مسررروع أوسررلو.
بكلمة أخرى ،العمل بموجل سياسة رد الفعل ،مما يتريو للعردو االحتفراظ بزمرام المبرادرة

ويس ررهل علي رره إدارة الصر رراع لتحقي ررق مزي ررد م ررن األه ررداف دون مواجه ررة منظم ررة وق رروى

موحرردة ،تسررتند إلررى رؤيررة واضررحة سرراملة وممارسررة إيجابيررة تعرررف مرراذا تريررد فرري ظررل

354

المصدر السابق – ص12

355

المصدر السابق – ص11

286

الظروف المستجدة ومعطيات الواقع التي أصبحت محدداً قسرياً للصرراع الردائر وكيفيرة

إدارته".356

لررذلك  ،ف ررإن المطلررول ه ررو "االرتق رراء بالرؤيررة والممارس ررة مررن مس ررتوى المناهض ررة

الدعاويررة ،أو ردود الفعررل المتفرقررة إلررى مسررتوى المجابهررة الفعليررة ،بمعنررى تقررديم البررديل
الت رراريخي الس ررامل ،أي مجابه ررة مس ررروع أوس ررلو بمس ررروع نق رريه كام ررل ،يت رريو الفرص ررة
للمبادرة واستثمار كامل عناصر القوة ،من فاعلة وكامنة ،على قاعردة التواصرل والقطرع

في الصراع في ن معاً .التواصرل مرع الماضري بمرا يمثلره مرن أهرداف وحقرائق تاريخيرة
وطنية وقومية ،والقطرع مرع الثغررات واألخطراء فري الرؤيرة والممارسرة الفكريرة والسياسرية

والعملية".357

إن م ررا تق رردم ه ررو الطري ررق الوحي ررد المفض رري إل ررى ت ررركيم عناص ررر التق رردم وتقل رريغ

المسافة بيننا وبين العدو ،تمهيداً لتحقيق انتصارات أو فرضها.
بكلمة محددة" ،لي

المطلول منا استمرار إعادة قراءة الماضي إلى ما ال نهايرة،

أو صررياغة برنررامص لمرردى غيررر منظررور .إن تقريررر أمررر مكاننررا ومكانتنررا يجررل أن يبقررى
بعيررداً عررن الهرررول إلررى الخلررف أو إلررى األمررام .مكاننررا ومكانتنررا هرري فرري قلررل الواقررع

والح رردث" ،358وبه ررذا المعن ررى "ف ررنحن أم ررام عملي ررة مح ررددة تس ررتدعي رس ررم رؤير رة سياس ررية
وتنظيمية – اجتماعية وفكرية ،وبناء لما هو متوفر من تجربة تاريخية متراكمة ،ووقائع
المرحلررة علررى تنرروع مفرداتهررا ،السرراملة والموزعررة علررى كررل المسررتويات" .359دون ذلررك،
نفتقد ألهم سرط من سروط امتالك الرؤية العلمية والقردرة علرى تحديرد البررامص المالئمرة

انطالقاً مما هو موجود لتحقيق ما هو مطلول.

أما بالنسربة ألبررز المعطيرات – المحرددات التري ال برد مرن أخرذها بعرين االعتبرار

بوصفها سمات أساسية للمرحلة ،فالوثيقة تحصرها في خمسة معطيات:
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المعطى األول  :360أن السرمة األساسرية للمرحلرة هري الت ارجرع واالنكفراء /الردفاع،
فيما المسروع النقيه في حالة هجوم.

المعطــى الثــاني  :361ويسررتعره أزمررة الحركررة الوطنيررة الفلسررطينية ،حيررث تؤكررد

الوثيقررة علررى أن الهزيمررة كسررفت عمررق األزمررة البنيويررة الترري تعصررف بالحركررة الوطنيررة
الفلسطينية ،والتي هي من طبيعة تاريخية تراكمية ،أسفرت عن نتيجتين أساسيتين:362

 -8استسالم القيادة الرسمية وخضوعها لمسروع التسوية األمريكي – اإلسرائيلي.

 -2عجررز قرروى المعارضررة ،وتفرراقم أزمتهررا متمثلررة بعرردم قرردرتها علررى بلررورة ولعررل
البديل الوطني القادر ،مرن خرالل توحيرد صرفوفها علرى أسرا

برنرامص وطنري

مسترك يعبر عن نفسره برأطر تنظيميرة وسياسرية بمرا يرؤمن السررعية وبالترالي

المرجعية البديلة عن القيادة التي تخلت عن البرنامص الوطني.

المعطـــى الثالـــث  :363ويتنرراول موضرروع التنرراقه ال ررئي

والتناقضررات الثانويررة،

حي ررث تط رررح الوثيق ررة " :إن التن رراقه الرئيس رري ك رران وال ير رزال م ررع االح ررتالل والسر ررائو

المرتبطررة برره وتررتم مواجهترره بالمقاومررة ،وذلررك بحكررم طبيعررة المرحلررة باعتبارهررا مرحلررة
تحرر وطني وديمقراطي كون أهداف وحقوق السعل الفلسطيني األساسية لم تتحقق".

أما المعطى الرابع  :364فيتناول الواقع العربي ال ي " بدأ يسهد حالة صراع برين

القرروى الدافعررة فرري المسررروع األمريكرري – اإلس ررائيلي ،والقرروى المتصرردية لهررذا المسررروع.
حيررث يسررهد الوضررع العربرري حالررة مررن الحرراك والتنرراقه الررذي يتمظهررر فرري مسررتويات

مختلفة :

360

المصدر السابق – ص17

361

المصدر السابق – ص16

362

المصدر السابق – ص16

363

المصدر السابق – ص19

364

المصدر السابق – ص12

228

المستوم األول  :التناقه المتصاعد بين سياسة النظام الرسمي العربي الرذي
يميل للمهادنة وميوعرة المواقرف تجراه سياسرات الحلرف األمريكري –

اإلسرائيلي وبين طموحات وأهداف الجماهير العربية.365

المســــتوم الثــــاني :التنر رراقه برررين أه ررداف المسر ررروع األمريكررري – اإلس ر ررائيلي
للتس رروية والح ررد األدن ررى م ررن الحق رروق والمص ررالو القومي ررة والوطني ررة

للسعول العربية.366

المســتوم الثالــث  :اتضرراح حقيقررة الرردور األمريكرري فرري عمليررة التسرروية والررذي
يق رروم عل ررى تطوي ررع مواق ررف األنظم ررة العربي ررة والط رررف الفلس ررطيني

والضغط عليها ،بما يستجيل لسروط المواقف اإلسرائيلية.367

المعطى الخامس  :ويتناول البعد الدولي حيث تسرير الوثيقرة إلرى "تبراين السياسرة
األمريكيررة والرؤيررة األوروبيررة لحررل الص رراع  :مررع أن التبرراين بررين السياسررتين األمريكيررة
واألوروبية لم يصل إلى مستوى المواجهة بينهما ".368

وحـــول مفهـــوم المرحلـــة وادارة الصـــ ارف :تـــرم الوثيقـــة أن " س رررطاً أولير راً إلدارة

الصرراع علررى نحررو فعررال ونسررط يكمررن فرري القرردرة علررى رؤيررة لوحررة الص رراع أو "مسرررح

العمليات" إن جاز التعبير ،بسكل كامل ودقيق".369

كمـــا تتوقـــف القـــدرة علـــى امـــتال رؤيـــة ســـليمة ودقيقـــة ،ضـــمن هـــ ا الواقـــع

المتشاب والمعقد والمتحر  ،على توفير شروطها ومعاييرهـا ،وعلـى رأس هـ ه وجـود

أداة فكرية  -سياسية – تنظيميـة قـادرة علـى تلبيـة الشـروط الواجبـة ،بمـا يسـتدعيه
لـ ويقتضـيه مـن منـاهج تفكيـر و هنيـة علميـة وتغ يـة معرفيـة سـليمة ومتواصــلة،
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تشـمل مختلــف جوانــب الواقــع التاريخيـة والراهنــة ،ومختلــف المســتويات السياســية –

االجتماعية – االقتصادية – الثقافية.370

إن تطرروير الخطررال واألداء السياسرري والميررل لايقرراع الهررادئ ،لرري

إال حصرريلة

لمزيد من العمل والثقة بالذات وانعكاساً لالرتقاء فكرياً وعملياً .يسرترط مرا تقردم ،إحرداث
تغيرر نرروعي فري معررايير األداء ،بحيررث ترتقري إلررى مسررتوى الصرراع واسررتحقاقاته ،وهررذا

لررن يكررون لنررا إال إذا اسررتندت تلررك المعررايير إلررى احت ررام المعرفررة والعلررم والعمررل والررزمن
وبحيث يجري استثمار كل مكامن القوة الهائلة والكامنة في المجتمع.371

ض ررمن ه ررذه الس ررروط ،يمك ررن االرتق رراء بالممارس ررة السياس ررية والفكري ررة والنض ررالية

للجبهررة ،واالنتقررال مررن مسررتوى رد الفعررل السررلبي والعفرروي ،إلررى مسررتوى الفعررل اإليجررابي

الررذي ال طريررق لرره إال عبررر امررتالك رؤيررة سياسررية إيجابيررة .وبررذلك فقررط يمكررن أن يررتم
تخطي الدوامة الخطيرة التي تم َّكن االحتالل الصرهيوني بواسرطتها مرن البقراء فري موقرع

المبرادر ،واسررتطراداً المتقردم علينررا دائمراً .وفرري دعروة صرريحة وجرادة لخررروب الجبهرة مررن
أزمته ررا  ،تخاط ررل الوثيق ررة كاف ررة الرف رراق بأن رره ق ررد " ن األوان ليتج رراوز األداء السياس رري

واالجتمرراعي حررال االرتبرراك والعجررز والحي ررة ،وهررذا ممكررن علمي راً إذا كانررت لنررا رؤيتنررا
الخاصة للصراع ولموازين القوى ،وقمنرا بنراء عليهرا ،برسرم خطروط مواجهرة ترتالءم ومرا

نملكه من عناصر قوة ،بهرذا نحررم الحلرف المعرادي مرن حريرة المنراورة ،ونقرل المواجهرة
كما يريد ومترى يريرد وحيرث يريرد .باالسرتناد لهرذا الفهرم ،ولري

االكتفراء فقرط بررفه مرا

يتق رردم ب رره ا خ ررر ،أي "الممانع ررة" عل ررى أهميته ررا .لق ررد ن األوان لتحوي ررل الممانع ررة إل ررى

صراع".372
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فما دام المشروف الصـهيوني يهـدد كـل جوانـب حيـاة المجتمـع الفلسـطيني ،إ ن

المواجهة معه يجب أن تجري عند كل جانب وفي كل زاوية تتبدم المساحة الشاسعة

للصراف في:373

حـــق العـــودة  -الدولـــة  -القـــدس – الســـيادة  -إزالـــة االســـتيطان – الميـــاه –

االستقالل االقتصادي – الزراعـة – حمايـة المؤسسـات الوطنيـة المدنيـة – التعلـيم –

الصحة – الرياضة – التنمية – الصناعة – التراث – ا ثـار – الحريـات – البيئـة –
القانون – الموسيقى – السينما – المسرح – األدب – العمل – الثقافة – التـاريخ –

العمــارة – حريــة المــرأة – حقـــوق الطفــل ..الــخ .حيــث يحتـــاج كــل واحــد مــن هـــ ه
العنـــاوين إلـــى آليـــات وبـــرامج وكفـــاءات خاصـــة تـــتالءم مـــع كـــل خصوصـــية مـــن
خصوصيات ه ه العناوين ،وعلى رأسها تعدد التجمعات الفلسطينية.

خالص ررة الق ررول –حس ررل الوثيق ررة" -أنن ررا أم ررام لوح ررة واس ررعة متناقض ررة ،ونس ررطة،
متحركرة ومفتوحررة بالكامرل علررى المسرتقبل ولنررا بهرا بمقرردار مرا علينررا .وبنراء عليرره ،فمررن

غيررر الممكررن التعامررل معهررا بنجرراح وبصررورة متحركررة باسررتمرار ،دون وعيهررا علررى نحررو
كفؤ وسرط ذلك ،امتالك عقل ورؤيرة تصرل إلرى مسرتوى اسرتيعال كرل حركيرة وتنراقه

ونسرراط لوحررة الصرراع بكررل أبعادهررا ومسررتوياتها الممترردة فرري المكرران والزمرران والوجرردان،

والتر رري تحكر ررم المرحلر ررة بمر ررا هر رري مرحلر ررة تحر رررر وطنر رري وديمق ارطر رري ببعر ررديها التحر رررري

واالجتماعي في ن".374

وبه ر ررذا –كمر ر ررا تض ر رريف الوثيقرر ررة" -تتكام ر ررل النسر ر رراطات والمب ر ررادرات الموقعير ر ررة أو

االجتماعية /الفرعية مع األهداف العامة العليا اإلستراتيجية ،ويتحول الفعل الديمقراطي
االجتماعي إلى جزء عضوي من مسروع سياسي أسمل ،وهو السرط الضروري لحمايرة

الحزل والحركة الوطنية من خطرين هما":375
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( )2خطر  :االنعزال في المباشر أو الخاص ،أو ألمطلبي.

( )1خطر  :التهويم عند االستراتيجي أو المجرد ،أو السياسي العام.
ضمن هرذا األفرق ،يمكرن التأسري

لحركرة سرعبية واسرعة ذات مضرمون اجتمراعي

– ديمقراطي منظم.

وبنرراء علررى مررا تقرردم  ،فررإن مفهرروم الص رراع االجتمرراعي الررديمقراطي –كمررا تؤكررد

الوثيقررة -يأخررذ ترجمررات متنوعررة وسرراملة ألبعررد حررد ،ويسرركل مرردخالً أساسررياً إلعررادة
االعتبار لبرنرامص البرديل الروطني الرديمقراطي ،ذلرك أن التمرايزات علرى صرعيد العنروان

السياسري بررين تيررارات قروى المعارضررة تبقررى متقاربرة ،بينمررا التمررايز الجردي بالنسرربة لنررا
فرري الجبهررة يتجلررى فرري البرنررامص االجتمرراعي االسررتراكي مررن منطررق الرؤيررة الماركسررية

ومنهجها المادي الجدلي.

لهررذا فررإن قرردرتنا فرري الجبهررة علررى صررياغة برنامجنررا االجتمرراعي علررى أسررا

ديمق ارطرري تقرردمي ،وعلررى أس ررا

معطيررات الواقررع ،وقرردرتنا عل ررى اسررتعادة دورنررا ف رري

المجتمع سيسمل اختبا اًر حقيقياً لجديتنا وفعاليتنرا ،وهرذا غيرر ممكرن بردون إعرادة نظرر
جديررة فرري خطابنررا وممارسررتنا ،وبرردون إعررادة بنرراء جديررة علررى الصررعيد الفكررري/الثقررافي
لمفاهيمنر ررا السياسر ررية االجتماعية،واأليديولوجير ررة ،بحير ررث يصر رربو فر رري مقر رردورنا التر ررأثير

الملمررو

والمترردرب ،إلحررداث إ ازحررات حقيقيررة فرري م روازين القرروى االجتماعيررة وبالتررالي

السياس ررية داخ ررل المجتم ررع الفلس ررطيني ،وبه ررذا الفه ررم يمك ررن لبرامجن ررا عل ررى ص ررعيد
العمال ،والفالحين ،والعاطلين عن العمرل ،وعلرى صرعيد االقتصراد ،الصرناعة ،

الز ارعررة ،الميرراه ،كمررا علررى صررعيد السرربال و الم ررأة والمهنيررين ....إلررخ  ،أن ال
تظررل أفكررا اًر مجررردة معزول رة عررن أعضرراء حزبنررا وعررن القطاعررات السررعبية ذات
العالقرة مرن أبنرراء سرعبنا ،وانمررا تصربو بررامص مقبولررة مرن جميررع األوسراط إذا مررا

أعررددناها وفررق منهجيررة علميررة متخصصررة تسررتند إلررى حقررائق المجتمررع وفررق كررل
اختص رراغ  ،وبه ررذا الم ررنهص واألداء التطبيق رري ل رره س ررنحقق الر رربط الج رردلي ب ررين
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مختل ر ررف جوان ر ررل العملي ر ررة النض ر ررالية ببع ر ررديها ال ر رروطني التح ر رررري واالجتم ر رراعي
الديمقراطي من ناحية والربط الجدلي والموضوعي بين الواقع الفلسطيني والواقرع

العربي القومي ببعده األممي من ناحية ثانية .

هكرذا تتكامرل النسرراطات والمبرادرات الموقعررة أو االجتماعيرة مررع األهرداف العليررا/

اإلستراتيجية ،ويتكامل ا ني مع البعيد والخاغ مع العام ،ويتحول الفعل الديمقراطي
االجتمرراعي إلررى جررزء عضرروي مررن مسررروع سياسرري أسررمل ،وهررو السرررط الموضرروعي

لحماية الحزل والحركة الوطنية من خطرين

 -خط ر ررر االنعر ر رزال ف ر رري المباس ر ررر أو الخ ر رراغ أو ألمطلب ر رري ،وخط ر ررر الته ر ررويم عنرر ررد

االستراتيجي أو المجرد أو السياسي العام.

أما فيما يتعلق بسؤال "منظمـة التحريـر الفلسـطينية ...إلـى أيـن ؟ فـان الوثيقـة

السياسية – الصادرة عن المؤتمر الوطني السادس – ت كرنا بالمنطلقات التي حددتها
الجبهررة السررعبية تجرراه هررذا العن روان ف رري وثيقررة الكررونفرن

الرروطني األول الصررادرة ف رري

حزيران عام  ،8664المسار إليها في هذه الد ارسرة  ،ثم تؤكـد الوثيقـة علـى أنـه " بـدالً

مــن أن تصــبح م.ت.ف إطــا ارً لج ـ ب الطاقــات الماديــة ،والكفــاءات المعنويــة لعمــوم
الشــعب الفلســطيني ،وتــدار علــى أســاس رؤيــة وطنيــة ترتقــي إلــى مســتوم الص ـراف
المفتوح مع االحتالل ،جرم تحويل المنظمة بفعل السياسـة القاصـرة إلـى مجـرد إطـار
تستخدمه القوة المهيمنة لتوفير الشرعية لخياراتها وبرنامجها الخاص".376

وفــي المقابــل كمــا تضــيف الوثيقــة "لــم تــتخط قــوم المعارضــة علــى تالوينهــا

المختلفــة ،ه ـ ا الخلــل المنهجــي ،وان كــان خطابهــا وبعــض ممارســاتها يعاكســان أو
يتقـــدمان نســـبياً علـــى ممارســـة القـــوة األولـــى لـــو تجاوزنـــا االســـتثناء ،فـــان المظهـــر
الرئيسي لفكر قـوم المعارضـة وممارسـتها كـان االنضـباط ،بـوعي أو بدونـه ،ألصـول

اللعبــة كمــا صــنعتها وكانــت تــديرها القــوم المهيمنــة ،وتعاملــت مــع المنظمــة كاطــار
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لتنظيم عمل الفصائل وعالقاتها ،وبالتالي استنزاف الصراف على "الكوتا" بينما وظيفة

المعارضة ودورها هو كبديل ديمقراطي تاريخي شامل قـوالً وفعـالً ،ولـم تقصـر القيـادة
المتنف ـ ة فــي اســتخدام عجــز وضــعف وتشــتت المعارضــة لتعميــق حالــة االســتنزاف

تل ".377

وتستنتص الوثيقة بصورة موضوعية "إن استمرار حالة التبديد من قبل فريق أوسرلو
لهررذا المنجررز الرروطني االسررتراتيجي إنمررا يرردل علررى أنرره مررا زال علررى إص ر ارره ولررم يررتعلم

الكثيررر أو حتررى القليررل .يتمثررل ذلررك باسررتمرار الذهنيررة الفرديررة وسياسررة الهيمنررة الفئويررة،
المترافقة مع سياسة تهميا متدرب لدور ومؤسسات م.ت.ف".378

في ضوء ما تقدم ،تح ر الوثيقة مـن " اعتبـار م.ت.ف إطـا ارً أدم دو ارً ووظيفـة

في مرحلة معينة ،وا ن اسـتنف ت اتهـا ،ووصـلت إلـى طـور السـقوط والتالشـي .إن
التسليم به ا الخيار يؤدي إلى التقاطع مع هدف االحتالل لتصـفية المنظمـة ،إضـافة

أنــه يضــرب بصــورة نهائيــة المضــمون األساســي للمنظمــة كمعبــر عــن وحــدة الشــعب

الفلسطيني وكيانيته الشرعية".379

لكن بقاء الحال على ما هو عليه ،وتر المسألة برمتهـا تحـت رحمـة الواقـع –

كما تضيف الوثيقة  -فان النتيجة إفساح المجال أمـام المشـروف اإلسـرائيلي لتصـفية
المنظمــة دون مقاومــة مــن ناحيــة ،وتركهــا تحــت رحمــة وهيمنــة الفريــق المتنفـ مــن

ناحية أخرم.

نالحررظ فرري هررذا الجانررل  ،أن الجبهررة السررعبية مررا ازلررت تنطلررق فرري تعاملهررا مررع

م.ت.ف  ،بأنها وبالرغم من كل ما لحق بها" ،ال تزال تمثل سعبياً وقانونياً إطا اًر وطنياً
جمعي راً ،ومعب ر اًر معنوي راً وكياني راً عررن وحرردة السررعل الفلسررطيني  ،األمررر الررذي يعنرري أن

المنظم ررة تبق ررى معبر ر اًر ع ررن مع رراني ومض ررامين وح رردة الس ررعل السياس ررية ،وبالت ررالي فه رري
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ومضررامينها مي رردان لصر رراع الق رروى السياس ررية ،دون أن يصررل ذل ررك الصررراع إل ررى ح رردود
المسا

بها كوجود قانوني واطار مؤسساتي عام".380

حيث يوفر األخذ بهذا الخيار" ،ديناميات متعرددة األبعراد والمسرتويات ،ألنره يبقري

موضوع م.ت.ف ميداناً للصراع مع العدو ومجابهته والتصدي لسياساته التي تستهدف
تصفيتها وسطبها ،كما أنه يحافظ على االسرتم اررية وعردم القطرع مرع م.ت.ف ،كمنجرز
وطن ر رري ،وبرن ر ررامص تح ر رررري وميث ر رراق ومعب ر ررر مؤسس ر رراتي وق ر ررانوني ع ر ررن وح ر رردة الس ر ررعل

الفلس ررطيني ،واس ررتثمار م ررا تحظ ررى ب رره م ررن س رررعية عربي ررة ودولي ررة ،بم ررا يخ رردم الس ررعل

الفلسطيني ،ومسروعه الوطني ومصالحه العليا".381

كما يفرتو هرذا الخيرار أيضراً " المجرال لتسرديد المجابهرة ضرد التنرازالت ،ومصرادرة

إرادة السعل واحتكار قر ارره مرن قبرل فريرق السرلطة ،و يسركل عنوانراً السرتمرار مصرارعة

"س رررعية" اتفاق ررات أوسر ررلو وم ررا ترت ررل عليهرررا م ررن مؤسس ررات ،تحر رراول مص ررادرة سر رررعية
وصالحيات م.ت.ف".382

يستدعي ما تقدم "تحويل موضوف منظمة التحرير إلى ميدان مجابهة ضد نهج

يبدد دورها ومكانتها ،ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة خيار أوسلو ،وهـو

ما يصب فـي خدمـة محـاوالت الكيـان الصـهيوني شـطب المنظمـة وانهائهـا .إ ن فـان

التعامــل مــع م.ت.ف مســألة متحركــة تــرتبط بمــدم التـزام المنظمــة بالثوابــت الوطنيــة

الفلسطينية والدفاف عنها".383

وهذا يفره بالضرورة مغرادرة منراهص التفكيرر والممارسرة السرابقة لقروى المعارضرة
على هذا الصعيد ،بما يعنيه ذلك من ضرورة االنتقال لمناهص عمل أكثر فاعليرة تحرول

م.ت.ف إلررى عن روان لمواجهررات ملموسررة تسررارك بهررا القرروى االجتماعيررة والسياسررية فرري

مختلف تجمعات السعل الفلسطيني.
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وان السياس ررة الفعال ررة والمجدي ررة ،ه رري سياس ررة تحس رريد الق رروى ح ررول مهم ررة وطني ررة
مباس ررة هرري أن" :م.ت.ف بمررا تمثلرره مررن ميثرراق وطنرري وبرنررامص تحرررري هرري الممثررل
السرعي والوحيد للسرعل الفلسرطيني .يسركل هرذا السرعار /الهردف أسرا

علمري وواقعري

لجررذل قرروى اجتماعيررة وسياسررية فعليررة لميرردان المواجهررة ،وبالتررالي يفررتو ا فرراق إلدارة

العملية وممارسة الصراع على أكثر من مستوى وصعيد".384

هكررذا تنتقررل المواجهررة مررن المسررتوى السياسرري إلررى المسررتوى االجتمرراعي السررامل

لعم رروم الس ررعل الفلس ررطيني .وبالت ررالي ف ررإن المطل ررول ا ن أكث ررر م ررن أي وق ررت مض ررى،

"تأطير هذه العملية عبر بنرى تنظيميرة باسرم الردفاع عرن م.ت.ف ،والضرغط علرى القروة
المهيمنة على المنظمة ومطالبتها بوضوح الوفاء بااللتزامات والحقوق التي تقرهرا لروائو

ودساتير م.ت.ف للقوى الفلسطينية األخرى والتي ال يحق ألي جهة مهما كان حجمهرا

التصرف بها أو مصادرتها أو سوء استخدامها".385

وتحت عنوان /سؤال " الوحدة والحوار الوطني سكل أم مضمونم" تنطلق الوثيقرة

ف ر رري ه ر ررذا الجان ر ررل م ر ررن تحليله ر ررا للمرحل ر ررة الراهن ر ررة باعتباره ر ررا " مرحل ر ررة تح ر رررر وطن ر رري
وديمق ارطري ،وبالترالي فرإن التنرراقه الرئيسري يبقرى وباسررتمرار ضرد االحرتالل ومسرراريعه

وسياس ر رراته .ويأخ ر ررذ النض ر ررال ال ر رروطني الفلس ر ررطيني س ر رركالً ومضر ر رموناً ،ص ر ررورة الصر ر رراع

االجتمر رراعي /السياسر رري التر رراريخي كجر ررزء عضر رروي مر ررن ص ر رراع عربر رري  -صر ررهيوني –

إمبريالي أسمل.386

ف رري ض رروء م ررا تق رردم ،ف ررإن ك ررل واق ررع وأي مس ررروع سياس رري /اجتم رراعي ،محك رروم

بديناميات تعك

بصورة مركبة حركة العالقات ما بين التناقه الرئيسي كناظم ،وبرين

التناقضات الثانوية ،ضمن مبدأ التراكم واالستم اررية وتكامل العوامل.
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مررا يعن رري –كم ررا تسررتنتص الوثيق ررة -أن " النج رراح فرري مواجه ررة االح ررتالل ،مس ررروط
بالق رردرة عل ررى توحي ررد الطاق ررات الفلس ررطينية ،واس ررتثمار ك ررل مكون ررات الق رروة ل رردى الس ررعل

الفلسطيني ،بأعلى درجة من الفائدة والكثافة .وفي هذا المجال فإن السؤال الذي يفره
نفسر رره هر ررو :هر ررل هنر رراك مهمر ررة أخر رررى لهر ررا أولوير ررة تتقر رردم الحفر رراظ علر ررى وحر رردة السر ررعل
الفلسررطيني ،فرري ظررل المخرراطر الترري تتهرردد وجررودهم وهررل باإلمكرران تحقيررق هررذا السرررط
دون اتضاح رؤية مسنودة بممارسة وأطر مالئمة لتوحيد حركته الوطنيةم".387

تبرردو اإلجابررة علررى المسررتوى النظررري سررهلة وبديهيررة –كمررا تؤكررد الوثيقررة" ،-لكنهررا

سررعان مرا تغردو مسرركلة حقيقيرة ،عنردما تنتقررل إلرى الواقرع .والمسرركلة هنرا ليسرت مفتعلررة
بتات راً ،فرري ظررل اخررتالف المنرراهص والخيررارات السياسررية ،الترري يتقرردم بهررا كررل واحررد مررن

تيررارات الحركررة السياسررية الفلسررطينية ،علررى تعررددها ارتباط راً بمررا تعكسرره تلررك التيررا ارت
وتمثله من أبعاد طبقية وأيديولوجية ومستويات تطورها ،إضافة لما تمثله من وزن فعلي

في الواقع الفلسطيني".388

وفري هرذا السرياق ،تقرول الوثيقرة "أخرذ الميرل نحرو الوحردة ،تجليرات وجدانيرة نفسررية

اجتماعي ررة سياس ررية فكري ررة كثيف ررة ج ررداً ،ف رري محاول ررة لتع ررويه اهتر رزاز األسر ر

المادي ررة

واالجتماعية وقطرع السرياقات الطبيعيرة لتطرور المجتمرع الفلسرطيني .أخرذ مفهروم الوحردة
الوطنيررة فرري الممارسررة السياسررية لفصررائل العمررل الرروطني الفلسررطيني ،سرركل االئررتالف

السياس رري لتل ررك الفص ررائل ،عل ررى أس ررا

برن ررامص اإلجم رراع ال رروطني .ف رري ض رروء تق رراطع

واخ ررتالف التنظيم ررات الفلس ررطينية ،وثق ررل ك ررل منه ررا ودوره عل ررى ص ررعيد مر روازين الق رروى

الداخلي ررة والخارجي ررة ،وهن ررا يتمظه ررر ج ررذر اإلس رركالية الت رري تع رراني منه ررا مس ررألة الوح رردة
الوطنيررة ،أي التسررابك بررين مفهرروم الوحرردة الوطنيررة ،كتعبيررر عررن حالررة نفسررية وجدانيررة،

اجتماعية متجذرة ،وبين الوحدة الوطنية باعتبارها سكالً محدداً لتأطير القوى السياسية،
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ف رري لحظ ررة سياس ررية تاريخي ررة مح ررددة ،لتحقي ررق أه ررداف مح ررددة ،أو برنامجر راً مح رردداً ،أو
لمواجهة خطر أو مسروع يهدد مصالو السعل الفلسطيني".389

إن هذه اإلسكالية  ،تصبو من وجهة نظر الجبهرة السرعبية " أكثرر اتسراعاً ومثرا اًر

لالرتباك في ظل التسابك بين مفهوم الوحدة الوطنية وبين م.ت.ف  ،حيث ترم التعامرل

مع المنظمة بمستوى معين ،وكأنها اإلطار التنظيمي السياسي والترجمة العملية لمفهوم

الوح رردة الوطني ررة .بن رراء علي رره ،ف ررإن أول مهم ررة تف ررره نفس ررها ه رري القي ررام بعملي ررة ف رره
استباك برين هرذه المفراهيم واألبعراد واألطرر ،بحيرث يتحردد أوالً مفهروم ودور ومكانرة كرل

من م.ت.ف ،الوحدة الوطنية ،خذين بعين االعتبرار أن م.ت.ف بمرا تمثلره مرن ميثراق
وبرنامص وطني تحرري ،وبما هي تعبير رمزي ومادي عن الهوية والكيانية الفلسطينية،

فإنها تسكل اإلطار الوطني المعبر عن وحدة السعل الفلسطيني .وبهذا المعنى ،وبرغم
كل ما أصابها ،فإنها تبقى إطا اًر وتعبي اًر عن األهداف الوطنية العليا ،يجد فيها السرعل
الفلسطيني وجدانه ومثله العليا وميله الطبيعي للتوحد".390

أم ررا الوح رردة الوطنيرررة كمفه رروم للق رروة ،فإنهر ررا تج ررد ترجمته ررا فر رري إط ررار سياسررري

وتنظيمي ثابت نسبياً لتوحيد فعل القروى السياسرية الفلسرطينية أو أغلبهرا فري كرل مرحلرة

علررى أسررا

برنررامص مسررترك محرردد ،أو لمواجهررة أخطررار محررددة ،وبالتررالي فهرري إطررار

متح رررك ،وه رري ملزم ررة وقائم ررة بق رردر م ررا تبق ررى الق رروى المس رراركة فيه ررا ملتزم ررة بالبرن ررامص

المحدد ،وبالترالي " فان إطار الوحدة الوطنية ال بـد وأن يكـون ،وبحكـم منطـق األمـور
في حالة حركة صعوداً أو هبوطاً .وبما أن الصـراف مسـتمر ،واالشـتبا مـع االحـتالل
ومشاريعه وسياساته متواصل ،فان الوحدة الوطنية تصبح في كل مرحلة مـن مراحـل

الص ـراف هــدفاً وطني ـاً مركزي ـاً ،ألن الــدفاف عــن مصــالح وحقــوق الشــعب الفلســطيني
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عمومـاً أو أحـد تجمعاتــه ،يسـتدعي منطقيـاً توحيـد كافــة القـوم علــى قواسـم مشــتركة
هي برنامج الحد األدنى المشتر ".391

وهنا يتجلى وعي الجبهرة السرعبية لمفهروم الوحردة الوطنيرة كمبردأ ،ومرن الناحيرة
النظرية ،حيث "يرتقي هذا المفهوم إلى مستوى الهدف الوطني ،على ذلك ،يأخذ مفهوم

الوحرردة الوطنيررة أبعرراداً نظريررة وعمليررة متسررابكة ومتحركررة ،فهرري هرردف ووسرريلة ،سرربل
ونتيجة في ذات الوقت.

إ "أن فهم الوحدة الوطنية على أساس ه ه األبعاد ،ينقلهـا مـن مسـتوم الفهـم

التنظيمي أو الفصائلي الضيق إلـى مسـتوم أشـمل وأرقـى أي باعتبارهـا ناظمـاً وطنيـاً

لخوض الصراف".392

بناء عليه ،وربطاً به  ،فان المشكلة ال تعود في المشاركة أو المقاطعة ،وانما

في فهم الحوار وتحديد ما تريـد كـل قـوة سياسـية منـه .هكـ ا يغـدو الحـوار جـزءاً مـن
سياسة عامة تستجيب لمتطلبات العمل الوطني ،وبوصـفه آليـة للوصـول إلـى قواسـم

وطنية مشتركة".393

وعنــد ه ـ ه النقطــة  ،تح ـ ر الوثيقــة مــن " أن التعامــل مــع ه ـ ه العمليــة بخفــة،

سيؤدي إلى خلل عميق في إدارة التناقضـات الداخليـة ،مـع مـا يترتـب علـى لـ مـن

استنزاف وتركـل القـوة الداخليـة ،األمـر الـ ي يعنـي موضـوعياً تعميـق حالـة الضـعف،
مدم خط ارً ،في ظـل الحالـة
وتقديم خدمة مجانية لالحتالل .تأخ العملية المشار لها ً
الراهنــة فــي الواقــع الفلســطيني ،حيــث تتضــاعف جهــود االحــتالل لمواصــلة اخت ـراق

الجسم الفلسطيني ،وفرض مزيد من التنازالت السياسية عليه".394

أمــا القســم الخــامس مــن الوثيقــة  ،وهــو بعن ـوان "بصــدد مفاوضــات مــا يســمى

بالحل النهائي" حيث يشير إلى أنه "بعد مرور عسر سنوات على مؤتمر مدريرد ،ومرا
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ترتل عليه من اتفاقيرات وتفاهمرات بردءاً مرن اتفاقرات أوسرلو مررو اًر باتفاقيرات القراهرة -

برراري

االقتصررادي  -الخليررل – سرررم السرريخ – واي بالنتيسررن – وسرررم السرريخ الثانيررة

إض ررافة التفاقي ررة وادي عرب ررة م ررع األردن .اتض ررحت مع ررالم التس رروية كم ررا ي اره ررا ويري رردها

الحلف األمريكي – اإلسرائيلي".395

وفرري السررياق ذاترره عمررل الحلررف المعررادي علررى فررك ارتبرراط القضررية الفلسررطينية

ببعرردها العربرري .كمررا اسررتخدم االحررتالل فت ررة العسررر سررنوات الماضررية السررتنزاف الواقررع
الفلسررطيني ودفعرره بصررورة متواصررلة إلررى خررط التنررازل عررن الحقرروق الوطنيررة الفلسررطينية

وايصرراله إلررى لحظررة يوافررق فيهررا الفريررق الفلسررطيني المفرراوه علررى المطالررل والسررروط

اإلسرائيلية.396

وهكررذا نسررتطيع الق رول أن اتفاقررات أوسررلو قررد اسررتنفذت أهرردافها المحررددة ،ويحرراول

ا ن الكيرران الصررهيوني وبرردعم أمريكرري سررامل ،فررره تسرروية نهائيررة يررتم عبرهررا ضرررل

ركائز القضية الفلسطينية األساسية :حق العرودة – تقريرر المصرير – القرد

– والدولرة

الفلسر ررطينية ذات السررريادة الكاملر ررة .وبهرررذا المعنرررى ف ررإن االح ر رتالل يحر رراول بكرررل طاقتر رره
توظير ررف مر ررا راكمر رره مر ررن إنجر ررازات خر ررالل العقر ررود الماضر ررية بهر رردف ترسر رريخ االحر ررتالل

ومساريعه.397

وبهررذا يكررون قررد قررام بتصررفية ثوابررت القضررية الفلسررطينية كقضررية حقرروق تاريخيررة

وكقضرية تحررر واسرتقالل .ومررن خرالل هرذه السياسرة وهررذه الرؤيرة يرتم تكرري

الصهيوني كمسروع هيمنة وسيطرة في قلل العالم العربي.398

المسررروع

وفرري هررذا اإلطررار كمررا تضرريف الوثيقررة " فإننررا نرررى بررأن القضررية الفلسررطينية قررد

وصررلت  -نتيجررة لسياسررات المهادنررة والتنررازل – إلررى مفترررق طرررق حاسررم ،يهرردد فع رالً
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الحق رروق الوطني ررة ويف ررتو المج ررال ليحق ررق المس ررروع الص ررهيوني المزي ررد م ررن االنتص ررارات
واإلنجازات على حسال السعل الفلسطيني ومصالحه القومية والوطنية العليا".

399

بنـاء علـى مــا تقـدم فــان الجبهـة الشــعبية تـرم بــأن مفاوضـات مــا يسـمى الحــل
ً
النهائي ما دامت تقوم على قاعدة الربط بين اتفاقيات أوسـلو والحـل النهـائي ،وعلـى

قاعـــدة إبقـــاء عمليـــة التفـــاوض مســـتمرة علـــى أســـاس مرجعيـــة التفـــرد األمريكـــي –

اإلسـرائيلي وبعيــداً عــن مرجعيــة قـ اررات الشـرعية الدوليــة ،وقـ اررات المجــالس الوطنيــة
وبرنــامج اإلجمــاف الــوطني فانهــا لــن تقــود لنتــائج تفضــي إلــى نيــل حقوقنــا الوطنيــة

الثابتــة ،عــدا عمــا تحملــه مــن أخطــار المســاومة عليهــا .وعلــى ه ـ ا األســاس فــان

الجبهة الشعبية تدعو إلى ما يلي:400

أوالً  :اعتب ررار اتفاق ررات أوس ررلو وم ررا ترت ررل عليه ررا م ررن ترجم ررات ق ررد انته ررى عمره ررا
الزمني ،وبالتالي فلي

هناك عالقة بين أوسلو ومفهوم الحل النهائي.

ثانياً  :إن مرجعية الحل المرحلي للقضرية الفلسرطينية يجرل أن تقروم علرى أسرا
ق اررات السرعية الدولية وتنفيذها بالكامل من قبل الكيان الصهيوني.

ثالثاً  :التمسك بالقرار  864كأسا

قانوني لحل قضية الالجئين الفلسطينيين.

رابعـاً  :إن الحررل النهررائي كمررا نفهمرره يقرروم علررى ضررمان حقرروق سررعبنا الكاملررة فرري
العودة واالستقالل والسيادة وبالتالي فإن أي مسا

بحق العودة ،أو عروبة

القررد  ،أو بقرراء المسررتوطنات ،أو مررنو االحررتالل حريررة التحرررك واسررتخدام
أ ارضرري الدولررة الفلسررطينية ألغرراه أمنيررة وعسرركرية يمر

بمفهرروم ومعررايير

السرريادة والتحرررر ،وبالتررالي فإنرره حررل يسررتدعي المقاومررة والنضررال بمختلررف

األسكال.

وهررذا يطرررح علررى قرروى المعارضررة بمختلررف تياراتهررا ،اسررتحقاقات تحسرريد طاقاتهررا،

وتنظريم فعلهررا ،وتررأطير أدائهررا ،للردفاع عررن الحقرروق الوطنيررة مرع تركيررز خرراغ فرري هررذه
399

المصدر السابق – ص97

400

المصدر السابق – ص96

234

المرحلر ررة علر ررى حر ررق عر ررودة الالجئر ررين الفلسر ررطينيين وقضر ررية القر ررد

كعنر رراوين مركزير ررة

للصراع.

وفــي ســبيل ل ـ  ،تؤكــد الجبهــة -حســب الوثيقــة -بوضــوح علــى أن أشــكال

النضــال " السياسررية – االقتصررادية – والعسرركرية – والفكريررة فرري ظررل معطيررات الحالررة
الفلسررطينية مفتوحررة علررى كررل األسرراليل برردون اسررتثناء ،الترري تكفررل الرردفاع عررن الحقرروق

العربية والفلسطينية واستعادتها".401

باالسررتناد إلررى مررا تقرردم ،كمررا تسررتطرد الوثيقررة "نتخطررى الفكررر المررأزوم أو المهررزوم

الررذي يعتبررر أن مرحلررة الكفرراح المسررلو قررد انتهررت وجرررى دفنهررا ،وارتباط راً بررذلك انتهرراء

مرحلة التحرر الوطني ،األمر الذي يعنري االنتقرال إلرى مرحلرة جديردة كليراً ،هري مرحلرة
البنرراء االجتمرراعي الررديمقراطي ،أمررا مررا تبقررى مررن حقرروق وطنيررة فقررد تررم حصررر السررعي
لتحقيقهررا ضررمن األطررر الدبلوماسررية والمفاوضررات السررلمية والسررروط واألطررر القانونيررة

الترري تمررت صررياغتها فرري االتفاقررات الترري عقرردت حتررى ا ن ،إذ أن هررذه السياسررة ترردلل

من جانل على عردم امرتالك رؤيرة صرحيحة للصرراع وذلرك ارتباطراً بسرروطه وعناصرره
الموضوعية ،ومن جانرل خرر ،علرى عردم فهرم طبيعرة العردو ومسراريعه السياسرية علرى
نحو سليم ،وهو األمر الذي قاد إلى وضع حقوق ومصالو السرعل الفلسرطيني الوطنيرة

والقومية تحت سقف السروط التي صاغها وفرضها االحتالل".402

وخالصة القول" ،إن طبيعة الصراع ،تتخطى السياسات القاصرة وما يحكمها من

ممارسات سياسية وفكريرة باهترة وارتجاليرة إلرى رؤيرة سياسرية سراملة تقر أر لوحرة الصرراع
جي ررداً وت رردير العملي ررة بص ررورة واعي ررة عل ررى أس ررا
وتفعيل كامل الطاقات الكامنة".403
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مب رردأ الت ررركيم واالس ررتم اررية والتكام ررل

إن األخر ررذ بهر ررذه الرؤير ررة ال يعنر رري الفوضر ررى أو االرتجر ررال بتات ر راً ،ذلر ررك أن تحدير ررد

األسررلول والسرركل المالئررم للنضررال ،يسررترط رؤيررة اللحظررة السياسررية ومررا يحرريط بهررا مررن

ظروف ،ويحتاب إلدارة سليمة وواعية لما هو متوفر بين يديها من إمكانات.

وهنررا تسررير الجبهررة السررعبية بوضرروح إلررى "أن مررا تقرردم يجررل أن يفهررم انطالقراً مررن

بديهية أساسية أال وهري أن قدسرية أي سركل مرن أسركال الكفراح هري بالقردر الرذي يخردم

فيرره المسررروع الرروطني فرري المكرران المناس ررل والزمرران المناسررل .يعنرري هررذا ،أن يك ررون
التعامررل مررع أسررلول الكفرراح المسررلو فرري كررل مرحلررة باعتبرراره وسرريلة فرري خدمررة الرؤيررة
السياسررية السرراملة ،الترري يعررود لهررا أمررر تحديررد الوظيفررة الترري يجررل أن يؤديهررا فرري كررل
مرحلرة مرن م ارحرل الصرراع ،وبمرا يرتالءم مرع كرل خصوصرية مرن خصوصريات السررعل

الفلسطيني ،أي أن وظيفته متحركة باستمرار تبعاً لحركة الصراع.404

وفي تناولها لمفهوم ومضمون البديل ،تطرح الوثيقة السؤال الجـوهري التـالي :

هل نحن في الجبهة أمام مشروف ديمقراطـي شـامل أم إعـالن سياسـي للتـاريخ؟ تقردم

الوثيقة إجابة تحمل في طياتها حسرماً سياسرياً ومعرفيراً عبرر العالقرة الجدليرة والعضروية
بررين البعرردين الرروطني والقررومي معراً ،وذلررك فرري تأكيرردها علررى " أننررا أمررام عمليررة تاريخيررة
هائلة الرزخم ،وصرراع سرامل يطرال أبعرد الزوايرا وأدقهرا .رغرم تركرز الصرراع وكثافتره فري

فلسررطين بحكررم اختيارهررا كمنطقررة "إن رزال" للمسررروع اإلمبريررالي – الصررهيوني فرري قلررل
العالم العربي ،إال أن أهداف ذلك "اإلنزال" االستعماري التراريخي أبعرد وأسرمل مرن ذلرك

بكثير".405

وبهذا المعنى ،يغدو الصراع حتى ولرو كران عنوانره تحريرر فلسرطين ،صرراعاً مرن

أجل تحرير األمة العربية ،وتأمين سروط وعناصر نهوضها الماديرة والثقافيرة ،وبمرا أن
نتررائص الصرراع الترراريخي تتقرررر فرري ضرروء قرردرة كررل طرررف علررى تركيررز وتررركيم مكونررات

القرروة السرراملة ،إلحررداث اإل ازحررات المالئمررة فرري مي رزان القرروى ،فإنرره يغرردو بحكررم البديهررة
404
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العلمي ررة اعتب ررار عام ررل الحس ررم ف رري الصر رراع ه ررو العام ررل ال ررداخلي ،إذ أن ه ررذه العملي ررة
التاريخيررة ببعررديها الرروطني – التحرررري ،واالجتمرراعي – النهضرروي ،هرري عمليررة واحرردة
تجري في ذات الوقت ،ويستحيل عملياً فصل أحد البعدين عن ا خر".406

كمررا "تسررتدعي حالررة التسررابك المسررار لهررا بتجلياتهررا وتفاعالتهررا وحركتهررا ،مسررتوى

راق من اإلدارة واألداء والقيادة .وعقالً قيادياً يملك سروط المعرفرة والكفراءة للتعامرل مرع
ص رريرورات الصر رراع واس ررتحقاقاته .وف رري ه ررذا الس ررياق ،يمك ررن فه ررم محاول ررة ه ررذه الوثيق ررة
لالرتقرراء بالنقرراا والفعاليررة الفكريررة إلررى مسررتوى هررذه العمليررة السياسررية – االجتماعيررة

الساملة ،وبالتالي إنضاب رؤية قادرة على قراءة المرحلة بكل أبعادها ارتباطاً بالمصالو

الوطنيررة والقوميررة العليررا" .407وكررل ذلررك مسررروط بقرردرتنا علررى تجرراوز ومجابهررة عوامررل
وظواهر " تزوير وتجويف اإلرادة السعبية ،وتمرير مختلف السياسات العاجزة والقاصررة

دائماً باسم سرعيات سعبية ،جرى ابتذالها لتصبو سرعية السلطة وأسباه األنظمة".408

أول ه ه الظـواهر وأخطرهـا ،غيرال أو اغتصرال الديمقراطيرة االجتماعيرة –

السياسية ،األمر الذي أدى لكبو تطور المجتمع وتدمير روح المبادرة واإلبداع فيه .أما
الظــــاهرة الثانيــــة فهــــي ،فق رردان الرؤي ررة السياس ررية /الفكري ررة /االجتماعي ررة وتسوسرررها.

الظاهرة الثالثة – حسل الوثيقة -فهي تتعلق بر" هبروط المعرايير واالسرتخفاف بالعقرل،
ممررا قرراد إلررى حالررة مررن الفوضررى الفكريررة وفقرردان الرؤيررة .هررذا الواقررع أدى إلررى تفسرري
الس ر ررعبوية والبراغماتي ر ررة المبتذل ر ررة ف ر رري مح ر رراوالت ال تتوق ر ررف لتبري ر ررر سياس ر ررات القي ر ررادة

واخفاقاتهررا .عمررق مررن هررذا المررأزق غيررال البيئررة والممارسررة الديمقراطيررة ،وانتسررار الفكررر
الفئوي على حسال الفكر الوطني ،وهبوط معايير النقد العلمي وما يستدعيه من فعالية

ونزاهة فكرية وأخالقية".409
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إن جرروهر الفكررة الترري تسررعى الوثيقررة الوصررول إليهررا مررن وراء تعررداد الظرواهر"،
يتمثررل فرري مترتبررات الررديناميات السررلبية الترري تولرردت عررن ممارسررة سياسررية – اجتماعيررة

قاصر ررة وانفعالي ررة ،أدت إل ررى اس ررتنزاف وت ك ررل داخل رري ،وتبدي ررد م ررذهل م ررادي ومعن رروي،
سياسري وفكرري ،وفري المحصرلة ،هبروط متواصرل فري مسرتوى األداء السياسري الكفرراحي
واالجتمر رراعي والفكر ررري ،هر ررذا األمر ررر ،عمر ررق االخ ررتالل فر رري م ر روازين القر رروى برررين طرفر رري
الصرراع ،وهررذا برردوره أفسررو المجررال لقيررام الطرررف النقرريه بتثميررر االخررتالل علررى سرركل

انتصارات سياسية وفكرية وميدانية.

وقررد "تجلررى االخررتالل التراكمرري فرري م روازين القرروى ،فلسررطينياً علررى سرركل أزمررة

بنيوية ساملة تضرل في كل اتجاه .وهكذا وجردت الحركرة الوطنيرة الفلسرطينية بتياراتهرا

المختلفة نفسها ،وعلى نحو مفاجي ،وجهاً لوجه أمام أزمرة بنيويرة طاحنرة ،رغرم وضروح
مقردمات األزمرة ومظاهرهرا األوليررة .عبررت األزمرة عرن ذاتهررا عمليراً فري حقرائق أساسررية

هي:410

( )8استس ر ررالم القي ر ررادة الفلس ر ررطينية الرس ر ررمية الت ر رري ربط ر ررت خياراته ر ررا السياس ر ررية
بالمس ررروع األمريك رري – اإلسر ررائيلي ودخل ررت المفاوض ررات السياس ررية ب ررروح

وعقلية الهزيمة.

( )2أزمة قروى المعارضرة ،التري لرم ترتمكن مرن كربو اندفاعره القيرادة الفلسرطينية
الرسمية ،كما لم تستطع بناء ذاتها علرى أسرا

رؤيرة جديردة تسرمل أدائهرا

الفكري والسياسي والتنظيمي ارتباطاً بتحوالت الصراع.

م ررا تق رردم" ،يف ررره اس ررتحقاق الب ررديل ال رروطني ال ررديمقراطي وس ررروط قيام رره بص ررورة

قسرية .نقول بصورة قسرية ،حيث إننرا أمرام لوحرة تحكمهرا تناقضرات الصرراع التاريخيرة
والراهنة أو التي ال تزال في رحم المستقبل .لوحة تعبر عن سمولية الصراع وتاريخيته.
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صراع يديره الطرف ا خر ،بكل ما يملك من قوة وبراعة مسرتفيداً مرن خرر مرا وصرلت
إليه البسرية من منجزات العلم والتكنولوجيا واإلدارة على مختلف المستويات".411

غير أن لوحة الصراع تلك بقدر ما تحمل ،في هذه المرحلة ،من مظاهر الت ارجرع

واالنكفاء ،فإنها تحمل أيضاً مظاهر التأزم والتحفز والمقاومة فلسطينياً وعربياً.

هرذا الواقرع يعنري حكمراً أن المجتمرع ،وفرري سرياق ديناميرات المقاومرة ،سروف يقرروم

بخل ررق أدوات رره وقر رواه الق ررادرة عل ررى تلبي ررة س ررروط الصر رراع الموض رروعية والذاتي ررة ،ول رري

السروط الموهومة أو المتخيلة التي ال تتخطى عادة مقاسات األفراد أو التنظيمات التي
تختزل السعل في ذاتها ،وتختصر الصراع في إسقاطاتها ونظراتها القاصرة.

تضرريف الوثيق ررة أن " طبيعررة الصر رراع الموض رروعية ،والررذي نج ررد انعكاس راً ل رره ف رري

اسررتمرار مظرراهر الصرراع ،واحترردام التناقضررات مررع العرردو ،تسررير علررى أن األزمررة الترري
تعيسها الحركرة الوطنيرة الفلسرطينية ،هري تعبيرر عرن قصرور وعجرز العامرل الرذاتي عرن
االرتقرراء برؤيترره وأدائرره وممارسررته السياسررية والفكريررة إلررى مسررتوى اسررتحقاقات وسررروط

الصراع".412

"هنا تقع مكانرة الحالرة الديمقراطيرة فري السراحة الفلسرطينية والردور التراريخي الرذي

ينتظرهررا فرري هررذه المرحلررة الدقيقررة حيررث سرريتقرر غيررر سررأن مصرريري  ،وتمررأل المسرراحة
الفارغة التي ما زالت تنتظر إطارها التاريخي ،القادر على تقديم الرؤية وتقردير اللحظرة

والدور والمكانة ومؤهل ليعبر عنهما.":

في ضوء المعنى الدقيق المشار إليـه" ،يمكـن قـراءة التحـديات واألسـئلة الكبـرم

التـي تواجــه البــديل الــوطني الــديمقراطي ،واسـتنتاج أننــا أمــام عمليــة عميقــة وشــاملة
تستدعي القطع الجدي مع الفكر السائد ،ال ي يحصر مفهوم البـديل الـديمقراطي فـي

وحـدة بعـض الفصـائل الديمقراطيـة الفلسـطينية .تكمــن معضـلة هـ ا الفكـر فـي أنــه ال
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ي هب بالمسائل إلى ج ورها ،بل يعيد إلى إنتاج األزمة ،ألنه يعود إلى نفس ال هنية

والمفاهيم السياسية التي قادت إلى األزمة".413

تأسيسر راً عل ررى ه ررذا الفه ررم ،يص رربو باإلمك رران قر رراءة تجرب ررة التي ررار ال ررديمقراطي ف رري

الساحة الفلسرطينية ،وتحديرد جرذور إخفاقاتره وفسرله التري تعرود فري جوهرهرا إلرى تراجعره

التراكمي عن تأدية دوره ووظيفتره كبرديل وطنري ديمق ارطري بمرا يمثلره مرن رؤيرة سياسرية
واجتماعيررة وفكريررة .إن كلفررة إخفرراق التيررار الررديمقراطي فرري تأديررة دوره ووظيفترره كبررديل
وطنرري ديمق ارطرري ترراريخي لليمررين الفلسررطيني ،تتجرراوز حرردود هررذا التيررار ،لتصرريل فرري

النهاية السعل الفلسطيني الذي فقد ،بسبل إخفاق وعجرز التيرار الرديمقراطي عرن تأديرة
دوره ووظيفترره كب ررديل ت رراريخي ،عنصررر التر روازن المطل ررول فرري حيات رره السياس ررية ،تاركر راً
الفرصة لذهنيرة التفررد والهيمنرة والهبروط فري مسرتوى معرايير األداء ربطراً بغيرال الرقيرل
– المناف

– البديل...الخ.414

وبالتررالي فررإن " البررديل الرروطني مسررروعاً تاريخيراً للمسررتقبل ،يقرروم علررى وعرري ذاترره

كرؤية وبنى وممارسة ساملة لعموم المستويات ،ويتحرك على أسا

محرددات الصرراع

اإلسررتراتيجية ،وباالسررتناد لمررا تقرردم فررإن الحررديث عررن البررديل الرروطني الررديمقراطي يفقررد

علميترره ومنطقرره حررين يبتررذل إلررى مسررتوى النظررر لكارثررة أوسررلو ،والتعامررل معهررا وكأنهررا
نتيجرة نهائيرة أو خيرار وحيررد ممكرن لحركرة الصرراع الفلسرطيني – الصرهيوني ،وبالتررالي

التأسي

عليها وكأنها منصة االنطالق ألية مهام قادمة".415

إن البررديل المطلررول ،ال بررد وأن يك ررون مررن خررارب أوس ررلو ،ألن غيررر ذلررك يض ررع

النضررال ال رروطني الفلس ررطيني ض ررمن دينامي ررة سياسررية اجتماعي ررة ف رري منته ررى الخط ررورة،

بحكم القيود والهيمنة التي كرستها إسرائيل في االتفاقات الموقعة وما تفرضه من وقرائع
ماديررة ميدانيررة ،األمررر الررذي يترريو لهررا تك رري
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مصررالحها كإطررار مرجعرري يمكنهررا مررن

اسررتخدام عناصررر تفوقهررا لتعزيررز إنجازاتهررا مررن جانررل ،وقطررع الطريررق علررى محرراوالت
النهوه الوطني الفلسطيني من جانل خر.

بنرراء علررى مررا تقرردم" ،فررإن مفهرروم البررديل الرروطني الررديمقراطي يعنرري رؤيررة الواقررع

ومس ررتجداته وحركت رره ،لخدم ررة الرؤي ررة الس رراملة للصر رراع ال رروطني التح رررري واالجتم رراعي

الديمقراطي .بهذا المعنى ،تتضو فكرة القطع مع أوسلو كمنهص وخيار التصرف تجاهره
كواقع معطى".416

هكذا تستقيم المعادلة وتنسرجم ،حيرث يتجسرد البرديل كعمليرة سياسرية  -اجتماعيرة

– اقتصررادية – ثقافيررة – كفاحيررة نقيضرره لكررل مررن المسررروع المعررادي ،والفكررر اليررومي
الع رراجز لليم ررين الفلس ررطيني ،ه ررذه العملي ررة مس ررروطة بت رروفير الرؤي ررة المنهجي ررة للصر رراع

القررادرة علررى إيجرراد التروازن المطلررول فرري كررل مرحلررة ،وعنررد كررل مسررتوى مررن مسررتويات
الصراع ،بحيث تترابط أبعاد وركائز البديل اإلستراتيجية والتكتيكية.

حيث "تتيو بلرورة البرديل الروطني الرديمقراطي ضرمن هرذه النرواظم إمكانيرة التعامرل

م ررع الواق ررع المتح رررك ،وتض ررمن اس ررتمرار الق رردرة عل ررى تجس ررير المس ررافات ب ررين عناص ررر
الصراع ومكوناته المتنوعة المتجاذبة والمتنافرة في ن.

يسر ررتدعي هر ررذا الواقر ررع "العمر ررل لتخطر رري الخلر ررل ،الر ررذي حكر ررم ممارسر ررة المعارضر ررة

السياسية ،إلى دور الرافعة وحامل مسروع "البرديل الروطني الرديمقراطي" .بمرا هرو تعبيرر
عررن مس ررروع وطن رري تحرررري اجتم رراعي ديمق ارط رري إيج ررابي فرري ج رروهره ومظهررره .هك ررذا

يجري تخطي جدار األزمرة الرذي جعرل مسرروع البرديل يتمراهى مرع فكررة المعارضرة ورد

الفعل على مبادرات وسياسات األطراف األخرى".417

إن تخطي األزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية ،مسروط بقدرتها

على إعادة بناء ذاتها ،وفرق اسرتحقاقات البرديل الروطني الرديمقراطي ،واالنتقرال بالعمليرة

من المستوى الفصائلي الضيق إلى المستوى الوطني السامل ،ومرن المسرتوى التنظيمري
416
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المحرردود إلررى مسررتوى فهمهررا كعمليررة بنائيررة ترتقرري عبرهررا القرروى الديمقراطيررة أو التيررار
الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعه القوى السياسية والسخصيات االجتماعية

إلى مستوى الحالة الديمقراطية الساملة لعموم السعل الفلسرطيني ،التري بردونها يسرتحيل

ترجمة مفهوم البديل الوطني الديمقراطي.418

أما بالنسبة لموقف الجبهرة مرن قـوم اإلسـالم السياسـي  ،فرإن "الوثيقرة تؤكرد علرى

ما تضمنته وثيقة الكونفرن

الوطني األول تجاه قوى اإلسالم السياسي انطالقاً مرن أن

تلررك الرؤيررة ال ترزال تحررتفظ بصررحتها ،وتضرريف الوثيقررة "إن قرروى اإلسررالم السياسرري هرري
مكون طبيعي من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية على الرغم من أية خصوصيات

تمثلهررا ،وعلررى هررذا الصررعيد يهمنررا أن نؤكررد بررأن الجبهررة السررعبية ترررى فرري تلررك القرروى
إحدى دوائر الفعل والتفاعل الوطني ،وذلرك علرى قاعردة الوحردة والصرراع كقرانون يجرل

أن ينظم العالقات بين القوى الوطنية في أوساط السعل الفلسطيني".419

وهنررا ال يجرروز أن توضررع عالمررة مسرراواة بررين قرروى اإلسررالم السياسرري بمررا هرري
قرروى وأح رزال وتنظيمررات لهررا ب ررامص ومواقررف وممارسررات محررددة ،وبررين اإلسررالم كرردين
وعقيدة وفضاء فكري وحضاري لسعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.

حيث أننا بهذا المعنى "فإننا جزء من هذا الفضاء حيث يغدو التراث والحضارة

اإلسالمية مكوناً عضوياً من مكونات خصوصريتنا الثقافيرة .أمرا بالنسربة لعالقرة الجبهرة

مع قوى اإلسالم السياسي فهي "عالقة متحركة وجدلية تبعاً لتناقضات الواقرع السياسرية

واالجتماعي ررة ،وم ررع ذل ررك فه رري تمت رراز ف رري ه ررذه المرحل ررة بتق رراطع أعل ررى عل ررى الص ررعيد

السياس رري حي ررث نق ررف والق رروى اإلس ررالمية عل ررى أرض ررية المعارض ررة والمواجه ررة لمس رراريع
التسر رروية األمريكير ررة – اإلس ر ررائيلية  ،بينمر ررا علر ررى الصر ررعيد االجتمر رراعي فر ررإن التعر رراره
والتناقه أكثر حضو اًر ،سواء على صعيد فهم الديمقراطية كقيم و ليات وممارسرة لبنراء
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المصدر السابق – ص222

419

المصدر السابق – ص221-221

242

المجتمع ومؤسسراته أو تجراه القضرايا االجتماعيرة الرئيسرية حريرة المررأة ،حريرة االعتقراد
وحرية التعبير واالجتهاد وحرية اإلبداع الثقافي وقضايا العدالة االجتماعية واالقتصادية

بمختلف تجلياتها".420

وفي ضوء ما تقدم فإن العالقة مع القوى اإلسالمية هي عالقة تقوم على االحترام

وتحسر رريد الطاقر ررات والجهر ررود فر رري مواجهر ررة التنر رراقه الرئيسر رري مر ررع االحر ررتالل والس ر ررائو

المتحالف ر ررة مع ر رره م ر ررن جان ر ررل ،وعل ر ررى الصر ر رراع ال ر ررديمقراطي فيم ر ررا يتعل ر ررق بالتناقض ر ررات
االجتماعية والثقافية وما تعكسه من برامص وممارسات وقيم.
إن هررذا الفهررم وهررذه الرؤيررة ال يتناقضرران مررع خيررار الجبهررة لبن راء البررديل الرروطني
الديمقراطي ،بل أن صياغة العالقة مع مختلف القروى فري السراحة الفلسرطينية بمرا فيهرا

ق رروى اإلس ررالم السياس رري عل ررى قاع رردة الوض رروح ه ررو س رررط واس ررتحقاق دائ ررم عل ررى الق رروى
الديمقراطيررة أن تتعامررل معرره وتسررتجيل ألسررئلته واسرركاالته بصررورة خالقررة ،واال سررتفقد

السياسة التحالفية عوامل نجاحها وتأثيرها.

ً
ثالثا  :الوثيقة التنظيمية " :حنو رؤية تنظيمية جديدة"

تبدأ الوثيقة بالتأكيد على أن التعامل مع أي رؤية "كاتجاهات سياسية فكريرة ناظمرة

يؤمن األداة المعرفية و المنهجية الكفيلة بالتعامل مرع حركرة الواقرع و أسرئلته التفصريلية

التي ال حصر لها  ،بطريقة أمينة  ،و يسلو الهيئرات التنفيذيرة بمرا يسربه الخريط النراظم
الررذي يسررتخدمه البنرراءون المهررة ليتمكنروا مررن التعامررل مررع كررل حجررر و مررع كررل مرردماك

بصورة خاصة و بارعة وفقراً لحجمره و مواصرفاته  ،و لكرن علرى أسرا

دوره و مكانتره

ووظيفترره فرري البنرراء الررداخلي السررامل الررذي يؤسررر إليرره الخرريط النرراظم –الرؤيررة المنهجيررة

بصورة دائمة"
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وبالتررالي فررإن االنضررباط لهررذه السررروط " يحمرري الحررزل مررن الغرررق فرري التفاصرريل
ويرتقرري برره مررن حررزل يعررالص مسررائل أقررل أهميررة و يعبررر عررن حالررة إحبرراط و يررأ

أو

تصررفية حسررابات إلررى حررزل يسرروده تفرراؤل بررالنهوه  ،و يتصرررف بمسررؤولية وطنيررة ،

وانعطافة نوعية لتحرير العقل و إطالق أوسع فعالية تنظيمية و فكرية"

422

.

وهنررا تؤكررد الجبهررة السررعبية علررى ضرررورة ال رربط الجرردلي بررين المسررتويين السياسرري

والتنظيمرري  ،حيررث تسررير الوثيقررة التنظيميررة إلررى " أننررا قررد حررددنا فرري الوثيقررة السياسررية
نرواظم وركررائز ومحررددات الرؤيررة السياسررية للمرحلررة الراهنررة  ،غيررر أن هررذه تبقررى تعرراني

من نقغ جوهري إذا ما توقفت عند هذا المستوى  ،يعود ذلك إلى أن الرؤية السياسرية
مهمررا كانررت جميلررة و سررليمة  ،تبقررى مجرررد كررالم إذا لررم تتجر َّرل فرري بنررى و مؤسسررات و
هيئررات و منهجيررات و ليررات و ممارسررة تنظيميررة  ،هرري جررزء عضرروي و مكررون داخلرري

أصيل من أية رؤية سراملة  .و بهرذا المعنرى  ،فرإن تنراغم الرؤيرة السياسرية –الفكريرة و
الرؤية التنظيمية  ،هو بمثابة سرط الزم للعمل و النجاح".423

وبالمقابل " فإن االختالل في الرؤية السياسية الفكرية  ،إنما يعك

اختالالً جرذرياً

في رؤية الواقع و سرروط الصرراع و محدداتره  ،و أمرا اخرتالل الرؤيرة التنظيميرة  ،فإنره
يعك

وجود عدم تناسل خطر بين الرؤية التنظيمية و بين الرؤية السياسية –الفكرية،

أي بررين السياس ررة و اله رردف و ب ررين أداة تحقيقه ررا  .وعليرره  ،يج ررل االنتب رراه ك رري ال تق ررع

بناء جمريالً،
الرؤية السياسية –الفكرية في وهم التماسك المنطقي السكلي الذي قد يبدو ً
و لكنه لسوء الحظ لي البنراء المطلرول و المالئرم السرتحقاقات الواقرع  ،وهرذا ال يعنري
تغيررل االنجررازات الترري تحققررت فرري سررياق النضررال الرروطني الفلسررطيني  ،ولكننررا نتحرردث

عررن واقررع مررأزوم  ،يحترراب لج ررأة عاليررة لتخطرري دوائررر المراوحررة و التررذمر و محرراوالت
تبريررر الفسررل  ،باتجرراه التأسرري
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وطنيررة ال ن رزال  ،علررى مررا يبرردو  ،فرري ج روالت الص رراع األولررى رغررم كررل عقررود النضررال
التي انقضت حتى ا ن"

424

.

يشترط ه ا حكماً - ،كما توضح الوثيقة التنظيمية للمؤتمر السـادس" -ضـرورة

تــوفير مجموعــة محــددات و ن ـواظم  ،دون توفرهــا ســتبقى العمليــة أســيرة العفويــة و

ضيق األفق  .و هنا تطرح الوثيقة ثالثة محددات رئيسية هي " :425

أوالً  :إن وعــي األزمــة و االعت ـراف بهــا داللــة حيويــة و صــحة  ،و لــيس دليــل
عجز أو إحباط  ،كما أنه دليل مقاومة و صفاء و ثقة بال ات و بالمشروف

الوطني  ،هو بمثابـة الشـرط الـالزم إلنقـا التنظـيم مـن خطـر مميـت إ ا مـا

واصــل التصــرف  ،و كأنــه فــي أحســن حــال  .إنــه و الحــال هـ ه  ،بالضــبط
مثــل مــريض يعطــي بعــدم وعيــه الفرصــة للمــرض ليواصــل الفتـ بالجســد و

الــروح ببســاطة و ســهولة  .أمــا وعيــه و عــدم االعت ـراف بــه فهــو بمثابــة

انتحار .

إن بروز و مواجهة األزمات ال تتم مرة واحدة و إلى األبد  .إنهرا عمليرة

مستمرة  ،كون عناصر األزمة تتولد في كل لحظة و في كل مرحلرة  .فحترى
في أرقى مراحل الحزل حيوية و نساطاً و قوة هناك بذور ما ألزمة قادمة .

راء عليرره  ،فررإن خيررر ضررمانة لحررل األزمررات  ،بررل و عرردم نسرروئها
و بن ر ً
أص رالً  ،فرري حفررظ الت روازن دائم راً ب رين حركررة الواقررع و حركررة الرؤيررة و حركررة

األداة .

وعري هررذه الحقيقرة و العمررل بموجبهرا هررو ضرمانة أساسررية لتجنيرل الحررزل

دفع كلفة باهظة سياسياً و معنوياً و مادياً  ،كان باإلمكان تجنبها بثمن زهيرد
وه ررو التص ررحيو ف رري الوق ررت المناس ررل و عل ررى النح ررو المناس ررل  .أو بكلم ررات

أخرى يكثفها مأثورنا السعبي  :درهم وقاية خير من قنطار عالب.
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ثانيـاً  :ضــرورة التمييــز أثنــاء مواجهــة المعضــالت و القصــورات التنظيميــة  ،بــين
النقد العلمي و القراءة العميقة لج ور تل المعضالت الفكريـة و السياسـية
و العملية  ،و عمليات الندب و النواح .يؤسـس المظهـر األول لـديناميات

تطور و نهوض  ،و يؤشر المظهر الثاني لبؤس معرفي و معنوي ،و يقود
في حال استفحاله إلى تبديد المزيد من الطاقات و االسـتنزاف الـداخلي  ،و

تعطيل العقل و إشاعة منال من اليأس و اإلحباط .

وهنر ررا ير رررى المر ررؤتمر أن التأكير ررد علر ررى التأهير ررل النظر ررري للكر ررادر كفير ررل
بتحصررين بنيترره الفكريررة و تصررليل تماسرركه الررداخلي بمررا يخرردم أج رواء مهيررأة

لعملية النهوه و التطور .

ثالثاً :وعي العملية التنظيمية و ما يرافقها من معضالت على أنهـا عمليـة وطنيـة
و اجتماعية موضوعية و تاريخية  ،إ يمثل وعي هـ ه الحقيقـة  ،أهميـة
قصوم كونه يرتقي بالمسـألة التنظيميـة مـن مجـرد عمليـة فنيـة إداريـة و

بعـــض ا ليـــات و القواعـــد و النصـــوص الجامـــدة  ،التـــي يتعامـــل معهـــا
البعض و كأنهـا خاصـة بـه و بعاداتـه و مسـتواه  ،إلـى مسـتوم اعتبارهـا

انعكاساً كثيفاً للرؤية االجتماعية و الفكرية .

هكذا يمتلرك الحرزل المواصرفات المطلوبرة التري تكفرل دوره اإليجرابي و

ممارسر ررته  ،الطبيعير ررة داخر ررل التنظر رريم األسر ررمل و األعقر ررد و األغنر ررى  ،أي

المجتمع .

بهـ ا الفهــم –كمــا تضــيف الوثيقــة -يــتم إنقــا العمليــة التنظيميــة مــن محــاوالت

الهبوط بها و كأنها صراف أشخاص يمارسون عبرهـا هوايـاتهم  ،إذ "أن الحقيقرة التري

يجررل أن يررتم احترامهررا و بحررزم  ،دائم راً و أبررداً هرري أن الحررزل فرري نهايررة المطرراف و

بداياتر رره ،عقر ررد اجتمر رراعي  /سياسر رري طر رروعي يسر ررعى لتحقير ررق مسر ررروع وطنر رري تحر رررري
اجتماعي سامل  ،ال يجوز اإلخالل بأي من سرروطه  ،و لعل هـ ا بـين عوامـل أخـرم

246

هو سبب ما لدينا من قناعة أكيدة بأن الجبهة الشعبية تمل ممكنات مغـادرة األزمـة

باتجاه النهوض و االنطالق لتأدية دورها ووظيفتها الوطنية و االجتماعية".426

وفــي ه ـ ا الســياق تقــر الوثيقــة بحجــم الثغ ـرات واألخطــاء فــي مســاحة الســنوات

المنصرمة الفاصلة بين مؤتمرين التـي لـم تسـتثمر كمـا يجـب  ،بـل إن تلـ السـنوات

"كانت حافلة بالثغرات واألخطـاء  ،وبتواصـل ضـغط عناصـر وتجليـات األزمـة الوطنيـة
والداخلية .غير أن لـ لـم يحـرف االتجـاه العـام الـ ي بـدأ بطـور االعتـراف باألزمـة،

مــرو ارً بســيادة مظــاهر النقــد ،ثــم االنتقــال لطــور وعــي األزمــة وقراءتهــا العميقــة مــن

خالل عمليات ووقفات ووثائق مراجعة شاملة ،وصوالً إلى المرحلة الراهنة التي تمثل
عملية التهيؤ للدخول في ديناميات النهوض".427

وتضريف الوثيقرة "لقرد كانرت المرحلرة الراهنررة اختبرا اًر هرائالً لقردرة الجبهرة السررعبية و

س ر رواها علر ررى الصر ررمود  ،و كسر ررفت و ال ت ر رزال  ،الف ر روارق بر ررين معر ررادن القر رروى و مر رردى

أص ررالتها ،و ب ررنف

الق رردر عل ررى م رردى مخزونه ررا ال ررديمقراطي و الفك ررري و األخالق رري و

النضالي و على مستوى األفراد و الكادرات المنضويين في صفوفها".428

راء عليرره  ،تصرربو الجبهررة السررعبية  ،ارتباطراً بالرؤيررة التنظيميررة  ،أمررام جملررة
"و بنر ً
اس ررتحقاقات و اس ررتراطات بعض ررها يع ررود للمرحل ررة الس ررابقة  ،و معظمه ررا يتج رره للواق ررع و

المستقبل  .يتمثل أهم استحقاق ناظم علرى الصرعيد التنظيمري فري قردرة الجبهرة السرعبية
علررى تطرروير بناهررا و مؤسسرراتها و أدائهررا  ،بمررا يلبرري الوظيفررة و الرردور الترراريخي الررذي

يجل أن تقوم به" .429
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إن ترجمررة االسررتحقاق المسررار إليرره  ،لرري

برراألمر السررهل كمررا قررد يتخيررل الرربعه،

ذلر ررك أنر رره يصر ررطدم بالعر ررادات و التقالير ررد و البنر ررى التنظيمير ررة التر رري تأسسر ررت تاريخي ر راً ،

فأصبحت لها قوة دفع ذاتية  ،تغذيها و باستمرار روافد ال حصر لها .430

ولررذا  ،يجررل أن تررتم العمليررة وعي راً و ممارسررة بوصررفها صرريرورة تقرروم بوظيفتهررا و

دورهررا المحرردد  ،مررن خررالل عمليررات تررركيم و إ ازحررات متتاليررة تصررل إلررى لحظررة التقرردم

النوعي بعد تأمين مقدماتها

431

-:

أوالً  :تأمين الديمقراطية الداخليرة  ،التري تعنري تروفير البيئرة القرادرة علرى اسرتيعال

مجمل العمليات التنظيمية الداخلية  ،بحيث تغردو الديمقراطيرة نظرام حيراة .

هكذا ال تكون الديمقراطية مناسبة ليرقغ كل من يساء وفقاً لفكرة فوضروية

خطرة "أنا حر"  .هنا ال بد من التشديد على أن ال أحد  ،مهما كـان ،
هـــو حـــر بـــالمعنى المطلـــق  ،ألن الديمقراطيـــة مشـــروطة بـــالوعي و

مصـــــلحة الجماعـــــة  ،مشـــــروطة بـــــالنواظم المنهجيـــــة المالءمـــــة .
الديمقراطية التي تحمي ذاتها من الفردية و األنانيرة و االنغرالق و فري ذات

الوقت من االبتذال و االنفرالت و إلحراق الضررر بالجماعرة  .مـا لـم يتـوفر

ه ا الشرط التأسيسـي فـان كـل حـديث عـن "الديمقراطيـة الجماعيـة" مجـرد

لغو أو لهو.432

ثانياً  :ترؤمن البيئرة الديمقراطيرة المنراُ المناسرل إلطرالق أوسرع فاعليرة فكريرة فري
الحزل .433
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ثالثاً  :توفر البيئة الديمقراطيرة و الفاعليرة الفكريرة الحرل المناسرل إلدارة تناقضرات
الحزل الداخلية بهدف إنضاجها و حلها و توظيفها إيجابياً .

فالتنوف و صـراف األفكـار هـو مصـدر إثـراء و إغنـاء طبيعـي لمـن يقـدرها و
يعــرف كيــف يســتفيد منهــا  ،ألن التطــابق و التماثــل ال يعنــي ســوم المــوت و
الركود ال ي يقود إلى دكتاتورية الرأي الواحد ،فيتحول الحزل إلى قوى طاردة بردل

أن يكون مرك اًز جاذباً للطاقات االجتماعية

434

.

وعن كيفية توفير سروط الفعالية القصوى والوحدة الصلبة ،تضع الوثيقة التنظيمية
سبيالً لذلك عبر " تروفير البيئرة الديمقراطيرة و ترجماتهرا الملموسرة فري معرايير و نرواظم
و ليررات  ،إلررى جانررل إطررالق الفعاليررة الفكريررة  ،ووعرري التناقضررات الداخليررة  ،و احت ررام

ا راء و التعام ررل معه ررا كعنص ررر ق رروة لالرتق رراء ب رردور الح ررزل و رؤيت رره و ممارس ررته  ،و
احترام عالقرات الخراغ و العرام  ،ترؤمن األسر

و السرروط الضررورية  ،لتركيرز وحردة

الح ررزل عل ررى بن ررى و نر رواظم و لي ررات و قناع ررات عميق ررة  ،و فعالي ررة سياس ررية و فكري ررة

متواصلة".435

هكرذا "تتخطررى وحرردة الحرزل مصرريدة توليررف المواقرف و توازنررات القرروى و الكتررل و

تمويرره التناقضررات و سياسررة الت ارضرري و م رزاب األف رراد و االنفعررال  .إن وضررع الحررزل
تحت رحمة هذه المناهص و العقلية  ،يؤدي بصورة حتمية إلى هبوط مريع في األداء و

المعرايير ،ه ه العملية السلبية تفتح الباب واسعاً أمام توليد بيئة مالءمة للنفاق

وفقــدان الج ـرأة و الص ـراحة و اللعــب علــى التناقضــات و شخصــنتها  ،و فقرردان
القدرة على المحاسبة و النقد الجريء .و بالحصيلة  ،إغراق حياة الحرزل و مرا تواجهره

434

المصدر السابق – ص.29

435

المصدر السابق – ص.12

246

م ررن أس ررئلة و معض ررالت و مه ررام كب رررى فكرير راً و سياس ررياً و كفاحير راً ف رري المن رراورات و

الحسابات األنانية التافهة"

436

.

"وتكمن المأساة في مثل ه ه الحالة  ،في أن الحزب هو ال ي يدفع الـثمن
من رصيده السياسي و المعنوي  ،على شكل فقدان الشـروط الضـرورية لتأديـة

دوره ووظيفته السياسية و االجتماعية على المستوى الوطني  ،و يخل ببنيته كعقد

اجتمراعي  .هك ا تصل الوحدة الشكلية إلـى نهايتهـا المحزنـة  ،علـى شـكل نـزف
داخلي مستمر  ،و فقـدان للثقـة و الهيبـة داخليـاً و خارجيـاً وصـوالً إلـى تصـدف

البنــاء الحزبــي بالكامــل  ،و فرري أحسررن األح روال  ،تحولرره لتنظرريم هامسرري و تررابع ،
يتخطاه الواقع و التاريخ عاجالً أم جالً".437

وبالتررالي "ف رإن إنقرراذ الحررزل ووحدترره مررن مثررل هررذه المصرريدة المميتررة  ،يررأتي مررن

خالل عملية واعية ألقصى حد بإطالق دينامية معاكسة و نقيضة لألول تماماً".438

خالصة القول - ،كمـا تضـيف الوثيقـة -أن وحـدة الحـزب الحقيقيـة  ،إنمـا

تأتي كحصيلة إجمالية لفاعليته القصوم سياسياً و فكرياً و كفاحياً و ه ا غيـر

ممكن  ،إال إ ا تم االرتقاء دوماً بالممارسة الديمقراطية و بالمعايير التـي تحكـم
العمليات التنظيمية المتنوعة  ،لتصـبح بمسـتوم الرؤيـة السياسـية ،التري بردورها

ترتبط بمعايير الصراع األسمل و أداء الطرف النقيه.439

علـــى أن الوصـــول بالعمليـــة لهـــ ا المســـتوم الراقـــي يتوقـــف" ،علـــى مـــدم
االنضــباط للقــيم و الممارســة الديمقراطيــة  ،و احتـرام العقــل الجمعــي و الفــردي
ووعي التناقضات الداخليـة كمظهـر طبيعـي و شـرط للتطـور و االرتقـاء " ،وفري
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سياق هذه العملية تتراجع عقلية التوليف و تمويه التناقضات و تفقد مراكز القروى –بمرا
هي تعبير سلبي يتمظهر علرى سركل أحرزال صرغيرة فري إطرار الحرزل األسرمل -البيئرة

التي تحتضنها و التربة التي تغذيها".440

وهنا تطالل الوثيقة بوجول "التمييز جيداً بين مفهوم مراكز القوى السرلبي كظراهرة

تحتضررن الضررعف و العجررز لتررأمين الحمايررة لررذاتها  ،و بررين االصررطفافات الطبيعيررة ،

الترري تظهررر فرري سررياق العمليررة اإليجابيررة القائمررة علررى إطررالق الفعاليررة الحزبيررة ضررمن

الس ررروط الناظم ررة الت رري أتين ررا عل ررى ذكره ررا  .به ررذا المعن ررى نفه ررم مقر روالت م ررن ن رروع "ف رري
التناقه حياة" " ،التناقه جوهر الديالكتيك"  ،هكذا يتاح المجال لقانون التناقه كري
يفعل فعله في الحزل بحرية كاملة كمدخل للتطور و التقدم".441

وفي ه ا السـياق تسـتنتج الوثيقـة "أن وحـدة الحـزب المتجسـدة فـي بنـى و
نظــم و هيئــات و أف ـراد و ممارســة  ،يجــب أن تتنــاغم مــع الرؤيــة السياســية-
االجتماعية  ،وان عمليرة التنراغم تلرك سررط نراظم لتطرور الحرزل و إخ ارجره مرن مرأزق
االسررتنزاف الررداخلي ،ذلررك أن "العمليررات المسررار إليهررا هرري بمثابررة الصرريرورات الترري ال
تتوق ررف  ،وأي ممارس ررة أو تر ردخل س ررلبي لحس رربها تح ررت س ررقف مع ررايير هابط ررة ،يعن رري
التأسر رري

لر ررديناميات األزمر ررة ،وبالتر ررالي فر ررإن وعر رري واسر ررتيعال تلر ررك العملير ررات بصر ررورة

صحيحة ،مسروط بمستوى كفاءة الهيئات واألفراد والممارسة ،وتبعاً لذلك يرتبط مستوى

الكفرراءة بسرررط القرردرة علررى مواكبررة واسررتيعال تطررور الواقررع المررادي والعملرري والمعرفرري.
هررذا ينقررل النقرراا لعن روان خررر مررن عنرراوين المسررألة التنظيميررة ،نقصررد عمليررة التجديررد

الحزبي".442

وحرول مفهروم التحرول والتجردد أو الضررمور والتالسري تررى الوثيقرة أن أي نجرراح أو

إخفاق ألي حزل  ،يتقرر بمدى قدرته الدائمة و المتجددة على مواكبرة حركرة المجتمرع
440
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المعقرردة و المتسررابكة ألبعررد حررد  ،و بالتررالي القرردرة علررى تلبيررة مصررالو و أهررداف ذلررك
المجتمع  ،في كل مستوى و مرحلة ".443
"فالحزل لي

فوق المجتمع أو خارجه أو تحته  ،بل هو مكون داخلي أصيل من

مكونررات المجتمررع  ،و ميزترره الحاسررمة تتجلررى فرري وعيرره لرردوره ووظيفترره كجسررم عررالي
التنظيم و األداء  ،لصرالو األصرل  /المجتمرع  ،سرواء علرى الصرعيد البنرائي الرداخلي ،
أو على صعيد الصراع ضد عدو قومي كالعدو الصهيوني"

444

.

إن "نجاح الحـزب فـي تأديـة وظيفتـه و دوره  ،يـوفر شـرطاً حاسـماً ليصـبح

الحــزب دائــرة ج ـ ب  ،تقــوم علــى القناعــة و الثقــة و االحت ـرام مــن قبــل أوســع
الطبقــات و الفعاليــات و القــوم الشــعبية ،هررذا يفررره ضرررورة التحرررك الرردائم لتلبيررة
استحقاقات عملية الجذل تلك  ،بما تعنيه و تحمله هذه العملية من تناقضات جديردة ،

وأسئلة جديدة  ،و مهام جديدة  ،وصوالً للحظة القطع الثوري ".445

"هنا يجب االنتباه لمخاطر جدية ترافق ه ه العملية الحيوية تتمثل في وهم

التسرف و القفز عـن تشـابكات الواقـع و بالتـالي إقحـام الحـزب و المجتمـع فـي
عملية صراف داخلي مبكرة ".446

ثمة خطر خر هو  ،استمرار العمل بنف

المعايير و األداء و األدوات السابقة ،

األم ررر ال ررذي يق ررود الح ررزل إل ررى دائر ررة العج ررز ع ررن اس ررتيعال حرك ررة الواق ررع  ،و بالت ررالي

إضاعة فرغ ثمينة لتجديرد بنيتره و رؤيتره و ممارسرته ،يتـأتى هـ ا الخطـر الجـدي ،
عن عقلية قاصرة و نرجسية  ،تفسر نجاح الحزب و تستخدمه باعتبـاره نجاحـاً

شخصــــياً  ،األم ررر ال ررذي يعن رري الس ررقوط ف رري وه ررم أن البني ررة و القي ررادة و الممارس ررة و
ا ليررات الترري أتررى النجرراح فرري ظلهررا فرري لحظررة أو مرحلررة م را  ،صررالحة لكررل زمرران و
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مكان .إن الوقوع في أسر هذا المحظرور الخطرر  ،يؤسرر علرى خلرل منهجري و معرفري
تجاه بديهيتين هما :447

 .8إغفررال مبرردأ التجديررد كخررط نرراظم يعبررر موضرروعياً عررن مبرردأ تعاقررل األجيررال
بصررورة طبيعيررة فرري المجتمررع و الحررزل  .إن إغفررال هررذا المبرردأ و عرردم وعيرره

بعم ررق  ،ينق ررل فعلر ره م ررن دينامي ررات الت ررركيم و التكام ررل و التواص ررل ب ررالمعنى
اإليجابي  ،إلى ديناميات الصراع و الصدام .

 .2القفز عن بديهية أن المجتمع يملك طاقات و كفاءات مبدعرة أكثرر مرن كرل
األح رزال السياسررية مجتمعررة  .يقررود إغفررال هررذه الحقيقررة إلررى البيروقراطيررة و
عالقة فوقية مع المجتمع.

هك ا تصل الوثيقة إلى نتيجة مفادها " إن عمليـة التجديـد فـي الحـزب ات

طـــابع موضـــوعي  ،مســـتمرة و متواصـــلة باســـتمرار و شـــاملة لكـــل الجوانـــب.

يستدعي حماية عملية التجديد من مصيدة الشـكلية  ،و الفهـم الضـيق  ،الـ ي
يحصـــرها فـــي الحـــ ار و التبـــادل الحزبـــي الـــداخلي  ،و إعررادة النظررر السرركلية فرري

النصرروغ بصررورة مجررردة  ،إلررى مسررتوى التعامررل معهررا  ،مفهوم راً و ممارسررة  ،كعمليررة

تبادل فعالة بين الحزل و المجتمع  .إن التجديد الحقيقي يكون بإضافة طاقات جديدة،

لم تكن أصالً موجرودة داخرل األطرر الحزبيرة  .هرذا يعنري بالضررورة  ،االرتقراء بمعرايير
التجديد لتصبو متناغمة مرع أفضرل مرا يضرمه و يختزنره المجتمرع مرن كفراءات  ،و إال

سرريجد الحررزل نفسرره فرري لحظررة معينررة أمررام مسرركلة جديررة  ،تتجلررى فرري ت ارجررع مسررتوى
معايير قيادته و كوادره و أعضائه و بناه و ممارسته ".448

وبنرراء علررى ذلررك ،كمررا تضرريف الوثيقررة " فررإن عمليررة التجديررد بقرردر مررا هرري عمليررة

موضوعية تعك

قوانين الحياة  ،بقردر مرا يجرل أن ترتم فري الحرزل بصرورة واعيرة  ،و

إال ستتحول إلى عملية عفوية  ،تجري تحت ضرغط األزمرات و األحرداث مرع مرا ي ارفرق
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ذل ررك م ررن نب ررذ للكف رراءات  ،و نزي ررف داخل رري  ،و فق رردان للهيب ررة و الثق ررة عل ررى أكث ررر م ررن
مستوى ،ألن األمر لن يقف عنرد حردود الترذمرات الداخليرة واالسرتنكاف ،برل –وهرذا هرو

األخطررر -سرريتعداها إلررى ت كررل الحررزل كمسررروع سياسرري –اجتمرراعي -تحرررري .وتبع راً
ل ر ررذلك ،فق ر رردان المب ر ررادرة ،والتخل ر ررف ع ر ررن ص ر رريرورات المجتم ر ررع ،واس ر ررتحقاقات الصر ر رراع

األسمل".449

"إن عمليررة التجديررد الحزبرري تسررمل أيض راً التجديررد علررى صررعيد الرؤيررة السياسررية و

الفكري ررة و االجتماعي ررة  ،و البن ررى و األط ررر و البر ررامص  ،بص ررورة مس ررتمرة و متواص ررلة

ارتباطاً بحركة الواقع و سروط الصراع  ،و األهداف الوطنية و القومية  ،و تبعراً لرذلك
التجديد في وظيفة الحزل و دوره".450

إن عملية التجديد من ناحية المبدأ  ،هي عمليـة موضـوعية  ،لكنهـا يجـب
أن تــتم فــي الحــزب بصــورة واعيــة  ،ه ـ ا يعنــي  ،أن هيئــات الحــزب القياديــة ،
يجب أن تمل الوعي و الكفاءة و الصبر إلدارة هـ ه العمليـة بنجـاح و إنقا هـا
من مزاجية األفراد ،ومما يتراكم من هبوط في المعايير مع مرور الرزمن ،ومرا تفرضره
عملية احتدام الصراع من إعادة نظر في المعايير بصورة متواصلة ،واال ستتخلف عن
مواكبة األحداث واستحقاقات المسروع بجانبيه التحرري واالجتمراعي ،وهرو األمرر الرذي

يق ر ررود لتأس ر رري

القائمة".451

دينامي ر ررات ك ر رربو داخلي ر ررة حفاظر ر راً عل ر ررى س ر ررقوف ال ر رروعي واألداء والبن ر رري

وترم الوثيقة بحق " أن نجاح القيادة فـي إدارة هـ ه العمليـة و إطـالق فعالياتهـا

ألقصى مدم  ،هو معيـار عمـق وعيهـا لـدورها ووظيفتهـا فـي إطـار الحـزب كمشـروف
وطني شـامل و ممتـد و متواصـل و متجـدد باسـتمرار ،كظـاهرة اجتماعيـة عمرهـا مـن

عمر المجتمع و ليس األفراد ،ه ا األمر يعني حكماً أن ثقـل دور القيـادة و مكانتهـا
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في صفحات تاريخ الحزب و الوطن  ،مرتبطان بقدرتها علـى شـروط اسـتمرار الحـزب

و تطـــوره  ،ارتباطـــاً بـــدوره ووظيفتـــه كحامـــل لرؤيـــة سياســـية-اجتماعيـــة متطـــورة

باستمرار تبعاً لتطور الواقـع الموضـوعي والـ اتي ،وتبعـاً لتطـور األهـداف مـن مرحلـة

ألخرم".452

حيـث تؤكـد الوثيقــة علـى أن هـ ا الـدور المطلــوب مـن الهيئــات القياديـة مرهــون

بعمق وعي ه ه الهيئات ،إن وعي الهيئـات القياديـة أفـراداً و جماعـة يعنـي أن تقـوم
بتوفير شروط ارتقائهـا بـ اتها باسـتمرار  ،عبـر التغ يـة المسـتمرة للعقـل  ،و التجديـد

المستمر لل ات بتوظيف كفاءات جديدة و إخالء من لم يعد لديه القدرة على التقدم ،
أو من تثبت الممارسة عجزه و تخلفه سواء بحكم عوامـل موضـوعية أو اتيـة" .الن

القيـــادة –كمـــا توضـــح الوثيقـــة – " تحت ررل ،عب ررر ه ررذه العملي ررة و النج رراح ف رري ت ررأمين
سروطها  ،دورها و مكانتها في تاريخ الحزل و السعل و ال تختلسه اختالساً في غفلة

من الحزل أو الزمن ،ألنها تستعيد في هذا المجال مضامين وأبعاد الفكرة التي أطلقتها

الجبهررة السررعبية فرري مرحلررة متقدمررة ،مررن تاريخهررا أال وهرري " :مبرردأ التحررول" ،بمررا هررو

عمليررة سرراملة ومتواصررلة دائم راً وأبررداً  ،وحيررث يتمرراهى التحررول تمام راً مررع مبرردأ التجديررد
الذي أتينا على ركائزه ونواظمه الموضوعية والذاتية".453

أخي ارً تست كر الوثيقة موضوعة التحول – كحـزب ماركسـي -بقولهـا " إن إعـادة

االعتبــار للتحــول ،بمــا هــو عمليــة تجديــد مســتمر ،تحفــظ للجبهــة الشــعبية تاريخهــا
وحقوقهـا ،وتسـلحها بمبـدأ أن يكـون التجـدد جـوهر حيـاة الحـزب ومصـدر شـبابه .إن
التاريخ مدعاة للفخر ،ولكن الفخر األكبـر هـو فـي االسـتمرار بالمسـتقبل عبـر عطـاء

متواصل وكثيف  ،وه ا غير ممكن إال إ ا واصل الحزب تجدده بصـورة دائمـة كحامـل
لمصالح وأهداف الشعب الوطنيـة واالجتماعيـة العليـا ،لـيس فـي مرحلـة مـا  ،بـل فـي
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كـــل المراحـــل .إن شـــرط لـــ  ،وكمـــا هـــو معـــروف ،تحضـــير الـــ ات ،وعبـــر التجـــدد،
للمستقبل.454

وتضــيف الوثيقــة مخاطبــة كافــة الرفــاق فــي الجبهــة " إن واجبنــا جميع ـاً ،

ســواء فــي هيئــات الحــزب و منظماتــه و أعضــائه أو أصــحاب فكــر و مســؤولية
وطنية االرتقاء لمستوم ه ه المهمة اإلنهاضية الكبـرم  ،بوصـفها شـأناً وطنيـاً
قبل أن تكون مسألة حزبية  ،به ا نؤسس جميعاً في الداخل و الخارج فكريـاً و

عملياً  ،لالنتقـال مـن مرحلـة األزمـة و المراوحـة و اإلحبـاط و اليـأس و التـ مر
إلى مرحلة النهوض عبر تلبية اشتراطاتها و استحقاقاتها التـي نحـن علـى ثقـة

أننا قادرون عليها  ،فيما لو قمنـا بمـا نسـتطيع .كمـا أننـا علـى ثقـة أن الحـزب
يملــ ممكنــات النهــوض  ،علــى الــرغم مــن كــل األثقــال التــي يعــاني منهـــا و
التحديات الوطنية الكبرم التي تواجهه  ،و مفاعيل األزمة التي يعيشها"

455

.

أخي ارً  ،يهمنا أن نسير إلى أن عملية التحول عاست نوعراً مرن المفارقرة او الثنائيرة

المتناقضة  ،فالجبهة السعبية وعلى الرغم من توجهها الماركسي الصرادق  ،إال أنهرا لرم
تسر ررتطع الموائمر ررة أو التفاعر ررل االيجر ررابي بر ررين هويتهر ررا الماركسر ررية المعلنر ررة وفر ررق وثر ررائق
مؤتمراتهررا  ،وبررين سياسرراتها وبناهررا التنظيميررة الترري لررم تسررتطع ترروفير األسر

المطلوبررة

لعملية التفاعل أو التزاوب بين النظرية من ناحية وتلك البنى التنظيمية من ناحية ثانية،

ويعود السبل في ذلك إلى طبيعرة الذهنيرة السرائدة فري معظرم الهيئرات والكروادر القياديرة
المقررة فري الجبهرة فري تلرك المرحلرة  ،والتري ظلرت كمرا يبردوا أسريرة لماضريها  ،خاصرة
فيم ررا يتعل ررق بالتزامه ررا بالمف رراهيم القومي ررة التقليدي ررة و ع رردم ق رردرتها ف رري فه ررم واس ررتيعال

طروحات النظرية الماركسية ومنهجها  ،إلى جانل استمرار ظاهرة الخلط وعدم التمييز
بررين األهررداف االسررتراتيجية الكب ررى واألهررداف التكتيكيررة ،وبالتررالي االنسررداد فرري أغلررل
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المحطات لما هو استراتيجي  ،ما يعني جموداً على تلك المواقرف بعيرداً عرن ضررورات

الحركة المطلوبة  -في تلك المرحلة وكل المراحل – ضد منطرق الثبرات ممرا أثرر علرى

فعاليرة الجبهرة وأدى فري بعره االحيران إلرى عزلتهرا ،إلرى جانرل أن عردداً مرن القر اررات
أو الممارسات التي أكدت أن تجربة الجبهة التاريخية –والالحقة فيما بعد -لم تخ تل من

أخط رراء عل ررى ح ررد ق ررول المؤسر ر

ال ارح ررل د.ج ررورب ح رربا حينم ررا أك ررد عل ررى "أننـــا لـــم

نستعمل عقلنا كما يجب ،كنا نقاتـل بسـواعدنا أوالً وبقلوبنـا ثانيـاً  ...أمـا العقـل

فلــم نســتعمله بمــا فيــه الكفايــة"

456

 ،وفرري قولرره أيض راً "إن إلتــزام الجبهــة بــالفكر

الماركسي لم يمنع وقوعها في بعض األخطاء والفهم الميكانيكي للمسائل" ،457ول ل

فان دروس وعبر مؤتمرات الجبهة وق ارراتهـا الخاصـة بموضـوف التحـول  ،تتجلـى فـي

ضــرورة النظــر إلــى عمليــة التحــول  ،كعمليــة جدليــة فــي إطــار المنظومــة الفكريــة
والسياسية والتنظيمية المتكاملة ،بحيث ال يجوز للكادر أن يكتفي فقط بقـراءة العديـد
من الكتب الماركسية دون أن يتعاطى مع القضـايا األخـرم  ،السياسـية والتنظيميـة ،

والمجتمعيــة  ،والجماهيريــة برؤيــة شــمولية مترابطــة  ،فــالقراءة أو التثقيــف الحزبــي،

علــى أهميتــه وضــرورته وأولويتــه القصــوم  ،إال أنــه يظــل طريق ـاً أو بعــداً أحادي ـاً ال
يمكن ان يحقق تأثيره أو نتائجه المأمولة في عملية التحول بدون التفاعل مـع كافـة

القضــايا األخــرم بصــورة شــاملة ومترابطــة  ،بحيــث يمكــن عندئـ الحــديث عــن تحــول

النظريـــة الماركســـية إلـــى مـــنهج عمـــل  ،والـــى سياســـات وأوضـــاف وهياكـــل تنظيميـــة

متالئمة مع شروط التحول ،وبدون ل تظل الماركسية مجرد الفتة حمراء أو شـعا ارً
مرفوعــاً محكومــاً للشــكل أو المظــاهر بعيــداً عــن الجــوهر الحقيقــي الــ ي توختــه أو
استهدفته عملية التحول من المؤتمر األول للجبهة .
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الفصل السادس  :املؤمتر الوطني السابع – ديسمرب 2183
بتاريخ  – 8112/11/82ولغاية  8112/18/2وفي رحال احتفالنا بالذكرى

السادسة واألربعين النطالقة جبهتنا ،تم عقد مؤتمرنا الوطني السابع بتزامن موحد
ومنظم في كافة فروع حزبنا/جبهتنا في الوطن والمنافي تحت سعار "المؤتمر الوطني

السابع محطة هامة على طريق النهوه والثورة المستمرة حتى تحرير كامل الترال

الوطني الفلسطيني " حيث قام الرفاق أعضاء المؤتمر في كل حلقة من حلقاته
بانتخال هيئة رئاسة المؤتمر واقرار جدول األعمال في إطار التنسيق السامل بين

جميع الحلقات في تنسيق وادارة المؤتمر وفق ليات عمل مستركة استندت إلى ليات

ديمقراطية في كل أعمال وق اررات المؤتمر وفقاً لنصوغ وسروحات نظامنا الداخلي
باعتباره المرجعية الدستورية الناظمة لمؤتمراتنا وعالقاتنا التنظيمية الداخلية بين هيئات

وأعضاء الجبهة السعبية .

هذا وقد تم افتتاح المؤتمر بكلمة الرفيق المناضل األسير األمين العام أحمد

سعدات بدأها بتوجيه التحية إلى ذوي السهداء والجرحى واألسرى مصدر اعت اززنا
ومعين صمود سعبنا وحزبنا ،مستذك اًر رفاقا قادة مؤسسين وأعضاء في اللجنة المركزية

العامة ،فقدناهم بين المؤتمرين ،المؤس

والقائد القومي والوطني واألممي الرفيق

جورب حبا والرفيق السهيد القائد أبو علي مصطفى ،والرفيق أبو ماهر اليماني،

وكوكبة من الرفاق القادة ،معاهداً الجميع مواصلة االستمرار في خنادق النضال ،حتى

تحقيق أهداف سعبنا في التحرير والديمقراطية والعدالة االجتماعية والوحدة.

ثم تطرق الرفيق األمين العام إلى التحوالت العالمية قائالً " ينعقد مؤتمرنا الوطني

السابع ،ونحن على عتبة تحوالت كبرى على الصعيد الكوني والقومي .فالجماهير التي
طالما كانت وال زالت رهاننا األول ،وموقع الثقة واألمل ،تعبر عن إرادتها في لحظة
ظن البعه أنها لن تقوم أبدا ،وعلى وقع حراكها تتغير معادالت دولية ،فعالم القطل

الواحد ينسحل من الواجهة لصالو حالة جديدة يصبو فيها السرطي األمريكي الذي
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صال على مدى عقدين من الزمان قوة عظمى تتقدم قوى أخرى ،وهو ال ينفك يعاني
من أزمة اقتصادية بنيوية متفاقمة ،ومن فسل متتابع لحروبه ولسياساته الدولية على

حرك
وقع حركات السعول سواء في وطننا العربي أو في أمريكا الالتينية ،أو ا

الطبقات السعبية ضد عولمة الليبرالية الجديدة المتوحسة".

كما أسار الرفيق األمين العام إلى الحراك الثوري العربي بقوله " يأتي مؤتمرنا

متزامنا مع حراك سعبي عربي يسكل في جوهره العام حالة استفاقة من سبات طويل،
تعزز األمل بالتغيير الوطني والديمقراطي االجتماعي والسياسي ،واستعادة الجماهير

لثقتها بطاقاتها وقدرتها على إحداث التغيير ،واستعادة زمام المبادرة ،رغم ما يعتري
ذلك من مخاطر محدقة بها تهدف إلى إجهاضها وحرف مسارها عن أهدافها الحقيقية
ببناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقلة السيدة والعادلة.

وهذا يحتاب منا في الجبهة السعبية تعميق الرؤية ضمن أبعادها الوطنية والقومية

واألممية ،كما يطرح علينا وعلى القوى الثورية العربية ،مهام تفعيل وتطوير العمل
القومي المسترك ،بما يفضي إلى مسروع قومي نهضوي تقدمي وديمقراطي ،على

طريق بناء أداته السياسية القومية التقدمية الموحدة".

وأضاف الرفيق األمين العام قائالً "إن المفارقة الكبرى ،أن انتفاضة سعبنا الكبرى

عام  ،1821كانت ملهما أساسيا للسبال العربي ،في حين ال زالت البرجوازية

الكومبرادورية والطفيلية الفلسطينية بسقيها الديني والوطني ،تضيف مزيدا من اإلحباط

في أوساط الجماهير الفلسطينية جراء االحترال على سلطة محدودة ،ولدت فسادا
سياسيا وماليا واداريا ،وثقافيا ،جراء المراهنة على أوهام لم تتحقق".

واستطرد الرفيق األمين العام قائالً "إننا إذ ال نقلل من خطر اإلسالم السياسي على

قضيتنا الوطنية والديمقراطية ،بعد تحوالته األخيرة واختياراته التي ال تفيد العملية

التحررية الوطنية ،نرى أن الخطر الثاني بعد خطر االحتالل كخطر رئيسي مستمر
وقائم ،هو الهبوط السياسي للقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية ،واستجابتها

للضغوط األمريكية والصهيونية ،وذلك يملي على حزبنا وقوى وسخصيات اليسار
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الفلسطيني ،إدراك عمق التحوالت الطبقية والسياسية التي طرأت على البرجوازية
الطفيلية في منظمة التحرير الفلسطينية ،إن المطلول هو عدم التماهي معها أو
مهادنة مواقفها تحت فزاعة مواجهة الخطر األصولي كوجه خر لعملة البرجوازية

الطفيلية ذاتها .هذا يملي علينا كحزل ثوري وقوى يسارية أن تنبرز رؤيتنا الثالثة
المستقلة والنابعة من مصالو وطموحات الجماهير السعبية التي تعبر يوميا عن
استيائها مما ل إليه وضع قضيتنا".

وعلى أثر ختام كلمة الرفيق األمين العام ،استكمل مؤتمرنا الوطني السابع أعماله

تتويجاً لممارسة الديمقراطية الداخلية في كافة منظمات حزبنا منذ بداية العام ،8112
التي قامت بمناقسة الوثائق المقدمة للمؤتمر ،وانتخال مندوبيها إليه ،حيث نوقست

أثناء انعقاد المؤتمر بروح عالية من الوعي والمسؤولية وصوالً إلى الصياغة النهائية

للوثائق.

ً
أوال :التقرير السياسي :

أ -الوضع الدولي :

أكد المؤتمر على أن تسخيصنا للواقع الدولي يجل أن يأخذ بعين االعتبار متابعة

المتغيرات الدولية واتجاه حركتها السياسية التي تؤثر بالسلل أو اإليجال على نضالنا
الوطني ،بمثل تأثيرها على مجمل نضال القوى اليسارية والديمقراطية الثورية العربية،

وذلك انطالقاً من الترابط الوثيق راهناً ومستقبالً بين البعدين القومي والوطني في
النضال التحرري ضد الكيان الصهيوني والوجود االمبريالي من جهة والنضال

الديمقراطي ضد القوى واألنظمة الرجعية وكافة مظاهر االستغالل الطبقي واالستبداد

من جهة ثانية.

وفي هذا السياق ،أكد المؤتمر على ضرورة القراءة الواعية والمتأنية لكافة جوانل

ومكونات الواقع االقليمي والدولي ،بما يضمن لحزبنا رسم الرؤية الدقيقة والتكتيك
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األفضل لممارسة النضال التحرري الوطني والديمقراطي وبما يلبي المتطلبات
واألهداف المرتبطة بواقعنا ومسوارنا الكفاحي في هذه المرحلة التي يعيا فيها كوكبنا،

بكل مكوناته السياسية ،حالة غير مسبوقة من الفوضى واالضطرابات األمنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ستترك ثارها وتداعياتها إيجابا أو سلباً
على مجمل الساحات الرئيسية الدولية عموماً ،وعلى قضيتنا الفلسطينية وكافة بلدان

الوطن العربي خصوصاً ،في ظل تراجع العولمة األحادية األمريكية بفعل أزماتها
المتالحقة ،ومن ثم بداية ظهور أسكال من التعددية القطبية  ،إلى جانل تنامي دور

الهند والب ارزيل وايران وفنزويال ودول أمريكا الالتينية.

وهنا بالضبط ،تتجلى دعوة المؤتمر إلى قراءة مسهد التحوالت العالمية الجارية،

بما يمكن كوادر وأعضاء حزبنا ،وأنصارنا وأصدقائنا وجماهيرنا من وعي هذه
التحوالت وكيفية التعاطي معها وتوظيفها واستثمارها في نضالنا الوطني والقومي،
خاصة األقطال العالمية المؤثرة في المسهد العالمي الراهن ،كالصين وروسيا ودول

أمريكا الالتينية والهند ،القادرة على بلورة مواقف وسياسات معارضة أو متناقضة مع
سياسات ومناهص األحادية األمريكية المعولمة ،بما يتيو لسعبنا العربي الفلسطيني وكل

سعوبنا العربية ،عبر قواها الثورية الديمقراطية ،مزيداً من الفرغ واإلمكانات األكثر

مالئمة وانسجاماً مع أهداف نضالنا التحرري الديمقراطي التقدمي من ناحية ،وبما
يمكننا من االسهام في تفعيل دور جبهتنا مع بقية القوى واألحزال التقدمية العربية،

لالستفادة من بعه جوانل المسهد السياسي الدولي الجديد لصالو قضايا سعبنا
وسعول أمتنا العربية ،وذلك كله سيظل مرهوناً بدورنا الذاتي من أجل االرتقاء

بعال قاتنا السياسية مع كافة القوى اليسارية والديمقراطية الثورية والدول الصديقة في
المسهد العالمي الراهن.

ب -الوضع العربي:

في قراءته لألوضاع العربية ،أسار المؤتمر بوضوح ،إلى الحالة المأساوية التي

تعيسها البلدان العربية طوال العقدين الماضيين ،حيث فقد العرل سيادتهم وقوتهم
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وأمنهم ،وبات الوطن العربي من أكثر المناطق تأث اًر بسلبيات الهيمنة االمبريالية
األمريكية المعولمة ،التي استطاعت عبر عمالؤها من السرائو الكومبرادورية والطفيلية

والبيروقراطية الحاكمة في مجمل األنظمة العربية ،أن تكر

مظاهر التبعية

واالستغالل الطبقي والتخلف واالستبداد ،األمر الذي أدى بأقطار الوطن العربي إلى
مزيد من التفكك والغرق في السياسة القطرية على حسال المصالو القومية ،حيث

تحولت الجامعة العربية إلى ديكور وغطاء يستر أزمات وخالفات األنظمة.

ونتيجة لهذه التراكمات السالبة والخطيرة ،أكد المؤتمر على أن النظام العربي

الرسمي انفصل عن المجتمع العربي ،وعن مسارات الديمقراطية ،حيث تكرست
مظاهر االستبداد وغيال الديمقراطية ،وضرل الحريات العامة ،إلى جانل المزيد من
مظاهر الفساد واإلفقار والبطالة وتفاقم األوضاع االجتماعية والتفاوت الهائل في

الثروات والدخل في ظل غيال أي سياسات للتنمية المستقلة المعتمدة على الذات.

كما أن محاوالت التوريث السياسي في نظام الحكم الجمهوري ،بديالً عن

الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة ،أحدث حالة عميقة من االغترال بين
السعول العربية وأنظمتها ونخبها السياسية.

وفي ضوء هذا الواقع العربي البائ  ،تحول الوطن العربي إلى المسرح األبرز

لألحداث دولياً ،حيث تجلت على أرضه مظاهر العدوانية األمريكية ،الصهيونية ،من

أجل تحقيق الهيمنة الساملة عليه ،واخضاع سعوبه واستغالل مقدراته ،وضمان أمن
وسيطرة الكيان الصهيوني ،األمر الذي يعني أن الوطن العربي ،كان وال يزال ،يعيا

أزمة مجتمعية عامة وعميقة ،تستحكم وتتسابك مظاهرها االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والثقافية ،باتت تطرح إن على مستوى الفكر أو الممارسة ،تحديات ثقيلة

على حزبنا وكافة أحزال اليسار العربي وكل من يقلقه حاضر سعوبنا العربية

ومستقبلها.

وارتباطاً بهذه االستنتاجات ،دعا المؤتمر إلى ضرورة المراجعة الساملة لمسيرة

حركة التحرر العربي ،من خالل إعادة االعتبار للفكر التقدمي الديمقراطي ،وفتو
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حوار سامل –بين كافة أطراف هذه الحركة -حول اإلسكاالت الكبرى والمصيرية ،بما
يمكننا من توسيع جبهة المواجهة ،والتصدي لكل مظاهر االستبداد واالستغالل والقمع

واإلرهال الفكري الذي تعيسه سعوبنا العربية.

كما أكد المؤتمر ،على أننا بحاجة لصيغة جديدة للثورة العربية ،ذات تبعد

اجتماعي طبقي وتوجه ديمقراطي ،صيغة تلتصق بالجماهير ،وتنخرط بها وتسعى

إليجاد البدائل البرامجية الثورية الديمقراطية ،الكفيلة برفع المعاناة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية للجماهير السعبية التي وصل البؤ

واإلحباط في أوساطها،

إلى حد اللجوء إلى الحركات السلفية والتيارات األصولية ،وأخذ الق اررات والتوجهات
التي تحقق ذلك.

وفي تحليله لالنتفاضات السعبية وسقوط رؤو

األنظمة في تون

ومصر وليبيا

واليمن وامتدادها إلى معظم األقطار العربية ،رأى المؤتمر في هذه الحالة الثورية،

بداية مسهد عربي جديد ،يجسد تطلعات وارادة الجماهير العربية التي أثبتت وبرهنت
على أن لديها من قوة التغيير ما يؤهلها إلسقاط أنظمة االستبداد واالستغالل ،إذا ما

توفرت القوى الطليعية الثورية التقدمية الديمقراطية المعبرة عن تطلعاتها وأمانيها.

لكن غيال أو ضعف هذه القوى ،كما ال حظ المؤتمر ،أدى إلى توفر الفرغ

لكي تقطف حركات اإلسالم السياسي عموماً ،وجماعة اإلخوان المسلمين خصوصاً،
ثمار الحالة الثورية واالستيالء على السلطة والحكم في تون

ومصر بعد سقوط

النظام فيهما ،بدعم مباسر من الواليات المتحدة األمريكية وعمالئها في األنظمة

الرجعية ،لكن الجماهير العربية سرعان ما اكتسفت زيف سعارات وبرامص الجماعات

اإلسالمية ،وعدم اختالفها في الجوهر عن سياسات وبرامص األنظمة المخلوعة من

حيث استم ارر التبعية وتفاقم مظاهر الفقر والبطالة والغالء ،إلى جانل تفاقم مظاهر

التخلف االجتماعي عبر دعوة هذه الجماعات إلى معالجة القضايا االجتماعية
والسياسية واالقتصادية من خالل منطق غيبي تراجعي عاجز عن بلورة برنامص

ديمقراطي تنموي يلبي الحد األدنى من األهداف التي قامت الجماهير بالثورة من أجل
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تحقيقها ،وبالتالي فإن مسهد اإلسالم السياسي في السلطة ،في مصر وتون

وليبيا

وغيرها ،لم ولن يجلل للجماهير العربية سوى المزيد من االستبداد واالستغالل
والتخلف ،ما يعني عودة أدوات الظلم والظالم بلبا

جديد إلعادة تسكيل بلدان النظام

العربي في إطار أسكال جديدة من التبعية لالمبريالية األمريكية والنظام الرأسمالي
العالمي ،خاصة وان الجماعات اإلسالمية أثبتت –عبر مواقفها السياسية التاريخية في

المرحلة الماضية أو في المسهد الراهن -أنها ال تتناقه مع السياسات والرؤى
االمبريالية.

ولذلك لم يكن مستغرباً أن تستعل االنتفاضات السعبية من جديد في مصر وتون

خصوصاً ،معلنة رفه الجماهير ألنظمة وجماعات اإلسالم السياسي ،ونجحت في
إسقاطها في مصر ،على الرغم من الصراعات الدموية الناجمة عن ذلك السقوط،

وهي صراعات تستهدف تفكيك الدولة العميقة في مصر على ساكلة ما جرى ويجري

في العراق وسوريا.

وهنا بالضبط ،رأى المؤتمر ،إن الضرورة التاريخية الراهنة ،تستدعي من القوى

واألحزال اليسارية والديمقراطية الثورية في كل بلد عربي ،تركيز أهدافها ومهماتها

الديمقراطية ،السياسية والمجتمعية ،عبر التواصل والتأثير في صيرورة الحراك الثوري
العربي الراهن ،وان تتحمل هذه القوى مسئوليتها الكبرى ،في كونها تسكل في هذه

المرحلة طليعة الحامل السياسي االجتماعي الديمقراطي من أجل تغيير الواقع الراهن
وتجاوزه ،وتحقيق تطلعات وأهداف جماهير الفقراء من العمال و الفالحين وكل

المظلومين والمضطهدين في إطار مواصلة النضال الديمقراطي من اجل استكمال
مهمات الثورة الوطنية السعبية الديمقراطية ب فاقها االستراكية.

فمع استمرار سيرورة الحالة الثورية العربية وتحقيقها ألهدافها ،يصبو من الطبيعي

فضاء قومياً عربياً ديمقراطياً على الصعيدين السعبي والرسمي،
أن يتأس على ذلك
ً
وعاء للقضية الفلسطينية انطالقاً من أن الصراع مع الكيان الصهيوني
يسكل حاضناً و ً
هو صراع عربي صهيوني بالدرجة األولى وفي طليعته سعبنا الفلسطيني وفصائله
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الثورية المناضلة ،األمر الذي يؤسر على أن الوجود اإلسرائيلي هو رهن سكون أو
فعالية اللحظة السياسية والثورات السعبية العربية ومستقبلها.

ج -الوضع الفلسطيني:

ضمن االستخالصات الرئيسية ،فقد أكد المؤتمر على أن ما تع َّره له سعبنا من

متغيرات خطيرة أصابت ثوابته وأهدافه الوطنية منذ توقيع اتفاق أوسلو 1882
وتراكماتها المتفاقمة حتى لحظة انعقاده ،تفره علينا في الجبهة السعبية أن نناضل

–بصورة ديمقراطية -لتفعيل دورنا عبر رؤيتنا السياسية وبرنامص حزبنا في ممارسة كل
أساليل الضغط والمواجهة الديمقراطية داخل مؤسسات م.ت.ف ،ضد كافة السياسات
الهابطة وكل مظاهر الهيمنة البيروقراطية والتفرد ،وذلك من أجل تجديد بنية م.ت.ف

والحركة الوطنية الفلسطينية وتخليصها من هيمنة القوى الطبقية والسياسية اليمينية
المتنفذة ورموزها التي أسهمت في ما وصلت إليه األوضاع الفلسطينية من تراجع

مستمر وهبوط سياسي متصل عبر تراكماته منذ لحظة االعتراف بدولة العدو

الصهيوني حتى اللحظة الراهنة من مواصلة عملية التفاوه العبثي مع حكومة
نتنياهو بإسراف أمريكي منحاز للسروط اإلسرائيلية.

وبالتالي فأن عملية التجديد التي أكد على ضرورتها مؤتمرنا الوطني السابع،

تستهدف تجديد وتطوير مسيرة نضال سعبنا وانجازاته التي حققها عبر عقود من
التقسيمات والمعاناة والنضال ،وهذا يعني تجديد أهم إطار سياسي جامع لسعبنا،
ونقصد بذلك منظمة التحرير الفلسطينية ،التي اكتسبت صفة تمثيلية عامة عبر

مسيرتها الطويلة والمتعرجة .

إن إدراك مؤتمرنا لحقيقة األزمة المعقدة التي دخلتها الحركة الوطنية الفلسطينية

،وعجزها عن تحقيق عملية التحرر الوطني وفق مواثيق م.ت.ف ،.ورضوُ قيادتها
للسروط األمريكية واإلسرائيلية ،والتخلي عن برنامص اإلجماع الوطني واستبداله
بالبرنامص السياسي والطبقي (أوسلو) المعبر عن مصالحها األنانية الضيقة ،إلى جانل
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عجز البديل اليساري عن النهوه ،وتفاقم الصراع على السلطة والمصالو بين الهوية
الوطنية الديمقراطية العلمانية لسعبنا ،وبين هوية اإلسالم السياسي القائمة على رؤية
ماضوية ،يمينية ،تفتو الطريق أمام االستبداد واإلكراه االجتماعي ،وكل هذه األسبال

والعوامل ،التي وقف أمامها المؤتمر تسخيصاً وتحليالً ،هي التي دفعته إلى التأكيد
على عملية التجديد في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية في م.ت.ف ،وفق رؤية

وطنية ثورية وديمقراطية ،انطالقاً من إدراك المؤتمر أن الت كل الكبير الذي أصال

مكانة م.ت.ف .ومؤسساتها ،إنما هو أحد تجليات حالة الت كل والتراجع في نضالنا

الوطني التحرري ،وتحديداً منذ اندراب القيادة المتنفذة في م.ت.ف .في نهص ومسار

أوسلو واستمرارها بذات النهص اليميني االستسالمي حتى اللحظة.

ومن ناحية ثانية ،أكد المؤتمر على أن اإلعالء المتعمد لمكانة السلطة الفلسطينية

على حسال مكانة ودور ومرجعية م.ت.ف .قد سدد ضربة قاسية لمكانتها نتيجة

فقدانها الحفاظ على األفكار الوطنية التوحيدية الناظمة لوعي سعبنا وأهدافه الوطنية

الكبرى.

لذلك رأى المؤتمر أن عملية التجديد يجل أن تتضمن ما يلي:

أوالً :التجديد لاللتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية  :بالميثاق الوطني الفلسطيني/
وبرنامص االجماع الوطني  /البرنامص السياسي للمنظمة – وعلى األخغ

التمسك بحق العودة لسعبنا وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة
وعاصمتها القد .

ثانياً :بلورة إستراتيجية راهنة للنضال الوطني الفلسطيني ،تقوم على الثوابت التي
جرت اإلسارة إليها من جانل ،وتستجيل لمتطلبات الكفاح الوطني

الفلسطيني في ظل الظروف المعطاة من جانل خر.

ثالثاً :تعزيز وحدة سعبنا الفلسطيني ووضع حد لحالة الت كل التي نسأت خالل
العقد األخير (داخل خارب) (ضفة غزة) (سمال جنول).إن تجديد وتعميق
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الصالت بين أبناء سعبنا في كافة أماكن تواجده يمثل هدفاً راهناً وعنواناً
يتوجل علينا اإلمساك به بكل قوتنا.

رابعاً :إن تحقيق حق العودة هو هدف فلسطيني وعربي في ن واحد ..وبالتالي
فإن إعادة إطالق مفاعيل الترابط بين العمق العربي – السعبي من جانل،
والنضال الوطني الفلسطيني من جانل خر ،وبما يعيد االعتبار للعمق

العربي في الصراع الدائر بين سعبنا الفلسطيني وسعوبنا العربية وبين

المسروع الصهيوني المجسد بدولة االحتالل ،إنما يمثل ضرورة وعنواناً

أصيالً في عملية تجديد مبنى م.ت.ف ،.ومجمل مركبات حركة التحرر

الوطني الفلسطيني.

أما بالنسبة لتسخيغ وتقييم االنقسام والصراع على المصالو بين حركتي فتو

وحما  ،فقد أكد المؤتمر أن ظاهرة االنقسام ليست جديدة أو طارئة في الساحة
الفلسطينية ،حيث تجلى االنقسام في أكثر من محطة ومرحلة سياسية طوال العقود

الستة الماضية ،لكنه كان انقساماً حول كيفية إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني في
كل مرحلة من مراحل النضال ،حيث تكر

– طوال العقود األربعة الماضية-

منهجان سياسيان في التعاطي مع قضايا الصراع ،منهص التسوية السياسية ،ومنهص

استمرار النضال والمقاومة.

وقد استمر النهجان في الصراع داخل م.ت.ف ،.لكن في حدود الخالف في

ا راء السياسية دون الوصول إلى الفصل الجغرافي أو الجهوي ،لكن محطة أوسلو،
وقيام سلطة الحكم اإلداري الذاتي في الضفة وقطاع غزة ،س َّكال نقطة انعطاف حادة

في مسار االنقسام السياسي الفلسطيني ليتحول إلى انقسام على الثوابت والرؤى

والمواقف والممارسات.

وفي السياق ذاته ،يرى المؤتمر ،أن ظواهر الهبوط عن الثوابت واالستبداد والفساد

التي تراكمت واستسرت في السلطة الفلسطينية ،قدمت بعداً موضوعياً وذاتياً في فوز
حركة حما

في االنتخابات التي جرت في يناير .8112
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وفي هذا السياق ،الحظ المؤتمر ،إن حركة حما  ،بدالً من أن تسكل بفوزها

باألغلبية في انتخابات يناير  ،8112مسا اًر جديداً في الحياة السياسية الفلسطينية،

راحت بعيداً تحت تأثير نسوة الفوز في إطار استمرار عملية الصراع على السلطة

والمصالو مع حركة فتو ،باإلقدام على الحسم العسكري في الرابع عسر من حزيران

 ،8111وضرل مفهوم وركائز الديمقراطية التي أوصلتها إلى السلطة ،كما ضربت
مبدأ الحوار الوطني ،كناظم سياسي وديمقراطي لبلوو سعبنا ومجتمعنا الغايات

واألهداف التي ناضل – ومازال -من أجلها.
وبالتالي ،أصبحت حركة حما

هي البديل "السرعي" لكل ما هو سرعي ووطني،

وفرضت نموذجاً في قطاع غزة ،ال يختلف في جوهره كثي اًر عن نموذب حركة فتو ،بل
فاقم من سياسة التفرد والهيمنة والقمع والمالحقة ،بما أدى إلى إنتاب ظواهر سياسية

ومجتمعية في قطاع غزة بالذات ،غريبة عن موروث مجتمعنا الفلسطيني.
والمحصلة من تجربة فتو وحما

–كما أكد المؤتمر – فسلهما في نقل المجتمع

الفلسطيني من حالة االستبداد والتراجع االجتماعي والهبوط السياسي إلى حالة
ديمقراطية تعددية في إطار الحراك الوطني التحرري والثوابت واألهداف الوطنية ،وهذا

الفسل مازال عنواناً ومؤس اًر سلبياً خطي اًر في حياة سعبنا الفلسطيني في الوطن والستات

منذ حزيران  8111حتى اللحظة ،حيث تراجع مسروعنا الوطني التحرري الديمقراطي
الفلسطيني وتقدم الصراع على السلطة والمصالو الفئوية بين حركتي فتو وحما

على حسال المسروع الوطني التحرري.

أمام هذه الصورة القاتمة ،أكد المؤتمر على أن الجبهة السعبية ،بما تمثله من

موقع مسئول وروح وطنية عالية وحريصة على مسروعنا الوطني التحرري ،لم تكن
مع فريق في مواجهة الفريق ا خر ،وظلت مع مسروعنا الوطني التحرري واالجتماعي

الديمقراطي ،ومع تعزيز صمود سعبنا ومقاومته ،ورفضت المساركة في الحكومات
الفئوية في غزة أو رام ا  ،واستمرت في ممارسة موقفها وقناعاتها في مقاومة ورفه

الحسم العسكري وتداعياته ،وتمسكت –وما زالت – بالحوار الوطني السامل مدخالً
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وحيداً لمعالجة الخالفات والتعارضات ،وأعلنت تجريمها اللجوء إلى االعتقال

السياسي ،وحرصت –ومازالت -على ممارسة كل أسكال الضغط السعبي الجماهيري
من أجل إنهاء االنقسام والتمسك الدائم بإرساء أس

النظام السياسي الفلسطيني

الديمقراطي التعددي.

وفي هذا المجال ،أسار المؤتمر إلى ضعف البديل الديمقراطي المطلول لمجابهة

االنقسام ومظاهر الهبوط السياسي واالجتماعي واالقتصادي في المجتمع الفلسطيني،
وذلك انطالقاً من رؤية جبهتنا السعبية لمفهوم البديل الوطني الديمقراطي ،الذي ال
نعتبره ضرورة وطنية ومجتمعية وسياسية فحسل ،بل نعتبره عملية سياسية اجتماعية

وفكرية ساملة في مواجهة عملية سياسية اجتماعية نقيضة قادت الوضع الفلسطيني

على مدار عقود نحو مواقع الفسل والهزيمة.

بناء على ما تقدم ،فإن المؤتمر يرى أن بديلنا الوطني الثوري والديمقراطي لي

نزعات سياسية يومية ..أو ردات فعل سياسية من واقع األحداث السياسية الجارية..
إنما بديلنا هو خيار استراتيجي لمواجهة استحقاقات الصراع السامل والموضوعي

والمفتوح مع االحتالل ،والصراع مع اليمين المهيمن سياسياً وفكرياً( ،وذلك انطالقاً من

أن الجبهة السعبية ترى في البديل الوطني والديمقراطي أداة صراعية مع المحتل..

ومع برامص اليمين بسقيه الليبرالي السياسي واإلسالمي) في إطار رؤية ساملة للصراع

التحرري واالجتماعي والديمقراطي .

كما أكد المؤتمر على أن فسل تحقيق هذا البديل التاريخي ال يعني فسل الرؤية

أو الفكرة بل هو فسل القوى والفصائل ذاتها وعدم ارتقاءها بمستوى المهام التاريخية.

من هنا فإن الجبهة السعبية لم تزل ترى في تحليلها وتبنيها لموجبات البديل

الوطني والديمقراطي ،عملية إنهاضية وثورية للوضع الفلسطيني برمته ..وعملية

مفتوحة على أوسع مدى ..على قاعدة تملك سروط الصراع الموضوعية والذاتية ..كما

ترى أن هذا التحليل  ..تحليالً صائباً ..ودافعاً لنا من جديد في العمل الدؤول ألجل

إخراب الحالة الفلسطينية من األزمة المستعصية أو المأزق الراهن.
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أما بالنسبة للموقف من الحل المرحلي ،فإن المؤتمر أعاد التأكيد على أن تبني
الجبهة للمرحلية في النضال ،كان هدفاً مرحلياً في إطار رؤيتنا اإلستراتيجية ألنها لم
تتخلى – ولن تتخلى – عن رؤيتها لطبيعة الصراع الدائر فوق أره فلسطين من

المعبر عن مصالو النظام الرأسمالي
حيث كونه صراعاً يدور بين المسروع الصهيوني ت
العالمي من جانل ،وبين سعبنا الفلسطيني صاحل األره والتاريخ إلى جانل سعوبنا
العربية التي تدرك اليوم أن الدولة الصهيونية أسهمت في احتجاز تطورها وتكري

تبعيتها وتخلفها ،حيث يتضو للجميع أن الصراع مع دولة العدو هو صراع عربي

صهيوني امبريالي بالدرجة األولى.

ولذلك رأى المؤتمر أن أية مراجعة نقدية للمسارات السياسية التي سهدها الصراع

مع الكيان الصهيوني ،تقودنا الستنتاب واحد محدد وهو :إن الحل النهائي لهذا الصراع
لن يتم فعالً إال بقيام دولة فلسطين الديمقراطية على كامل ترال فلسطين التاريخية
وحل المسألة اليهودية ضمن هذا المنظور.

على أن هذه الرؤية اإلستراتيجية ،ال يمكن أن تتوفر لها عوامل االنتصار ،بدون

استنهاه حزبنا ،واستنهاه الحركة الوطنية الفلسطينية وتطوير أوضاع المجتمع

والسعل الفلسطيني في الوطن والمنافي بكل جوانبها السياسية واالقتصادية والتنموية
والثقافية ،وبالتالي فإن المؤتمر أكد على أن مهمة إعادة التوازن للحياة االجتماعية

والسياسية الفلسطينية باتت تسكل ضرورة وواجباً وطنياً ملحاً ،واستحقاقاً راهناً ال

مستقبلياً ،وهذا يفره علينا في الجبهة السعبية لتحرير فلسطين النضال من أجل

تجاوز الوضع القائم صول وضع تحرري  ،ديمقراطي وثوري على الصعيدين

السياسي والمجتمعي  ،يستند إلى العدالة االجتماعية والديمقراطية في إطار رؤيتنا
الوطنية المستندة إلى قطع كل عالقة سياسية واقتصادية مع الدولة الصهيونية ،ومن
ثم تحقيق الرؤية التنموية التي تستهدف باألسا

تعزيز صمود اإلنسان الفلسطيني

عبر تحسين ظروفه المعيسية وتوفير المتطلبات األساسية االجتماعية والثقافية

والروحية ،وهي تنمية تتقاطع مع عمقها العربي ،وذلك انطالقاً من إدراك المؤتمر بأن
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الرؤية التقدمية للتنمية ،هي رؤية كفاحية ،تهدف إلى تحقيق االستقالل الوطني
الناجز ،الن ال تنمية حقيقية مستقلة بدون طرد االحتالل وتحقيق الحرية واالستقالل

ومن ثم مواصلة النضال – في إطار الثورات العربية -من اجل تحقيق الهدف الكبير
في فلسطين الديمقراطية لكل سكانها ،كبديل تاريخي وحل تاريخي .
ً
ثانيا  :اهلوية الفكرية للجبهة :

إدراكاً من الوعي بأن ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية ،فقد أكد المؤتمر مجدداً

على االسترساد بالنظرية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ،مسي اًر إلى التعاطي معها
بروح عالية من التجديد والتطور الفكري المنسجم مع قضايا واقعنا االقتصادي

والسياسي واالجتماعي والثقافي بعيداً عن كل مظاهر الجمود الفكري العقائدي.
وبالتالي فإن الحديث عن تجديد الماركسية يجل أن يعني استيعابها لواقع المجتمع

والسعل الفلسطيني في الوطن والستات ،إلى جانل الواقع االجتماعي لبلدان الوطن

العربي وخصوصيته والتطورات التي سهدها ارتباطاً بالمتغيرات العالمية الراهنة ،ويرى
المؤتمر أن من واجل القوى اليسارية العربية ،االستفادة من خبرة التجربة التاريخية

السابقة للعمل على إنتاب الماركسية وتطبيقها وفق خصوصية الواقع في هذا البلد أو
ذاك ،وذلك عبر الكسف المتصل عن القوى ذات المصلحة في التحرر والتقدم

االجتماعي والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات ،وعليهم أيضا النضال من أجل

الديمقراطية الحقيقية بأبعادها السياسية االجتماعية واالقتصادية ،ومراكمة كل أسكال
الوعي الثوري المنظم (الحزل) عبر الممارسة اليومية المتصلة مع الجماهير السعبية
من العمال والفالحين الفقراء وكل الكادحين والمضطهدين لمراكمة عوامل التغيير

الثوري والتحوالت النوعية الثورية الكفيلة بتحطيم بنية أنظمة التبعية واالستبداد
والتخلف واالستغالل الطبقي وتأسي

النظام الديمقراطي السعبي ب فاقه االستراكية.
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ً
ثالثا :الوضع التنظيمي :
أكد المؤتمر على أهمية تعزيز وحدة التنظيم من خالل تعميق الحياة الديمقراطية
على كل المستويات ،حيث ناقا المؤتمر التقرير التنظيمي ،وأسار إلى جملة العوامل

الموضوعية والذاتية التي أثّرت على بنية الجبهة السعبية ،حيث تم ممارسة النقد

الموضوعي للحالة التنظيمية التي عاستها الجبهة السعبية ما بين المؤتمرين،
مستخلصين الدرو

من التجربة الماضية لتصليل البنية التنظيمية والفكرية

والسياسية ،على طريق الخروب من األزمة الخاصة للجبهة المرافقة لألزمة الوطنية
العامة ،وحدد المهام التنظيمية الراهنة للخروب من هذه األزمة صول النهوه.

كما ناقا المؤتمر وثيقة النظام الداخلي ،وأجرى العديد من التعديالت عليها ،بما

يواكل التطور ويستجيل لتعزيز الديمقراطية في حياتنا الحزبية الداخلية.

وأقر المؤتمر سلسلة من الخطوات الداعية لبذل الجهود والطاقات إلعادة بناء

التنظيم وتطوير وسائل وأساليل عمله ،وتحسين أدائه ،واالرتقاء بمستوى فعالياته
وأنسطته المختلفة ،وتعزيز العالقة مع الجماهير السعبية ،باعتبار أن التنظيم هو

الرافعة األساسية التي بدونها يستحيل فتو ا فاق أمام إمكانيات التقدم بالمسروع
الوطني.

ولقد أولى المؤتمر اهتماماً لمسألة الديمقراطية في الحياة الحزبية التنظيمية ،سواء

في نقاا الوثائق أو ق اررات المؤتمر ،مسدداً على أهمية التعاطي معها كمنهص تفكير
وسلوك وأسلول عمل ،على قاعدة تعميق الوعي وتوسيع هاما ممارساتها داخل

الحزل ،وبناء األداة الطليعية القادرة على حمل الفكرة والبرنامص والسعار ،والسير
بخطوات ملموسة في بناء األداة التنظيمية القوية القادرة على الصمود في وجه

التحديات وا فات واألمراه الضارة ،واستحداث األدوات المالئمة والقادرة على
االستنهاه ،وذلك من خالل استنفار الحزل لكل إمكانياته وقواعده وهيئاته ومؤسساته

في خدمة الجماهير.

272

كما توقف المؤتمر أمام الدور الهام للسبال كقوة محركة للثورات ،مؤكداً على

ضرورة ضخ الوعي الثوري بينهم واجتراح األطر الثورية القادرة على نظم جهودهم،
بما يضاعف من تأثيرهم ويزيد من مستوى الوعي لديهم ،وتوسيع دورهم ومكانتهم في

هيئات الحزل بمختلف مستوياته الكادرية والقيادية ،إلى جانل االهتمام بتطوير أدوات

عمل حزبنا في أوساط السبال الفلسطيني في الوطن والستات.
كما ناقا المؤتمر باهتمام بالغ وبروح عالية من الح

الوطني المخاطر الجارية

ضد حقوق الالجئين وحق العودة مسدداً على أهمية النضال المستمر من أجل حق
عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها عام  1892ورفه

كافة المخططات والمساريع الرامية إلى تصفية هذا الحق التاريخي ،إلى جانل

مواصلة النضال من أجل ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية لسعبنا في مناطق 1892
ومقاومة كافة أسكال ومحاوالت تبديدها ،ومحاربة مخططات الكيان الصهيوني بالنسبة

لتهويد الدولة ،ومجابهة ومقاومة مخططاتها الهادفة إلى تهويد مدن وقرى السعل

الفلسطيني.

كذلك األمر ،وقف المؤتمر مطوالً أمام قضية المرأة الفلسطينية ودورها الهام في

مسيرة النضال الوطني التحرري واالجتماعي ،مؤكداً على أن كل حديث عن التحرر
والديمقراطية والمقاومة والتقدم ال يلتزم في الممارسة بالنضال من اجل المساواة الكاملة

للمرأة العربية مع الرجل وتحريرها من كافة القيود االجتماعية ومن كافة أسكال وأدوات
ومظاهر االستبداد التي تعاني منها المرأة في بالدنا ،هو حديث منافق أو زائف ال

معنى وال قيمة له أو تأثير.

هذا وقد جسد المؤتمر كل ذلك بزيادة وجود المرأة في اللجنة المركزية المنتخبة

من المؤتمر على طريق زيادة مكانتها ودورها في هيئات الجبهة القيادية .

وبالنسبة لألسرى والمعتقلين اعتبر المؤتمر قضية األسرى وتحريرهم من بين أهم

أولويات حزبنا في نضاله المستمر من أجل تحريرهم من سجون االحتالل بكافة
الوسائل.
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كما جدد المؤتمر العهد لكافة األسرى وجميع السهداء بمواصلة النضال والسير
على ذات الدرل والطريق الطويل ،ووجه التحية إلى أرواح السهداء وفي مقدمتهم

القائد المؤس

جورب حبا والقائد أبو علي مصطفى والقائد أبو ماهر اليماني وغسان

كنفاني ووديع حداد وجيفا ار غزة وسادية أبو غزالة ومها نصار وكل سهداء حزبنا

وسعبنا وثورتنا المجيدة.

هذا وقد اختتم المؤتمر أعماله بتوجيه التحية إلى الرفاق الذين أخلوا مواقعهم

القيادية ،ثم قام بانتخال لجنة الرقابة المركزية واللجنة المركزية العامة والتي بدورها

اجتمعت بعد انتهاء أعمال المؤتمر وقامت بانتخال الرفيق أحمد سعدات أميناً عاماً

للجبهة والرفيق أبو أحمد فؤاد نائباً لألمين العام وبقية أعضاء المكتل السياسي بصورة
ديمقراطية ،وقد بلغت نسبة التجديد في اللجنة المركزية  ،%25وفي المكتل السياسي

 ،%55ونسبة تمثيل المرأة في الهيئات المركزية بلغت .%81
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الفصل السابع  :وثائق مؤمتراتنا بوصلة رفاقنا للمرحلة
الراهنة واملستقبل

منررذ أن أطلق ررت بيانه ررا السياس رري األول ف رري  ، 8667/82/88الموج رره للس ررعل
الفلسطيني واألمة العربية ،والرداعي لممارسرة النضرال الروطني التحررري واالسرتمرار فيره
حتى االنتصار بالرغم من كل الصعال  ،تميزت الجبهة السعبية بمصرداقيتها وصرالبة
موقفهررا ووضرروحه فرري كررل المنعطفررات السياسررية ،عبررر الرردور المميررز الررذي لعبترره ومررا

تزال ،في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني سياسياً وعسكريا وجماهيريا ،لي

فقط من

ك ررون الجبه ررة الس ررعبية ق رردمت أكث ررر م ررن ثالث ررة الف س ررهيد من ررذ انطالقته ررا حت ررى ا ن
وعسرات ا الف من المعتقلين والجرحى على مذبو قضية سعبنا الوطنيرة ،برل أيضرا ،

ألن الجبهر ررة كانرررت – وما ازلر ررت -قر ررادرة علر ررى استكسر رراف المسر ررتقبل واعطر رراء التحلير ررل
العلم رري وال رردقيق لألح ررداث والتط ررورات الت رري تس ررهدها س رراحات العم ررل ال رروطني والق ررومي

واألممي بصورة جدلية ومترابطة.

إن الجبهررة الس ررعبية ،ب ررالرغم م ررن ك ررل مررا ارف ررق ه ررذه المس رريرة المليئ ررة باالنج ررازات

وااللتواءات واالنكسارات ،والمطبات السياسية وغير السياسية ،استطاعت الحفاظ على

دورهررا  ،وعلررى أدائهررا  ،انطالقراً مررن إيمانهررا العميررق بمبادئهررا ورؤيتهررا ودورهررا لرري

فرري

مجابهة االستحقاقات الراهنة في كل لحظة بما في ذلك الوضع المأزوم الرراهن فحسرل
بل في اإلسهام الثوري في صنع وبلورة معالم المستقبل الذي تتحقق فيه أهداف وأماني

سعبنا وامتنا العربية في التحرر والديمقراطية والعدالة االجتماعية ب فاقها االستراكية.

وفري الوقررت الرراهن ،فرران الوضرع الفلسررطيني برات يقرره مضراجع الجميررع ،وباتررت

الجبهة السعبية أمام أسئلة مستجدة ،تدعوها إلزاحة وتجراوز مسركالتها الخاصرة  ،وهري
قررادرة للنهرروه ب رردورها الطليعرري ف رري جبهررة اليس ررار والتيررار ال ررديمقراطي النقرريه لق رروى
اليمين في حركتي فتو وحما

.
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ولعل المهمرة الملحرة التري يتوجرل أن يتصردى لهرا عمروم أعضراء الجبهرة فري هرذه
المرحلة  ،هري مهمرة ردم الفجروة برين القضرايا السياسرية والفكريرة والتنظيميرة كمرا أقرتهرا
وثررائق المررؤتمرات الوطنيررة مررن ناحيررة  ،وبررين الواقررع السياسرري والفكررري والتنظيمرري مررن

ناحير ررة ثانير ررة  ،ففر رري ظر ررل م ر روازين القر رروى الدولير ررة والعربير ررة المختلر ررة لصر ررالو التحر ررالف

اإلمبريالي الصهيوني وموقفه النقيه للحد األدنى من ثوابت وأهداف سعبنا الوطنيرة ،
التصـور الصـهيوني يتمسـ بـالءات خمسـة هـي :ال انسـحاب مـن
بات واضرحاً  ،أن
ّ
القــدس ،ال انســحاب مــن وادي األردن ،ال إزالــة للمســتوطنات ،ال عــودة لالجئــين ،وال

للدولــــة الفلســــطينية المســــتقلة ،األمــــر الــــ ي يفــــرض عل ررى الجبه ررة الس ررعبية أعب رراء
ومسئوليات كبرى ارتباطاً بدورها في المرحلة الراهنة عموماً ودورها المسرتقبلي الطليعري

علرى وجرره الخصرروغ ،وهـ ا يتطلــب إســهام الجميــع فــي مناقشــة القضــايا المطروحــة
بكل مسئولية ووعـي – مـن اجـل بلـورة األسـس الفكريـة والسياسـية والتنظيميـة التـي

تكفــل نهــوض الجبهــة  ،بمــا يمكنهــا مــن تحديــد رؤيتهــا ومهامهــا ووحــدتها الداخليــة

للمرحلة القادمة بدقة .

ذلررك إن صررحة الوظررائف السياسررية والتنظيميررة والفكريررة واالجتماعيررة والجماهيريررة

للجبهة تتحردد فري ضروء مردى تأسري

تلرك الوظرائف علرى رؤيرة صرائبة  ،وأن تصراو

ب رردورها انطالق ررا م ررن قر رراءة واعي ررة وموض رروعية لكاف ررة المتغير ررات السياس ررية والمجتمعي ررة
والفكرية  ،سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو الدولي  ،وهنـا بالضـبط يتجسـد

المعنــى الحقيقــي لألعبــاء والمســئولية الملقــاة علــى عــاتق كــل عضــو مــن أعضــائها،

وصـوالً إلــى النتــائج المأمولــة التــي ســتمكنهم مــن تحقيــق عمليــة النهــوض بالجبهــة

صــوب دورهــا الطليعــي المنشــود ،األمــر الــ ي يســتوجب الوقــوف والتأمــل والنقــاش

العقالنــي الهــاد أمــام الكلمــات والمصــطلحات والمفــاهيم المطروحــة فــي وثائقهــا –

تاريخيـــاً وراهنـــاً ، -بمـــا يضـــمن الوصـــول إلـــى بلـــورة الرؤيـــة الموضـــوعية الشـــاملة
للقضايا السياسية والفكرية والتنظيمية ،كضمانة لمسـيرة الجبهـة فـي نضـالها الـراهن
والمستقبلي لتحقيق أهداف شعبنا في التحرر الوطني والديمقراطي .
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إن هرذه الردعوة للنقرراا الموضروعي الجرراد لري

الغررره منهرا الغرروغ فري غياهررل

اللغر ررة والمفر رراهيم كمر ررا قر ررد ير ررذهل الر رربعه بالتفسر ررير  ،بر ررل ألعلر ررى درجر ررة مر ررن الن ازهر ررة
واالسررتقامة األخالقيررة لجميررع الرفرراق فيمررا يقولررون ويفعلررون ،أي المطابقررة الخالقررة بررين

النظريررة والممارسررة ،بكلمررة محررددة أن يلتزم روا بمصررداقية عاليررة فرري تطبرريقهم المبررادئ

واألفكار التي منوا بها ،حترى ال ينحررف النقراا عرن جروهره ليصربو بحثراً ودفاعراً عرن

هذا الموقف أو ذاك ارتباطاً بموقف مسبق.

فررإذا كرران هرردف الرفرراق فرري الجبهررة ،الرردخول إلررى المعرفررة الموضرروعية فرري كافررة

القضايا والمهرام الملقراة علرى عراتقهم ،فراألولى بهرم أن يتفحصروا أوال  ،سرالمة سرالحهم
على هرذا الصرعيد أي األدوات المعرفيرة المسرتخدمة ،ونقصرد برذلك الماركسرية ومنهجهرا

المررادي الجرردلي ،ذلررك إن نجرراحهم فرري تأديررة مهمررة أرادوهررا ألنفسررهم هررو رهررن تحديرردها
بدقة ،واذ يواجهون اليوم مرحلرة جديردة  ،فيجرل أن يبقرى مراثال فري أذهرانهم أنهرا مرن
طبيعة تراكمية وتكاملية قادت وتقرود إلرى حصريلة إجماليرة ال يجروز رؤيتهرا بمعرزل عرن

عناص رررها المكون ررة ،وم ررن ه ررذا المنطل ررق يمك ررن تقي رريم وث ررائق وم ررؤتمرات الجبه ررة عب ررر
مسرريرتها  ،فررالمؤتمر الرروطني –فرري هررذه المرحلررة أو فرري المسررتقبل -لرري

إال ج ر أز مررن

عررام هررو مسرريرة الجبهررة ،ولكررن يمكررن النظررر إليرره كعررام قررائم بذاترره ،يتكررون مررن خرراغ

أول ،هررو الوثررائق ،وخرراغ ثرراني ،وهررو األهررم ارتباط راً بالنقرراا ال رواعي المعمررق لتل ررك
الوثررائق  ،وبنرراء عليرره  ،فررإن جميررع الرفرراق أمرام مهررام متصررلة  ،تتحرردد قيمررة كررل واحرردة
منها فيما يسبقها وما يليها من مهام.

وهنا تأتي أهميرة تحديرد مفهروم المرؤتمر ووظيفتره  ،وانجازهرا علرى قاعردتي :ترراكم

الحلق ررات وتكامله ررا ،إل ررى جان ررل النق رراا الموض رروعي لألفك ررار بعي ررداً ع ررن ي ررة مواق ررف
مسبقة ،بما يمكن الجميع من تجاوز المخاطر التي تهدد أي مؤتمر قادم.

انسررجاما مررع كررل مررا تقرردم ف ررأن منطررق األمررور ،أن ينطلررق جميررع الرفرراق ف رري

نقاس ررهم للوث ررائق المطروح ررة –ف رري الم ررؤتمرات الوطني ررة أو الفرعي ررة -م ررن فكر ررة مركزي ررة
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وجوهرية مفادها أنهم جميعاً سيتعاطون مع هذه الوثائق لكي يبلروروا معراً نصراً واضرحاً

للجبهة السعبية يعك

صورتها الحقيقية والساملة  ،كما هي فري الواقرع والماضري وكمرا

يجل أن تكون عليه في المستقبل  ،ال نصا يمثل رأي هذا الرفيق أو ذاك  ،هذه الجهة

التنظيمية أو تلك ،في فترة أو أخرى.

ولذا  ،فأن البداية الصحيحة لنقاا أي مسألة كانرت ،تكمرن فري االتفراق أوالً علرى

ماهيررة المررنهص السررليم للنقرراا وإلدارة الحروار  ،وهررذا لرري

اختصررا ار للوقررت  ،بررل السرررط

الررذي ال غنررى عنرره لكرري يررذهل البحررث والنقرراا صررول جرروهر القضررايا وال يغرررق فرري
التفاص رريل بم ررا يض ررمن ،تحقي ررق ه رردف الم ررؤتمر ووظيفت رره الت رري تتح رردد ف رري استسر رراف

الخط رروط الرئيس ررية للمس ررتقبل انطالق ررا م ررن الحاض ررر والماض رري  ،عب ررر وث ررائق تعكر ر

ضرررورات الواقررع ورؤيررة المسررتقبل فرري ن واحررد ،خاصررة وأن أي مررؤتمر للجبهررة  ،فرري

هذه المرحلة ،سريعقد في ظل حقبة انتقالية بين مرحلتين تاريخيتين نوعيتين ،مرحلـة
الحركة الوطنيـة بكـل أطيافهـا المحمولـة بالهويـة الوطنيـة مـن ناحيـة ومرحلـة صـعود

التيار الديني _ حمـاس وبـروز وانتشـار هويـة اإلسـالم السياسـي ،مـن ناحيـة ثانيـة،
وبالتالي ال مجال الستقامة القول بـ"الحزب الطليعي" وفي آن القول بــ"الحـزب متـدني

المستوم فكرياً".

وفرري هررذا السررياق  ،البررد مررن التررذكير بررأن األزمررة الوطنيررة العامررة ،الترري وصررلتها

القضية ال يمكن أن تحال بالكامل إلى عجز القيادة التاريخية عن الوفاء بالتزاماتها في

تحقيق األهداف المعلنة ، ،برل أيضرا عجرز "المعارضرة التاريخيرة" و"المعارضرة البديلرة"

فرري أن تصرربو البررديل الررذي طالمررا قررال :أن فرري برنامجرره الرردواء السررافي ،فررأتى الواقررع
ليقول إنه لم يسكل البديل التاريخي المطلول .

وفــي ه ـ ا الجانــب فــان البدايــة معروفــة ،وهــي أن نكــون –فــي الجبهــة -غيــر

ملتبسين ،وأن نكون شيئاً حقيقياً وموحدا فـي الـداخل أي ديمقـراطيين فعـال وواقعيـين

ثوريين سياسياً وأيديولوجياً فعالً في نفس الوقت.
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وبالتررالي فررإن القررول برردور ترراريخي للجبهررة السررعبية لرري

إال فرضررية علررى جميررع

الرفرراق واجررل إثباتهررا عبررر التفاعررل والتطررابق الجرردلي بررين النظريررة كمررا بلورتهررا وثررائق
مؤتمرات الجبهة وبين الممارسة النضالية والسياسية والمجتمعية والجماهيرية.

وا ا جاز لنا تلخيص كل ما تقدم نستعيد مفاصل رئيسية:

 -2ضرورة مغادرة ال هنية التي تتعاطى السياسة بنوف من االنفعال.

 -1الحاجة دائماً لرؤية ونظرية صراف تقود سياسات العمل والممارسة.
 -1وعي واحترام قانون التراكم والتكامل والمراجعة والفحص الدوري.
 -1مغادرة هنية القطع.

 -9االلتزام بمبدأ النزاهة الفكرية واألخالقية وضمانته الوعي والديمقراطية.
 -7تج ير المسائل والعودة بها إلى ج رها الفكري والتاريخي.
 -ويمكن المضي باالستنتاجات األساسية نحو:

 -6القيمة المطلقة للعقل والنظام المعرفي والمنظومـة الفكريـة (هويتنـا اليسـارية
الماركسية تحديداً).

 -9الخصوصـــية الفلســـطينية وتوزيعهـــا ســـلباً وايجابـــاً بـــين خصوصـــية القضـــية
وخصوصية الشعب والمجتمع ارتباطاً بالبعد القومي العربـي وحركـة التحـرر

العربية.

إن ما تقدم  ،يتطلل من الجبهة ترسيخ األس

العلمية الصحيحة لبناء حركة ثورية

ص ررحيحة تط رررد ك ررل مظ رراهر األزم ررة الفكري ررة والتنظيمي ررة والسياس ررة  ،بم ررا يمكنه ررا م ررن
مواجهررة هررذه التحروالت السرريعة المعقرردة علررى المسررتوى المحلرري و القررومي والعررالمي ،و

إال فررإن مسرريرتها التحرريررة الوطنيررة الديمقراطيررة ستضررل الطريررق ،إذا لررم نلتررزم بصررورة
واعيررة وخالقررة بعيرردة عررن الجمررود ،باألس ر

تحديداً أربعة أسس :

التــي يقــوم عليهــا الحــزب الثــوري وهــي

 )8األساس التنظيمي .

 )1األساس األيديولوجي.
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 )3األساس السياسي .

 )1األساس الكفاحي بكـل مضـامينه التـي يتوجـب أن تجسـد بـوعي عميـق وارادة

صلبة جوهر األسس الثالثة السابقة.

فررإذا تعرضررت هررذه المبررادئ ألي سرركل مررن أسرركال التعطيررل أو الرخرراوة ،فررال معنررى
لررذلك سرروى تع رريه الحررزل بهررذه الدرجررة أو تلررك لحالررة مررن الركررود أو الت ارجررع والسررلل

ومن ثم الخضوع للنزعات االنتهازية والسللية المدمرة ألفكار الحزل ومبادئه وفاعليته .
فا ا كفّت أيديولوجيا الحزب عن االستجابة لما يرغب ويفكر به الرأي العام ويعبر

عن مصالح الجماهير الشعبية وطموحاتها فان الحزب يفقد تأثيره تدريجياً فال حركة
ثورية بدون نظرية ثورية.

فالحزل السياسي الثوري ،لي

أساساً " تمدخل" الوعي لها.

المنظم والقائد والطليعة للجماهير فقط ،بل إنه

وفي ضوء ما تقدم فإن عقد المؤتمر الوطني ،أو المؤتمرات الفرعيرة  ،لري

مجررد

"فسررة خلررق" وانمررا "جررزء مررن سياسررة حررل " ،يبقــى الس ـؤال المفتــاحي حاض ـ ارً فــي كــل

لحظة :ما ال ي نريده كحزب من المؤتمرم

ما نريده من المؤتمر ،محطة إلعادة النظر في فهم إدارة الصراف ضـد المشـروف

الصهيوني من جانب ،وأبعاد ومضامين وأشـكال أدائنـا تجـاه لـ الصـراف مـن جانـب

آخــر ،وبمــا ُيـ َـؤ ّمن القــدرة علــى اســتثمار مــا تملكــه الجبهــة مــن مخــزون أو أرصــده
نضالية راسخة فـي هنيـة قسـم هـام مـن أبنـاء شـعبنا ،يضـاف عليهـا مـا تملكـه مـن

رؤم ومواقف سياسـية ومنطلقـات فكريـة هـي األكثـر تعبيـ ارً –مـن حيـث المصـداقية-
عن طموحات األغلبية الساحقة من شعبنا ،لكن نجـاح هـ ا االسـتثمار مرهـون بازالـة
كل العقبات التي تحول دون بناء الحزب الثوري كاولوية تعلو على كل ما عداها من

تحالفات او تجمعـات ديمقراطيـة أو يسـارية ،إ أن الشـرط األول لنجـاح أي مـن هـ ه

التحالفــات أو األطــر مرهــون بعمليــة اســتكمال عناصــر البنــاء الحزبــي الــداخلي فــي

هيئات ومراتب الجبهة -بصورة ديمقراطية -تنظيمياً وفكرياً وسياسياً .
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وارتباطراً بهررذا ،تررأمين البنرري الحزبيررة المالئمررة بمسررتوياتها المختلفررة كحوامررل كفررؤة،

لترتقي سكالً ومضموناً وأداء إلى مسرتوى سرروط وأهرداف المسرروع الروطني وبتاريخيتره
وحاض ر رره و فاقررره المسرررتقبلية ،فر ررالمؤتمر فررري ك ررل األح ر روال لر رري

م ررن وظيفتر رره مالحقر ررة

السياس ر ررات الجاري ر ررة ،وانم ر ررا تحدي ر ررد النر ر رواظم العام ر ررة لحرك ر ررة الواق ر ررع السياس ر رري ارتباطر ر راً
بمستوياتها المتنوعة.

إن االسر ررتنتاب بر ررأن فرضر ررية الفوضر ررى الفكرير ررة ،وغمر رروه المفر رراهيم واضر ررطرابها،

كظاهرة سائدة اليوم على الصعيد الوطني –والقومي -العام ،هو صحيو ،فقد عجرز أو

تراجع اليسار ولم تتقدم الليبرالية ،وأجهضت الثورة ولم يبنى نظام ،بل تزايدت الفجوة –

خاصة في الساحة الفلسرطينية -حيرث نسرهد (رغرم الخرروب السركلي مرن االنقسرام عبرر

إعرالن السراطي-غرزة /نيسرران  )2184انقسراماً نوعيراً مرن خررالل اسرتمرار الصرراع علررى

المصررالو الفئويررة بررين فررتو وحمررا

رغررم اقتررال األخيررة (بسرربل أزماتهررا) مررن البرنررامص

السياسي الهابط لحركة فتو ،وبالتالي استمرار التفكك والتراجع في بنية الحركة الوطنية

الفلسطينية عبر هوية وطنية أفرغتها القيرادة المتنفرذة فري م.ت.ف وفرتو مرن مضرامينها
من جهة وهويرة اإلسرالم السياسري التري نمرت بقروة فري ظرل انحسرار وت ارجرع دور القروى

الوطنية واليسارية خصوصاً من جهة ثانية والذي ما كران ليوجرد لروال تخلرف تسربل فري
تفاوت وفجوة تعني إعادة إنتاجهما إننا أعدنا إنتاب تخلفنا.

من هنا كانت أهمية المراجعة واستعادة المبادرة فكرياً وتنظيمياً  ،لتفسير ما حردث

وتقررديم أطروحررة صررائبة ألسررئلة مطروحررة وف رراو ذهنرري يخطرري مررن يظررن أن العرردو ال
يحراول سرده بأطروحرة فكريرة فاسردة ،والحرال هرذه فرإن المراجعرة الجرادة ومرن ثرم تكرري

وتعميق وعي الرفاق بأطروحتنا الفكرية الماركسرية ،ليسرت ترفراً كمرا يتروهم الربعه ،برل
ضرورة ال غنى عنها في معركة فكرية مستعلة ،هي جزء ال يتجر أز مرن الحررل السراملة

التي سنها ويسنها العدو الصهيوني اإلمبريالي وتابعه النظرام الرسرمي العربري ،لتكرري

فكرة الهزيمة نظرياً ونفسياً بعد صناعتها عملياً.
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وفرري هررذا السررياق ،البررد –أثنرراء المراجعررة
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النقديررة الجماعيررة -مررن البرردء بعمليررة

تس ررخيغ وتحلي ررل مظ رراهر ومكونر ررات وتفريع ررات األزم ررة الراهنر ررة وصر روالً إل ررى العر ررالب
الفعررال ،الررذي يضررمن ويحقررق إ ازحررة عواملهررا وتصررفية ثارهررا  ،بمررا يمكررن الجبهررة مررن

االنتسررار والتوسررع فرري أوسرراط الجمرراهير السررعبية فرري الرروطن والسررتات عبررر التأسرري

وااللتحر رراق فر رري النقابر ررات والمنظمر ررات الجماهيرير ررة والجامعر ررات والمؤسسر ررات والمصر ررانع

والم رزارع  ،فرري إطررار جهررد مخطررط ومتصررل مررن اللجرران أو الرردوائر التنظيميررة والفكريررة
وغيرهررا مررن الرردوائر  ،يهرردف إلررى مزيررد مررن القرروة والتماسررك والوحرردة الداخلي رة لحزبنررا ،
واسررتكمال أس ر

النهرروه والبنرراء التنظيم رري والفكررري والسياسرري وص روالً إلررى التط ررابق

والتفاعر ررل الجر رردلي بر ررين مبر ررادئ ووثر ررائق حزبنر ررا مر ررن ناحير ررة وممارسر رراته الفعلير ررة علر ررى
الصعيديين التحرري والديمقراطي من ناحية ثانية ،بما يمكننا كخطوة نوعية الحقرة مرن

تأسرري

واسررتنهاه التحررالف اليسرراري الماركسرري ،الكفيررل – مررع عوامررل أخرررى -بفررك

االستقطال القائم بين السلطة من جهة  ،وقوى اإلسالم السياسي من جهة أخرى ،ومن
ثم إتاحة مساحة أوسع لحزبنا في أوساط الجماهير تعزز دورنا المستقبلي عبر التفاعل
وااللتحام الجدلي بين العاملين الذاتي  ،الحزل  ،والموضروعي المتمثرل برالواقع المرأزوم

من حولنا.

ذلررك إن اسررتمرار كررل هررذه التعقيرردات والهبرروط السياسرري ومظرراهر المعانرراة والبطالررة

والفقرر فرري المرحلررة الراهنررة تؤكرد علررى أن فرراق المسررتقبل مفتوحرة أمررام الجبهررة ،كحررزل

ماركسي ملترزم بالقضرايا الوطنيرة التحرريرة والمجتمعيرة للطبقرات السرعبية برؤيرة قوميرة،

كمررا تؤكررد أيضراً علررى الحاجررة الموضرروعية للوجررود الطليعرري الفعررال للجبهررة فرري السرراحة

السياسية ،ولكن رغم انفتاح هذه ا فاق ،ورغرم نضروب الظرروف الموضروعية مرن حولنرا
(التي باتت تستنجد بنرا كقروة يسرارية) إال أننرا لرم نتفاعرل كمرا ينبغري مرع هرذه ا فراق أو

الظروف ،وظرل العامرل الرذاتي (الحرزل) قاصر اًر أو مترردداً أو رخرواً ،رغرم كرل نصروغ
 458مفهوم المراجعة والفحص الدوري بوصفه ج ازً أصيالً من نظام العمل
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وثائق حزبنا التري توضرو دون أدنرى لرب  ،مردى التزامنرا المبردئي فري االنردماب والردفاع
عن مصالو الطبقات السعبية وكل الفقراء والمهمسين  ،بما يحقق أعلى درجات الوعي

الث رروري  ،كطري ررق وحي ررد لك رري يت ررولى أبن رراء وكر روادر الك ررادحين والفقر رراء مس رريرة الح ررزل
وقيادته.
وهنررا بالضرربط تتجلررى األهميررة القصرروى المترتبررة علررى طرررح س رؤال األزمررة الراهنررة

وكيفية تفكيكها ومجابهتها والخروب منها صول النهوه ؟ إذا أردنا اإلجابة على هذا

السرؤال ،يجب أوالً أن نؤكد على أن اليسار ال ي نعنيه هنا هو اليسار الماركسي فـي
بعده القومي (ضمن الخصوصية القطرية في كل بلد) ال ي يستهدف – على الصعيد

اإلســتراتيجي ،اإلســهام فــي الثــورة القوميــة التحرريــة الديمقراطيــة  ،واقامــة مجتمــع

اشتراكي عربي ،األساس فيه تحرير الوطن والمواطن .تحريـر الـوطن مـن االغتصـاب

وكـــل أشـــكال االحـــتالل أو الســـيطرة األجنبيـــة ،ومـــن التخلـــف والتبعيـــة واالســـتغالل

الخــارجي ،وتحريــر الم ـواطن مــن كــل أشــكال االضــطهاد الــوطني واالســتغالل الطبقــي
ومن االستبداد ومن كل ما يحول دون االرتقاء بنوعية حياته وتحقيق اته.

إن الحاج ر ررة الموض ر رروعية الس ر ررتنهاه اليس ر ررار ورغ ص ر ررفوفه وتقوي ر ررة بنيان ر رره ف ر رري

فلسر ررطين وكر ررل أقطر ررار الر رروطن العربر رري ،تبر رررز كضر رررورة ملحر ررة فر رري الظر ررروف الراهنر ررة
المحكومررة بكررل عوامررل الهبرروط السياسرري والت ارجررع االجتمرراعي مررع كررل مظرراهر القلررق
واإلحباط ،التي باتت تسكل مساحة واسعة فري الذهنيرة السرعبية فري بالدنرا كمرا فري كرل

البلرردان العربيررة ،وبالتررالي فررإن هررذه الحاجررة الملحررة لنهضررة اليسررار عموم راً  ،والجبهررة

السعبية على وجه الخصروغ ترزداد إلحاحراً فري الظرروف الراهنرة للمجتمرع الفلسرطيني.
إذ تتصدر الساحة السياسية مجموعتان تختلفان سكالً رغم جوهرهما الواحرد  :مجموعرة
ال أرس ررماليين المنض رروين تح ررت لر رواء الس ررلطة أو أنظم ررة الحك ررم ،ومجموع ررة ال أرس ررماليين

المنض رروين أو المتنف ررذين ف رري قي ررادة حرك ررة اإلخر روان المس ررلمين (رغ ررم القاع رردة الس ررعبية
الفقي ررة والبرجوازيررة الصررغيرة لهررذه الحركررة) .أي أن السرراحة السياسررية العربيررة مسرريطر
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عليها عملياً من جانل قوة واحدة (عبرر برنرامجين :اليمرين "العلمراني" ،واليمرين الرديني)
وهررى ال أرسررمالية الطفيليررة والكومبرادوريررة بالتحررالف مررع البيروقراطيررة الحاكمررة وكالهمررا

محكوم رران –به ررذه الدرج ررة أو تل ررك -لقاع رردة التبعي ررة والتخل ررف ،كم ررا أن ك ررل منهم ررا ال
يتناقه في الجوهر مع اإلمبريالية والنظام الرأسمالي.

إن ه ررذه الق رروى ال أرس ررمالية بجناحيه ررا " ال رروطني " و" اإلخر روانى " – ف رري ك ررل بل رردان

الرروطن العربرري  -وكررذلك القرروى ال أرسررمالية خررارب هررذين التيررارين ،ال تملررك فرري الواقررع
مسروعاً وطنياً أو قومياً .نقيضراً للنظرام االمبريرالي ال أرسرمالي ،كمرا أنهرا ال تملرك أيضراً
مسروعاً تنموياً وطنياً  ،فالتنمية عندها هي ما تأتي به قوى السوق المفتوح والمبادرات

العسروائية للقطرراع الخرراغ المحلرري الكررومبرادوري الررذي ال يسررتهدف سرروى تحقيررق الرربو
حت ررى ل ررو ك رران عل ررى حس ررال دم رراء الطبق ررات الس ررعبية ،إل ررى جان ررل نس رراط المس ررتثمرين

األجانر ر ررل الر ر ررذي ال يتفر ر ررق ومتطلبر ر ررات االقتصر ر رراد الر ر رروطني والقر ر ررومي بقر ر رردر مر ر ررا يتفر ر ررق
واسررتراتيجيات السررركات المتعررددة الجنسررية الكبرررى فرري تحقيررق أكبررر ربررو علررى الصررعيد

العالمي في إطار تطبيق مقولة االستيالء على فائه القيمة لسرعوبنا مرن ناحيرة وابقراء
سررعوبنا أسرريرة ليررات التخلررف والتبعيررة واالسررتغالل مررن ناحيررة ثانيررة ،فرري مقابررل حرررغ

القرروى اإلمبرياليررة علررى تقررديم كررل مقومررات القرروه لدولررة العرردو اإلسررائيلي تكريسراً لرردورها
ووظيفتها في خدمة األهداف اإلمبريالية والنظام الرأسمالي العالمي.

وهنا بالضبط يتجلى دور الجبهة الشعبية في العمل االستراتيجي الجاد من أجـل

اإلسهام الفعال في وقف انحراف قيادة حركـة التحـرر الـوطني واعـادة توجيـه مسـارها
التحــرري الــديمقراطي فــي إطــار إســتراتيجية التحــرر القــومي العربــي األشــمل  ،وذلررك

مرهررون بسرررط ضررمان وضرروح رؤيتنررا وبرنامجنررا المرحلرري الم ررتبط بتلررك اإلسررتراتيجية،
فبررالرغم مررن كررل متغي ررات المرحلررة السررابقة  ،وعلررى قاعرردة المكانررة التاريخيررة للجبهررة ،
بوصررفها رمررز لالسررتم اررية التاريخيررة لمسرريرة سررعبنا فرري نضرراله مررن أجررل تحقيررق أهدافرره

الوطنية والديمقراطية  ،فإن الجبهرة السرعبية هري األكثرر مسرؤولية إزاء المسرتقبل بمعنرى
إنه ررا األكث ررر ت ررأهيال إلخر رراب التجرب ررة الفلس ررطينية م ررن مأزقه ررا الت رراريخي ،إن ثم ررة دور
214

تاريخي واجل الجبهة أن تؤديه تجاه القضية الوطنية والقومية العامة أوال وتجراه نفسرها

ثاني راً ،انطالق ـاً مــن رؤيــة إســتراتيجية واضــحة تقــوم علــى إنهــاء الوجــود اإلمبريــالي
والصهيوني في بالدنا ولتكون فلسطين جزء من المجتمع العربي االشتراكي ،ما يعني
مقاومة كل أشكال ومظاهر االستسالم لميزان القوم الراهن ،كما للوجـود الصـهيوني،

وبالتــالي النضــال مــع كافــة القــوم اليســارية والتقدميــة العربيــة مــن أجــل تغييــر ه ـ ا

الواق ـع العربــي المهــزوم ،ليصــبح الص ـراف ضــد الوجــود الصــهيوني ص ـراعاً عربي ـاً –
إســـرائيلياً يســـتهدف تحقيـــق التحـــرر الـــوطني والقـــومي وينهـــي كـــل أشـــكال التبعيـــة
والخضوف والتخلف على طريق التطور والحداثة والعدالة االجتماعية والوحدة.

إن المرحل ررة الراهن ررة بك ررل مح رردداتها ومتغيراته ررا العربي ررة واإلقليمي ررة والدولي ررة تس ررير

بوضرروح إلررى أن فرراق النضررال القطررري الفلسررطيني برردون ارتباطرره ببعررده القررومي ،سرربه

مسرردودة ،بعررد أن بررات واضررحاً أن الخيررار الررذي قررام علررى أسررا

أنرره يمكررن أن يحصررل

الفلسرطينيون علرى دولررة مسرتقلة عبررر طريرق التسروية الررذي سرارت عليرره القيرادة المتنفررذة

وأوصلها التفاقيات أوسلو كان وهماً ،قاد إلى النهاية التري نعيسرها ،أي ت ارجرع المقاومرة
وتوس ررع الس رريطرة الص ررهيونية عل ررى األره ،وأيضر راً انفص ررال قط رراع غر رزة ع ررن الض ررفة
الغربية ،وتفكك النظرام السياسري الفلسرطيني ومعره تفككرت أوصرال المجتمرع الفلسرطيني

الررذي يبرردو أنرره ينقسررم إلررى مجتمعررين ،أحرردهما فرري الضررفة وا خررر فرري غ رزة ،فرري ظررل
أوضاع تسير إلى أن البنية والنهص – المتحكمان -بدرجة واسرعة فري صريرورة الحركرة

التحرريررة الفلسررطينية ،يعانيرران مررن أزمررات مستعصررية مرتبطررة إمررا برراليمين السياسرري /

فتو أو اليمين الديني  /حما

أو بكليهما معاً ،وهنا بالضبط تتجلرى مهمرة الجبهرة فري

إدراك طبيعررة المرحلررة والقرروى المررؤثرة فيهررا ،ومررن ثررم – وهررذا هررو األهررم– العمررل علررى
استنهاه وبناء أوضراعها الذاتيرة بحيرث يصربو التطرابق والتفاعرل برين هويتهرا الفكريرة

وسياساتها -الوطنية والقومية واألممية -ودورها النضالي ،التحرري والديمقراطي قائمراً

ومنسررجماً بمررا يضررمن تمايزهررا فرري الفكررر والسياسررة والممارسررة المجتمعيررة  ،بعيررداً عررن
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كاف ررة المواق ررف التوفيقي ررة أو االنفعالي ررة م ررن ناحي ررة  ،ونقيضر راً سياس ررياً وديمقراطير راً لق رروى
اليمين في كل من السلطة الفلسطينية والتيارات الدينية من ناحية ثانية.

إن الوض ررع الفلس ررطيني ا ن يف ررره علين ررا المراجع ررة الجدي ررة الهادئ ررة والمعمق ررة

لكاف ررة األفك ررار الت رري طترح ررت خ ررالل العق ررود ال ررثالث الماض ررية  ،بع ررد أن ب ررات الح ررل

المطررروح مررذاك  ،أسرري اًر للسررروط األمريكيررة اإلس ررائيلية  ،فرري ظررل مررا وصررلت إليرره
أوضر ر رراعنا الداخلير ر ررة  ،وفر ر رري ظر ر ررل االعت ر ر رراف العربر ر رري الرسر ر ررمي المت ازير ر ررد بر ر ررالوجود

اإلسرائيلي.
فبالرغم من أن الجبهة  ،قد أسارت م ار اًر في سياق رؤيتهرا للحرل المرحلري ،إلرى أن

حق العودة هو الجسر الذي يربط حقنا الوطني في االستقالل وتقرير المصرير وحقوقنرا

التاريخيررة فرري فلسررطين ،ومرردخل لبنرراء دولررة ديمقراطيررة واحرردة كحررل ديمق ارطرري سررامل
للصراع في فلسطين وحول فلسطين ،كما التزمت في طروحاتهرا السياسرية التكتيكيرة أو
المرحلية بثوابرت اإلجمراع الروطني ،كمرا وردت فري إعرالن القراهرة سرنة  ،8115ووثيقرة

الوفرراق الرروطني  ،8112ودعررت دوم راً إلررى إعررادة بنرراء م.ت.ف ،وسر ّرددت علررى الوحرردة
الوطنية "من أجل توفير الحماية العربية والدولية ونقل ملف القضية إلرى األمرم المتحردة
من خالل عقد مؤتمر دولري برعايرة األمرم المتحردة وعلرى أسرا

ق ارراتهرا التري تسرتجيل

لحقرروق سررعبنا الوطنيررة فرري العررودة وتقريررر المصررير واقامررة دولتنررا الفلسررطينية المسررتقلة
وعاصمتها القد ".

إال أن مررا وصررلت إليرره قضرريتنا فرري المرحلررة الراهنررة مررن ت ارجررع خطيررر ،لرري

بسرربل الوضررع العربرري الرسررمي التررابع والخاضررع للسياسررات األمريكيررة  ،ولرري

احت رردام الصر رراع ال ررداخلي ب ررين ف ررتو وحم ررا
فحسل ،بل أيضاً  ،وهذا هو األسا

فقررط
بسرربل

و ث رراره الض ررارة عل ررى قض رريتنا ومس ررتقبلها

بسبل الموقف الدولي عموماً والموقف األمريكي

خصوصاً  ،الرداعم برال حردود للدولرة الصرهيونية باعتبارهرا الحليرف االسرتراتيجي لره فري

المنطقة العربية واإلقليم السرق أوسطي.
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ونتيجة لكل هذه المعطيات يمكن القول بأن سعبنا الفلسطيني لم

ب ر "المحسرو "

فرري هررذه المرحلررة البالغررة الخطررورة  ،أن ال حررل وسررط مررع الدولررة الصررهيونية ،فهرري لررن

توافررق علررى قيررام دول ررة فلسررطينية كاملررة الس رريادة علررى األره المحتلررة ع ررام ، 1821

خاص ررة وأن قي ررادة م.ت.ف اس ررتمرأت – انطالقر راً م ررن مص ررالحها الطبقي ررة – الس ررير ف رري

المفاوضات العبثية مع العردو طروال  12عامراً مضرت ،انتقلنرا عبرهرا مرن قراع إلرى قراع

أسررد عمق راً وانسررداداً  ،وهنررا بررات سررعبنا –فرري ظررل حالررة تراكميررة مررن القلررق واإلحبرراط-
بسبل استمرار الصراع بين حركتي فتو وحما
حما

(على الرغم من اقترال وتقاطع حركة

مرع برنرامص السرلطة ورئيسرها أبرو مرازن) ،كمرا أن الالجئرين مرن أبنراء سرعبنا فري

ال رروطن والس ررتات  ،ب رراتوا يس ررعرون ب ررأن تق ررارل أو تق رراطع حرك ررة حم ررا

السياسي الهابط لرئي

م ررع البرن ررامص

السلطة وحكومته المسماة بحكومة الوفاق الوطني قد تركهم بعد

أن اسررتغل دورهررم النضررالي وسررهداءهم ،وبررالطبع فررإن األمررر بالنسرربة ألبنرراء سررعبنا فرري

األراضي الفلسطينية عام  92بات أكثر سوءاً.

مررن هنررا ،وفرري سررياق الرردعوة للحروار الرروطني و ل ر "الوحرردة" الوطنيررة ،والمصررالحة،

وه رري دع رروة نعتق ررد أن الجبه ررة الس ررعبية م ررن أص رردق الحريصر رين عليه ررا م ررن أج ررل وح رردة
الصف الفلسطيني على ثوابت الحد األدنى ،لكننرا البرد مرن أن نطررح هرذا السرؤال :هرل

الجبهر ررة معنير ررة ألن تصر رربو طرف ر راً فر رري ح ر روار يسر ررتهدف التوصر ررل إلر ررى وثيقر ررة تتضر ررمن
استجابتها للسروط األمريكيرة اإلسررائيلية وخارطرة الطريرقم أم أنهرا معنيرة بالنضرال مرن

أجل التمسك بالثوابت الوطنية والوحدة الداخليرة التري تضرمن حرق االخرتالف والتعردد –
كأولوية راهنة وعاجلة -خاصة وأنها تمتلك رؤية وبرنامجاً سياسياً يختلف جوهرياً عمرا
تطرحه كل من حركتي فتو وحما م

لقد قامت صيغة م.ت.ف على أسا

تحالف قوى مختلفة بهدف تحرير فلسرطين.

واذا كانر ررت قير ررادة حركر ررة فر ررتو تعتبر ررر أنهر ررا القائر رردة ألنهر ررا "فجر رررت المقاومر ررة"" ،أطلقر ررت

الرصاصررة األولررى" ،فقررد انبنررى القبررول بقيادتهررا وبهيمنتهررا علررى فك ررة أننررا نمر ّرر بمرحلررة
تحرررر وطنرري تتعررايا مؤقتراً مررع قيررادة "البرجوازيررة" .وبالتررالي فقررد قبلررت الجبهررة التعامررل
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مع هذه القيادة ،رغم أنها لم تسرتطع وقرف لياتهرا للسريطرة علرى القررار السياسري .لكرن
ظرل هردف التحريرر هررو الموحرد والمبررر لهرذه العالقررة التري تكونرت فري إطررار م.ت.ف.
رغررم أن القيررادة المهيمنررة انتقلررت مررن السررعي لتحريررر فلسررطين إلررى الحررل المرحلرري وفررق

أوسررلو ثررم إلررى القبررول باتفاقررات و ي ريفررر وسرررم السرريخ وتفاهمررات "ميتسرريل" و"تينيررت"

وص روالً إلررى " خارطررة الطريررق " و "رؤيررة برروا " و"برراراك أوبامررا" دون أي أفررق للتقرردم
صررول الحررل العررادل ،بررل المزيررد مررن التكيررف مررع بنرراء المسررتوطنات والجرردار ومصررادرة

األ ارضرري والتوسررع الصررهيوني فرري الضررفة الغربيررة  ،وكررل هررذه الخط روات أو التراجعررات

الخطيرة تمت بالتوافق والتكيف بين قيادة م.ت.ف والبلدان العربية الرجعية والتابعة .

ف رري ض رروء ذل ررك نس ررأل مج رردداً  ،ه ررل ظ ررل مفه رروم مرحل ررة التح رررر ف رري ظ ررل القي ررادة

الحاليررة لر ر م.ت.ف واألط رراف النافررذة فيهررا صررحيحاً م وهررل ظلررت التقاطعررات مررع هررذه
الفئررة هرري ذاتهررام إن الوضررع ال رراهن يفررره إعررادة نظررر جذريررة فيرره مررن جهررة ،وفرري

الق رروى الت رري قادت رره م ررن جه ررة أخ رررى .فه ررل ظل ررت قي ررادة الس ررلطة معني ررة ب ررالتحريرم لق ررد
أص رربحت س ررلطة وتم ررار عل ررى ه ررذا األس ررا  ،ومص ررالحها الخاص ررة ه رري الت رري بات ررت

تحركهررا ولرري

القضررية الوطنيررة .واعترفررت بالدولررة الصررهيونية متنازلررة عررن  %21مررن

فلسطين وأكثر ..وهري خاضرعة للواليرات المتحردة والردول المانحرة ومربوطرة ماليراً بهرا ،
وهي أيضاً – كما أوضحت الجبهة في العديد من أدبياتهرا -علرى اسرتعداد للتنرازل عرن
مبدأ العودة كجوهر قضرية الالجئرين  ،وهري مسرتمرة فري سياسرة التفراوه التري أعطرت

الدولررة الصررهيونية كررل الوقررت مررن أجررل إكمررال السرريطرة علررى األره واكمررال الجرردار
والررتحكم بالضررفة الغربيررة ،وسررمحت –برروعي مررع سرربق اإلص ررار -بتسرركيل أجه رزة أمنيررة
هي في خدمة الواليات المتحدة والدولة الصهيونية.

أما بالنسبة لحركة حما  ،ويمكن أن نتحدث طويالً عن حما  ،لكن يمكن القول

بأنهر ررا تحمر ررل مسر ررروعاً خر ررر ،ير رررى األمر ررور مر ررن زاوير ررة أصر ررولية دينير ررة تفر ررره عليهر ررا

موضروعياً  ،أن تخضرع لمنطرق أيرديولوجي تيغلّرل العقيرردة علرى مرا عرداه ،بحيرث تسررعى
إلررى إحررالل هويررة اإلسررالم السياسرري محررل الهررويتين الوطنيررة والقوميررة  ،وكررل ذلررك فرري
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سررياق ترابطهررا العضرروي المباسررر وغيررر المباسررر مررع س ررائو وفئررات كمبرادوريررة وماليررة
وعقاري ررة وطفيلي ررة  ،فه رري إذن  ،ف رري الج رروهر ال تختلر رف ع ررن الطبيع ررة الطبقي ررة لقي ررادة

م.ت.ف ،وان اختلرررف السر رركل السياسر رري الظر رراهري بينهمرررا  ،بهر رردف اسرررتمرار الص ر رراع
والتفرراوه علن راً وبسرركل مباسررر ،كمررا هررو الحررال مررع قيررادة فررتو و م.ت.ف ،أو س ر اًر أو
بسكل غير مباسر  ،كما هو حال حركة حما  ،التي يبدو أن الفرصة باتت مهيرأة لها

إذا مررا أقرردمت علررى تلررك التنررازالت -تحررت غطرراء اإلسررالم السياسرري المعترردل ،وعلررىقاعرردة فقهيررة تقررول إن الضرررورات تبرريو المحظررورات بمررا يحقررق هرردف الواليررات المتحرردة

واسرائيل في إسدال الستار على م.ت.ف لحسال ما يسمى بر "مسهد اإلسالم السياسري
المعتدل" إذا ما بقيرت أوضراع القروى الديمقراطيرة واليسرارية والقوميرة علرى مرا هري عليره

مررن جهررة واذا مررا ترروفرت مقوماترره وعناصرره الخارجيررة وفررق مقتضرريات ومصررالو النظررام

اإلمبريالي من جهة ثانية.

نســتنتج مــن كــل لـ  ،أن التجربــة السياســية الفلســطينية والمفاوضــات العبثيــة

من مدريـد وواشـنطن وأوسـلو وصـوالً إلـى "اتفـاق الشـاطئ نيسـان ،"2072أوضـحت
فشل تل السياسة ،بسبب استنادها إلـى وعـود أو أوهـام الواليـات المتحـدة األمريكيـة

إلـى جانـب أوهـام عمليـة التفــاوض العبثـي مـع دولـة العــدو اإلسـرائيلي فـي ظـل نظــام
عربي ودولـي شـبه مـرتهن لسياسـة العولمـة والتحـالف اإلمبريـالي الصـهيوني ،حيـث

بات واضحاً أن الحل المرحلي -في ضوء ه ا االرتهان -أو ما يسمى بالدولة القابلة

للحيــاة ،لــن يحقــق ســوم "دولــة" فاقــدة لمقومــات الســيادة الفعليــة  ،ارتباط ـاً بقبولهــا
اإلكراهي بمـا تقـرره الدولـة الصـهيونية مدعومـة مـن قبـل اإلمبرياليـة األمريكيـة  ،مـا

يعني بوضوح تخلي ه ه "الدولة" عن حق العودة وتقرير المصير واالستقالل الكامل.

وبالتررالي فررإن موقررف الجبهررة السررعبية الواضررو الررذي عبرررت عنرره فرري المررادة االولررى

مررن النظررام الررداخلي الررذي ينطلررق مررن الحقرروق التاريخيررة فرري فلسررطين الترري تفتررره

استعادة فلسطين بإنهاء الدولة الصهيونية .هرذه هري المسرألة الجوهريرة رغرم ضرخامتها،
أو رغم التسكيك الذي يطالها ألن ميزان القوى ا ن ال يساعد على تحقيقها .فنحن مرن
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يجل أن يعمل على تعديل ميزان القوى لكي تصبو ممكنة .وميزان القوى لي

مرتبطراً

كلي ر راً بالوضر ررع الر رردولي ،بر ررل م ر ررتبط بقر رروى السر ررعل ومر ررا تفرضر رره مر ررن تح ر روالت ثورير ررة

ديمقراطي ر ررة .إل ر ررى جان ر ررل التر ر ررابط م ر ررع نض ر رراالت الس ر ررعول وق ر رروى اليس ر ررار عل ر ررى وج ر رره
الخصوغ.
إن ما ترتبه اإلمبريالية والصهيونية للمنطقة عموماً ولقضيتنا الوطنية على وجه

الخصوص ليس قد ارً ال يرد ،حتى في ظل النجاحات واالنجازات النوعية والكبيرة التي
حققهــا الحلــف المعــادي ،فه ـ ا الواقــع لــن يكــون أبــدياً ونهائي ـاً ،وبه ـ ا المعنــى فــان

الحركة الثورية الوطنية والقومية وباالستناد إلى طبيعة المشاريع المعادية وتناقضها
الج ري مع حقوق ومصالح شعبنا وامتنا ،قادرة علـى الفعـل والمجابهـة وبمـا يؤسـس

لمرحلة نهوض جديدة أكثر نضجاً وأكثر استجابة لحركة الواقـع الموضـوعية وال اتيـة

وطنياً وقومياً.

إن المرحل ررة تتطل ررل عقر رول وسر رواعد الجمي ررع ،كم ررا تتطل ررل اإلرادة والتص ررميم عل ررى

استمرار الكفاح ومواصلة العمرل لنقرل مسرروعنا الروطني التراريخي إلرى مسرتوى التحقيرق

المادي الملمو .

هذه هري النقطرة التري يجرل أن ننطلرق منهرا ،وهرو األمرر الرذي يفرره الرربط بكليرة

الوضررع العربرري ،أي بالنضررال العربرري ككررل ،سرررط أن يكررون النضررال الفلسررطيني فرري

طليعته  ،انطالقاً من أن الصراع هو صراع الطبقرات السرعبية فري الروطن العربري ضرد
السر رريطرة اإلمبريالير ررة بمر ررا فيهر ررا الدولر ررة الصر ررهيونية كونهر ررا أداة فر رري مصر ررلحة السر ررركات

االحتكارية اإلمبريالية.

وفــي ه ـ ا الجانــب  ،فــان اســتكمال عملــة النهــوض ال ـ اتي  ،السياســي والفكــري

والتنظيمي والجماهيري والكفاحي للجبهة  ،مـن أكثـر المهـام الداخليـة إلحاحـاً تمهيـداً

إلعادة بناء قوم اليسار الماركسي ووحدتها.
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وهنررا يتجلررى دور الجبه ررة السررعبية لكرري تك ررون قررادرة علررى ت ررأطير كررل المناض ررلين
الجديين ،وفق رؤية تطرح للنقاا  ،تقوم على :

 )1أن الصر رراع ه ررو صر ر ارع الطبق ررات الس ررعبية العربي ررة ض ررد الس رريطرة اإلمبريالي ررة
الصرهيونية ،والررنظم الكومبرادوريرة التابعررة .وهنرا يجررل أن يتحردد دور الطبقررات

السعبية الفلسطينية في إطار هذه الرؤية /اإلستراتيجية.

 )8أن ال حررل ترراريخي وعررادل فرري فلسررطين إال عبررر إنهرراء الدولررة الصررهيونية فرري
إطر ررار الص ر رراع العربر رري العر ررام .وأن البر ررديل ه ررو الدولر ررة الديمقراطير ررة العلمانير ررة
بحقوق متساوية لكل مواطنيها .

)2

إعادة بناء العالقة مع الطبقات السعبية الفلسرطينية فري كرل منراطق تواجردها

انطالق راً مررن هررذه األس ر  ،وتوحيررد نسرراطها مررن أجررل النهرروه بالنضررال مررن
جديد ،وتفعيل نساطها ضد االحتالل بمختلف الوسائل الممكنة.

ذلك أن الضياع في تفاصيل الوضع اليرومي لرن تقرود سروى إلرى الترأخر عرن البردء

من البداية الصحيحة ،وربما الفسل النهائي الذي سيفرز بردوره مزيرداً مرن الفررغ لقروى
اليمررين السياسرري واالجتمرراعي للتمرردد واالنتسررار ،م ررا يعنرري إمكانيررة ترروفير المزيررد م ررن

عوامرل الت ارجررع التنظيمري والجمرراهيري بالنسربة لليسررار عمومراً وللجبهررة بسركل خرراغ ،
وهررو أمررر يرفضرره أعضرراءها وأصرردقاءها بصررورة كليررة واثقررين مررن إمكانيررة تجرردد دورهررا

الطليعرري فرري هررذه المرحلررة وفرري المسررتقبل ارتباطراً بالتزامهررا باألسر
والتنظيمية التي تتؤمن بها وتناضل من أجل تحقيقها.

السياسررية والفكريررة

أخيـــ ارً ..إن مهمررة الفكررر هرري توضرريو المسررار الرواقعي ،بمعنررى وعرري الواقررع ،وألننررا

معنيون بالنساط الواقعي ،من الضروري تحديد التصور البرنامجي الذي يسرمل األهرداف
السياسية المرحلية واإلستراتيجية ،المتعلقة بتطور مسار حركة النضال الروطني التحررري
والر ررديمقراطي ،األهر ررداف التر رري يتوقر ررف علر ررى حلهر ررا تطر ررور مجتمعنر ررا الفلسر ررطيني عمومر ررا
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والطبقات السعبية خصوصا في سياق النضرال القرومي ،وهرذا مرا حاولنراه فري العديرد مرن
وثائقنا وأدبياتنا وبخاصة وثائق مؤتمراتنا  ،ولعل هرذه المسرألة األخيررة هري التري تحردد

جذريررة نسرراط حزبنررا وثوريترره ،وهرري بالتررالي الترري تحرردد الفررارق بررين الثرروري واإلصررالحي،
ال ر رواقعي والمثر ررالي فر رري الرؤيرررة الماركسرررية المتطر ررورة المتجر ررددة أبر ررداً ،ولهر ررذا نر رردعو دائم ر راً
للمراجعة والنقد للوثائق وللممارسة على السواء.

نأمل أن يسرهم هرذا الكترال ،الرذي يلخرغ –بصرورة مكثفرة -مسريرة الجبهرة السرعبية،

منذ تأسي

حركرة القروميين العررل فري خمسرينيات القررن الماضري حترى هزيمرة الخرام

من حزيران  ، 8667ووالدة الجبهة من رحم الحركة األم ،في الحادي عسر من ديسمبر
 ، 8667وتطررور مسررارها النضررالي عبررر س ربع مررؤتمرات وطنيررة كانررت بمثابررة محطررات

ومنعطفات هامة في مسيرتها منرذ المرؤتمر األول فري ل  8661حترى المرؤتمر الروطني

السررابع فرري ديسررمبر  ، 2183ف رري تعميررق الرروعي بهوي ررة حزبنررا الفكريررة  ،الماركس ررية ،
ضررمانا لرردوره الطليعرري فرري تحقيررق األهررداف التحرريررة والديمقراطيررة  ،حيررث حرصررنا فرري
ال رردائرة الثقافي ررة المركزي ررة عل ررى تق ررديم أه ررم القض ررايا السياس ررية والفكري ررة والتنظيمي ررة الت رري

تضررمنتها وثررائق المررؤتمرات الوطنيررة السرربعة لحزبنررا ،بهرردف اطررالع الجميررع مررن أعضرراء
الجبهة وأصدقائها ،إلى جانرل المهتمرين مرن المثقفرين والبراحثين  ،علرى مسريرة الجبهرة ،
وتطورها التاريخي ،بكل أبعاده السياسية والفكرية والكفاحية والتنظيمية  ،كردليل للحاضرر

ومنررارة للمسررتقبل  ،مسررتلهمين تلررك التجربررة ال ازخرررة للجبهررة ،فرري إطررار النضررال الرروطني

العررام حيررث قرردمت أروع األمثلررة فرري ثباتهررا وتمسرركها بحقرروق سررعبنا الوطنيررة والتاريخيررة ،
وفي التزامها في الدفاع عرن قضرايا الفقرراء وكرل الكرادحين والمضرطهدين طروال مسريرتها

التي قدمت فيهرا الف السرهداء والجرحرى والمعتقلرين  ،وهنرا تتجلرى أهميرة القرراءة الجرادة
لهررذا الكتررال الررذي يتضررمن عرض راً مكثف راً وموثقراً ألبرررز واهررم المواقررف والرررؤى السياسررية
والفكريررة فرري محطررات مسرريرة الجبهررة كمررا سررجلتها وثائقهررا الصررادرة عررن مؤتمراتهررا السربع

من ررذ ع ررام  8661حت ررى الع ررام  ، 2183وه رري محط ررات غني ررة ب ررالعبر وال رردرو

المحفر رزة

لسبابنا الوطنيين عموماً وألعضاء الجبهة خصوصا ،من اجل ترسيخ انتمائهم والتزامهم،
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وتعميررق وعرريهم  ،وتفعيررل ممارسرراتهم النضررالية علررى طريررق تكرري

تطرروير وتجديررد بنيررة

ومنطلق ر ررات ومواق ر ررف الجبه ر ررة ،وممارس ر رراتها النض ر ررالية  ،الكفاحي ر ررة والسياس ر ررية والفكري ر ررة

والتنظيمير ررة  ،اسر ررتناداً إلر ررى العالقر ررة الجدلير ررة والعضر رروية بر ررين أهر ررداف النضر ررال الر رروطني
التحرررري الفلسررطيني وأهررداف النضررال الثرروري التحرررري القررومي الررديمقراطي مررن ناحيررة ،
وبر ررين األهر ررداف األممير ررة اإلنسر ررانية مر ررن ناحير ررة ثانير ررة  ،وفر ررق أس ر ر

ومبر ررادئ النظرير ررة

الماركسية ومنهجها المرادي الجردلي كتجسريد خرالق لمقولرة لينرين " ال حركرة ثوريرة بردون
نظري رة ثوريررة"  ،إذ أن هررذا هررو الطريررق الررذي يضررمن مزيررداً مررن الرروعي لرؤيررة ومواقررف
الجبهة وممارساتها الكفاحية والسياسية والفكرية والتنظيمية  ،وبما يضمن أيضراً  ،تفعيرل
وممارسة الحوار الداخلي بدرجة عالية من الموضوعية والح

العالي بالمسئولية  ،بروح

رفاقيررة ترتقرري بالدافعيررة الذاتيررة  ،ومررن ثررم الجماعيررة  ،الهادفررة إلررى تطرروير وتجديررد بنيررة
الجبهررة لتتب روأ مكانتهررا وموقعهررا الريررادي الطليعرري اليسرراري  ،فرري إطررار النضررال الرروطني
التحرررري والررديمقراطي مررن أجررل تحقيررق أهررداف سررعبنا فرري الحريررة واالسررتقالل والعررودة ،

وفر رري إطر ررار النضر ررال االجتمر رراعي مر ررن اجر ررل الديمقراطير ررة والعدال ر رة االجتماعير ررة ب فاقهر ررا
االستراكية.
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من إصدارات الدائرة الثقافية املركزية
ً

أوال  :كتب ودراسات
الرقم
.7

الموضوف
الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والصراف من أجل السيادة الوطنية وحق

تاريخ

االصدار
2002

العودة
.2

كتاب  :محاضرات أولية في الفلسفة وتطور الفكر البشري

2002

.9

كتاب :الواقع الفلسطيني الراهن وآفاقه المستقبلية

2002

.2

االقتصاد الفلسطيني

2002

.5

التحوالت االجتماعية ودور اليسـار في المجتمع الفلسطيني

2009

.9

المفهوم المعرفي لألخالق وتطوره في المجتمع الفلسطيني.

2009

.7

مجتمع المعرفة في الوطن العربي في ظل العولمة

2002

.1

الطبقة العاملـة والعمل النقابي في فلسطين ودور اليسار في المرحلة الراهنة

2002

.6

القصور والعجز ال اتي في أحزاب وفصائل اليسار العربي  ...دعوة إلى

2002

.70

إيضاحات مختصرة حول مفاهيم االنتخابات بالقائمة  ،واألغلبية المطلقة

2002

.77

مكانة النظرية في الحزب الثوري

.72

مقتطفات من كتال تطور الرأسمالية في فلسطين

2005

.79

مقتطفات من التاريخ الوطني الفلسطيني حتى 21

2005

.72

تطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي

2005

.75

ا ثار االقتصادية الناجمة عن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاف غزة

2005

.79

عفوية الجماهير و دور الحركة الثورية في الوطن العربي

2005

.77

العولمة والعالقات الدولية الراهنة

2009

.71

الوضع العربي الراهن وآفاق المستقبل

2009

النهوض والتوحد

والبسيطة  ،والتمثيل النسبي وطرائقه
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.76

كراس :مفاهيم عامة حول الحزب وا ليات التنظيمية الداخلية

2009

.20

كراس :الخيارات والبدائل المتاحة للتشغيل بعد االنسحاب من قطاف غزة

2009

.27

لما ا أنتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ..؟

2009

.22

أهمية اإلدارة الحديثة للحزب  ،والمفاهيم العلمية لإلدارة والبحث العلمي

2009

.29

حول النضال الفلسطيني بين مفهومي المقاومة واإلرهاب

2009

.22

تلخيص مكثف لمخطط "إسرائيل في عام "2020

2009

.25

أفكار نظرية حول التنظيم الثوري

2007

.29

كراس  :مفاهيم ومصطلحات اقتصادية

2007

.27

كراس  :مفاهيم ومصطلحات صهيونية

2007

.21

حول تبعية وتخلف المجتمع واالقتصاد العربي وسبل التجاوز والنهوض

2007

.26

سؤال الماركسية والدور النضالي المستقبلي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

2007

.90

البوليفاري (دراسة عن التجربة الثورية في بوليفاريا)

2007

.97

جداول وبيانات إحصائية حول:

2007

 -7االحتياجـــات الشـــهرية المتوقعـــة لمحافظـــات قطـــاف غـــزة مـــن المـــواد
التموينية األساسية لعام2007

 -2نســــبة االكتفــــاء الــــ اتي مــــن (القمــــح –الــــدقيق –األســــما ) فــــي
محافظات قطاف غزة (سنوياً).

 -9نســبة االكتفــاء ال ـ اتي مــن (الحليــب –البقوليــات –الخضــروات) فــي
محافظات قطاف غزة (سنوياً).

 -2نســبة االكتفــاء الـ اتي مــن (الفواكــه – الحمضــيات – الزيــوت) فــي
محافظات قطاف غزة (سنوياً).

 -5نســـبة االكتفـــاء الـــ اتي مـــن (البـــيض –لحـــوم الـــدواجن – اللحـــوم
الحمراء) في محافظات قطاف غزة (سنوياً).

 -9كشف السلع المسموح إدخالها إلى قطاف غـزة وفـق شـروط الحصـار
المفروضة من العدو اإلسرائيلي.

 -7التغيــــرات فـــــي أســـــعار الســـــلع األساســــية خـــــالل الفتـــــرة مـــــارس-
سبتمبر2007

 -1التغيـــــــرات فـــــــي أســـــــعار المحروقـــــــات ومـــــــواد البنـــــــاء مـــــــارس-
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سبتمبر.2007

 -6تحليل جدول المتغيرات.

-70خط الفقر في األراضي الفلسطينية (بالشيكل) حسب حجم األسرة.
 -77خط الفقر المدقع (الشديد) حسب حجم األسرة.
.92

االحتياجات الشهرية من المواد التموينية األساسية واالكتفاء ال اتي من

2007

.99

المرحلة الراهنة وصعود الحركات األصولية الدينية  ..وا فاق المستقبلية!؟

2007

.92

الموقف السياسي من م.ت.ف وسبل إعادة بنائها والمشاركة فيها.

2007

.95

حول الحزب والتوسع التنظيمي والهوية الفكرية

2007

.99

حول الحزب والثورة وأهمية عنصر الوعي

2007

.97

الموقــف الصــهيوني تجــاه القضــية الفلســطينية ومســتقبل الــوطن العربــي فــي

2007

السلع األساسية في محافظات فلسطين

ضوء "الوثيقة الصهيونية" لتفتيت األمة العربية
.91

حول كتاب "المادية وم هب نقد التجربة ومغزاه في ه ه المرحلة"

2007

.96

عرض كتاب " االقتصاد السياسي اإلسرائيلي "

2001

.20

تقديم وعرض كتاب " التطهير العرقي في فلسطين"

2001

.27

محطات هامة في تاريخ القضية الفلسطينية

2001

.22

المشروعات الصغيرة في فلسطين :واقع ورؤية نقدية

2001

.29

عرض كتاب تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني

2001

.22

حول حوارات اليسار الفلسطيني

2001

.25

الهوت التحرير لما ا تعثر في الثقافة العربية االسالمية

2001

.29

األزمة الماليـة وتداعياتها على االقتصاد العربي

2001

.27

الرؤيــة اإلســتراتيجية للجبــة الشــعبية حــول القضــايا السياســية واالقتصــادية و

2001

.21

أزمة حركة التحرر القومي العربي الراهنة

2001

.26

الملخص التنفي ي لمؤتمر هرتزيليا السنوي السابع (يناير )2007

2001

.50

أنفاق رفح وآثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية "

2001

.57

محاضرات في الفلسفة المادية الجدلية والمادية التاريخية

2006

المجتمعية الراهنة
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.52

تطور الرأسمالية من القرن الثامن عشر إلى بداية القرن الحادي والعشرين

2006

.59

معطيــات وأرقــام حــول الشــعب الفلســطيني والالجئــين الفلســطينيين فــي الــوطن

2006

.52

ما الماركسية ؟

2006

.55

مفهوم األخالق والحزب الثوري .

2006

.59

الفلسفة وتطورها التاريخي

2006

.57

التسلسل الزمني لألحداث التاريخية في فلسطين

2006

.51

حول مفهومي االنتماء وااللتزام في الحزب

2006

.56

وعد بلفور ومسار الصراف العربي الصهيوني

2006

.90

االنتماء القومي واشكالية الهوية

2070

.97

المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

2070

.92

التحوالت االجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاف غزة

2070

.99

كراس  :الوضع السياسي الفلسطيني

2077

.92

كراس  :األوضاف والتحوالت االجتماعية في الضفة والقطاف

2077

.95

كراس  :نظرة على األوضاف االقتصادية في الضفة والقطاف

2077

.99

كراس  :المسالة الزراعية في الضفة والقطاف

2077

.97

كراس  :قطاف الصناعة في الضفة والقطاف

2077

.91

كراس  :قطاف الخدمات في الضفة والقطاف

2077

.96

كراس  :قطاف التجارة في الضفة والقطاف

2077

.70

كراس  :العالقات التجارية الفلسطينية

2077

.77

كراس  :الحصار واالنقسام وآثارهما االقتصادية واالجتماعية على قطاف غزة

2077

.72

كراس  :أي تنمية لفلسطين  ..ولما ا التنمية؟

2077

.79

كراس  :األوضاف الصحية في الضفة والقطاف

2077

.72

كراس  :أوضاف التعليم في الضفة والقطاف

2077

.75

كراس  :األوضاف الثقافية في الضفة والقطاف

2077

.79

كراس  :المرأة الفلسطينية ودورها في المسار الوطني الديمقراطي

2077

.77

كراس  :األوضاف النقابية (العمالية والمهنية)

2077

والشتات كما في 2006
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.71

كراس  :البلديات

2077

.76

تعمـــيم  -األحـــزاب السياســـية فـــي دولـــة العـــدو اإلســـرائيلي– مـــن كتـــاب دليـــل

2077

.10

نظام الحكم في إسرائيل  -دليل إسرائيل العام  – 2077سلسلة اعرف عـدو

2077

.17

إقامة دولة  -دليل إسرائيل العام  – 2077سلسلة اعرف عدو 9

2077

.12

في مفهوم العنصرية  ...والعنصرية الصهيونية – سلسلة اعرف عدو 2

2072

.19

تقرير مدار االستراتيجي  - 2077مشـهد اإلسـرائيلي لعـام  - 2070سلسـلة

2072

إسرائيل العام – 2077سلسلة اعرف عدو 7

2

اعرف عدو 5
.12

ج ور العرقية الصهيونية  -سلسلة اعرف عدو 9

2072

.15

سلسلة اعرف عدو  - 9التطهير العرقي في فلسطين 7

2072

.19

التغيرات الحزبية والسياسية في إسرائيل  – 2070-2006سلسلة اعرف

2072

.17

االقتصاد اإلسرائيلي  -سلسلة اعرف عدو 6

2072

.11

استقطاب فتح وحماس  ..والبديل الغائب في المشهد الفلسطيني الراهن

2072

.16

لما ا الحاجة إلى فكر مهدي عامل اليوم ..؟

2072

.60

معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في الوطن

2072

.67

الرأسمالية الفلسطينية والتكيف مع حكومتي فتح وحماس

2072

.62

كيف نتعاطى مع شعار المركزية الديمقراطية في حزبنا ؟

2072

.69

رأس المال ينزف دما من كل مساماته ....الرأسمالية المتوحشة باألرقام

2072

.62

الممارسة الواعية للديمقراطية ودورها في التطبيق الخالق لمفهوم المركزية

2072

.65

الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاف غزة

2072

.69

فلسطين عبر التاريخ

2079

عدو 1

والشتات كما في 2072-7-7

.67

من أجل مجابهة تراكمات األزمة قبل وصولها إلى أزمة بنيوية شاملة

2079

.61

في كرم الحكيم  ..دعوة لالستنهاض  ..وأكثر من مجرد تعميم

2079

.66

االقتصاد الفلسطيني وسبل الخروج من أزماته المستعصية

2079
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.700

مدخل إلى الفلسفة وتطورها التاريخي

2079

.707
.702

مراحل تطور الرأسمالية وصوالً إلى مرحلة العولمة المتوحشة الراهنة

2079

السيرورات الثورية لالنتفاضات العربية وتأثيرها على القضية الفلسطينية

2079

.709

النظام التعليمي والتربوي في قطاف غزة بين الحداثة والتخلف

2079

.702

الوعي الثوري بالنظرية والواقع  ..طريق االرتقاء بحزبنا جبهتنا

2079

 .705بمناســبة الـــ كرم الخامســـة لرحيـــل القائــد الثـــوري الـــوطني والقـــومي واألممـــي

2079

 .709كراس – الماركسية والدين والعلمانية والديمقراطية

2079

 .707تلخيص كتاب  :الدولة اليهودية  ..تيودور هرتزل

2072

 .701كتاب  :الشعب الفلسطيني وقضية الالجئين

2072

 .706كتاب  :دليل العمل النقابي والجماهيري

2072

 .770كتاب :دليل الحلقات

2072

 .777كتاب :المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

2072

 .772كتاب  :مدخل إلى الفلسفة الماركسية  ..المادية الجدلية والتاريخية

2072

الرفيق جورج حبش
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ً
ثانيا  :جملة احلياة اجلديدة
الموضوف

عدد رقم

تاريخ االصدار
أغسطس 2009

22

عدد خاص  -حول الحزب والثورة والماركسية

25

عدد خاص  -بمناسبة رحيل القائد الحكيم جورج حبش

29

حول الوضع الفلسطيني الراهن وقضايا متنوعة

27

عدد خاص  -قضايا اقتصادية

21

عـدد خـاص  -بمناسبة الـ كرم  97للـنكبة

26

قضايا فكرية وتنظيمية وسياسية

سبتمبر 2006

50

عدد خاص -يتناول بعض القضايا الفكرية والتنظيمية

ديسمبر 2006

57

عدد خاص -بمناسبة يوم الشهيد الجبهاوي/يوم المرأة /يوم

مارس 2070

ابريل 2001
منتصف

آب2001
نوفمبر 2001
أيار 2006

األرض
52

عدد خاص -قضايا فكرية وسياسية وتنظيمية

تموز 2070

59

عدد خاص -في ال كرم الثالثة واألربعون لالنطالقة

نوفمبر 2070

52

عدد خاص -عن الصراف العربي الصهيوني وشعار "يهودية

فبراير 2077

55

عدد خاص -في ال كرم  99للنكبة

أيار 2077

59

عدد خاص -االنتفاضات العربية

يوليو 2077

57

عدد خاص -الرفيق أحمد سعدات والتثقيف ال اتي

أكتوبر 2077

51

عدد خاص -حول عشية عقد المؤتمر السابع

فبراير 2072

56

عدد خاص -قضايا رفاقية متنوعة

ابريل 2072

90

عدد خاص -في كرم استشهاد الرفيقين غسان كنفاني والرفيق

97

عدد خاص -عن االقتصاد الفلسطيني

يناير 2079

92

عدد خاص -بمناسبة عيد المرأة ويوم الشهيد الجبهاوي

آ ار 2079

99

عدد خاص -فلسطين وحق العودة

مايو 2079

الدولة"

أبو علي مصطفى

311

أغسطس 2072

92

عدد خاص -في كرم أبو علي مصطفى – الحالة الثورية

سبتمبر 2079

95

عدد خاص -بمناسبة ال كرم السادسة واألربعين لالنطالقة

ديسمبر 2079

99

عدد خاص -يوم المرأة – يوم الشهيد – قادة تاريخيون

مارس 2072

97

عدد خاص – قضايا معرفية

حزيران 2072
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