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 :تقـديم  
  86618661منذ المؤتمر األول عام منذ المؤتمر األول عام ... ... للجبهة للجبهة اءتنا لوثائق المؤتمرات الوطنية اءتنا لوثائق المؤتمرات الوطنية في قر في قر  

تلك الوثائق تلك الوثائق   ، تتجلى أهمية استرجاع وقراءة، تتجلى أهمية استرجاع وقراءة  21832183عام عام ديسمبر ديسمبر   السابعالسابعحتى المؤتمر حتى المؤتمر 
للتأكيد على مبادئ الجبهة من جديد كمرتكزات أساسية تؤكد لنا أن الطريق تبدأ من للتأكيد على مبادئ الجبهة من جديد كمرتكزات أساسية تؤكد لنا أن الطريق تبدأ من 

والرؤية والرؤية   بأنَّ شرطًا أساسيًا من شروط النجاح هو الرؤية الواضحة لألمور،بأنَّ شرطًا أساسيًا من شروط النجاح هو الرؤية الواضحة لألمور،".. ".. فهمنا فهمنا 
الواضحة للعدو ، والرؤية الواضحة لقوى الثورة ، وعلى ضوء هذه الرؤية تتحدد الواضحة للعدو ، والرؤية الواضحة لقوى الثورة ، وعلى ضوء هذه الرؤية تتحدد 

وأن جدية التصدي وأن جدية التصدي كة، وبدونها يكون العمل الوطني مرتجاًل ، كة، وبدونها يكون العمل الوطني مرتجاًل ، إستراتيجية المعر إستراتيجية المعر 
  .."...".لجدية التصدي للكيان الصهيونيلجدية التصدي للكيان الصهيوني  مقياسمقياس  لتحالف االمبريالي لتحالف االمبريالي لل

ننا إذ نجدد إيماننا ووعينا العميق بهذه الرؤية نؤكد أيضًا  ننا إذ نجدد إيماننا ووعينا العميق بهذه الرؤية نؤكد أيضًا وا  وبالرغم من كل مررارة وبالرغم من كل مررارة --وا 
لـ ي ترعـرف فـي لـ ي ترعـرف فـي الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين ، هـ ا الحـزب االجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين ، هـ ا الحـزب اأن أن   --اللحظة الراهنةاللحظة الراهنة

أوساط الجماهير الشعبية وضم في صفوفه الكثيرين من خيرة أبنائها وطالئعها، كان أوساط الجماهير الشعبية وضم في صفوفه الكثيرين من خيرة أبنائها وطالئعها، كان 
ومــا زال خيــر معبــر عــن طموحاتهــا وأهــدافها عبــر تضــحياته ومعاناتــه فــي مســيرته ومــا زال خيــر معبــر عــن طموحاتهــا وأهــدافها عبــر تضــحياته ومعاناتــه فــي مســيرته 

دون فتــور وال كلــل جميــع دون فتــور وال كلــل جميــع   --ومــا زالــواومــا زالــوا––الطويلــة التــي خــاض المناضــلون تحــت رايتــه الطويلــة التــي خــاض المناضــلون تحــت رايتــه 
قوم بهـا أبنـاء شــعبنا فـي ســبيل حـريتهم واســتقاللهم قوم بهـا أبنـاء شــعبنا فـي ســبيل حـريتهم واســتقاللهم المعـار  الوطنيـة التــي قـام وســيالمعـار  الوطنيـة التــي قـام وســي

  ..وكرامتهم وخبزهم وكرامتهم وخبزهم 
رفاق وأصدقاء الحكيــم وأبـو علـي مصـطفى وأحمـد سـعدات وغسـان كنفـاني وكـل رفاق وأصدقاء الحكيــم وأبـو علـي مصـطفى وأحمـد سـعدات وغسـان كنفـاني وكـل 

فري حكايررا الثررورة فري حكايررا الثررورة ... ... شـهداء وأســرم ومناضــلي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية والعربيــة شـهداء وأســرم ومناضــلي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية والعربيــة 
تابعوهرررا مرررع أبنرررائكم تابعوهرررا مرررع أبنرررائكم .. .. قّصرررة ملحمرررة وطنيرررة اسرررمها الجبهرررة السرررعبية لتحريرررر فلسرررطين قّصرررة ملحمرررة وطنيرررة اسرررمها الجبهرررة السرررعبية لتحريرررر فلسرررطين 

حكايررة لمسرريرة سررنديانة مررا زالررت علررى قيررد حيرراة القضررية والنضررال الرروطني حكايررة لمسرريرة سررنديانة مررا زالررت علررى قيررد حيرراة القضررية والنضررال الرروطني .. .. وأحفررادكم وأحفررادكم 
والقومي واألممي، رافضة لعصر االنحطاط الرسمي الفلسرطيني والعربري  والعرالمي فري والقومي واألممي، رافضة لعصر االنحطاط الرسمي الفلسرطيني والعربري  والعرالمي فري 

وبإصررررررارها العنيرررررد عبرررررر أبنائهرررررا مرررررن الرفررررراق والرفيقرررررات واألصررررردقاء وبإصررررررارها العنيرررررد عبرررررر أبنائهرررررا مرررررن الرفررررراق والرفيقرررررات واألصررررردقاء .. .. هرررررذه المرحلرررررة هرررررذه المرحلرررررة 
ن، تسررررهم برررردورها الطليعرررري الثرررروري فرررري مسرررريرة النضررررال التحرررررري الرررروطني ن، تسررررهم برررردورها الطليعرررري الثرررروري فرررري مسرررريرة النضررررال التحرررررري الرررروطني والمناصررررريوالمناصررررري

  ..والقومي في إطاره األممي واإلنسانيوالقومي في إطاره األممي واإلنساني
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اقرؤوها في وجوه وعيون الفقراء، وعلى جبرين المستضرعفين وثيرال الالجئرين فري اقرؤوها في وجوه وعيون الفقراء، وعلى جبرين المستضرعفين وثيرال الالجئرين فري     
فكررًا فكررًا ... ... وفي عقول وقلول كوادر وقواعرد الجبهرة المتمسركين بروعي بهويتهرا وفي عقول وقلول كوادر وقواعرد الجبهرة المتمسركين بروعي بهويتهرا .. .. المخيم المخيم 

منحرازة دومرا منحرازة دومرا ... ... منهجًا علميًا وعلمانيًا تقدميًا واستراكيًا ال يعرف لرون الحيراد منهجًا علميًا وعلمانيًا تقدميًا واستراكيًا ال يعرف لرون الحيراد ماركسيًا و ماركسيًا و 
تررتقن كررل لهجررات الجمرراهير تررتقن كررل لهجررات الجمرراهير .. .. كانحيرراز نرراجي لفقررراء األره وملحهررا كانحيرراز نرراجي لفقررراء األره وملحهررا " " تحررتتحررت""لمررن هررم لمررن هررم 

المسحوقه وتناضرل مرن أجرل تحررهرا وانعتاقهرا  وثورتهرا المسرتعلة حترى االنتصرار رغرم المسحوقه وتناضرل مرن أجرل تحررهرا وانعتاقهرا  وثورتهرا المسرتعلة حترى االنتصرار رغرم 
  ..له له اح اليمين بكل ألوانه وأسكااح اليمين بكل ألوانه وأسكاكل ريكل ري
  

إنَّ الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين ، ومنـــ  تأسيســـها فـــي الحـــادي عشـــر مـــن إنَّ الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين ، ومنـــ  تأسيســـها فـــي الحـــادي عشـــر مـــن 
ــوطني بمســتقبل النضــال القــومي التقــدمي     7676//ديســمبرديســمبر ــد ربطــت صــيرورة النضــال ال ــوطني بمســتقبل النضــال القــومي التقــدمي ق ــد ربطــت صــيرورة النضــال ال ق

للحركــة الثوريــة علــى المســتويين العربــي واألممــي ، إيمانــًا باالفكــار الوطنيــة والقوميــة للحركــة الثوريــة علــى المســتويين العربــي واألممــي ، إيمانــًا باالفكــار الوطنيــة والقوميــة 
بيلها آالف الشـــهداء والجرحـــى والمعتقلـــين بيلها آالف الشـــهداء والجرحـــى والمعتقلـــين واألمميـــة التوحيديـــة ، التـــي ضـــحى فـــي ســـواألمميـــة التوحيديـــة ، التـــي ضـــحى فـــي ســـ

.... .... والمناضـلين مـن رفاقنــا عبـر مســيرتهم الثوريـة التــي تواصـلت مــع انطالقـة الجبهــة والمناضـلين مـن رفاقنــا عبـر مســيرتهم الثوريـة التــي تواصـلت مــع انطالقـة الجبهــة 
يؤكــدون اليــوم لكــل الشــهداء يؤكــدون اليــوم لكــل الشــهداء .. .. وهــاهم أبنــاء الجبهــة مــن الرفــاق واألنصــار واألصــدقاء وهــاهم أبنــاء الجبهــة مــن الرفــاق واألنصــار واألصــدقاء 

ــاد  واألهــداف الع ــوري بالمب ــائهم وعهــدهم والتــزامهم الث ــ ين قضــوا ، وف ــاد  واألهــداف العالل ــوري بالمب ــائهم وعهــدهم والتــزامهم الث ــ ين قضــوا ، وف ــي الل ــة الت ــي ظيم ــة الت ظيم
  ..  انطلقت الجبهة في مسيرة النضال من أجل تحقيقهاانطلقت الجبهة في مسيرة النضال من أجل تحقيقها

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

ستظل قويـة بوطنيـة أعضـائها وانتمـائهم ستظل قويـة بوطنيـة أعضـائها وانتمـائهم   مساحة كبيرة في قلوب وعقول و اكرة شعبنا ،مساحة كبيرة في قلوب وعقول و اكرة شعبنا ،
خالصـهم والتـزامهم بقضـايا شـعبهم ، خالصـهم والتـزامهم بقضـايا شـعبهم ،أُلمتهم العربيـة وا  وسـتظل أيضـا ، قويـة باسـتنادها وسـتظل أيضـا ، قويـة باسـتنادها   أُلمتهم العربيـة وا 

والى تطلعها وسـعيها الـدؤوب والى تطلعها وسـعيها الـدؤوب ، ، إلى هويتها الفكرية اليسارية ببعديها القومي واإلنساني إلى هويتها الفكرية اليسارية ببعديها القومي واإلنساني 
، كمـا علـى مسـاحة المنـافي ، كمـا علـى مسـاحة المنـافي على مسـاحة الـوطن كلـهعلى مسـاحة الـوطن كلـه  لبناء حزب متين وموحد الصفوفلبناء حزب متين وموحد الصفوف

هــ ا الحــزب الــ ي نمــا وكبــر عبــر النضــال والتضــحيات حتــى أصــبح اليــوم هــ ا الحــزب الــ ي نمــا وكبــر عبــر النضــال والتضــحيات حتــى أصــبح اليــوم ... ... والشــتاتوالشــتات
ة وطنية عزيزة الجانب ، موفورة االحتـرام ، وسـيتعزز فـي المسـتقبل أيضـا ، كـأداة ة وطنية عزيزة الجانب ، موفورة االحتـرام ، وسـيتعزز فـي المسـتقبل أيضـا ، كـأداة منظممنظم

فعالـة لهـا وزنهــا وشـأنها فـي نضــالنا الـوطني التحـرري الــديمقراطي ، مسـتندا إلـى تأييــد فعالـة لهـا وزنهــا وشـأنها فـي نضــالنا الـوطني التحـرري الــديمقراطي ، مسـتندا إلـى تأييــد 
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الجمــاهير الشــعبية فــي كــل الظــروف، وفــي كــل األوقــات، فــي المســيرة النضــالية لشــعبنا الجمــاهير الشــعبية فــي كــل الظــروف، وفــي كــل األوقــات، فــي المســيرة النضــالية لشــعبنا 
والديمقراطية واالنعتاق من كل أشـكال الظلـم الـوطني والديمقراطية واالنعتاق من كل أشـكال الظلـم الـوطني   العربي الفلسطيني من أجل الحريةالعربي الفلسطيني من أجل الحرية

والطبقي في آن واحد ، بمـا يـدفعنا ، وبـاعتزاز وفخـر كبيـرين أن نقـول بثقـة إن الجبهـة والطبقي في آن واحد ، بمـا يـدفعنا ، وبـاعتزاز وفخـر كبيـرين أن نقـول بثقـة إن الجبهـة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين موضــع االحتــرام واإلعجــاب واألمــل لــدم عشــرات ا الف مــن الشــعبية لتحريــر فلســطين موضــع االحتــرام واإلعجــاب واألمــل لــدم عشــرات ا الف مــن 

  ..العربية العربية   المناضلين التقدميين الديمقراطيين في بالدنا وفي كل بلدانناالمناضلين التقدميين الديمقراطيين في بالدنا وفي كل بلداننا
  

الرروطني  التحررري سركلت الجبهرة السرعبية رافردًا نوعيرًا متميرزًا فري مسريرة الكفراح فقرد
علررى وحرردة الصررف الفلسررطيني إلرى جانررل دورهررا فرري الحفرراظ  الفلسررطيني، والرديمقراطي

مختلرف المنعطفرات التري مررت بهرا حركرة  ، وذلرك فريوتعردديتها لوحدة الوطنيةاوحماية 
ف لم تكن .ت.لكن القيادة اليمينية المتنفذة في مومنظمة التحرير، المقاومة الفلسطينية 

معنيرررة فررري الحفررراظ علرررى حمايرررة الوحررردة الوطنيرررة بمضرررمونها الرررديمقراطي الحقيقررري مرررع 
التمسك بالثوابت الوطنية وذلرك بسربل تقرديمها لمصرالحها األنانيرة مرن ناحيرة وانسرياقها 

ناحية ثانية ، األمر الذي راكرم عوامرل التراجعي لضغوطات النظام العربي والدولية من 
المترررردرب صررررول القبررررول بالسررررروط األمريكيررررة الصررررهيونية الرجعيررررة   1الهبرررروط السياسرررري

                                                           
 –للمجلس الوطني الفلسطيني ( 21)ف  بعد الدورة .ت.يمكن متابعة البدايات العلنية األولى لعملية الهبوط السياسي لقيادة م 1

، حيث نالحظ التراجع عن بعض نقاط برنامج النقاط العشر التي أقرها المجلس الوطني في تل  الدورة،  2/7/2761لقاهرة  ا
إن منظمة التحرير " حيث وافق المجلس على مضمون رسالة ياسر عرفات إلى المستشار النمساوي كرايسكي التي تتضمن 

وهنا أصبح الكالم صريحًا ومكشوفًا عن ضرورة السير ".  ء مع إسرائيلالفلسطينية على استعداد لعقد معاهدة عدم اعتدا
، وكانت 2791تشرين الثاني / 11عمان  –للمجلس( 26)مع إسرائيل، ثم استمر الهبوط في الدورة ( حل سياسي)بحثًا عن 

حدة المتعلقة بالقضية السير سياسيًا ودبلوماسيًا على إستراتيجية تعتمد على جميع قرارات األمم المت: أهم قراراته 
ف وفدًا لزيارة القاهرة بعد .ت.أرسلت قيادة م 2791/ الفلسطينية، ومن ثم بداية نهج التسوية، ففي ، شهر تشرين األول 
دعا عرفات إلجراء محادثات مع  29/2/2791وفي . خمسة أعوام من انقطاف العالقات العربية بسبب اتفاقات كامب ديفيد

التفاوض مع إسرائيل وجها "بالتأكيد عالنية على رغبته في  11/1/2791، وأعاد محاولته في دولة العدو الصهيوني 
يؤيد عقد المؤتمر الدولي في إطار األمم "، أصدر المجلس بيانان 12/1/2796الجزائر  –للمجلس ( 29)الدورة . لوجه

وات اتصال بالعدو الصهيوني منها قنوات كل وفي ه ه الفترة كانت قيادة عرفات قد فتحت عدة قن". المتحدة وتحت إشرافها
وسعيد كمال، وبسام أبو شريف، ونبيل الرمالوي، ومجموعة من رجال األعمال ( أبو مازن)من محمود عباس 

كان قرار إعالن قيام الدولة ابرز القرارات، (:  دورة االنتفاضة) 21/22/2799الجزائر  –للمجلس( 27)الدورة . الفلسطينيين
في ه ا المجال أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية واإلقليمية ( دولة فلسطين)كما تعلن : "رة الهامة التالية وتضمن الفق

نها ترفض التهديد بالقوة او العنف أو اإلرهاب أو باستعمالها ضد  ابالطرق السلمية وفقًا لميثاق األمم المتحدة وقراراته وا 
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وتستتها في المنافي، وانفرراد  8612للتسوية، وبخاصة بعد الخروب من لبنان في أيلول 
الهجوم علرى القوى اليمينية الفاسية اللبنانية المدعومة مرن جريا االحرتالل اإلسررائيلي بر

مخيمررري صررربرا وسررراتيال يررروم ، ومحاصررررة ت الالجئرررين الفلسرررطينيين فررري بيرررروتمخيمرررا
حيث ارتكبت أبسع الجرائم والمجازر الرهيبة التي راح ضرحيتها مرا  8612سبتمبر /87

 .يزيد عن ألف سهيد من السبال والرجال والنساء واألطفال 
الصرراع فري داخرل حركرة وعلى إثر هذه األحداث إلى جانرل عوامرل أخررى تفجرر  

، حيررث تررال  8613فررتو وانسررقاقها ، ومررن ثررم تأسرري  حركررة فررتو االنتفاضررة فرري حزيررران
ذلررك تررأجص الصررراع الفلسررطيني الفلسررطيني فرري مخيمررات لبنرران واستسررهاد المئررات مرررن 

بهرررررذه الدرجررررة أو تلرررررك حترررررى يررررروم الفلسررررطينيين بسررررربل تلرررررك األحررررداث التررررري اسرررررتمرت 
عرفررات مرررة ثانيررة مررن لبنرران بحمايررة القرروات البحريررة بخررروب ياسررر  8613ديسررمبر/86

الفرنسررية متوجهررًا إلررى مصررر برردال مررن مقررر المنظمررة فرري تررون ، واجتماعرره مررع الرررئي  
حسرررني مبرررارك متحرررديًا قررررارات المجلررر  الررروطني التررري كانرررت حترررى ذلرررك الوقرررت تقررررر 

بع هرذا مقاطعة النظام المصري وهو ما عك  ميله السياسي المبكرر للتسروية وحردد طرا
ف ، الترري تعرضررت .ت.الميررل ومضررمونه، وكرران ذلررك بدايررة التمررزق الحقيقرري لوحرردة م

للمزيرررد مرررن الهبررروط والتراجرررع السياسررري إلرررى جانرررل التراجرررع الحررراد فررري النضرررال المسرررلو 

                                                                                                                                                    
وفي ضوء  ل  قام ياسر عرفات بتوظيف كل ". أراضي أي دولة أخرم سالمة أراضيها واستقاللها السياسي وسالمة

التطورات في اتجاه التسوية، وراح يسابق الزمن ليسرف في عقد تسوية مع دولة العدو خشية بروز قيادة فلسطينية بديلة، 
وليام )يكية عن طريق راح يجري اتصاالت سرية باإلدارة األمر . مستفيدًا من قرار ف  االرتباط ال ي أعلنه المل  حسين

على ( إسرائيل)، معلنًا استعداده للقبول بالشروط األمريكية، بما في  ل  االستعداد للتفاوض مع (استيفن كوهن)و ( كوانت
،  2776في حدود األرض المحتلة عام ( إسرائيل)والتعهد بالعيش بسالم مع  119و  111أساس قراري مجلس األمن 
دانة العنف واإلرهاب وعد وهو اليوم التالي إلعالن ياسر عرفات قبول  2799ديسمبر / كانون األول  21وفي . م ممارستهوا 

انتهاء ( ريغان)جنيف، أعلن الرئيس األمريكي / الشروط األمريكية كما ورد في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
فقد تضمنت قرارات  11/7/2772الجزائر  –للمجلس( 12)أما الدورة . الحظر األمريكي الرسمي على التعامل مع المنظمة

المجلس الوطني في ه ه الدورة الموافقة على إجراء تسوية سياسية مع دولة العدو الصهيوني، تحت غطاء مؤتمر السالم، 
نف ة ثم استمرت عملية التفاوض العبثية من  مدريد ثم واشنطن وصواًل إلى اتفاق أوسلو التي جسدت مخالفة القيادة المت

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

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

اعت الفصررائل ، حيررث تررد8615/ فبرايررر /  88فرري " اتفرراق عمرران"حسررين إلررى إعررالن 
ف بقرارهررررا الرررررافه لهررررذا اإلعررررالن واعتبرترررره الجبهررررة .ت.اليسررررارية والديمقراطيررررة فرررري م

السعبية تفريطًا بالتمثيل الفلسطيني ، يعك  مدى إمعان اليمين الفلسطيني فري انحرافره 
 .وتفريطه

وفي هذا المناُ الفلسطيني المليء بالسهداء والمفجروع بخيبرات األمرل الناجمرة عرن 
ف وتزايد حدة الهبوط بالثوابت الفلسطينية ، بدأت حركة أمرل حربهرا .ت.وحدة م انقسام

الواسعة  على المخيمات الفلسطينية في لبنان ، التي أدت إلرى استسرهاد وجررح ا الف 
مرررررن الالجئرررررين الفلسرررررطينيين فررررري مخيمرررررات سررررراتيال وصررررربرا والرررررداعوق وبررررررب البراجنرررررة 

سرررررتمرت بصرررررورة متقطعرررررة حترررررى يررررروم االتررررري  8615والرسررررريدية  منرررررذ منتصرررررف مرررررايو 
حرين ترم توقيرع اتفراق وقرف إطرالق النرار فري دمسرق  برين حركرة أمرل  8616/أكتوبر/5

وجبهة اإلنقاذ الفلسطيني، وبالرغم من كل ذلك فقد استمرت حالة التراجع التي أصابت 
ف وأدت إلررى تزايررد مظرراهر اإلحبرراط فرري أوسرراط سررعبنا الفلسررطيني عمومررًا وفرري .ت.م

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

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

وفرري مثررل هررذه الظررروف الترري عاسررت فيهررا منظمررة التحريررر الفلسررطينية نوعررًا مررن  
 8617/  82/  6العزلررة واالنكفرراء والهبرروط ، تفجرررت انتفاضررة سررعبنا فرري الررداخل فرري 

التي امتدت طروال أكثرر مرن خمر  سرنوات كمحطرة نوعيرة مرن النضرال ضرد االحرتالل 
قامرررة الدولرررة الفلسرررطينية الصرررهيوني مرررن أجرررل الحريرررة و  تقريرررر المصرررير وحرررق العرررودة وا 
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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، 

صرررادي واالجتمررراعي التررري كرسرررت العديرررد مرررن مظررراهر الهبررروط السياسررري والفسررراد االقت
وتراكماتها على مدار ثالثة عسر عامرًا 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 

ز السرررلطة الفتحرراوي القرررديم وحكومررة حمرررا  الجديرردة التررري تسررتند إلرررى الحررادة برررين جهررا
أغلبيررة مريحررة فرري المجلرر  ، وظلررت هررذه التناقضررات تتسررع وتررزداد حرردة، إلررى أن تفرراقم 
الصراع الدموي الداخلي وصواًل إلى الحسم العسكري للصرراع برين فرتو وحمرا  بتراريخ 

طرفررري الصرررراع الرئيسررريين ، ومرررن ثرررم تكرررري  حالرررة االنقسرررام برررين 2117/حزيرررران/84
، وتفكررك النظررام السياسرري الفلسررطيني بررين حكررومتين غيررر سرررعيتين فرري غررزة ، ورام ا  

 2184واستمرار االنقسام حتى التوافرق السركلي فيمرا يسرمى باتفراق السراطي فري نيسران 
عالن  ، الرذي لرم يكرن فري حقيقتره سروى حالرة سركلية إلنهراء " حكومة التوافق الروطني"وا 
 .لحركة حما  -الداخلية والخارجية–م فرضتها األوضاع المأزومة االنقسا
 

إن تراكم المخاطر الناجمة عن الصرراعات والتناقضرات الداخليرة الفلسرطينية ، إلرى 
جانررل المخرراطر الناجمررة عررن خضرروع وارتهرران معظررم النظررام العربرري الرسررمي للمسرراريع 

ر كررررل عناصررررر ومقومررررات االمبرياليررررة الصررررهيونية فرررري بالدنررررا ، تفررررره تفعيررررل وتطرررروي
النهوه بالجبهة السعبية من أجل استعادة دورهرا المتميرز ، كبرديل ديمقراطري لكرل مرن 

 .منهص وقيادة اليمين الوطني واليمين الديني 
هذا السياق نؤكد على أن العقل الثوري التغييري الذي تحملره الجبهرة السرعبية  وفي

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

ف ومعها العديد من القوى الذيليرة  اليائسرة أو المسرككة أو االنتهازيرة أو الهروبيرة، برل 



 83 

الماركسرية .. سيستمر على سكل قوة موضوعية تكمن في صميم هوية الجبهة الفكريرة 
ومنهجهررا المررادي الجرردلي، وكررل إمكانيررات النهرروه فيهررا فرري مرروازاة  صررالبة الموقررف 
الررذي تحملرره الجبهررة السررعبية فرري سررفينة قرروى اليسررار العربرري و العررالمي المناضررل مررن 
أجررررل التحرررررر والعدالررررة االجتماعيررررة ب فاقهررررا االسررررتراكية بعيرررردا عررررن سررررفينة األصرررروليين 

والتخلرررف االجتمرراعي ، وبعيررردا عررن سرررفينة ركررال السرررلطة  المحكومررة بقواعرررد التعصررل
  .المحكومة برياح التبعية والتسوية مع التحالف اإلمبريالي الصهيوني الرجعي

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

تترررابط وتتوحررد تترررابط وتتوحررد   السياسرري والكفرراحي فرري تالحمهمررا معررًا، إذ انرره خررالل مسرريرة النضررال،السياسرري والكفرراحي فرري تالحمهمررا معررًا، إذ انرره خررالل مسرريرة النضررال،
أرضرررية صرررالبة االنتمررراء الرررروطني  أرضرررية صرررالبة االنتمررراء الرررروطني    ىىالقضرررايا السياسرررية واالجتماعيرررة واالقتصرررادية علررررالقضرررايا السياسرررية واالجتماعيرررة واالقتصرررادية علرررر

واالنحياز الطبقي الصريو والصرادق للعمرال والفالحرين وكرل الكرادحين والفقرراء، كسررط واالنحياز الطبقي الصريو والصرادق للعمرال والفالحرين وكرل الكرادحين والفقرراء، كسررط 
أساسرررري لتوحررررد وتعرررراظم دور الجبهررررة فرررري القضررررايا التحرريررررة والديمقراطيررررة ، الوطنيررررة أساسرررري لتوحررررد وتعرررراظم دور الجبهررررة فرررري القضررررايا التحرريررررة والديمقراطيررررة ، الوطنيررررة 

فحسررل، فحسررل،   اا، وذلررك انطالقررًا مررن اإلدراك بررأن الثررورة ال تنضررص بمقرردماته، وذلررك انطالقررًا مررن اإلدراك بررأن الثررورة ال تنضررص بمقرردماتهوالقوميررة واألمميررةوالقوميررة واألمميررة
بل تكتمل بتوفير العناصرر الموضروعية للوضرع الثروري والعامرل الرذاتي، وهري أيضرًا ال بل تكتمل بتوفير العناصرر الموضروعية للوضرع الثروري والعامرل الرذاتي، وهري أيضرًا ال 

بالصدفة أو بحفنة من المناضلين المعزولين عن السعل، بل بالحزل بالصدفة أو بحفنة من المناضلين المعزولين عن السعل، بل بالحزل ––يمكن أن تندلع يمكن أن تندلع 
فقيررررة، واعيرررًا لمصرررالحها وتطلعاتهرررا فقيررررة، واعيرررًا لمصرررالحها وتطلعاتهرررا المؤهرررل، الرررذي يتقررردم صرررفوف الجمررراهير السرررعبية الالمؤهرررل، الرررذي يتقررردم صرررفوف الجمررراهير السرررعبية ال

وحرراماًل لاجابررة علررى أسررئلتها، ومسررتعدًا للتضررحية مررن أجررل هررذه الجمرراهير، واثقررًا كررل وحرراماًل لاجابررة علررى أسررئلتها، ومسررتعدًا للتضررحية مررن أجررل هررذه الجمرراهير، واثقررًا كررل 
  ..الثقة من االنتصار في مسيرته المظفرةالثقة من االنتصار في مسيرته المظفرة

  
علرررى عررراتق الجبهرررة علرررى عررراتق الجبهرررة   ––بدرجرررة أساسرررية بدرجرررة أساسرررية   --إن حجرررم هرررذه المهمرررة التاريخيرررة الملقررراة إن حجرررم هرررذه المهمرررة التاريخيرررة الملقررراة 

ل إحباط الكثير من تسويهات وسرلبيات ل إحباط الكثير من تسويهات وسرلبيات السعبية يستوجل ان تنهه بأوضاعها بما يكفالسعبية يستوجل ان تنهه بأوضاعها بما يكف
الهمرررم الضرررعيفة، مرررع إدراك مناضرررلي الجبهرررة  أن البرررديل لمرررنهص الجبهرررة وطريقهرررا هرررو الهمرررم الضرررعيفة، مرررع إدراك مناضرررلي الجبهرررة  أن البرررديل لمرررنهص الجبهرررة وطريقهرررا هرررو 
استمرار غرق مجتمعنا الفلسطيني في ردته المرعبة نحو همجية تحفزها همجية التسلط استمرار غرق مجتمعنا الفلسطيني في ردته المرعبة نحو همجية تحفزها همجية التسلط 

إن  وعرري هررذه الحقيقررة مررن إن  وعرري هررذه الحقيقررة مررن : : االمبريررالي الصررهيوني الرجعرري ، وفرري هررذا السررياق نقررولاالمبريررالي الصررهيوني الرجعرري ، وفرري هررذا السررياق نقررول
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سرررررأنه أن يصررررربو بحرررررد ذاتررررره حرررررافزًا لرررررارادة، خاصرررررة لررررردى الرفررررراق المرررررؤمنين بمبرررررادئ سرررررأنه أن يصررررربو بحرررررد ذاتررررره حرررررافزًا لرررررارادة، خاصرررررة لررررردى الرفررررراق المرررررؤمنين بمبرررررادئ 
جبهررتهم ، بضرررورة النضررال بكررل أسرركاله السياسررية والمجتمعيررة  والكفاحيررة علررى جبهررتهم ، بضرررورة النضررال بكررل أسرركاله السياسررية والمجتمعيررة  والكفاحيررة علررى //حررزبهمحررزبهم

وقررف االنحرردار نحررو الكارثررة، وسررق الطريررق صررول المسررتقبل الررذي تتطلررع إليرره بسرروق وقررف االنحرردار نحررو الكارثررة، وسررق الطريررق صررول المسررتقبل الررذي تتطلررع إليرره بسرروق 
  ..عبناعبنالفقراء والكادحين من أبناء سلفقراء والكادحين من أبناء سكبير جماهير اكبير جماهير ا

  
إن هررردف هرررذا الكترررال لررري  اسرررتعادة قرررراءة وثرررائق مرررؤتمرات الجبهرررة السرررعبية فررري إن هررردف هرررذا الكترررال لررري  اسرررتعادة قرررراءة وثرررائق مرررؤتمرات الجبهرررة السرررعبية فررري 

إلررررى اليرررروم فحسررررل، بررررل أيضررررًا المراجعررررة النقديررررة واسررررتلهام إلررررى اليرررروم فحسررررل، بررررل أيضررررًا المراجعررررة النقديررررة واسررررتلهام   86678667مسرررريرتها منررررذ عررررام مسرررريرتها منررررذ عررررام 
الدرو  والعبر التي تؤكد على صحة الموقف السياسري المررتبط بوضروح الرؤيرة للعردو الدرو  والعبر التي تؤكد على صحة الموقف السياسري المررتبط بوضروح الرؤيرة للعردو 

... ... بالهويررررة الفكريررررة واأليديولوجيررررة الثوريررررةبالهويررررة الفكريررررة واأليديولوجيررررة الثوريررررة  ولقرررروى الثررررورة ، وقبررررل كررررل سرررريء، المرررررتبطولقرررروى الثررررورة ، وقبررررل كررررل سرررريء، المرررررتبط
الماركسرررررية ومنهجهرررررا المرررررادي الجررررردلي، بعيررررردًا عرررررن الجمرررررود العقائررررردي، وعرررررن النظررررررة الماركسرررررية ومنهجهرررررا المرررررادي الجررررردلي، بعيررررردًا عرررررن الجمرررررود العقائررررردي، وعرررررن النظررررررة 

التقليديررة الترري طغررت علررى تحلرريالت الكثيررر مررن السرريوعيين فرري المرحلررة التقليديررة الترري طغررت علررى تحلرريالت الكثيررر مررن السرريوعيين فرري المرحلررة " " االقتصررادويةاالقتصررادوية""
تبرادلي الجردلي تبرادلي الجردلي السابقة ، وبما يؤكرد علرى أهميرة البنرى الثقافيرة فري مجتمعنرا ، ودورهرا الالسابقة ، وبما يؤكرد علرى أهميرة البنرى الثقافيرة فري مجتمعنرا ، ودورهرا ال

في البنيتين الفوقية والتحتية، وبالتالي إسرهامها فري تسركل وبلرورة قروى التغييرر السياسري 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 والديمقراطي في واقعنا الطبقي الذي لم تتبلور خارطته الطبقية أو تستقر بصورة نهائيرة 

  ..حتى اللحظةحتى اللحظة
  

الرذاتي، الرذاتي، بهذه الرؤية نعتقد أن الجبهة السعبية ستتواصرل فري مسريرتها عبرر تجرددها بهذه الرؤية نعتقد أن الجبهة السعبية ستتواصرل فري مسريرتها عبرر تجرددها 
المعرفرررري والتنظيمرررري والسياسرررري والمجتمعرررري، علررررى طريررررق النضررررال والتغييررررر والتقرررردم المعرفرررري والتنظيمرررري والسياسرررري والمجتمعرررري، علررررى طريررررق النضررررال والتغييررررر والتقرررردم 
السياسرري واالجتمرراعي، عبررر المزيررد مررن االلتحررام فرري صررفوف الجمرراهير السررعبية، بمررا السياسرري واالجتمرراعي، عبررر المزيررد مررن االلتحررام فرري صررفوف الجمرراهير السررعبية، بمررا 
يؤكررد علررى أهميررة تحديررد دور الجبهررة فرري المجررال السياسرري وارتباطرره الفعررال بالقضررايا يؤكررد علررى أهميررة تحديررد دور الجبهررة فرري المجررال السياسرري وارتباطرره الفعررال بالقضررايا 

ت تحديررد الموقررف مررن الرأسررمالية واقتصرراد السرروق ت تحديررد الموقررف مررن الرأسررمالية واقتصرراد السرروق المجتمعيررة ومررا تتضررمنه مررن ضررروراالمجتمعيررة ومررا تتضررمنه مررن ضرررورا
الحرر والعولمرة المتوحسرة وكررل أسركال االسرتغالل واالحتكرار ، إلررى جانرل موقفهرا تجرراه الحرر والعولمرة المتوحسرة وكررل أسركال االسرتغالل واالحتكرار ، إلررى جانرل موقفهرا تجرراه 
دور السلطة االقتصادي ، التنموي، االجتماعي، ورؤيتها وموقفها الواضو تجراه قضرايا دور السلطة االقتصادي ، التنموي، االجتماعي، ورؤيتها وموقفها الواضو تجراه قضرايا 

لتحرررررروالت لتحرررررروالت الصررررررراع الطبقرررررري االجتمرررررراعي والثقررررررافي ، ودور هررررررذا الصررررررراع فرررررري كافررررررة االصررررررراع الطبقرررررري االجتمرررررراعي والثقررررررافي ، ودور هررررررذا الصررررررراع فرررررري كافررررررة ا
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االجتماعية والسياسية في مجتمعنا الفلسطيني، وكذلك موقفها الواضو فري تأييرد حقروق االجتماعية والسياسية في مجتمعنا الفلسطيني، وكذلك موقفها الواضو فري تأييرد حقروق 
المررأة والسرربال ، والعراملين فرري القطرراع العرام والخرراغ وحقرروق السرغيلة والعرراطلين عررن المررأة والسرربال ، والعراملين فرري القطرراع العرام والخرراغ وحقرروق السرغيلة والعرراطلين عررن 
العمررل ، علرررى قاعرردة المسررراواة أمررام القرررانون العررادل برررين كافررة المرررواطنين وفررق مفررراهيم العمررل ، علرررى قاعرردة المسررراواة أمررام القرررانون العررادل برررين كافررة المرررواطنين وفررق مفررراهيم 

اطنة والحداثة ، وهي قضايا ال يمكن تجسيدها أو الدفاع عنها ، ومن اطنة والحداثة ، وهي قضايا ال يمكن تجسيدها أو الدفاع عنها ، ومن الديمقراطية والمو الديمقراطية والمو 
ثرررم تحقيقهرررا، بررردون أن ترررنهه الجبهرررة ببنيتهرررا وأدواتهرررا وتررروفر االسرررتراتيجيات والخطرررط ثرررم تحقيقهرررا، بررردون أن ترررنهه الجبهرررة ببنيتهرررا وأدواتهرررا وتررروفر االسرررتراتيجيات والخطرررط 

.. .. فرري مواجهررة تحررديات الفقررر والبطالررة والتسررغيل والمرروارد الضررعيفةفرري مواجهررة تحررديات الفقررر والبطالررة والتسررغيل والمرروارد الضررعيفة))والبرررامص التنمويررة والبرررامص التنمويررة 
الثقافيررة وغيررر ذلررك مررن البرررامص وفررق منهجيررة الثقافيررة وغيررر ذلررك مررن البرررامص وفررق منهجيررة والتعليميررة واالجتماعيررة والصررحية و والتعليميررة واالجتماعيررة والصررحية و (  (  إلررخإلررخ

داريررة حديثررة، تترروخى الموضرروعية مررن ناحيررة، وعلررى أسررا  العمررل علررى فررك  داريررة حديثررة، تترروخى الموضرروعية مررن ناحيررة، وعلررى أسررا  العمررل علررى فررك علميررة وا  علميررة وا 
عالقة االلحاق والتبعية لالقتصراد اإلسررائيلي وللمعونرات الغربيرة المسرروطة، وكرل ذلرك عالقة االلحاق والتبعية لالقتصراد اإلسررائيلي وللمعونرات الغربيرة المسرروطة، وكرل ذلرك 

ونه ونه انطالقررررًا مررررن الترررررابط الوثيررررق بررررين مهمررررات التحرررررر الرررروطني والررررديمقراطي بمضررررمانطالقررررًا مررررن الترررررابط الوثيررررق بررررين مهمررررات التحرررررر الرررروطني والررررديمقراطي بمضررررم
المجتمعرري واالقتصرررادي، الرررذي يضرررمن إقامرررة اقتصرراد منرررتص وفرررق مبررردأ االعتمررراد علرررى المجتمعرري واالقتصرررادي، الرررذي يضرررمن إقامرررة اقتصرراد منرررتص وفرررق مبررردأ االعتمررراد علرررى 
الررذات لضررمان تحقيررق العدالررة االجتماعيررة، بحيررث تترروفر إمكانيررات ومقومررات اقتصرراد الررذات لضررمان تحقيررق العدالررة االجتماعيررة، بحيررث تترروفر إمكانيررات ومقومررات اقتصرراد 
الصررمود والمقاومررة مررع النضررال السياسرري والكفرراحي  التحرررري مررن أجررل تحقيررق أهررداف الصررمود والمقاومررة مررع النضررال السياسرري والكفرراحي  التحرررري مررن أجررل تحقيررق أهررداف 

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

كررررل بقعررررة مررررن بقرررراع الرررروطن ومخيمررررات السررررتات ، بمررررا سرررريراكم العناصررررر والمقومررررات كررررل بقعررررة مررررن بقرررراع الرررروطن ومخيمررررات السررررتات ، بمررررا سرررريراكم العناصررررر والمقومررررات 
مررن كررل مررن كررل   المطلوبررة لتأسرري  البررديل الررديمقراطي اليسرراري المررأمول ، األمررر الررذي يتطلررلالمطلوبررة لتأسرري  البررديل الررديمقراطي اليسرراري المررأمول ، األمررر الررذي يتطلررل

الرفرراق والرفيقررات فرري الجبهررة السرررعبية ، مزيرردًا مررن رغ الصررفوف والعالقررات الرفاقيرررة الرفرراق والرفيقررات فرري الجبهررة السرررعبية ، مزيرردًا مررن رغ الصررفوف والعالقررات الرفاقيرررة 
الديمقراطيرررة الدافئرررة، واإليمررران الوحررردوي العميرررق بأهرررداف الجبهرررة ومبادئهرررا ، مرررن أجرررل الديمقراطيرررة الدافئرررة، واإليمررران الوحررردوي العميرررق بأهرررداف الجبهرررة ومبادئهرررا ، مرررن أجرررل 

واسررتنهاه اللجرران الثوريررة والجماهيريررة واسررتنهاه اللجرران الثوريررة والجماهيريررة ... ... توسررع ومضرراعفة الخاليررا والهيئررات الحزبيررةتوسررع ومضرراعفة الخاليررا والهيئررات الحزبيررة
الفالحرررين والعمرررال والسررربال والمررررأة والمهنيرررين وكرررل الكرررادحين الفالحرررين والعمرررال والسررربال والمررررأة والمهنيرررين وكرررل الكرررادحين   والمجتمعيرررة فررري أوسررراطوالمجتمعيرررة فررري أوسررراط

و مزيرردًا مررن تطرروير العالقررات الرفاقيررة مررع كافررة األحررزال و مزيرردًا مررن تطرروير العالقررات الرفاقيررة مررع كافررة األحررزال ... ... والفقررراء مررن أبنرراء سررعبنا والفقررراء مررن أبنرراء سررعبنا 
سررررط أن تنطلرررق الحركرررة فررري كرررل ذلرررك مرررن سررررط أن تنطلرررق الحركرررة فررري كرررل ذلرررك مرررن ... ... اليسرررارية الفلسرررطينية والعربيرررة والدوليرررةاليسرررارية الفلسرررطينية والعربيرررة والدوليرررة

اا، الكفيرررل وحرررده بضرررمان نجررراح اا، الكفيرررل وحرررده بضرررمان نجررراح الررروعي الثررروري بالنظريرررة وبكرررل تفاصررريل واقعنرررا المعرررالررروعي الثررروري بالنظريرررة وبكرررل تفاصررريل واقعنرررا المعررر
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فال حركة ثورية بدون نظرية ثوريـة نسترشـد فال حركة ثورية بدون نظرية ثوريـة نسترشـد ... ... مسيرة نضالنا التحرري والديمقراطي مسيرة نضالنا التحرري والديمقراطي 
بها من أجل تجديد وتصليب البنية التنظيمية والكفاحية وتعميق الديمقراطية والطـابع بها من أجل تجديد وتصليب البنية التنظيمية والكفاحية وتعميق الديمقراطية والطـابع 

  ..الجماهيري للجبهة الشعبية كحزب ثوري وطليعي الجماهيري للجبهة الشعبية كحزب ثوري وطليعي 
  
  

 الدائرة الثقافية المركزية 
 1221 تموز/وليوي 
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 النشأة والتأسيس واملسرية... حركة القوميني العرب   : الفصل األول
 

ســنقدم فيمــا يلــي عرضــًا مكثفــًا لنشــأة وتطــور حركــة القــوميين العــرب التــي 
أسسها القائد جورج حبش مع مجموعة من رفاقه، باعتبارها اإلطار األم ال ي أنجـب 

مثلـت " حركـة القـوميين العـرب"الموضوعية بأن الجبهة الشعبية، انطالقًا من قناعتنا 
كفكــرة وكاطــار تنظيمــي تجســيدًا لضــرورة تاريخيــة اســتطاعت بفضــل إيمــان ودافعيــة 
ــة الوحدويــة أن تفــرض  اتهــا وتنتشــر فــي  ــا القومي رادة قيادتهــا وكوادرهــا ومبادئه وا 

بـي معظم أرجاء الوطن العربي، بحيث شكلت ظاهرة متميزة في التاريخ السياسي العر 
الحــديث، لكنهــا ظــاهرة لــم تكتمــل أو تحقــق مشــروعها النهضــوي القــومي ألســباب ال 
تنحصر في الدور االستعماري واالمبريـالي والصـهيوني فحسـب، بـل أيضـًا فـي عمـق 
تبعية وتخلف النظام العربي وفشل مشروف التحرر الوطني والقومي بقيادة البرجوازية 

بالفكر القومي ال ي كانت الحركة  اتها جـزءًا الوطنية بأقسامها وشرائحها المختلفة و 
ــر تحــالف  ــة عب ــا العربي ــ ي عــزز اســتمرار واحتجــاز تطــور مجتمعاتن ــه ، األمــر ال من
شخوص وأدوات النظام الحـاكم أو الطبقـة السـائدة مـن القـوم الرجعيـة والبيروقراطيـة 

لتبعيـة والبرجوازية الرثة مع العـدو االمبريـالي الصـهيوني، ومـن ثـم تكـريس مظـاهر ا
والخضوف السياسي واالقتصادي لحساب التحالف االمبريالي الصـهيوني، األمـر الـ ي 
يفرض علـى كافـة القـوم الطليعيـة الديمقراطيـة عمومـًا واليسـارية خصوصـًا، النضـال 
عــادة إحيــاء  المشــتر  مــن أجــل اســتعادة األفكــار الوطنيــة التحرريــة والديمقراطيــة ، وا 

مون يسـاري تقـدمي إنسـاني وديمقراطـي، وبلـورة إطـاره األفكار القوميـة العربيـة بمضـ
التنظيمي لنشر وتفعيل الفكرة القومية النهضوية، كفكرة توحيدية لكل شعوبنا العربية 
واستنهاضــها لمقاومــة كــل أشــكال الســيطرة االمبرياليــة الصــهيونية وأدواتهــا الطبقيــة 

ي لتحقيـق أهـدافنا والسياسية في النظام العربـي عبـر نضـال تحـرري قـومي وديمقراطـ
فــــي تأكيــــد الــــ ات الجماعيــــة الوطنيــــة والقوميــــة بــــالمعنى السياســــي واالقتصــــادي 

 . واالجتماعي في دولة واحدة هي الدولة العربية االشتراكية الديمقراطية
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  " :حركة القوميني العرب"الظهور األول لـ  2كتائب الفداء العربي -

يمررة السياسررية والعسرركرية الترري أوصررلتنا فرري أجررواء كارثررة النكبررة، الناجمررة عررن الهز 
والتري تجسردت فري قيرام دولرة العردو اإلسررائيلي  8641إليها األنظمرة الحاكمرة فري عرام 

" مرحلة الحيرة"وتهجير السعل الفلسطيني، انتقلت أعداد أكبر من السبال الطالل من 
لسربال المرتعلم فقد كانت المادة البسرية لمعظرم هرذه األحرزال ا"والتردد إلى تبني العنف 

بدرجة أو بأخرى من أبناء الطبقة المتوسطة الصرغيرة، وقرد توصرلت جميعهرا فري نهايرة 
واعتمردت التنظريم .. المطاف أسلول العنف وطمحت إلى طررح قضرية عقيديرة متكاملرة

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

 :3من التقاء ثالث مجموعات سبابية 8646عام 

تكونررت فرري دمسررق مررن عرردد مررن طررالل الجامعررة والثانويررات  :المجموعــة األولــى -8
في العاصمة وتوصلوا إلى اقتناع بأن ما جرى في فلسطين يتطلرل مرا هرو أكثرر 

ماسررية والصرردام مررع السرررطة والرردرك، و كرران جهرراد مررن مظرراهرات والهتافررات الح
خوانرررره بترررروجههم القررررومي   –ضرررراحي قطررررل هررررذه المجموعررررة الرافضررررة، وعرررررف وا 

العربي وحماستهم لتحقيق الوحدة العربية وقد التقوا عند رفضهم االنتسال لحرزل 
البعرررث العربررري، الرررذي كررران يركرررز نسررراطه المعررراره ضرررد حكرررم الررررئي  سررركري 

 .رجاالت الحزل الوطني بسكل أساسي القوتلي وأعوانه من

                                                           
طين ، وكانت يتفق معظم الباحثين والمؤرخين  على أن ه ه المنظمة هي وليدة النكبة حيث ن رت نفسها من أجل تحرير فلس 2

ال تشير من قريب " حركة القوميين العرب"رغم أن وثائق و . تحيط نفسها بسرية بالغة مما جعل منها منظمة شبه عسكرية 
بمثابة الظهور : يمكن اعتبار الكتائب  -كما يقول جمال باروت– فانه، " كتائب الفداء العربي" أو بعيد إلى صلتها ب

، فلسطيني  هما جورج حبش)  "ةالحرك"ثنان من أبرز أعضاء النواة القيادية المؤسسة ل ا إ  كان . للحركة الفعلي األول
واجهتها في الطور  خلف" الحركة"التي نشطت " هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل"إ  ليست  ( وهاني الهندي سوري

ويفسر  ل  ، ئيل من أبرز أهدافها مقاومة الصلح مع إسرا التي كان" كتائب الفداء العربي"التأسيسي سوم امتداد عميق ل 
 ".العنف بناء منظمة كفاحية مسلحة تقارف العدو من خالل"التأسيسي على  رّكزت في طورها" الحركة"أن 

 –الجزء األول  –الكتاب األول  – 2779إلى  2792حركة القوميين العرب نشاتها وتطورها  -هاني الهندي وعبد اإلله نصراوي  3
 .71-71ص – 1222- 2ط –بيروت  –ربية مؤسسة األبحاث الع
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تتكون من الجئين سياسيين سبال   :4المجموعة الثانية أو المجموعة المصرية -2
تالحقهرررررم السرررررلطات المصررررررية لقيرررررامهم بأعمرررررال عنرررررف ضرررررد الضرررررباط والجنرررررود 

الرررذي قرررام " )5حسرررين توفيرررق: "البريطرررانيين، ومرررن أبررررز أعضررراء هرررذه المجموعرررة
ين عثمررررران وزيرررررر الماليرررررة فررررري حكومرررررة الوفرررررد باغتيرررررال أمررررر  5/8/8646بتررررراريخ 

، وعبررررد القررررادر عررررامر وعبررررد الرررررحمن مرسرررري (والمعررررروف بتعاونرررره مررررع االنكليررررز
ومصطفى كمال الدفراوي الذين قاموا بسلسلة أعمرال كفاحيرة مسرلحة كران أبرزهرا 

 .إلقاء القنابل على نادي الضباط اإلنجليز في اإلسكندرية 

الل عرررل فرري بيررروت، كررانوا مررن نتس ررطاء وتسرركلت مررن طرر: المجموعــة الثالثــة -3
فري الجامعرة األمريكيرة، وكران هراني الهنردي علرى معرفرة " جمعية العرروة الروثقى"

 8646بررالمجموعتين السررابقتين، فررتم لقرراء بعررد اتصرراالت عديرردة فرري بيررروت  ذار 
حفيد أحمد )وكان الحاضرون يومها من مصر  حسين توفيق وعبد القادر عامر 

 .يا  جهاد ضاحي وهاني الهندي ومن فلسطين جورب حباومن سور ( عرابي

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

لررم تكررن " لرروثقىالعررروة ا"وحتررى تجربررة المحاضرررات والنرردوات مررن خررالل ... وأضرراعوها
 .6"كافية بالنسبة إلي مثاًل لتكوين فكر سياسي متكامل 

مطروحررة بسرركل مبسررط ومحرردد وهرري   -كمررا يضرريف الحكرريم–كانررت القضررية أمامنررا 
ان هنالك مرن خران وتخراذل فأضراع فلسرطين ويجرل أن نتردرل علرى السرالح ونحصرل 

يرررات مسرررلحة فالقينرررا ولقرررد قمنرررا بالفعرررل بمجموعررة عمل. عليرره ونغترررال الخرررائن والمتخرراذل

                                                           
بزعامة أحمد حسين،  2716ال ي برز وانتشر في مصر عام " مصر الفتاة" كان جميع أعضاء ه ه المجموعة ينتمون إلى حزب 4

وقد تم مالحقتهم واعتقالهم ، لكنهم استطاعوا الفرار من المعتقل واللجوء السياسي إلى سوريا ، حيث تعرفوا على 
 .األخرمالمجموعات 

هو ابن لوكيل وزارة الدفاف المصرية آن ا  ، انقطعت عالقته مع الكتائب ومع حركة القوميين العرب من  أوائل الخمسينيات ،  5
 .وك ل  األمر بالنسبة لعبد القادر عامر 

 .19ص– 2791لندن  -2ط –حكيم الثورة  –فؤاد مطر  6
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القنابرررل علرررى بعررره السرررفارات ووضرررعنا خططرررا الغتيرررال الملرررك عبرررد ا  وغلرررول باسرررا 
كتائرل "وفي تلك الفترة كانرت التسرمية التري اطلقناهرا علرى تنظيمنرا هري . ونوري السعيد
 . 7"الفداء العربي

" الكتائـب" تلخصـت الترسـيمة السياسـية ل"فقـد  8وكمـا يـورد محمـد جمـال بـاروت
انطالقـا  و لـ ، في أن إزالة إسرائيل أمر مرهون بقيام الوحدة العربية ، ل مبسط بشك
فكانـت  , في أن الهدف من زرف إسرائيل هو منع قيام الوحـدة العربيـة" بديهيتها"من 

 الوحدة العربية وتحديدا الوحدة ما بين سورية والعـراق واألردن حتـى فـي ظـل عـرش

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

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

 .للغاية ومبسطا
 مجموعةأن  إ ، يعكس  ل  أكثر ما يعكس رأي المجموعتين السورية والبيروتية 

إطار  ل  الهدف  وفي. السياسية اإليديولوجية و " الثرثرات"المصريين كانوا يحتقرون 
" الكتائبيون" أجمع، الوحدة العربية ال ي سيتم من خاللها تحرير فلسطين: األسمى 

واسـتهدفوا  , على تصفية الحكام العرب ال ين اعتبروا مسـئولين عـن ضـياف فلسـطين
 . بشكل خاص كال من نوري السعيد والمل  عبد اهلل

هـو اإلجمـاف علـى أسـلوب " الكتـائبيين"مـا بـين سـائر  وكـان المشـتر  األعظـم
، جميعـا بعـدم التمييـز مـا بـين اليهـود والصـهاينة  واشـتركوا، العنف واالنتقـام والثـأر 

وكانـت لـدم المجموعـة المصـرية تربيـة ، لثـأرهم  هـدفا بحـد  اتـه" اليهودي"واعتبروا 
 . أي تمييز بينهم وبين الصهاينة إيديولوجية صارمة في معاداة اليهود ورفض

فدائية شبه عسكرية تعتمد  الكتائب من الناحية التنظيمية منظمة قومية"كانت 
: االنضـباط ونظـام الطاعـة  التي تقوم عالقاتها الداخليـة علـى، نظام الخاليا السرية 
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أقرب الى شـكل محكـم مـن  فكانت، "نف  ثم نف "ال ي يتحول فعليا الى " نف  ثم ناقش"
 ".الحرس الحديدي"أشكال فرق 

، تتصل ببعضها أفقيا إال عن طريق قـادة الخاليـا  م تكن الخاليا تستطيع أنول
وكـان ، آخر إال عن طريق اسمه الحركـي  وافترض أال يعرف عضو الخلية أي عضو

الوالء على علم الثـورة العربيـة  أن يؤدي قسم" الكتائب"على كل عضو يتم قبوله في 
وفوقـه ، ( االتحـاديين األتـرا  ضـد 0101التـي قادهـا الشـريف حسـين عـام )الكبـرم 

فـي الجهـاز  وهو ما يقترب من أداء القسم علـى المصـحف والمسـدس،  سيف وقرآن
 . الخاص لإلخوان المسلمين في مصر

على وسائل إلقـاء القنابـل " )الكتائبيون" فقد تدرب، أما من الناحية العسكرية 
وأيـن يجـب وضـع ، ات المملـوءة بـالمتفجر  وطريقة حمل الصـفائح( وتفجير الديناميت

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

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

 ".مدربين
مــن أوائــل الحركــات المســلحة القوميــة التــي " يكتائــب الفــداء العربــ"لقــد كانــت 

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

وأدم إلـى سـقوط عـدد مـن القتلـى والجرحـى ، كمـا كانـت هنـا  عمليـات  9/9/2717
الـ ي أصـدره الـرئيس " قـرار االتهـام" دمشـق وبيـروت ومـدن أخـرم أوردهـا  أخرم في

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

علـى صـلة "وفي ه ا السياق ي كر بهجت أبو غربية أن قيـادة الكتائـب كانـت  
ولم تـدم (. من األردن)صبحي أبو غنيمة .ود( من سوريا)أمين رويحة .قوية مع   د
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وتوقـف نشـاطها بعـد محاولـة اغتيـال  2792ه ه الجمعية طـوياًل وكشـف أمرهـا عـام 
 .10"أديب الشيشكلي رئيس جمهورية سوريا

 

 :هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل  -
قررام كررل مررن جررورب حرربا وهرراني الهنرردي و وديررع حررداد  8652وفرري أواخررر عررام 

التي كانت أحد أهرم واجهرات " هيئة مقاومة الصلو مع إسرائيل"أسي  وأحمد اليماني بت
مثلرررت " كتائرررل الفرررداء العربررري"حركرررة القررروميين العررررل خرررالل طورهرررا التأسيسررري، لكرررن 

الترري " هيئررة مقاومررة الصررلو مررع إسرررائيل"، إذ ليسررت "الحركررة"الظهررور الفعلرري األول لررر 
كتائرررل "ى امترررداد عميرررق لرررر خلرررف واجهتهرررا فررري الطرررور التأسيسررري سرررو " الحركرررة"نسررطت 

مقاومة الصلو مع إسرائيل من أبرز أهردافها، ويفسرر ذلرك أن "التي كان " الفداء العربي
بنررراء منظمرررة كفاحيرررة "أو " مسرررألة العنرررف"ركَّرررزت فررري طورهرررا التأسيسررري علرررى " الحركرررة"

فري " الحركرة"الرذي تبنتره " الثرأر"، فينتمري سرعار "مسرلحة تقرارع العردو مرن خرالل العنرف
وحررردة، تحررررر، ثرررأر إلرررى العقليرررة القوميرررة الفدائيرررة لرررر : ار منظومتهرررا الرمزيرررة الثالثيرررةإطررر
 . 11"الكتائل"

و  8652تسكلت النواة األولى لهيئة مقاومة الصلو مع إسرائيل في أواخر عام "فقد 
أصدرت نسررة و " النازحين العرل"متهم الحركة لعملت بسكل خاغ في أوساط من أس

و قرد تغلغلرت  8653ني صفحات حملت اسم الثرأر و ذلرك عرام أسبوعية مؤلفة من ثما
الهيئررررة و نسرررررتها التعبويررررة التحضرررريرية فرررري المخيمررررات و األوسرررراط الطالبيررررة و مررررا أن 
جنرردت عررددًا مررن السرربال الفلسررطيني حتررى أوفرردتهم لتأسرري  خاليررا سرررية فرري مخيمررات 

برررو عررردنان قررري  سررروريا و لبنررران و األردن و كررران أبررررز هرررؤالء أبرررو مررراهر اليمررراني و أ
يوزعررون نسرررة الثررأر بسرررية تامررة ، و يقومررون بترردريبات كسررفية تحررت سررتار المعسرركرات 
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الررذي كرران  12الطالبيررة و السرربابية و الكسررفية و نسررطت الهيئررة ضررد مسررروع جونسررتون 
و يؤيررد ذلررك االتجرراه أن جميررع أعررداد نسرررة " إسرررائيل"يتطلررل تعرراون الرردول العربيررة مررع 

 .  13"لم تخلت من التعره لمسروع جونستون 8655-8653الثأر للسنوات 
إلقامررررة   -فرررري لبنرررران واألردن خصوصررررًا –سرررركلت الهيئررررة عررررددًا مررررن اللجرررران "كمررررا 

الندوات و المحاضرات و المهرجانات الخطابية، و افتتحت بعه األندية الثقافية، كما 
ئرة تمكنرت الهي 8656مرار  /  ذار  25قامت بأنسطة اجتماعية فري المخيمرات و فري 
 .14"من أن تعقد مؤتمرا عامًا لفروعها في المخيمات

قســطنطين زريــق كــان لــه .بقــي أن نشــير إلــى أن المفكــر القــومي العربــي د 
الدور األبرز والفعال فـي التـأثير المعنـوي علـى الشـباب القـومي آنـ ا  ، خاصـة بعـد 

طع إلـى جانـب المفكـر القـومي سـا.  2717عـام " الوعي القومي"صدور كتابه األول 
الحصري ، ال ي غدت كتبه مرجعًا تكوينيًا من مراجـع حركـة القـوميين العـرب ، حتـى 
ستينيات القرن الماضي ، حيث بدأت الهيئـات القياديـة األولـى فـي الحركـة منـ  عـام 

تعيش حالة من المتغيرات الفكريـة التـي انتقلـت بهـا مـن الفكـر  2779حتى عام  71
لفكـــر االشـــتراكي، األمـــر الـــ ي  شـــكل أساســـًا القـــومي العربـــي التقليـــدي إلـــى إطـــار ا

 .2776للتعارضات والتناقضات الفكرية التي ظهرت في صفوف الحركة بعد هزيمة 
 

                                                           
إلزالة النزاعات  2791كان ه ا المشروف هو األساس ال ي اتخ ه المبعوث الرئاسي األمريكي الخاص إيري  جونستون عام  12

ردن و الخروج بمشروف مائي جديد و تمثل الهدف السياسي الناشئة عن المشاريع المتضاربة الستغالل مياه نهر األ 
األمريكي منه تكريس االعتراف بدولة العدو اإلسرائيلي في مقابل العمل على تصفية القضية الفلسطينية و  ل  عن طريق 

لستار على توطين الالجئين في سيناء والبلدان العربية ،  و استمرت محادثات جونستون ثالث سنوات و انتهت باسدال ا
المشروف بعد أن أكد الشعب الفلسطيني رفضه ومقاومته لمشروف التوطين عبر المظاهرات الشعبية في قطاف غزة بتاريخ 

سرائيل واألنظمة العربية مما اضطر االنظمة العربية ومصر بال ات سحب   19/1/2799 والضفة والشتات ضد أمريكا وا 
 .تأييدها لمشروف التوطين آن ا 

مركز دراسات  - 2777-2799حركة القوميين العرب و دورها في التطورات السياسية في العراق  -مهدي شالش  سعد. د 13
 117ص – 1221 –بيروت  –الوحدة العربية 
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 :النواة امل

" حركـة القـوميين العـرب"تألفت النواة القيادية المؤسسـة لمـا سـيعرف الحقـًا باسـم 
خـــرج مـــن الجامعـــة مـــن مجموعـــة مـــن الطـــالب العـــرب الخـــريجين أو علـــى أهبـــة الت

األمريكية في بيروت بداية خمسينيات القرن الماضـي، كـان أهـم شـيء اتفقـت عليـه 
النواة هو اقتناعهم والتزامهم بتأسيس البناء التنظيمي وعالقاته الداخليـة بمـا يمكننـا 

 .قومية سرية" أخوية"تسميته بـ 
أي " جتمـع مـؤمنينم"القومية تبعًا ل ل ، بما يتميز بـه أي " األخوية"تميزت ه ه  

بالمسلكية الطهرانية، والسمو القومي الروحـي، والتزمـت اإليمـاني، واالنضـباط التـام، 
 .فكانت أدق تفاصيل الحياة الشخصية من زواج أو سفر تحتاج إلى قرار جماعي

فري : طرحنا علرى انفسرنا السرؤال االتري "  –كما يستذكر الحكيم –وفي الوقت نفسه 
يم مرررراذا نفعررررلم هررررل نهررررتم بالدراسررررة ام ننصرررررف إلررررى النسرررراط انتظررررار ان ننسرررري التنظرررر

وكرران . بيررة وبقضررية فلسررطينالسياسرريم فرري تلررك الفترررة كانررت السرراحة تغلرري بقضررايا عر 
حررول األمررم المتحرردة ووكالررة الغرروث ومسرراريع االسررتيطان بهرردف حررل القضررية الحررديث 

نررا علررى انرره مررن الفلسررطينية، وفرروق ذلررك كرران الحررديث حررول االحررالف، برردأ يتررردد  واتفق
وبررردأنا نصررردر نسررررة . وهرررذا مرررا حررردث. الممكرررن المرررزب برررين الدراسرررة والعمرررل السياسررري

السرربال القررومي "ومررن حررين إلررى  خررر اصرردرنا بيانررات تحمررل، توقيررع " الثررأر" سررميناها 
 .15" محدد فيها مواقفنا ومطالبنا" العربي

 

 :الشباب القومي العربي : املؤمتر التأسيسي األول -
إصرردار "رب  مررن الجامعررة األمريكيررة فرري بيررروت قرررر جررورب حرربا ورفاقرره بعررد التخرر

والن كرل واحرد  . نسرة في بيروت واخرى في الكويت ونسررة فري عمران ونسررة فري سروريا
ويتررذكر  .  16"مررنهم  أصرربو لرره دخررل فانرره كرران يقتطررع قسررمًا مررن دخلرره لتمويررل النسرررات
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بعد عودته إلى الكويرت طبيبرًا أن الدكتور احمد الخطيل  أصبو "الدكتور جورب حبا 
يتقاضى مئة دينار سهريًا،  وكان يحتفظ لنفسه بعسرة دنانير من هذا المبلغ ويخصغ 

لرى الردكتور وديرع حرداد. الباقي للتنظيم  كنرا نقتطرع القسرم . السيء نفسه بالنسبة  لري وا 
ضاء وكنا في الوقت نفسه نطالل بقية أع. األكبر من دخل عيادتنا في عمان للتنظيم 

التنظيم بأن يفعلوا السيء نفسه، انطالقًا من اعتبارنا أن ذلك مقيا  مسلكي يعبر عرن 
وفرري خررالل اربررع سررنوات . االخررالغ والصرردق واالسررتعداد للتضررحية وااليثررار والتفرراني

اصربو  8657 – 8656أصبحنا فصياًل من فصائل حركة التحرر العربي، وفري العرام 
مررررع اسررررماء بقيررررة حركررررات التحرررررر فرررري الرررروطن  يرررردرب" حركررررة القرررروميين العرررررل"اسررررم 
 .17"العربي

إن قررار إنسراء التنظريم اتخرذ فري صريف "جرورب حربا . وفي هذا الجانل ، يقول د
اتفقنا على ضررورة  ألننا، لكن القرار ال يعني ان التنظيم انسيء في تلك الفترة  8658

وطن العربري خوه تجربة ذاتية نقرر في ضروئها اعرالن انسراء تنظريم علرى مسرتوى الر
الررذي لررم يكررن لرره محترروى " الجمرراهير" وفرري تلررك الفترررة كنررا مسرردودين إلررى تعبيررر . ام ال

كنرا نسرتعمل  8653التري اصردرناها عرام " الررأي" ، وفي افتتاحيرات جريردة  نذاكطبقي 
، ولررم نبحررث مسررألة االسررم أو مسررألة تصررنيف "الجمرراهير الفقيرررة البائسررة المعذبررة"تعبيررر 

 . 18"8656حزل أو حركة إال في المؤتمر األول الذي عقدناه عام تجمعنا على أنه 
حركررة "أنررا ال أتررذكر تمامررًا مررا إذا كانررت المبررادرة فرري اختيررار اسررم "ويضرريف الحكرريم 

منري، لكننري فري أي حررال كنرت أرى انره مرن االفضرل اسرتمرار العمررل " القروميين العررل
عربري، وفري أكثرر مرن سراحة، وبردأنا تحركنرا السياسري فري الروطن ال. تحت هذه التسرمية

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 
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وباإلضافة إلى مسرألة القوميرة طرحنرا مسرألة . سا  في تنظيم المجتمعات في العالماأل
" الثرأر"أما المنطلق الثالرث مرن سرعارنا وهرو . التحرر والسيادة واالستقالل لألمة العربية

 . 19"فكان القصد منه استرداد فلسطين
ــق هــ ه الــرؤم المشــفوعة بــاإلرادة الثوريــة ، ُعقــد المــؤتمر األول لـــ الشــباب "وف

ببيروت، حيث تم فيه االتفاق على تغيير االسم  2797كانون األول  19في " القومي
ــد  ــق " حركــة القــوميين العــرب: "واســتبداله باالســم الجدي ــادة أطل وانتخــب المــؤتمر قي

جـورج : التـي تألفـت مـن أحـد عشـر عضـوًا هـم" اللجنة التنفي ية القومية"عليها اسم 
وحامد الجبـوري ( فلسطيني)وصالح شبل ( لسطينيف)ووديع حداد ( فلسطيني)حبش 

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

 . 20(ابن مغترب عربي في الكاميرون)وعمر فاضل ( لبناني)ومحسن إبراهيم 
لمجموعة الطالبية تسكلت نواة لبداية عمل قومي جديد، ولكن لم تكن هذه ا" ومن 

لرررديهم نظريرررة عامرررة تقررروم علرررى فلسرررفة واضرررحة تحررردد األهرررداف بدقرررة وترسرررم المسرررارات 
 .21"ومراحلها 

كمرررا " التقريرررر السياسررري"وقرررد تضرررمن جررردول أعمرررال المرررؤتمر تقرررارير عررردة أهمهرررا 
ل الوضرررع الفكرررري العرررام وبسررركل تضرررمن جررردول األعمرررال أيضرررًا التقريرررر الرررذي قررردم حرررو 

كمررا سررجل . خرراغ الوضررع الفكررري للتيررار القررومي وحاجترره لبلررورة نظريررة قوميررة عامررة
التقرير الحاجة الماسة لرفع المستوى الفكري للسبال القومي، ووجول اهتمام أكثر بهذا 
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الجانرررل، وتقررررر تسررركيل لجنرررة تعنرررى بالسرررئون الفكريرررة وتقررروم بإعرررداد دراسرررات وبررررامص 
 .22"ت لألعضاء لتحسين الوضع الفكري العام والخاغودورا

وفي هذا السياق نسير إلى أن هذه المجموعرة افتقررت فري بردايتها لبرنرامص سياسري 
كانرت هنراك سرعارات وأفكرار عامرة ولرم تكرن " أو رؤية وأهداف واضرحة ومحرددة ، فقرد 

وفرري هنرراك دراسررات أو مسرراريع ومخططررات متبلررورة، كانررت هنرراك مبررادئ ومنطلقررات، 
الخطرروط العامررة لرررؤيتهم السياسررية تسرراؤالت عامررة وأجوبررة ينقصررها الكثيررر مررن المعرفررة 

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

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

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

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

للغررررزاة بررررذل ومهانررررة وطعررررن للكرامررررة يصررررعل تصررررورها " الحضررررور"فلقررررد أسررررعرهم ذلررررك 
 .24"وتصويرها

عنرررد هرررذه المجموعرررة الطالبيرررة حمرررا  وسرررعور عميرررق، برررل وانررردفاع حرررار  كررران" 
للعمرل، العمرل لتوحيررد األمرة لتحمري نفسررها وبقاءهرا، وأن تحقيرق الوحرردة ال يرتم ويتحقررق 

 -كمرا يقرول هراني الهنردي–من غير عمل وجهد وسعي حثيث ومتواصل، وكران هنراك 
ألن النجرررراح يتطلررررل الرررروعي  سرررروق سررررديد لزيررررادة معارفنررررا وثقافتنررررا القوميررررة والسياسررررية"

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 
 .25"تلخيصًا يطرح للحوار والمناقسة

حقيقيرررًا متزايررردًا علرررى األمرررة كمرررا  كررران اقتنررراع السررربال أن الصرررهيونية تمثرررل خطررررًا 
العربيررة ومسررتقبلها، ولررم ينظررر لهررذه الحركررة العنصرررية العدوانيررة أبرردًا أنهررا خطررر عررابر 

للمفكر القومي العربي قسرطنطين زريرق " معنى النكبة"وقابل للتعامل معه، وكان كتال 
تركرز  مصدرًا مهمًا للتفكير العميق والتأمل المتأني في أعماق نفوسهم وعقرولهم، حيرث"

دراك واع أن فلسرررررطين لرررررن تكرررررون الهررررردف األخيرررررر فررررري بررررررامص  لرررررديهم توجررررره راسرررررخ وا 
االسرتعمار االسرتيطاني ومرن هنرا اسرتد االقتنراع أن فلسرطين ليسرت ألهلهرا فحسرل، بررل 
هي ملرك للعررل جميعرًا وبالترالي، فرإن مسرؤولية تحريرهرا تقرع علرى عراتق العررل كلهرم، 

لقرراء عميررق بررين المصررالو االسررتعمارية والمسررروع  كرران االقتنرراع عميقررًا أيضررًا، بررأن ثمررة
 –رغررم كررل مررا تقرردم –، لكررنهم 26"الصررهيوني لتهويررد فلسررطين والمنطقررة فرري مرحلررة تاليررة

القضررية افتقرردوا عنررد صررياغتهم لوثررائق الحركررة فرري تلررك المرحلررة األولررى التركيررز علررى 
 -ل جرورب حررباكمررا يسرتذكر القائرد الراحرر–االجتماعيرة، إذ  أن حركرة القرروميين العررل 

اهتمرررت فرررري تلرررك الفترررررة بالمرحليرررة،  وكرررران رأينرررا انرررره مرررن السررررابق ألوانررره رفررررع سررررعار "
االسرررتراكية ، ومنطقنرررا فررري ذلرررك هرررو أن الثرررورة العربيرررة تمرررر فررري مررررحلتين متسرررابكتين 

والمرحلرررة . المرحلرررة األولرررى هررري مرحلرررة الثرررورة السياسرررية. ومتمرررايزتين فررري الوقرررت نفسررره
" ثررأر. تحرررر . وحرردة"والسررعار الرذي رفعنرراه وهررو . ورة االجتماعيررةالثانيرة هرري مرحلررة الثرر

ولررم نهررتم بررالثورة االجتماعيررة الن المطلررول فرري . كرران مررن أجررل تحقيررق الثررورة السياسررية
تلررك الفترررة كرران تجميررع غالبيررة الجمرراهير العربيررة وحسرردها لخرروه معركررة سياسررية هرري 

التحرررر فرري مفهومنررا  نررذاك لررم يكررن و . ألمررة العربيررة وتحررهررا واسررتقاللهامعركررة توحيررد ا
نما " التحرر االجتماعي" وكانرت رؤيتنرا . كانرت المسرألة أولويرات". التحررر السياسري "وا 

انرره بعررد تحقيررق الثررورة السياسررية نقررتحم ميرردان الثررورة االجتماعيررة الترري كانررت تعنرري فرري 
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هررة تضررم كررل ونحررن فرري تلررك الفترررة نعتبررر انفسررنا جب" الثررورة االسررتراكية"تفكيرنررا انررذاك 
القرروى الوطنيررة القوميررة باسررتثناء الحركررات الدينيررة، والنرره فرري تلررك الفترررة لررم يكررن لرردينا 
الرررنهص اللينينررري الرررذي يقرررول بضررررورة ايجررراد التحالفرررات حرررول أي موقرررف سياسررري فاننرررا 
اعتبرنررا ان االيمرران باالمررة العربيررة هررو الحررد األدنررى مررن األمررور الترري يجررل أن تلتررف 

 . 27"تألف منها الجبهةحوله القوى التي ت
هيئررة "وكنرا نررذيل النسررة بتوقيررع " الثررأر" وأول نسررة دوريررة صردرت عنررا كران اسررمها 

 ".مقاومة الصلو مع إسرائيل
وعنررردما قررنرررا ايجررراد فررررع لنرررا فررري األردن فكرنرررا فررري موضررروع العنرررف المسرررلو ضرررد 

د حاولنرا إسرائيل بحيث تتسلل مجموعات إلى داخل إسررائيل وتقروم بعمليرات هنراك، ولقر
خرررالل فتررررة العمرررل الفررردائي فررري غرررزة ، وقامرررت عناصرررر بتنفيرررذ بعررره  8655ذلرررك فررري 
لكن قيادة غلرول باسرا للجريا األردنري  نرذاك تصردت لنرا فسرعرنا أن األمرر . العمليات 
وفري . ومن هنا تحولنا إلى خوه معركة سياسية ضرد النظرام فري األردن . لي  سهالً 

ر، وهرررو أن الطريرررق إلرررى ترررل أبيرررل يمرررر عبرررر عمررران تلرررك الفتررررة اطلقنرررا السرررعار السرررهي
أطلقنا السعار بعدما ادركنا أن األنظمة الرجعية تمنعنا من ... إلخ... ودمسق وبيروت 
 .28التصدي إلسرائيل

تسرجعت قيرادة  ،موضروع الكيران الفلسرطيني 8656عرام وعندما طرح عبد الناصرر 
طينية، علرررى القيررام بعمليرررة فررررز الحركررة  الحيررراء الوجررود الفلسرررطيني ، أو الهويرررة الفلسرر

نمرا " فرعًا فلسطينياً "ولم تجعل من هؤالء . األعضاء الفلسطينيين منها للحركة  نرذاك  وا 
جــورج حــبش، ووديــع : مــن كــل مــن" لجنررة فلسررطين" انسررأت لجنررة اطلقررت عليهررا اسررم 

حداد، وأسامة النقيب من فلسطينيي سوريا ، وزاهر قمحاوي من فلسـطينيي األردن، 
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ــ ــانوأحم ــد مــن فلســطينيي لبن ــد الكــريم حم ــاني وعب " ، وكانررت بالفعررل نررواة 29" د اليم
 .30"فيما بعد " الجبهة السعبية لتحرير فلسطين 

أمررا بالنسرربة لوسررائل التعبيررر ، أو المنررابر اإلعالميررة للحركررة، فكمررا يررذكر الحكرريم، 
صرررحيفة ففررري األردن عبرنرررا عرررن مبادئنرررا وأفكارنرررا مرررن خرررالل . كانرررت منابرنرررا متنوعرررة "

، تصررردت بعنرررف للمعاهررردة البريطانيرررة وللنفررروذ البريطررراني فررري األردن " الررررأي"سرررميناها 
كانررررت هنرررراك أيضررررًا بعرررره . هرررري المنبررررر الوحيررررد" الرررررأي" ولررررم تكررررن . ولغلررررول باسررررا

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

اسررررتقطبت قطاعرررراً  جماهيريررررًا عريضررررًا فرررري األردن، " الرررررأي"ويمكررررن القررررول أن 
ولعبرررت دورًا أساسررريًا فررري بلرررورة الهويرررة السياسرررية لحركرررة القررروميين العررررل فررري السررراحة 

في سوريا أصبو للحركة منبر، أصربو لنرا وجرود سياسري " الرأي"األردنية ، بعد إصدار 
 .32ت تقرأ باهتمام في أوساط طالل جامعة دمسقالتي أصبح" الرأي"علني من خالل 
سعار الثأر الذي رفعته حركرة القروميين العررل و أولتره كرل اهتمامهرا "لقد كان 

و نسررراطاتها طررروال السرررنوات السررربع مرررن الخمسرررينيات نابعرررًا مرررن إيمررران الحركرررة برررالقوة 
ي ت فرررركطريررررق وحيررررد لحررررل المسرررراكل العربيررررة و اسررررترداد الكرامررررة القوميررررة الترررري أهرررردر 

 8657، و بقيررت الحركرررة مجتمعررًا مغلقررًا علرررى نفسرره حررول سرررعار الثررأر لغايرررة فلسررطين
حتى أنه أتطلرق علريهم اسرم جماعرة الثرأر و جماعرة الحديرد و النرار داللرة علرى إيمرانهم 

أثرررارت قيرررادة  8657المطلرررق برررالقوة و انغالقهرررم حرررول مفهررروم الثرررأر ، إال أنررره فررري عرررام 
الثررأر و عرردم مالءمترره لمرحلررة النضررال القررومي  الحركررة الجرردل حررول جرردوى رفررع سررعار
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إلررى حررل باسررتبدال سررعار الثررأر بسررعار "الثرروري الررذي تخوضرره الحركررة ، و تررم التوصررل 
 .33"استرداد فلسطين

كررران الكفررراح المسرررلو و سرررعار الثرررأر همرررا الحلرررم الرررذي ظرررل يرررراود الحركرررة خرررالل 
هودهررا للحفرراظ علررى منهاجهررا المركررزي منررذ نسررأتها و لررذا فقررد جنرردت كررل طاقاتهررا و ج

و الكترل   الثأر و الرأي و الوحدة و الحريـةالقضية الفلسطينية، و قد أسهمت نسررات 
و الكراسررات فرري بلررورة السررعور القررومي ، و دفررع حركررة النضررال فرري طريقهررا إلررى سرراحة 
المعركررة، فالعمررل فرري دائرررة الكفرراح المسررلو و العمررل فرري مجررال النضررال السياسرري كانررا 

متكاملين و كانت الكلمرة الداعيرة و المقالرة السياسرية تعرانق البندقيرة  يسيران في خطين
و تتقرردم عليهررا مرررات، وكانررت حركررة القرروميين العرررل تررزداد انتسررارًا جنبررًا إلررى جنررل مررع 

 .34"انتسار األفكار الناصرية في األقطار العربية

ة هـو مـن الناحيـة اإلجرائيـة أو العمليـ" الحركـة"كـان الفكـر التنظيمـي لــ" ل ل 
فكر قيادتها المؤسسة، من هنا كان ه ا الفكر محكومًا بمفهوم ه ه القيـادة للحـارس 
القومي الحديدي، ال ي يفنى في األمة، كما يفنى الصوفي في اهلل، ويفسر  ل  أنهـا 

، فحاولـــت أن تبنـــي فـــي إطارهـــا "النوعيـــة"حســـب تعبيرهـــا بـــل بــــ" الكميـــة"لـــم ُتعـــَن بــــ
مجتمـع "ئمًا بحد  اته، ال نجد وصفًا أدق له من وصف المخصوص مجتمعًا مكثّفًا قا

، لكن هـ ا التشـدد فـي مسـلكية األعضـاء 35"العقائدية" األخوية"أو مجتمع " المؤمنين
نما كان الهدف منه تربية األعضاء تربية قومية تزرف فـيهم  لم يكن له بعد ديني ، وا 

 .نكران ال ات واالنضباط الصارم 
ــــ ا المنظــــور  ــــي ه ــــ" وف ــــوميين"ض رأم بع ــــم " حــــركتهم"أن " الق ــــت تعل كان

بالنسـبة للمجتمـع، " الحركـة"، كدرس ثابت من دروسها، والواقـع أن عضـو "األخالق"
بالنسـبة للمـؤمنين الكثالكـة، فمـا " الكـاهن"كان في فهـم القيـادة المؤسسـة اقـرب إلـى 
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أن كان يصح له أن يكون فاسقًا أو منحرفًا،فكـادت المسـلكية الشخصـية وأخالقياتهـا 
تكون درسًا ُيعلّم ويراقب وُتصّحح تمارينه وتعطى له العالمات التي تتدخل في تحديـد 

تعبيـرًا " الجيفاريـة"قـد وجـدوا الحقـًا فـي " القوميـون"، وا  ا كـان "مستوم كفاءة العضـو
يمّيز مسلكيتهم فانهم في رقـابتهم األخالقيـة الصـارمة لسـلو  العضـو كـانوا متـأثرين 

ـــد  ـــل "بتقلي ـــوميعصـــبة العم ـــى " الق ـــان عل ـــات وك ـــي الثالثين ـــي"ف ـــومي العرب أو " الق
أن يتصرف كشمس صغيرة، أن يضيء ويدفئ ويجر في مجراه طوقـًا مـن "، "الحركي"

 .36""الكواكب التابعة، جيرانه ورفاق عمله
علـــى نظــام الطاعـــة، وهـــو مــا عبـــرت عنـــه " الحركـــة"قامــت " بهــ ا المعنـــى 

المركزيـة "أن " الحركـة"، وبينـت "كزية المرنةالمر "نظريتها التنظيمية التي حملت اسم 
ــة ــة" "المرن ــى المركزي وال .  يحكمهــا نظامــا الســرية والطاعــة" أقــرب بطبيعــة الحــال إل
هنا من الناحية اإلجرائيرة عرن التطبيرق اإلجرائري الفعلري لمبردأ " المركزية المرنة"تختلف 

لرررم تجرررد أي " الحركرررة"فررري األحرررزال السررريوعية، ويفسرررر ذلرررك أن " المركزيرررة الديمقراطيرررة"
فاسرررتخدمت " مركزيرررة السررريوعيين الديمقراطيرررة"و" مركزيتهرررا المرنرررة"خرررالف جررروهري برررين 

 .37"في أدبياتها" المركزية الديمقراطية"مصطلو  8657بدءًا من عام 
كانت الهيكلية التنظيمية للحركة تتكون من عـدة مراتـب تنظيميـة ، تبـدأ مـن 

م الخليـة وهـي أول مرتبـة حزبيـة ، ثـم الرابطـة الحلقة وهي ادنـى مرتبـة تنظيميـة ، ثـ
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 

 .ة للحركة فلسطين أو األردن او سوريا أو لبنان ، ثم القيادة القومية أو المركزي
ُيعزل على مختلف المستويات، وكـان علـى كـل عضـو " الحركة"كان عضو " 

ــة تفصــيالت تتعلــق بحيــاة  ال يســعى لمعرفــة أي أن يكتســب اســمًا حركيــًا مســتعارًا، وا 
مسؤوله، فمكان عمل ه ا المسؤول وعنـوان منزلـه واسـمه الصـريح هـي كلهـا أمـور 
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ها، كما أن شخصية المسؤول باسـمه يجهلها أعضاء المرتبة التي يكون مسؤواًل عن
الحركـــي هـــي محـــور ترتيـــب اللقـــاء أو االجتمـــاف، وألن هـــ ا األمـــر مخالفـــة لطبيعـــة 

" تمويـت"كانـت تسـتدر   لـ ، بالحاحهـا علـى " الحركـة"اإلنسان بوصفه إنسـانا، فـان 
العضــو ألي معرفـــة لـــه بالمســؤول عنـــه، وبضـــرورة التعــود علـــى مخاطبتـــه باســـمه 

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

 .38"وموتها كصيغة تنظيمية" الحركة"كثيرًا من األعضاء رغم حل 
وفي ه ا السياق نشير إلى أهم المفاهيم التنظيمية التـي تميـزت بهـا حركـة 

لعرل " ميين العرب آن ا  ، كما حددها مؤسسها الراحـل جـورج حـبش بقولـه القو 
ذا كران البرد مرن تحديرد  مفهوم القيادة الجماعية كان وسيبقى أهم المفراهيم التنظيميرة، وا 

هرري منررع التسررلط واالنفررراد فرري : الحيثيررة األولررى: حيثيررات لهررذا المفهرروم فانهررا كرراالتي 
 . فردية وديكتاتورية اتخاذ قرار والحؤول دون نسوء نزعات

هي االيمان بانره مرن خرالل قيرادة جماعيرة يمكرن ان تتفاعرل كرل : والحيثية الثانية
وجهات النظرر حرول أي قضرية مطروحرة بحيرث يمكرن بعرد ذلرك الخرروب برالرأي األكثرر 

 .39صوابية
باإلضافة إلى مفهوم القيادة الجماعية، هنالرك أيضرًا مفهروم "ويضيف الحكيم بقوله 

والغايررة مررن هرذا المفهرروم هرري أنرره ال يجروز أن تتحررول القيررادة إلررى موقررع " لالكفررأ القيرادة"
. دائرررم أو منصرررل دائرررم علرررى أسرررا  الفتررررة الزمنيرررة التررري يقضررريها العضرررو فررري الحركرررة

العناصر التي تفسل فري التجربرة وبفضل هذه الحالة تتجدد القيادات باستمرار، ذلك إن 
قيادية، وان العناصر التي تبرز فري صرفوف  من الضروري أال تعود تتحمل مسؤوليات

 . 40"القاعدة ولديها طاقات قيادية من الضروري ان تسق طريقها نحو مواقع القيادة
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القيررررادة فرررري صررررف " مفهرررروم  -وفررررق تحديررررد الحكرررريم –مررررن مفرررراهيم الحركررررة أيضررررًا 
أن تبقرى الصرلة حميمرة برين القاعردة الحزبيرة والقيرادة، "والقصد مرن ذلرك هرو " األعضاء

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 

ل القاعررردة ومسررراعرها وتقبرررل انتقاداتهرررا وترررتعلم منهرررا، وبالمقابرررل أن تتحسررر  القيرررادة  مرررا
 . 41"تسعر القاعدة ان قيادتها من صنعها وانها ليست قيادة مكتبية أو بيروقراطية

وركزنررا " النوعيررة قبررل الكميررة" مفهرروم "  -كمررا يضرريف الحكرريم–كمررا اعتمرردنا أيضررًا 
مررن قناعررة بررأن عسرررة رفرراق فرري  منطلقررين فرري ذلررك" الكررم"قبررل " النرروع"منررذ البدايررة علررى 

مسرررتوى معرررين ومسرررتعدين لاللترررزام الكامرررل والتضررررحية، أفضرررل مرررن مئرررة رفيرررق بنيررررتهم 
النضرررالية والثقافيرررة غيرررر سرررليمة، واعتقرررد أننرررا فررري هرررذه المسرررألة بالغنرررا بعررره السررريء ، 
يضرراف إلررى ذلررك أنرره بسرربل عرردم وجررود نظررام داخلرري، تركنررا األمررر لالجتهرراد ، وهرررذا 

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

حيررث أن نوعيررة األعضرراء كانررت  المررالي ، لكررن هررذه المبالغررة  أفررادت فرري الوقررت نفسرره
فلررري  األمرررر العرررادي والسرررهل أن يكرررون العضرررو مرررن النررروع الرررذي تطلرررل منررره . مثاليرررة 

 .42"الحركة أقصى مستويات التضحية فيوافق من دون أي نقاا
" المركزيررة المرنررة"هنالررك مفهرروم "ومررن بررين المفرراهيم المهمررة الترري اعتمرردتها الحركررة 

وكرران . ياديررة األدنررىالقياديررة األعلررى والمحطررات الق الررذي يررنظم العالقررة بررين المحطررات
هنالررك مركررزًا خطرره يجررل أن يسررود، وتعليماترره يجررل أن تنفررذ، وأن أي خررالف رأينررا أن 

بين القيادة األولى وأي قيادة أخرى يجل أن يحسم لمصلحة وجهة نظر القيادة األولى، 
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ًا ومتينرررًا وقرررادرًا علرررى ألن إيماننرررا بالمركزيرررة قرررام علرررى أسرررا  أنهرررا تجعرررل التنظررريم صرررلب
 .43"الحركة الموحدة 

والررذي يررنظم " المركزيررة المرنررة"المرررتبط بمفهرروم " نفررذ ثررم نرراقا"هنالررك أيضررًا مفهرروم 
ضرررمان االنضرررباط " نفرررذ ثرررم نررراقا" العالقرررة برررين العضرررو والقيرررادة والقصرررد مرررن مفهررروم 

 .44"الصارم داخل التنظيم بحيث يستطيع التحرك في االتجاه الذي يريده
كنرا نررى أن هرذا المفهروم "، حيث يقول الحكريم " النقد والنقد الذاتي"خيرًا ، مفهوم وأ

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 

ركة من وقت إلى  خر بتقويم المراحل السرابقة، فرإذا بحيث تقوم الح" النقد والنقد الذاتي"
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
لم تكن مطبقة في تلك المرحلة ، فقرد أما بالنسبة إلى مبدأ و ليات االنتخابات التي 

تأخرررذ سررررعيتها مرررن نجاحهرررا ومرررن قررردرتها علرررى "كانرررت وجهرررة نظرررر قيرررادة الحركرررة أنهرررا 
لرى ذلرك هنالرك . االستمرار في العمل وال تأخذها من عملية انتخابية تقوم بها القاعردة وا 

، 45"عروفرةالعنصر األمني ألنه في العملية االنتخابية تصبو كوادر الحركرة وقياداتهرا م
كرران رأينررا أن القيرادة المركزيررة هرري االقرردر مررن القاعرردة "جررورب حرربا . وكمرا يسررتطرد  د

الحزبيررررة علررررى ذلررررك ، الن القاعرررردة الحزبيررررة يطرررررأ عليهررررا هبرررروط وصررررعود، أمررررا القيررررادة 
المركزية فثابترة ألنهرا القيرادة المؤسسرة،  وهرذه القيرادة تسرتطيع أن تراقرل كروادر الحركرة 

الصررف القيررادي األول أي عنصررر صرراعد، وهررذه الخصوصررية تميررزت وتنقررل منهررا إلررى 
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 
وضع القيادي، وفري غير مباسر من خالل االعرال عن رضاها أو عدم رضاها عن ال

ضرروء االنتقررادات الترري توجههررا القاعرردة أو الرضررا تواصررل القيررادة مسرريرتها، لكررن الررذي 
هرو أننرا بالغنرا بالنسربة إلرى الجانرل المركرزي فجراء علرى  -كما يضيف الحكريم –حدث 

حسرررال الجانرررل الرررديمقراطي، وبعرررد ذلرررك بررردأنا نعمرررل علرررى أسرررا  أن القيرررادة المركزيرررة 
رها من دون إلغاء حق القاعدة في تحديد القيادات وابداء رأيهرا برين يمكن أن تمار  دو 

 .46"الحين واألخر في القيادات 
قيرام تنظريم حديردي ال تجرنالو وال تيرارات فيره، إال انره وكمرا هري "   لـ  افترض

العادة، في األحزال السرية، فان األجنحة فيها تتكراثر طرردًا مرع حردة الضرغط المركرزي 
الرذي ال يختلرف  "القيادة الجماعية"كن الحركة قامت نظريًا  على مبدأ البيروقراطي ، ل

" الحركـــة"أن مضرررمونه هنرررا عرررن المضرررمون الرررذي أخرررذه فررري األحرررزال السررريوعية، غيرررر 
أو مرا كران يرتم التعبيرر  مبـدأ القيـادة لألكفـأ: اجتهدت نسـبيًا فـي مبـدأين مّيزاهمـا همـا

يعنـي  لـ  " الحركرة الصراعدة النازلرة"ل "الحركرة"عنه في الثقافرة السرفوية داخرل أسروار 
أنهــا فــي تحديــدها للمســئولين القيــاديين وألعضــاء المراتــب القياديــة، " الحركــة"وفــق 

بمعرزل عرن  فانها ال تأخ  أي مقياس بعين االعتبـار، غيـر مقيـاس الكفـاءة القياديـة،
يرررررة فررررري السرررررن أو الدرجرررررة العلميرررررة أو النفررررروذ العرررررائلي أو القبلررررري أو المرررررالي أو األقدم

مبدأ القيادة في صف األعضاء، فاعتمـد علـى أن تعـيش : أما المبدأ الثاني". الحركة"
وانسرجاما مرع ذلرك كران  القيادة وسط األعضاء ال أمامهم وال فوقهم وال بمعزل عنهم،

 .47"عدد من أعضاء القيادة القومية مجرد أعضاء في قيادات اإلقليم
بقيررة لحركررة القرروميين العرررل عنررد إن البنيررة الط: البنيــة الطبقيــة للحركــة 

تأسيسرررها ، كانرررت بنيررررة طبقيرررة خاصررررة ، تسررركلت فرررري معظمهرررا مررررن القطررراع الطالبرررري 
المنتمرري إلررى  األوسررراط البرجوازيررة بمختلرررف سرررائحها ،  وظلرررت هررذه البنيرررة قائمررة فررري 
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الهيئات القيادية والكادريرة حترى أواخرر خمسرينيات القررن الماضري،  لكرن توجره الحركرة 
ماهير ومن ثم اتساعها التنظيمي أدى إلى وجود  نسبة عالية من قواعدها من نحو الج

الطبقات المسحوقة خاصرة فري السراحة الفلسرطينية حيرث كران سركان المخيمرات والقررى 
يسرركلون قاعرردة جماهيريررة عريضررة للحركررة ، وارتقررى مررن بررين صررفوف هررؤالء عرردد مررن 

سرررتينيات ،  وفرري تلرررك الفتررررة لرررم تكرررن الكرروادر الرررذين تولررروا أوضررراعًا قياديررة فررري بدايرررة ال
كما –ولذا كان نمو الحركة . الحركة تملك دلياًل نظريًا واضحًا ونظرية ثورية تهتدي بها

ومرررت فترررة اختلطررت نوعيررة البنيررة بحيررث . غيررر مبرررمص وغيررر مخطررط" -يقررول الحكرريم
ن لكرر. كران هنالرك العنصرر المسرحوق والعنصرر البورجروازي الكبيرر والمتوسرط والصرغير

القطاع الجماهيري المسحوق هو في النهاية الذي مكن الحركرة مرن البقراء فري اسرتمرار 
 .48"في المعسكر الوطني، وهو الذي جعلها تتطور نحو اليسار خطوة بعد خطوة 

جعـــة المنطلقـــات القوميـــة فـــي أمـــا علـــى صـــعيد التحـــوالت الفكريـــة الخاصـــة لمرا
فـي ضـوء تطـور العالقـة النوعيـة  2772، فقـد بـدأت اإلرهاصـات األولـى عـام الحركة

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 

انب التحوالت االجتماعية الداخلية التي تجسدت عبر قرارات التأميم االشـتراكية فـي ج
مصر في تل  المرحلة ، وكان له ه العوامل دورًا أساسـيًا يضـاف إلـى تجربـة الحركـة 
نفسها ودخول عدد واسع من الشباب الكادح والديمقراطي الثـوري إلـى صـفوفها  فـي 

ية العلميــة التــي أســهمت بــدورها فــي االزاحــة توجــه الحركــة صــوب األفكــار االشــتراك
التي " هارولد السكي "المتدرجة لألفكار االشتراكية الطوباوية، والفابية ، خاصة كتب 

اطلعت عليهـا وعممتهـا الحركـة فـي أوسـاطها التنظيميـة جنبـًا إلـى جنـب مـع مفـاهيم 
جمـــال عبـــد د الراحـــل العدالـــة االجتماعيـــة والكفايـــة والعـــدل كمـــا كـــان يطرحهـــا القائـــ
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فـي معظمهـا  –، وبتأثير تل  األفكار االشتراكية األوليـة انتقلـت قيـادة الحركـة الناصر
 . 2777إلى االقتراب من االشتراكية العلمية التي تم التوافق عليها في عام  –

وفي ضوء هـ ه المنطلقـات واألسـس ، كـان مـن الطبيعـي أن تنـدفع قيـادة الحركـة 
مــن البلــدان العربيــة ، حيــث تــم تكــريس فــرف حركــة فــي التوســع واالنتشــار فــي عــدد 

القوميين العرب فـي األردن ولبنـان وسـوريا والعـراق ثـم بـدأوا بعـد المـؤتمر بـالتخطيط 
والخلـيج العربـي وعمـان " السـعودية"لتأسيس فروف أخرم في مصـر والجزيـرة العربيـة 

قـرر  2771، وفي عام 2799، ثم في شماله عام 2797وجنوب اليمن عام ( ظفار)
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  

لعــرب مــع الفكــر القــومي العربــي بقيــادة القائــد انطالقــًا مــن التحــام حركــة القــوميين ا
 .الراحل جمال عبد الناصر

ــة عــام  ــة منــ  بداي ــادة الحرك ــى أن قي ــب نشــير إل ــي هــ ا الجان قــررت  2796وف
االنتقال من مرحلة الشـعارات الثوريـة إلـى مرحلـة التطبيـق العملـي لهـ ه الشـعارات ، 

ة بتلقري دورات عسركرية تم تكليف مجموعة من عناصر منتقاة من أعضاء الحركحيث 
أكررررم )مكثفرررة فررري معسررركر كتيبرررة الفلسرررطينيين قررررل دمسرررق، وأسررررف  مرررر تلرررك الكتيبرررة 

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

ن فروعهررررا فرررري فلسررررطين واألردن ولبنرررران والعررررراق وسرررروريا  ترررردريبات سرررربال الحركررررة مرررر
 .49"عسكرية مكثفة 

قامت الحركة بتأسـيس الجهـاز النضـالي الـ ي التحـق فيـه  2799وفي بداية عام 
المئــات مــن قيــادات  وكــوادر  حركــة القــوميين العــرب للتــدريب العســكري عبــر دورات 

المصـري بالتنسـيق مـع القيـادة فـي معسـكرات الجـيش  –لمـدة سـتة شـهور  –مكثفة 
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( كان من بينهم الرفاق جورج حبش و وديـع حـداد و أبـو علـي مصـطفى )الناصرية 
األمر ال ي يؤكد موقف الحركة الواضح من الكفاح المسلح ودوره الرئيسي فـي إطـار 
ــًا إلــى جنــب مــع كافــة أشــكال النضــال األخــرم ، دون  النضــال الــوطني والقــومي جنب

. د ممارسة أي شكل من أشكال النضـالاسب والمكان المناسب عنتجاوز الظرف المن
ففـي نهايــة خمسـينيات وبدايــة ســتينيات القـرن الماضــي كــان شـعار حركــة القــوميين 

النضــال مــن أجــل إســقاط األنظمــة العربيــة الرجعيــة، وطــرد : " العــرب الرئيســي هــو 
زالة قواعده وتحقيق الحرية والوحـدة واالشـتراكية  وقـد جسـدت الحركـة  ،"االستعمار وا 

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 عمومًا واألردن بصورة خاصة مـن أجـل 

 .ة تعريب الجيش والمؤسسات الوطني
ولقــد كــان لهــ ا االنتشــار والتمــدد الــ 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 

خاصة مـع  تأسـيس الجهـاز العسـكري أو النضـالي شعاراتها صوب التطبيق العملي، 
إبــراز الشخصــية الوطنيــة الفلســطينية ودورهــا الســري ، الــ ي لعــب دورًا أساســيًا فــي 

 .الطليعي في إطار النضال التحرري القومي ضد الوجود الصهيوني 
وألول مرة في تاريخها السياسي ، تكوين " القوميين العرب"وب ل  عرفت حركة 

بمسئولية الرفيق وديع حـداد ، " إقليم فلسطين " خاص، عرف باسم  جهاز فلسطيني
، و لـ  أسـوة كمـا أشـرنا مـن قبـل 2799تأسسـت عـام التـي " لجنـة فلسـطين"بدياًل لـ 

ببقية فـروف الحركـة أو أقاليمهـا، وتـم فـرز الكـوادر الفلسـطينية المنتميـة إلـى الحركـة 
الحركـة والجبهـة الشـعبية علـى أن أينما وجدوا إلى ه ا اإلقليم ، وتدل معظم مصادر 

م يعتبـــر المفتـــرق  2771المـــؤتمر القـــومي الـــ ي عقدتـــه الحركـــة فـــي بيـــروت عـــام 
مــايو / تبنــى مــؤتمر الحركــة هــ ه الخطــوة فــي أيــار "ثــم ، األساســي فــي هــ ه العمليــة
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ــة لتحريــر فلســطين"م ، وقــد أطلــق علــى التجمــع اســم  2771 التــي " الجبهــة القومي
وتــولى الــدكتور وديــع حــداد بشــكل أساســي . 50"شــباب الثــأر" عرفــت فيمــا بعــد باســم

، وقـد بـدأت الخطـوات 51مسئولية اإلعداد الفدائي وفق شـهادة الـدكتور جـورج حـبش
حيـث قـام عناصـرها  2771،52العملية له ه المنظمة خـالل النصـف الثـاني مـن عـام 

هنـا ،  ، ومارسوا عمليات استكشاف واتصـال مـع العـرب(إسرائيل)بالنزول إلى داخل 
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 

وسقط فـي هـ ا االشـتبا  أول شـهدائها وهـو الشـهيد خالـد أبـو . م 2771بلفور عام 
واســـتمرت . ل احـــد مناضـــليها تشـــرين الثـــاني ، واعتقـــ/ نـــوفمبر  1فـــي   53عيشـــة

ضـــد أهـــداف إســـرائيلية حتـــى حـــرب المنظمـــة فـــي تنفيـــ  عمليـــات فدائيـــة متقطعـــة 
 .54"م2776

، فيعود أيضًا إلى قرار الفـرف  55"أبطال العودة " تأسيس منظمة "أما بالنسبة إلى 
الفلســطيني لحركــة القــوميين العــرب الــ ي أفــرز عــددًا مــن الكــوادر المؤهلــة عســكريًا 

ــرزهم د ليشــكلوا ــى لتنظــيم أبطــال العــودة وكــان أب ــواة األول ــع حــداد وصــبحي . الن ودي

                                                           
د ، نار ، دم، حدي: )وطرحت شعارها المركزي  2717التي تأسست عام " كتائب الفداء العربي"فيعود إلى " الثأر"بالنسبة لشعار  50

 (.وحدة ، تحرر ، ثار

 .جورج حبش.لقاء شخصي مع الراحل المؤسس د 51
كان الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى مسئواًل عن منظمة شباب الثأر في منطقة جنين ، وكان على صلة مباشرة مع الرفيق  52

 .وديع حداد.الشهيد د

، انضم إلى منظمة شباب الثأر من  بداية تأسيسها  2712عام  -قرية العكر  –الشهيد خالد أو عيشة من مواليد قضاء عكا   53
، شار  في عمليات استطالف ألراضي فلسطين المحتلة استعدادًا لالنطالق ، اصطدمت إحدم المجموعات التي يقودها في 

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

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

 .17ص –– 1226 –القاهرة  –رسالة دكتوراه  – 2796 – 2776الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -سامي يوسف أحمد  54
بين كل من الرفيق وديع حداد واللواء وجيه المدني قائد جيش التحرير " أبطال العودة"تم االتفاق سرًا على تأسيس منظمة  55

 .الفلسطيني آن ا 
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، باإلضافة إلى عبد الرحيم جابر ومحمد شرف بالتنسـيق مـع  56التميمي وفايز جابر
م عبــد العزيــز الوجيــه وعثمــان بعــض ضــباط جــيش التحريــر الفلســطيني ومــن أبــرزه

ــاني  ففــي " ، حــداد أبطــال )تشــكيل تنظــيم  ، ُأعلــن عــن 2777نــوفمبر / تشــرين الث
تحــدث فيــه عــن العمليــة ( 2)جــاء هــ ا اإلعــالن بشــكل بــال  رقــم "، وقــد ( العــودة

العســكرية التــي قــام بهــا فــدائيو أبطــال العــودة  ضــد ثكنــات جــيش العــدو اإلســرائيلي 
رفيـق محمـد عسـاف، :  واستشـهاد ثالثـة مـن مناضـليها هـم  12/22/2777بتاريخ 

سعيد، كما ُاسر المناضل سكران محمـد سـكران فـي  محمد حسين اليماني، سعيد عبد
ديســمبر أ اعــت المنظمــة بالغهــا الثــاني الــ ي / وفــي كــانون األول . 57تلــ  العمليــة

، بيـد أن هـ ه م علـى الكنيسـت فـي محاولـة لتـدميرهت كر فيه أن فدائييها قاموا بهجـو 
القـوة إلـى  المحاولة ُأحبطت بعد معركة وصفها البال  بأنها كانت عنيفـة ، وانسـحبت

 .58"، وأمرهم باالستسالم لعربية حيث طوقهم الجيش األردنيالمنطقة ا
شــباب " وفــي هــ ا الصــدد ُنشــير إلــى أن قــرار قيــادة الحركــة بتأســيس منظمــة 

جــاء انعكاســًا  اتيــًا وموضــوعيًا لرؤيــة " أبطــال العــودة"واإلســهام فــي تأســيس " الثــأر
، مــع  التحــوالت الداخليــة فــي بنيتهــا الحركــة ومواقفهــا السياســية ودورهــا باالنســجام

بمثــل مــا جــاء انعكاســًا للمنــال الثــوري القــومي العربــي العــام بتــأثير أفكــار وشــعارات 
 -فــي ضــوء هــ ا الوضــع-الــزعيم الراحــل جمــال عبــد الناصــر ، حيــث قامــت الحركــة 

الجهـــاز "بالعمـــل علـــى  تأســـيس وتفعيـــل جهازهـــا العســـكري أو مـــا ُيســـمي آنـــ ا  بــــ
 ي تبلــور وجــوده المتميــز عبــر مئــات الكــوادر الحركيــة اللــ ين ســبق أن الــ" النضــالي

التحقــوا فــي الــدورات العســكرية الخاصــة بالحركــة أو فــي معســكرات الجــيش المصــري 
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وفـي " شباب الثـأر"آن ا  ، حيث أسهم العديد منهم في االلتحاق في صفوف منظمة 
 " .أبطال العودة"صفوف منظمة 

القــات القياديــة الســائدة فــي مرحلــة التأســيس ، كــان وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الع
االنسجام المثرالي داخرل الحركرة، ولرم يكرن الوضرع القيرادي مثرار "مظهرها الرئيسي هو 

وكررران هنالرررك التفررراف كامررل حرررول السرررعارات والمواقرررف السياسرررية التررري ، جرردل أو نقررراا
، لكرن  8656تطرحها الحركة، واستمر هذا الوضع طوال سرنوات التأسري  حترى العرام 

 8656ذلررك االنسررجام برردأ فرري التراجررع مررع ظهررور أول اخررتالف فرري قيررادة الحركررة عررام 
أثنررراء الوحررردة بررررين مصرررر وسررروريا حيررررث طرحرررت فكررررة حررررل الحركرررة والحاقهرررا بالنظررررام 

، وعلررى إثررر ذلررك ، برررزت 59"حسررن إبررراهيم هررو صرراحل هررذه الفكرررةالناصررري ، وكرران م
تتجرراوز الفكرررة والمناقسررة ووجهررة النظررر القابلررة  امرروراً  -كمررا يقررول الحكرريم –فرري الحركررة 

للنقاا بدأت تطرح داخل الحركة، وبدأ أن هذه األمور تعك  اجواء جديردة لرم نألفهرا ، 
وأوكلررت  الحركررة " لجنررة التثقيرف"أو " اللجنررة الفكريرة" وحيرال ذلررك سركلنا لجنررة سرميناها 

مرررن اللجنرررة اعرررداد بررررامص إلرررى الرفيرررق محسرررن إبرررراهيم مسرررؤولية اللجنرررة وطلبرررت القيرررادة 
، 60"تثقيفيرررة للقاعررردة الحزبيررررة ووضرررع وثررررائق تطررررح فيهررررا فكرررر حركررررة القررروميين العرررررل

وبالفعررل أعرردت اللجنررة دراسررة هرري فرري الواقررع عبررارة عررن عمليررة تقررويم ومراجعررة لرربعه 
مواقررف الحركررة وبعررره سررعاراتها، وعلررى سررربيل المثررال أن الحركررة كانرررت ترررى أن كرررل 

قفررت الدراسررة أمررام هررذا األمررر وقالررت أن ذلررك لرري  صررحيحًا، يهررودي هررو صررهيوني، وو 
وكانررت الحركررة تقررول بالوحرردة أيررًا كرران الررثمن وأن أي وحرردة بررين قطرررين سررتكون مفيرردة، 
وجاء في الدراسة أن الوحدة بأي ثمن مسالة يجل ان تنراقا وان الرثمن رهرن بتفاصريل 

ترفعرره الحركررة سررعار غيررر وجرراء فرري الدراسررة أيضررًا أن سررعار الثررأر الررذي . هررذه الوحرردة
. سياسرري واألفضررل اسررتبداله بتعبيررر اخررر مررن نرروع اسررترداد فلسررطين أو تحريررر فلسررطين

وقالرررت الدراسرررة ان نظريرررة الحركرررة القائمرررة علرررى أن الثرررورة سررروف تمرررر بمررررحلتين همرررا 
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نظريرررررة غيررررر صرررررحيحة الن . مرحلررررة التحرررررر السياسررررري ومرحلررررة التحررررررر االقتصررررادي
 .  61"سابكتانالمرحلتين مرتبطتان ومت

يجل أن اعترف بأن هذه الدراسة كانرت محاولرة "  -كما يضيف الحكيم–وتاريخيًا 
جديدة، وناضجة وجريئرة ، ولقرد احردث الرنهص واألسرلول اللرذان طرحرت فيهمرا مواضريع 

وسرعرنا كقيرادة مسرؤولة انره مرن الضرروري تجراوز . الدراسرة جروًا متروترًا داخرل االجتمراع
وانتهررى ذلرررك  للمواضررريع المطروحررة،مرررن أجررل رؤيررة واضررحة  مسررألة الررنهص واألسررلول،

وصردرت وثيقرة . االجتماع باستمرار وحدة الحركة على رغم التوتر الذي ساد االجتمراع
 .62"وقد كانت الوثيقة بالمفهوم العلمي خطوة إلى األمام. بالنتيجة التي توصلنا إليها

حردثت علرى "فقرد  –لحكريم كما يستطرد ا -أما بداية التناقه داخل قيادة الحركة  
وبعردما قررأت الوثيقرة التري صردرت . ولرم احضرره 8663أثر اجتماع قيادي موسرع عقرد 

نمررا هرري أبعررد مررن  عررن هررذا االجتمرراع سررعرت أن المسررألة لررم تعررد مسررألة أفكررار جديرردة وا 
" الحركرة العربيرة الواحردة"ضرمن  فالوثيقة ترى ضرورة االلتحام الكامل بالناصررية،. ذلك

عنها جمال عبد الناصر ،  ولقد وقفت ضد ذلك الن معنى االلتحام هرو حرل كما عبر 
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 

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

كانت هنالك وجهة نظر مطروحة من جانل الرفيق محسن إبراهيم، "في تلك الفترة 
وهررري أن حركرررة التحررررر الررروطني بفصرررائلها المتعرررددة، مرررن حرررزل البعرررث إلرررى الحرررزل 

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

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

برردأت الحركررة تسررهد نوعررًا مررن " -جررورب حرربا.كمررا يضرريف د–ومنررذ ذلررك المررؤتمر 
الررذين دعرروا إلررى االلتحررام بالناصرررية، وحررل الحركررة،  التنرراقه الحقيقرري، وأصرربو الرفرراق

 وبأمانررة. يعتبرررون انفسررهم اليسررار، وان القيررادة المؤسسررة للحركررة فرري نظرررهم فرري اليمررين
أقررول أن عررددا مررن اعضرراء الفريررق المؤسرر  هررو الررذي اتخررذ فرري ضرروء عمليررة الجرردل 

ا انفسررهم يمثلررون اليسررار والحرروار موقفررًا يسرراريًا علميررًا وعمليررًا، امررا الرفرراق الررذين اعتبرررو 
فررانهم كررانوا يعكسررون نوعررًا مررن الطفولررة اليسررارية، وبعررد ذلررك المررؤتمر ترروترت االجررواء، 

توصررلنا  8665وتفاديررًا لحرردوث انسررقاق اتفقنررا علررى الرردعوة إلررى مررؤتمر عقررد فرري سررباط 
وعلررى سرربيل المثررال فررإن . فيرره إلررى وثيقررة موحرردة كانررت بمثابررة محصررلة لرروجهتي النظررر

اسررارت إلررى أن الناصرررية ليسررت كلهررا ايجابيررة وانمررا فيهررا ثغرررات ويجررل العمررل الوثيقررة 
علرررى تصرررحيحها ، وبالنسررربة إلرررى مسرررألة االلتحرررام بالناصررررية اتفقنرررا علرررى أن االلتحرررام 
يسكل االفق االستراتيجي للعالقة، واننا سنصل ذات يوم إلى ان ننتهي كحركرة قروميين 

 .66"نظيم الثورة العربيةعرل ونصبو جزءًا من تنظيم جديد يمثل ت
وجاءت االحداث بعد المرؤتمر تعرزز وجهرة نظرر عردم حرل الحركرة، وجراءت ايضرًا 
تجربة اليمن الديمقراطي التري امكرن الحركرة مرن خاللهرا الوقروف علرى سرلبيات االجهرزة 

وصرررحيو ان الحركرررة اسرررتعادت . فررري مصرررر وأسررراليبها فررري التعامرررل مرررع القررروى الوطنيرررة
 .67يحل دون استمرار وجهتي النظر مطروحتين وحدتها إال أن ذلك لم
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عرزز  8667أن أقرول برأن مرا حردث عرام "  -كمرا يضريف القائرد الراحرل–ويرؤلمني 
. وجهة النظر القائلة بالوقوف موقف المتحالف مع الناصررية مرن دون اسرقاط النقرد لهرا
 وعلررررى رغررررم الهزيمررررة، فرررران الفريررررق الررررداعي إلررررى الحررررل وااللتحررررام اسررررتمر مسرررردودًا إلررررى

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

واصربو الرفراق الرذين كرانوا يمثلرون سريئًا جديردًا يسرلكون مسرالك . ان ينتهي إلى انسقاق
واصربحوا يهراجمون عبرد الناصرر أكثرر مرن الرالزم وهرم الرذين طرحروا . التذبذل والمزايدة

مع عبد الناصر بعد  بأخالقيةأفكارًا تدعو إلى االلتحام بالناصرية ، في حين أننا وقفنا 
 .68"الهزيمة وحللنا الهزيمة بأسلول علمي ولي  بالمزايدة

يتعلرررق حررردثت نقلرررة نوعيرررة بالنسررربة إلرررى حركرررة القررروميين العررررل فيمرررا  8667بعرررد 
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 

 .69داخل النظام 
وفرري ضرروء ذلررك، طرحنررا بجرررأة تحلررياًل جررذريا لنظررام عبررد الناصررر وطبيعررة القرروى 

ا النظام، والتي ال تمثل الطبقة العاملة بقدر مرا تمثرل نظامرًا بورجوازيرًا المتحكمة في هذ
وأكردنا علرى أن السرعل هرو األسرا ، وأنره مرن أجرل تحقيرق انتصرار . راديكاليًا صرغيرًا 

البررد مرررن حررررل تحريررر سرررعبية، والبرررد مررن تنظررريم يقرررود حركررة الجمررراهير ويتبنرررى بررررامص 
ابقرررة مرررع مصرررالو الجمررراهير المسرررحوقة عسررركرية وسياسرررية واجتماعيرررة واقتصرررادية متط
كررذلك حرردث تغييررر فرري بنيررة الحركررة . ولرري  مررع مصررالو الطبقررة الحاكمررة ذلررك الوقررت

لرري  هنالرك انظمرة مناهضرة لالمبرياليرة يمكنهررا  -برالمنطق العلمري –النهرا حرددت انره 
. اللينينيررة -ان تصررمد اذا لررم تكررن قائمررة علررى أسررا  النظريررة الثوريررة بمعنررى الماركسررية

كان دليل الحركة إلى ذلك كيف ان نظام سوكارنو أسرقط ، وكرذلك نظرام نكرومرا، فري و 
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كمرا أن فيتنرام السرمالية وكوريرا السرمالية صرمدتا . حين ان نظام كاستروا لم يسرقط مرثالً 
 .70صمودًا مذهاًل 

كمرررا يؤكرررد القائرررد -  67ولهرررذا ، فرررإن البيررران الرررذي اصررردرته الحركرررة  أواخرررر تمررروز 
ال  يحمرل فقرط نقردا لتجربرة عبرد الناصرر وانمرا لحركرة القروميين "-المؤس  جورب حبا

ذا اردنا ان نكون جرريئين وصرريحين وموضروعيين، . العرل أيضًا  نردين موقفنرا  فإننراوا 
 8666وهذا الموقف اتضو لنا خطرأه عرام . الذي اتسم بالمراهنة على التيار الناصري 

وهـــو أيضـــًا ادانـــة لموقـــف  ، 71 8667بعرره السررريء ، واتضررو كررراماًل بعرررد هزيمررة 
ــ ين تحولــوا صــوب موقــف يســاري طفــولي  محســن ابــراهيم وحواتمــة وكشــلي ال

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

قـة الحركـة بالنظـام الناصـري ظلـت على أي حـال ، ورغـم كـل مـا تقـدم ،فـان عال
ضمن إطار التحالف القومي مع النظام الناصري خاصـة فروعهـا فـي الـيمن والخلـيج 

انتصار الثورة في اليمن الجنوبي ، وفي  2779و  2776العربي، حيث شهدت أعوام
ــًا ونوعيــاً  -تكثفــت  2762/  2777عــامي  ــة القــوميين العــرب   -كمي عمليــات حرك

إلـى  - 2779ينـاير " حمـرين"بقرار من مـؤتمر  -التي تحولت ) وجبهة تحرير ظفار
، سقطت فيها ظفار برمتها فـي أيـدي (الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل

الجبهــة ، وفــي األمــاكن المحــررة أقامــت الجبهــة الشــعبية نوعــا مــن إدارة جمهوريــة 
حرير الشعبي أو في عسكرية، إ  عبأت القادرين على حمل السالح إما في جيش الت

ُعمـان " سـلطان"الميليشيا، لكن التدخل السريع لقـوات شـاه إيـران ، بنـاءًا علـى طلـب 
أدم إلى تمكين السلطنة الرجعية في ُعمان وظفار باسـتعادة سـيطرتها ( والد قابوس)

 .بفضل الدعم اإليراني والبريطاني 
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والرجعية العربيـة  واصلت حركة القوميين العرب نضالها ضد إسرائيل واالستعمار
، وقامـــت منـــ  بدايـــة الســـتينات بتغييـــر شـــعارها  2776طـــوال مرحلـــة مـــا قبـــل عـــام 

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

وريا والعراق ولبنان ومصر واليمن والخليج والجزيرة العربيـة في األردن وفلسطين وس
 . وليبيا وبدرجات أقل في بقية بلدان المغرب العربي  اوموريتاني" السعودية"

بقـرار مـن   2796أمـا بالنسـبة لفـرف الحركـة فـي قطـاف غـزة ، فقـد تأسـس عـام 
فلسـطينيين فـي قيادة الحركة التي كلفت عددًا من كوادرها في مصـر ، مـن الطـالب ال

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 

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

أثنــاء اإلجــازة  –كمــال ، والطالــب فــي كليــة الهندســة خليــل عــوض بالســفر إلــى غــزة 
مع عمر خليل ، وعقدوا عـددًا مـن النـدوات والمحاضـرات ، قـاموا أثناءهـا  –الصيفية 

ما يعرف آن ا  بــ  بتأسيس وبناء الهيكل التنظيمي األول للحركة في قطاف غزة ، أو
مــن عمــر خليــل وصــباح ثابــت ومحمــد المســلمي وناصــر ثابــت " المرتبــة المســئولة"

سماعيل سالم، وبدأت نشاطها في منطقة شـمال قطـاف غـزة   بيـت الهيـا و جباليـا )وا 
وســرعان مــا توســع النشــاط التنظيمــي ليشــمل كــل مــدن وقــرم ( البلــد و مخــيم جباليــا

كــة القــوميين العــرب فــي قطــاف غــزة مــن أهــم ومخيمــات القطــاف ، حيــث أصــبحت حر 
التنظيمـــات وأكثرهـــا عـــددًا ، 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 

ــات شــباب  ــي الكلي ــول عــدد مــن كوادرهــا ف ــي دورات عســكرية خاصــة، وقب الحركــة ف
العســـكرية ، الـــ ين تخرجـــوا وأســـهموا بـــدورهم فيمـــا بعـــد فـــي تأســـيس المجموعـــات 
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والقواعــد العســكرية للجبهــة الشــعبية فــي قطــاف غــزة والضــفة الغربيــة واألردن بعــد 
مان وعبـداهلل مـن أبـرزهم عمـر خليـل عمـر ورمضـان داود سـلي 2776هزيمة حزيران 

 .72العجرمي وجبريل نوفل
وفي ه ه المسيرة النضـالية حرصـت قيـادة الحركـة علـى إقامـة أوسـع التحالفـات 
ــة واليســارية المناهضــة لالســتعمار واألنظمــة  مــع القــوم السياســية الوطنيــة والقومي
الرجعية ، وعبر ه ه المسيرة النضالية تعـرض المئـات مـن أعضـاء الحركـة لالعتقـال 

ب فــي العديــد مــن ســجون األنظمــة العربيــة عمومــًا ، وفــي ســجون النظــام والتعــ ي
حيث تم اعتقال المئـات مـن أعضـاء الحركـة فـي  لـ   2777األردني وخصوصًا عام 

ــًا،  ــر رفــض الحركــة وادانتهــا لسياســات النظــام األردنــي عموم ــى أث ــ  عل العــام ، و ل
ه بتـــوطين طالـــب فيـــ"خصوصـــًا ، الـــ ي  2779وخطـــاب الملـــ  حســـين فـــي حزيـــران 

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

علـى إثــر الهجـوم اإلسـرائيلي علــى  2777واليسـارية فـي األردن نهايـة شــهر أكتـوبر 
إن األحــداث الخطيــرة التــي : "بيانــًا جــاء فيــه ، حيــث أصــدرت الحركــة"الســموف"قريــة 

تجري ا ن في األردن كشفت نهائيًا حقيقة الحكم القائم هنا  و ارتباطه المباشر مع 
االســتعمار و الرجعيــة العربيــة و عــن دور التــرمر المباشــر ضــد الشــعب و ضــربه و 
ــة لمصــالحه  ــ ًا لمخططــات االســتعمار و حماي ــدفاف عــن قضــيته تنفي و منعــه مــن ال

 .  73"إلسرائيل "
إن الثمن الـ ي دفعتـه حركـة القـوميين العـرب خصوصـًا و بقيـة القـوم الوطنيـة "

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

ن مواقفها و آراءها متباينة تجاه التجربة الناصرية، و بتهمة المؤامرة الناصرية مع أ
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متمثلـة بجملـة اعتقـاالت  2777كانت حصة حركة القوميين العرب من الضـربة عـام 
لكل مفاصل العمـل و الُشـعب النشـيطة مـن كافـة المنـاطق، و تركـزت باألسـاس علـى 

الفـدائي، التي كانت تقوم بدور التحضير للعمـل ( العسكري)مجموعات العمل الخاص 
و قد طالت الحملة أكثر من مستوم قيـادي ، إلـى جانـب العديـد مـن كـوادر وأعضـاء 

 74".الحركة
 

 : 8667ف قبل هزمية حزيران .ت.حركة القوميني العرب و م -
بالنسبة لموقف حركة القوميين العرل مرن منظمرة التحريرر الفلسرطينية بعرد إعرالن 

عبرت عنه مجلة الحرية "يًا بالمعنى السلبي، ، فقد كان موقفًا انتقاد8664تسكيلها عام 
أي )إن هرذه المبرادرة الجديرردة : رغرم مسراركة الحركرة فري المجلر  الرروطني يومهرا بقولهرا

ي انتظررررره السررررعل بعيرررردة كررررل البعررررد عررررن كونهررررا البررررديل الثرررروري الررررذ( ف.ت.تسرررركيل م
الثرراني  انعقررد المجلر  الرروطني الفلسررطيني 8665مررايو / وفرري أيرار  .الفلسرطيني طررويالً 

فررري القررراهرة، و قرررد أعررردت حركرررة القررروميين العررررل مرررذكرة طالبرررت فيهرررا بتحويرررل منظمرررة 
التحريررر الفلسررطينية إلررى منظمررة ثوريررة تقرروم علررى تنظرريم سررعبي يجمررع كررل المنظمررات 

، و تقررود هررذه المنظمررة و يكررون لرره جرريا نظررامي و جرريا سررعبي الثوريررة الفلسررطينية ،
ودعت حركة القروميين العررل الممثلرة بقيرادة العمرل قيادة تنبثق عن طريق االنتخابات، 

الفلسطيني في الحركرة إلرى تنظريم كرل فلسرطيني غيرر مرنظم ، و سراند الحركرة برالتوقيع 
ثمانيررة تسررركيالت وتنظيمررات وقررروى وطنيررة فلسرررطينية مررا عررردا  - نرررذاك–علررى مررذكرتها 

 .75"حركة  فتو 
 : على حركة القوميني العرب  67حزيران  5أثر هزمية  -

ــا  وقعــت هزيمــة حزيــران كالصــاعقة المــدمرة علــى نفــوس ومعنويــات شــعوب أمتن
العربيــة التــي لــم تفتــرض أو تتوقــع هــ ه الهزيمــة بــل علــى العكــس مــن  لــ  ، كانــت 
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مكانيـــات تحيـــق  معَّبـــأة عبـــر وســـائل اإلعـــالم بالتفـــاؤل الواثـــق بعفويتـــه الصـــادقة، وا 
ر والعـودة، لكـن الهزيمـة جـاءت االنتصار على العدو اإلسرائيلي وتحقيق حلم التحريـ

على النقيض من تل  التعبئة اإلعالمية من ناحية ، وعلى النقيض مـن الحـد األدنـى 
مــــًا والجــــيش العربــــي المصــــري المتوقــــع لصــــمود ومقاومــــة الجيــــوش العربيــــة عمو 

، حيث استطاف جـيش العـدو اإلسـرائيلي تحقيـق انتصـاره خـالل سـتة أيـام ، خصوصاً 
ات العربية وسقوط سيناء وقطاف غزة والضفة الغربية والجـوالن ومن ثم انهيار الجبه

تحـــت االحـــتالل اإلســـرائيلي، لكـــن هـــ ه الهزيمـــة رغـــم قســـاوتها ومراراتهـــا وظاللهـــا 
السوداء، فشلت في تحيق حالة االستسالم واليأس فـي أوسـاط شـعوبنا العربيـة التـي 

رادتها عبر ال تمس  بقيادة الـرئيس سرعان ما أفاقت من صدمتها واستعادت روحها وا 
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 
فـي  هـن قيـادة الجبهـة عمومـًا ، وامينهـا العـام جـورج لقد بلورت هزيمة حزيـران 

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

عــالن تب الطبقــة  نيهــا لنظريــةوكــل هــ ا مهــد الطريــق لتأســيس الجبهــة الشــعبية وا 
 .76" ، الماركسية اللينينية العاملة

بادرت  2776في ه ه الظروف ، إلى جانب الطبيعة الفاقعة لمرارة هزيمة حزيران 
قيــادة حركــة القــوميين العرب،إلــى إعــداد خطــة المواجهــة المطلوبــة إلخــراج الجمــاهير 

يـث من حالة الصدمة وخيبة األمـل لكـي تتحمـل مسـئوليتها فـي مقاومـة االحـتالل، ح
تـــداعت اللجنـــة التنفي يـــة القوميـــة أو مـــا ســـمي آنـــ ا  بالقيـــادة القوميـــة إلـــى عقـــد 

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

 .77جورج حبش. بصياغتها الر
تقرير تموز ، ما سمته بـ النكسة العسكرية في حـرب األيـام /ناقشت ه ه الوثيقة 

در مـا تكمـن فـي اضـطرار الستة، ورأت أن النكسة ال تكمن في الهزيمة العسـكرية بقـ
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 نظريـًا فـي ضـوء تحليلهـا الطبقـي للنكسـة، 

ت البرجوازيــة الصــغيرة، قــد أدت دورهــا إبــان مواجهــة االســتعمار القــديم، أنــه إ ا كانــ"
لم ُتعد مؤهلة لممارسة دور القيادة على رأس الحركة الثورية العربية في هـ ه "فانها 

 .78"المرحلة الجديدة من نضالها
ضـرورة انتقـال مقاليـد القيـادة إلـى الطبقـات " -حسب نص الوثيقـة –وه ا يتطلب 
تبـاف والفئات االجت ماعية الكادحة األكثـر ج ريـة والملتزمـة بــ االشـتراكية العلميـة ، وا 

أسلوب الكفاح الشعبي المسلح والعنف الثوري المنظم وتحقيـق وحـدة القـوم الثوريـة 
 .79"العربية قطريًا وقومياً 
تقريــر تمــوز، األســاس النظــري إلعــادة بنــاء حركــة القــوميين / لقــد شــكلت وثيقــة 
يًا األمر ال ي تر  أثرًا واضحًا في أدبيات الجبهـة الشـعبية ُبَعيـد العرب وتج يرها يسار 

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 

رة العربيـة، وتحـول فـرف الحركـة فـي العــراق فـي الـيمن والخلـيج والجزيـ" الجسـم األم  
 .80"للعمل تحت اسم الحركة االشتراكية العربية بقيادة عبد اإلله نصراوي 
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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 

، أمــا بالنســبة للفــرف الفلســطيني للحركــة وبعــد  81" شــكاًل ومحتــوم واســماً  وتصــفيتها
أصــبحت فقــد " خـروج جبهــة التحريـر الفلســطينية وبعــض الضـباط الناصــريين منهـا، 

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

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

" الحركـة"وبالتـالي ال يبقـى هنـا  أي أسـاس للتمييـز مـا بـين " والجبهة ال يعـود قائمـاً 
ــا تبنــى مــؤتمر شــباط ، مــن "الجبهــة"و ــة فــي "خــط  2777هن انصــهار تنظــيم الحرك

الحركــة فــي خدمــة الجبهــة "وفــق شــعار " الســاحة الفلســطينية ضــمن تنظــيم الجبهــة
الجبهــة الشــعبية لتحريــر "وبهــ ا المعنــى أصــبحت " ولــيس الجبهــة فــي خدمــة الحركــة

ظيميـة التـي حزبًا يمثل الفرف الفلسـطيني وفـق اإلسـتراتيجية السياسـية والتن" فلسطين
، لكــن هــ ا المــؤتمر لــم يقطــع سياســيًا أو فكريــًا مــع حركــة 82"أقرهــا مــؤتمر شــباط

على اعتبار الجبهـة الشـعبية  –حسب وثائقه  –القوميين العرب بل على العكس أكد 
ــد كانــت هــ ه الخطــوة بمثابــة إســدال الســتار علــى حركــة  83"اســتمرارًا للحركــة  ، وق

نهاء وجودها ال تنظيمي والسياسي في الساحة الفلسطينية، وتحول القوميين العرب وا 
فروعهــا إلــى حركــات أو منظمــات أو مجمعــات قطريــة أو إقليميــة متباينــة فكريــًا مــن 

ــل  ــومي، مث ــالفكر الق ــوطني "حيــث الموقــف تجــاه الماركســية أو التمســ  ب التجمــع ال
ــة " الناصــري ــة والديمقراطي ــة التقدمي ــادة جاســم القطــامي ، والحرك ــادة " بقي أحمــد بقي

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 
فــي محاولــة منــه " حــزب العمــل االشــتراكي العربــي"القــوميين العــرب ، فقــام بتأســيس 

ؤية تقدمية جديدة ؛ حيث نالحظ تمس  الحزب استعادة فكرة وجوهر العمل القومي بر 
بمركزية العمل القومي العربي لكافـة الفـروف المنضـوية فـي إطـاره فـي لبنـان وسـوريا 

لى حد أدنى مصر ، ففي دفاعه عن مبرر 84"وفلسطين واألردن  والعراق والسعودية وا 
 قيــام هــ ا الحــزب ، كتــب المؤســس الراحــل الرفيــق جــورج حــبش فــي افتتاحيــة العــدد

إن هزيمة حزيـران ، مثـل كـل هزيمـة قوميـة ، أوجـدت "األول من مجلة طريق الثورة 
ن تنظيم ... ظروفًا موضوعية جديدة  بتفاعلـه العملـي مـع " حركة القـوميين العـرب"وا 

حزب العمـل : ه ه الظروف وه ه الرؤية ، يتحول اليوم إلى تنظيم سياسي جديد هو 
ُمَعبِّــرًا عــن حقيقــة التغيــر الجــ ري فــي البنيــة االشــتراكي العربــي ، ليكــون هــ ا االســم 
 .85"النظرية والطبقية لحركة القوميين العرب

لقد انتهت حركة القوميين العرل كحركة ثورية في " وفي هذا الجانل يقول الحكيم 
ان المؤسسة التري اسرمها حركرة . اما الفروع القطرية فلم تنته. االقطار التي عملت فيها

تعد قائمة كحركة مركزيرة وتنظريم مركرزي فري مختلرف اجرزاء الروطن  القوميين العرل لم
وهي اجمااًل تسركل قروة . العربي، وتحولت إلى حركات ثورية موجودة قطريًا بافق قومي

وعلررى سرربيل المثررال ان فرررع . اساسررية مررن الحركررة الوطنيررة فرري بعرره السرراحات العربيررة
جبهرة القوميرة التري قرادت الثرورة، بقوة فري تأسري  ال الحركة في اليمن الديمقراطي ساهم

وفي اليمن السمالي أصبو فررع الحركرة يعمرل باسرم الحرزل الرديمقراطي الثروري، وهنراك 
وفري . عدد من الرفاق يعملون ا ن في اليمن السمالي ايضرًا باسرم المقراومين الثروريين 

 الكويررت أصرربو فرررع الحركررة عبررارة عررن مجموعررة مررن السرربان الررديمقراطيين علررى رأسررهم
وفرررري الخلررريص اصررربحت الجبهررررة . الررردكتور احمرررد الخطيرررل احررررد افرررراد القيرررادة المؤسسرررة

السررعبية لتحريررر الخلرريص هرري البررديل لفرررع حركررة القرروميين العرررل ، وهررذه الجبهررة الترري 

                                                           
 922ص –المصدر السابق  84
 177ص –در السابق المص 85



 54 

أصبو اسمها الجبهرة السرعبية لتحريرر عتمران لهرا فرروع فري معظرم منراطق الخلريص، وبردأ 
اسية عاملة، وفري السراحة الفلسرطينية انتهرى فررع فرع الجبهة في البحرين يصبو قوة أس

وفرري لبنرران أفرررز فرررع . حركررة القرروميين العرررل إلررى الجبهررة السررعبية لتحريررر فلسررطين 
 .86 "الحركة ما يسمى منظمة العمل السيوعي

بالنسرربة لتقيرريم القائررد المؤسرر  لتجربررة حركررة القرروميين العرررل ، فهررو يرررى أن  أمررا
 : عملية يجل تسجيلها في معره تقويم الحركة ، وهيهنالك  نقاط أساسية علمية و 

. ان حركة القوميين العرل كانت فصياًل من فصائل حركة التحرر الوطني العربي
كانررت فرري المسرررق بالررذات الحركررة الجماهيريررة الترري تصرردت لالحررالف وسرراندت القيررادة 

 .87الناصرية ووقفت في وجه اإلمبريالية بسجاعة 
تطررور متصررلة فرري اتجرراه اليسررار، برردأت الحركررة بطرررح ان الحركررة عاسررت عمليررة 

التري  8667وتصراعد التطرور إلرى حرد وضرع وثيقرة تمروز " وحدة ، تحرر ، ثرأر"سعار 
هي في تقديري وثيقة نظرية وضعتنا على أبوال تنظيم ثروري جرذري اجمرااًل علرى رغرم 

 .88ما يقال في موضوع التناقه الذي سهدته حركة القوميين العرل
تعتبررر أن  -حتررى اللحظررة الراهنررة –األسررا  ، فررإن الجبهررة السررعبية  وعلررى هررذا

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

وضررع حركررة القرروميين العرررل لرري  لناحيررة مررا للجبهررة بكررل مررا مثلترره البررد وأن يبرردأ مررن 
انتهررت إليرره فحسررل، بررل فرري مررا انطلقررت منرره أصررال، علررى أرضررية مررا تقرردم يمكررن فهررم 
مكانررررة الجبهررررة السررررعبية فرررري الترررراريخ، الررررذي لررررم يحررررتفظ عبثررررا بهررررذه التجربررررة الوطنيررررة 
الفلسطينية ولحوالي ستين عامًا من الرزمن، غطرت مررحلتين عاصرفتين، تسركالن كامرل 

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

 .المستقبل
العرررل هرري وبإمتيرراز كانررت أقرررل إلررى تقرراطع طرررق ومخررزن إن حركررة القرروميين 
، الحضور العملي بالحضور  8641بمرحلة ما بعد  8641تجمعت فيه مرحلة ما قبل 

 .الضميري واألخالقي والسياسي 

إن أي مررررؤُر ، أو باحررررث ، أو مناضررررل، يسررررعى إلررررى تعريررررف حركررررة القرررروميين 
ا كانررت تعبيرررًا عررن أولويررة ومكانررة العرررل، فررإن أكثررر الصرريغ قربررًا مررن الحقيقررة، هرري أنهرر

الوجرردان فرري صررنع التجربررة، علررى أي اعتبررار  خررر فرري نسررأة الحركررة كطفررل _ اإلنسرران
سرررعي لخررزين الترراريخ ولرري  طفرراًل لقيطررًا وجررد علررى قارعررة الطريررق مجهررول المصرردر 

كحالرة اجتماعيرة نتراب " حركرة القروميين العررل"والتكوين والمستقبل، وبهرذا المعنرى فرإن 
 .ك هذا السعلومل

حركة القوميين العرل خارب قوميتها نوع من العبث ال " فلسطينية"إن البحث في 
أو البحررث فرري فلسررطين خررارب " فلسررطينيتها"يوازيرره إال البحررث فرري قوميررة الحركررة خررارب 

بيكرو الرذي أنرتص وعرد بلفرور، الرذي أعراد إنتراب  -المكان والزمان العربي وخارب سايك 
، وبموازاة ما يبردو لقصريري النظرر التباسرًا، فرإن تفسرير مؤسر  بيكو –تجسيد لسايك  

الحركرررة القائرررد الراحرررل جرررورب حررربا يبقرررى عصررريًا إذا لرررم تسرررتوعل المسرررافة برررين الفررررد 
هرذه المقولرة ليسرت " حين يكون العرل بخير تكون فلسطين بخيرر: "والزمن، فهو القائل

تها فرري جررردة حسررال مجرررد وجهررة نظررر، بررل تعبيررر عررن حقيقررة موضرروعية وتجررد صرردقي
 .تاريخية طويلة كامنة ليحكم في ضوئها
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 والدة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني : الفصل الثاني 
 

إ ا كان لكل مرحلة ظروفها الموضوعية وال اتية ، فاننا نرم هنا أهمية التأكيد 
علــى أن الظــروف المرتبطــة بانطالقــة الجبهــة الشــعبية، كانــت ظروفــًا كونيــة تعــج 

م والحركات الثورية التحررية والتقدميـة، التـي تـرم فـي الماركسـية واالشـتراكية بالرؤ 
العلمية وجهتها وبوصلتها الرئيسـية ، ارتباطـًا بالحالـة الثوريـة التـي لـم تتوقـف عنـد 
ــ   ــل انتشــرت تل ــام فحســب، ب ــا و فتن ــا وكوري دور االتحــاد الســوفياتي والصــين وكوب

عمومــًا وفــي بلــدان أوروبــا خصوصــًا ، إلــى  الحالــة الثوريــة فــي معظــم بلــدان العــالم
جانب تفاعل المشاعر الثورية على المستوم الشـعبي فـي كافـة األقطـار العربيـة فـي 
ــة مــن أجــل التحــرر واالســتقالل  مــن  ســبيل النضــال ضــد االســتعمار والقــوم الرجعي
ناحيــة، وفــي ســبيل التقــدم والتطــور االجتمــاعي والتنمــوي والعدالــة االجتماعيــة مــن 

 . ية ثانيةناح
وفــي هــ ا المنــال، جــاءت الجبهــة الشــعبية لتشــكل أحــد أبــرز الفصــائل التــي 

 .تفاعلت مع ه ا الحرا  الثوري العالمي والقومي العربي
إن انطالقررررة الجبهررررة السررررعبية لتحريررررر فلسررررطين ترررررتبط ارتباطررررا وثيقررررا بهزيمررررة  

رزتها وبلورتهرا تلرك م والدرو  النظرية والسياسية والتنظيمية التي أف8667حزيران عام 
الهزيمررة الترري ثبررت مررن خاللهررا فسررل برررامص األنظمررة العربيررة، بمررا فيهررا تلررك الترري كانررت 

 . توصف باألنظمة الوطنية أو التقدمية 
لقرررد وردت أول إسرررارة عرررن والدة تنظررريم جديرررد يحمرررل اسرررم الجبهرررة السرررعبية لتحريرررر 

ظيم الفلسرررطيني فررري حركرررة اللبنانيرررة وثيقرررة الصرررلة برررالتن" األنررروار"فلسرررطين فررري صرررحيفة 
كـانون أول عـام  6حيث أشـارت الصـحيفة فـي عـددها الصـادر يـوم  القوميين العررل،

ــل أن الجبهــة الشــعبية تنظــيم موحــد لقــو "م 2776 ــدة كانــت ناشــطة قب م فدائيــة عدي
حزيران وبعده، وأن لها تنظيمـات مقاتلـة منتشـرة فـي جميـع أنحـاء األرض المحتلـة 9

لنــت الثــورة المســلحة فــي جميــع أنحــاء األراضــي المحتلــة وأنهــا عــالوة علــى  لــ  أع
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ــة "وداخــل إســرائيل  اتهــا ــين الرؤي ــة ب ــة فــ  العالق ــ انًا ببداي ــ  اإلشــارة إي ، وكانــت تل
السياسية والتنظيمية لحركة القوميين العـرب بمضـمونها القـومي وتحولهـا إلـى رؤيـة 

ناحيــة وبانتشــار  سياســية تنظيميــة قطريــة فلســطينية، ارتباطــًا بظــروف الهزيمــة مــن
وفري اليروم الترالي ذكررت صرحيفة  ،لمسلح الفلسطيني بقيادة حركة فتحظاهرة الكفاح ا

أن األسهر السابقة لاعالن عرن الجبهرة قرد صررفت فري اإلعرداد للقيرام برالثورة " األنوار"
 27المسررلحة علررى نطرراق واسررع، وأضررافت بررأن أوامررر قتررال تلقاهررا فرردائيو الجبهررة ليلررة 

 . ي، وقد نفذ هؤالء سلسلة عمليات تمت داخل إسرائيل ذاتهاتسرين الثان
ففرري ظررل سررقوط األره الفلسررطينية كلهررا فرري قبضررة االحررتالل الصررهيوني، وسررقوط 
الرهانررررات وا مررررال الجماهيريررررة الفلسررررطينية والعربيررررة المعقررررودة علررررى أنظمررررة البرجوازيررررة 

يكرررون مرتبطرررا كليرررا  الوطنيرررة ، وفررري ظرررل واقرررع منظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية الرررذي يكررراد
بالجامعررة العربيررة، تبلررورت فكرررة انطالقررة الجبهررة السررعبية الترري وجرردت فرصررتها العمليررة 
فرري التطبيررق عبررر حركررة القرروميين العرررل وتنظيمهررا الفلسررطيني وتجربترره النضررالية بعررد 

م، وبالرردرو  الترري اكتسرربتها مررن تلررك التجربررة الترري قررادت منررذ بدايررة 8641نكبررة عررام 
 .ليات الكفاح المسلو ضد العدو الصهيونيالستينات عم

أصدرت الجبهة السعبية بيانها السياسري األول  8667ديسمبر /كانون أول 88وفي 
يمانهرا  الذي تحردثت فيره عرن نسروئها وفلسرطينيتها، ونظريتهرا القوميرة العربيرة السراملة وا 

ر تررراريخ بوحررردة القررروى التقدميرررة وضررررورة توحيرررد الكفررراح الفلسرررطيني المسرررلو، وقرررد اعتبررر
 .إذاعة هذا البيان هو تاريخ انطالقة الجبهة السعبية لتحرير فلسطين 

لقـــد مـــرت الجبهـــة الشـــعبية عبـــر مســـيرتها بعـــدد مـــن المحطـــات أو المنعطفـــات 
الرئيسية التي تركت تأثيرًا واضـحًا علـى مسـار التطـور الفكـري والسياسـي والتنظيمـي 

 .إلى اليوم 22/21/2776للجبهة من  تأسيسها في 
محطـات رئيسـية شـكلت  سبعةوفي ه ا السياق يمكن تصنيف مسيرة الجبهة إلى 

 .كل منها تحواًل  وانعطافًا في مسار الجبهة 
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 احملطة األوىل أو املرحلة التأسيسية
 

يررررتبط تأسررري  الجبهرررة السرررعبية لتحريرررر فلسرررطين ارتباطرررًا وثيقرررًا بهزيمرررة حزيرررران 
كمرا يررتبط . لتري أفرزتهرا وبلورتهرا تلرك الهزيمرةوالدرو  النظرية والسياسية والتنظيميرة ا

تأسي  الجبهة بحركة القوميين العرل وتنظيمها الفلسطيني وتجربته النضالية منذ نكبة 
، وبالدرو  التي اكتسبها من تلك التجربرة التري قادتره منرذ بدايرة السرتينات  8641عام 

 .إلى اإلعداد للبدء بالكفاح المسلو
سية ، تبلورت فكرة تأسي  الجبهة السعبية لحركة السرعل في هذه المرحلة التأسي

 . الفلسطيني ولي  كحزل سياسي فحسل كما جرى الحقاً 
تأسـيس الجبهـة الشـعبية مـن أجـل وفي هذا السرياق البرد مرن أن نسرير إلرى أن 

البدء بعملية النضال المسلح ضد االحتالل الصهيوني لبالدنـا، لـم يكـن فـي حـد  اتـه 
زيران فحسب، بل كان في حقيقة جـوهره امتـدادًا موضـوعيًا و اتيـًا استجابة لهزيمة ح

لــدور األطــر الكفاحيــة التــي قامــت الحركــة بتأسيســها قبــل هزيمــة حزيــران بســنوات، 
كمـا أشـرنا مـن قبـل، حيـث " أبطـال العـودة" ومنظمـة " شباب الثأر "وخاصة منظمتي 

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

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

سطيني والتهيئة للكفاح المسلو في الساحة الفلسطينية واعداد مقاتلين مهمتها العمل الفل
تسلل عردد مرن الرفراق، وسرقط لنرا السرهيد . بدأنا العمليات 8664وفي العام . وتدريبهم 

وقرد استسرهد فري . خالد وهو السهيد األول من الفرع الفلسرطيني لحركرة القروميين العررل
 .89"ها في مصر في عهد الوحدة مع سورياوهو من العناصر التي تم تدريب. الجليل

                                                           
 227ص -مصدر سبق  كره  –حكيم الثورة  89



 56 

كما أصبو النساط السياسي والنضالي الفلسطيني اكثر وضوحًا بعد أن اتخذ الفرع 
كمررررا يؤكررررد –وتزايررررد االسررررتعداد العسرررركري ، ومررررع ذلررررك " سرررربال الثررررأر"الفلسررررطيني اسررررم 

اسرررررتمر العمرررررل الفلسرررررطيني ظررررراهرة داخليرررررة تنظيميرررررة ، ولرررررم يصررررربو ظررررراهرة " –الحكررررريم
. ، الن الظررروف أصرربحت مهيررأة 8667يررة، أو ظرراهرة تاريخيررة اال بعررد حرررل جماهير 

واعطانررررررا انهيررررررار الجرررررريا االردنرررررري فرصررررررة لتنميررررررة العمررررررل . كررررررذلك نفسررررررية الجمرررررراهير
وقبرررل أن . ، ومرررن هنرررا بررردأ التركيرررز الرررذي قررراد إلرررى تأسررري  الجبهرررة السرررعبية.الفلسرررطيني

يمات الخمسة القائمة في تلرك نؤس  الجبهة، سعينا إلى انساء تنظيم موحد يضم التنظ
و " فتو: "وهذه التنظيمات هي. لكفاح المسلوالفترة، والتي كانت تفكر جديًا في مسألة ا

" جبهرة تحريرر فلسرطين"التري كران اسرمها طالئرع حررل التحريرر السرعبية، و " الصاعقة"
لعرل التنظيم الفلسطيني لحركة القوميين ا" سبال الثأر"المسؤول عنها احمد جبريل، و 

 .90"وأبطال العودة
 

حاولنرا مرع التنظيمرات "ويستطرد القائد المؤسر  حديثره عرن تأسري  الجبهرة  قرائاًل 
الخمسة توحيد العمل المسلو، وعقدت اجتماعات في دمسق كران يحضررها منردوبًا عرن 

وانررا حضرررت اجتماعررًا أو اثنررين مررن هررذه . الرردكتور وديررع حررداد " سرربال الثررأر" منظمررة 
كن الدكتور وديع تابعها حتى النهاية، وفي االجتماعات كانت فتو تررى االجتماعات، ل

وحيررررال ذلررررك وافقنررررا . انهررررا سررررتبدأ العمررررل علررررى ان يكررررون اللقرررراء علررررى اره المعركررررة 
سرربال "وتنظرريم " ابطررال العررودة" واسررتمرت المحادثررات بررين تنظرريم احمررد جبريررل وتنظرريم 

امص سياسررري والئحرررة عالقرررات مرررن اجرررل القيرررام بعمرررل موحرررد، كمرررا ترررم وضرررع برنررر" الثرررأر
وبعرد مناقسرة " الجبهرة السرعبية لتحريرر فلسرطين"داخلية، وقد اقترحت ان تكون التسمية 

كران البرد مرن تضرمين . اتفقنا على هذه التسمية، والتسمية في أي حال مدروسة بعنايرة
الترري تسررير إلررى تحررالف القرروى،  " الجبهررة" التسررمية مررا يسررير إلررى السياسررة فكانررت كلمررة 

كرران مررن الضررروري اعطرراء التنظرريم الموحررد الطررابع الطبقرري الررذي يوضررو اسررتناده إلررى و 
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" وكانرررت الكلمتررران المتبقيتررران وهمرررا " . السرررعبية"طبقرررات السرررعل الكادحرررة فكانرررت كلمرررة 
 .91"لتحديد الهدف السياسي الرئيسي لهذا التنظيم السياسي" لتحرير فلسطين

لى أسا  البرنامص التحرري المسترك لقد تسكلت الجبهة السعبية نتيجة التحالف ع
برررين حركرررة القررروميين العررررل كمحرررور مركرررزي ورئيسررري وبرررين كرررل مرررن جبهرررة التحريرررر 

، وبين منظمتي أبطال العودة والجبهة القومية لتحرير  92الفلسطينية بقيادة أحمد جبريل
 . المرتبطتين بحركة القوميين العرل ( سبال الثأر) فلسطين 

كرررة القررروميين العررررل مرررن وراء تأسررري  الجبهرررة السرررعبية لقرررد كررران هررردف قيرررادة حر 
تحقيق الوحدة النضالية برين كافرة القروى والفصرائل الفلسرطينية ، إدراكرا منهرا أن طبيعرة 
المعركة وأبعادها والقوى المعادية فيها تحتم تكتيل كل الجهود والصفوف الثورية لسعبنا 

أن النضرررال مرررن أجرررل تحريرررر فررري نضررراله المريرررر والطويرررل ضرررد أعدائررره، انطالقرررًا مرررن 
 . فلسطين هو نضال من أجل الوحدة العربية والعك  صحيو

 
ووجهرررررت الجبهرررررة السرررررعبية فررررري بيانهرررررا نرررررداءًا مفتوحرررررًا إلرررررى كافرررررة القررررروى والفئرررررات 
الفلسطينية لاللتقاء الوطني الثوري العريه من أجل الوصول إلى وحدة وطنية راسرخة 

و، وأضررافت برران وحرردة كررل المناضررلين هرري بررين سررائر فصررائل العمررل الفلسررطيني المسررل
 . 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 

ت مرع طالئرع حررل التحريررر الجبهروي، إال أنهرا رفضرت ذلرك، كمرا جررت أيضرًا اتصراال
 .الفرع الفلسطيني لحزل البعث، لم تسفر عن اتفاق –السعبية 
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أوضـحت الجبهـة الشـعبية  2776-21 -22في بيانهـا األول الصـادر فـي 
 : فلسفتها النضالية وفق المباد  التالية

 . أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو هي لغة العنف الثوري -8
وفرري كررل أره تطؤهررا أقرردام جنرروده هررو الررنهص  القتررال العنيررف ضررد العرردو -2

الترراريخي الررذي نسررير فيرره، حتررى نصررل إلررى مرحلررة نفررتو فيهررا أوسررع جبهررة 
ضرررد العررردو، وتتحرررول مرررن خاللهرررا األره الفلسرررطينية إلرررى جحررريم يحتررررق 

 . الغزاة بنيرانه

المقاومررة المسررلحة ال يجررل أن تقتصررر علررى المناضررلين وحرردهم، بررل لكررل  -3
في مقاومة العدو وعلرى كرل مسرتوى، فرال تعامرل مرع  إنسان فلسطيني دوره

العدو بل مقاطعة تامرة لكرل مؤسسراته االقتصرادية أو المدنيرة أو السياسرية 
 . التي يحاول خلقها

إن المقاومررة المسررلحة هرري األسررلول الوحيررد والفعررال والررذي ال بررد أن تلجررا  -4
إليرررره الجمرررراهير السررررعبية فرررري تصررررديها للعرررردو الصررررهيوني وكررررل مصررررالحه 

 . وجودهو 

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

 

كما أكدت السعبية أن قتال الجماهير الفلسطينية فوق األراضي المحتلة هو جزء 
في وطننرا العربري، ممرا  من مسيرة الثورة العربية ضد االمبريالية العالمية وقواها العميلة

يسررتوجل ارتباطررا عضررويا بررين كفرراح سررعبنا الفلسررطيني وكفرراح جمرراهير السررعل العربرري 
فررري مواجهتهرررا نفررر  الخطرررر ونفررر  الخصرررم ونفررر  المخططرررات، وأضرررافت برررأن العمرررل 
الفلسطيني المسلو يحدد موقفه عربيا مع من يقف إلى جانرل نضراله ضرد مرن يعاديره، 

مـرتبط عضـويا مـع كفـاح قـوم الثـورة فـي الـوطن  وأن كفاح الشعب الفلسـطيني
، وقالرت العربي، ويتطلب تمتين التحالف مع كافة قوم الثـورة والتقـدم فـي العـالم
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كانرررت بدايرررة  8667إن الهزيمرررة العسررركرية التررري لحقرررت برررالجيوا العربيرررة فررري حزيرررران 
فررري مرحلرررة جديررردة مرررن العمرررل الثررروري تباسرررر فيررره الجمررراهير دورهرررا القيرررادي والمسرررؤول 

مقارعة قروى االمبرياليرة والصرهيونية بالسرالح الرذي أثبرت التراريخ انره أفضرل سرالح فري 
سررالح العنررف الثرروري فرري مجابهررة العنررف ... مواجهررة كافررة أسرركال العرردوان االسررتعماري

 .االستعماري
 

 : بداية العمل الفدائي ضد االحتالل 
ردن، خاصرة فري قامرت قيرادة الجبهرة بتأسري  عردد مرن القواعرد العسركرية فري األ

منطقرة األغرروار ، الكرامرة والكريمررة وفرري أحرراا جرررا وعجلررون والجروالن، وقررد ضررمت 
هذه القواعد مئات من المناضلين معظمهم من أبناء حركة القوميين العرل من أعضاء 
الجهاز النضالي واألصدقاء المتد رَّبين عسكريًا في جيا التحرر الفلسطيني وغيرهم من 

، إلرررى جانرررل خالياهرررا لررردورات عسررركرية فررري قواعرررد الجبهرررةخضرررعوا األعضررراء اللرررذين 
التنظيمية السرية من أعضراء حركرة القروميين العررل فري الضرفة الغربيرة وقطراع غرزة ،  

الفدائيرة المسرلحة فري الرداخل ،  93األمر الذي مكن الجبهة من القيام بعسررات العمليرات
تباك مرررررع قررررروات العررررردو والتسرررررلل عبرررررر نهرررررر األردن صرررررول األراضررررري المحتلرررررة واالسررررر

 .اإلسرائيلي في مواجهاِت اثبت فيها المقاتل الجبهاوي بسالة منقطعة النظير
، قامرت الجبهرة بإرسرال عردد  67فبعد أقل من ثالثة سهور على هزيمرة حزيرران 

، مررن أجررل  8667مررن الكرروادر السياسررية والعسرركرية إلررى الضررفة الغربيررة فرري سرربتمبر 
، لكررن يميررة والسياسررية والنضررالية للجبهررةاألوضرراع التنظإعررادة ترتيررل أوضرراع الحركررة و 

سرررعان مررا اكتسررف أمرررهم وتررم اعتقررال العرردد األكبررر مررنهم ، ورغررم ذلررك فقررد اسررتطاعت 

                                                           
في الجوالن  1في قطاف غزة و  12: )عملية موزعة جغرافية كما يلي ( 19) 2776بلغ مجموف العمليات الفدائية للجبهة عام  93

الجزء  –الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -سجل الخالدين : المصدر ( )في الضفة الغربية والقدس 21ار وفي األغو  1و 
 –مركز االبحاث  –ف .ت.م –دليل حركة المقاومة العربية : انظر أيضًا ، غازي خورشيد .  19ص –القسم األول  –األول 
سامي : الباحث ( " 2796-2776)ية لتحرير فلسطين الجبهة الشعب: "عن رسالة دكتوراه  بعنوان – 2762 -القاهرة

 .196- 111ص –يوسف أحمد 
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الجبهة أن تعيد تنظيم صفوفها والقيام بعردد مرن العمليرات العسركرية فري الضرفة الغربيرة 
ديسرررمبر / ن أول حسرررل مرررا ورد فررري الررربالو العسررركري األول الصرررادر عنهرررا فررري كرررانو 

اسرررتباك فررردائيو الجبهرررة مرررع قررروات الجررريا اإلسررررائيلي بجررروار "، حيرررث ورد فيررره  8667
، ثررم تلررت ذلررك عمليررة أخرررى سرررقي  8667/  81/  6مسررتوطنة المزرعررة  وذلررك يرروم 

استبكت من خاللها وحدات الجبهة مع دورية إسرائيلية وقتلرت  85/81مدينة جنين في 
بهجرروم باألسررلحة  24/81و إن الجبهررة قامررت فرري يرروم جنررود للعرردو ، وأضرراف الرربال 3

مجنررزرات، ثررم تتالررت  6سرريارات عسرركرية و  3الرساسررة سررمال جسررر داميررة أفقررد العرردو 
وسررملت نسررف وترردمير  82/8667/ 83،  88،  4، و  83/88، و  7العمليررات يرروم 

أول ، وكانررت قيررادة الحركررة قررد قررررت فرري 94"عرردد مررن سرريارات العرردو و لياترره العسرركرية 
نسررراء قيرررادة   8667نررروفمبر  إرسرررال مجموعرررة عسررركرية متقدمرررة إلرررى الضرررفة الغربيرررة، وا 

مررررن الضررررباط ) 95خلفيررررة فرررري األردن وسرررروريا بقيررررادة الضررررابط الناصررررري أحمررررد زعرررررور
، وبالفعرررل وصرررلت المجموعرررة العسررركرية (الررروطنيين الرررذين خررردموا فررري الجررريا األردنررري

الضررررررفة فرررررري منتصررررررف تسرررررررين المكونررررررة مررررررن خمسررررررة ضررررررباط وثالثررررررون مقرررررراتاًل إلررررررى 
م ، للبرردء فرري إنسرراء قواعررد مدينيررة وريفيررة سرررية، مسررتفيدين مررن 8667نرروفمبر /الثرراني

وجررود الرفيررق أبررو علرري  مصررطفى فرري الضررفة الغربيررة الررذي أرسررل لتررولي قيررادة التنظرريم 
 .السري هناك

، قررررت القيررادة العسرركرية  88/82/8667وبمناسرربة إعررالن انطالقررة الجبهررة فرري 
، إال أن قرررةتنفيرررذ أول عمليرررة برررالهجوم علرررى مطرررار اللرررد فررري نفررر  يررروم االنطال للجبهرررة

مجموعررة الهجرروم اصررطدمت بحقررل ألغررام أدى إلررى اصررابة أحررد أفرادهررا وأسررره مررن قبررل 
من أعضراء الجهراز  56الجيا اإلسرائيلي ، وأدى ذلك في األسبوع التالي إلى اعتقال 

                                                           
 .19ص – 2797 –بيروت  –اصدار دار الشعلة  –محطات أساسية في مسيرة الجبهة الشعبية  94
مام التي انتهت باالنض" منظمة فلسطين العربية"، وأسس  2777انشق عن الجبهة  الشعبية القيادة العامة في أول أكتوبر   95

 . 2762إلى حركة فتح بعد أحداث أيلول 
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ضررراء الجبهرررة السرررعبية، كمرررا اعتقرررل مرررن أع 831العسررركري، وفررري نهايرررة السرررنة اعتقرررال 
 .م8661يناير /  خرون في كانون الثاني

م ، وخالل 8667أما في قطاع غزة ، فبعد أسبوع واحد من احتالل القطاع عام 
فترة السماح للمرواطنين برالتجول، بردأت قيرادة فررع حركرة القروميين العررل فري القطراع ، 

برررروح ثوريرررة  –ثمائرررة عضرررو مرررنهم باالتصرررال بأعضررراء الحركرررة الرررذين وافرررق حررروالي ثال
علررى إعررادة تنظرريم صررفوفهم وانضرروائهم فرري هيئررات الحركررة الحزبيررة لممارسررة  –عاليررة 

 .النضال في ظروف ما بعد هزيمة حزيران 
لررم تسررفر محرراوالت قيررادة الحركررة فرري   8667ومنررذ نهايررة حزيررران وأوائررل تمرروز 

لرفرراق السرريوعيين فرري قطرراع مررع اتأسرري  الجبهررة الوطنيررة رغررم الحرروارات الترري أجرتهررا 
، حيرث ظرل كرل منهمرا متسربثًا برؤيتره ومواقفره، األمرر الرذي دفرع قيرادة الحركرة إلرى غزة

كإطرررار جبهررروي بقيرررادة حركرررة القررروميين العررررل فررري " طالئرررع المقاومرررة السرررعبية"تسررركيل 
القطرراع، ضررم فرري صررفوفه عرردد مررن الرروطنيين المسررتقلين مررن أبرررزهم المرحومرران منيررر 

وق الحسرريني ، كمررا تقرررر إعررادة ترتيررل التنظرريم ، والبرردء بتأسرري  الجهرراز الررري  و فررار 
العسكري ، والعمرل علرى ضرم عناصرر جديردة ، وجمرع أكبرر كميرة مرن األسرلحة، ووقرع 

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

م، قرررت قيرادة الحركرة فري غرزة البردء 8667أكتروبر / وفي بدايرة تسررين األول  
بعمليات الكفاح المسلو عبر جهازها العسكري الذي تولى مسئوليته العضو القيادي في 
الحركررة النقيررل عمررر خليررل عمررر ونائبرره النقيررل رمضرران سررليمان داود، وتسرركلت نواترره 

، (الجمرراهير)صرردر العرردد األول مررن جريرردة عضرروًا ، وفرري هررذا الترراريخ  78 نررذاك مررن 
على أكثر من صعيد ، سواء  -في تلك المرحلة-وقد برز نساط الجبهة في قطاع غزة 

في النضرال عبرر العمرل السياسري والجمراهيري والنقرابي أو عبرر العمرل العسركري ، فقرد 
ين التحق في صفوفها مئات من العمال والطالل وصغار الموظفين والمهنيين والمدرسر

واألطباء إلى جانل عدد غير قليل من جنرود وضرباط جريا التحريرر الفلسرطيني الرذين 



 65 

، بحيررث ارتفعررت  العضرروية التنظيميررة فرري روا القطرراع علررى أثررر هزيمررة حزيرررانلررم يغرراد
تلررك المرحلررة إلررى مررا يقرررل مررن ألررف عضررو اسررتطاعوا تكررري  وجررود الجبهررة ودورهرررا 

جنبررًا " الجمرراهير"منسررورات السرررية ، وجريرردة النضررالي وسرررح أهرردافها عبررر البيانررات وال
إلرررى جنرررل مرررع العمرررل العسررركري حيرررث قامرررت الجبهرررة برررزرع األلغرررام ونصرررل الكمرررائن 
للرردوريات العسرركرية والهجرروم علررى مقررر الحكررم العسرركري ، األمررر الررذي اعطررى للجبهررة 

طعرة نقتمايزًا خاصًا عبر اتساع عملياتهرا وكثافتهرا وبنوعيرة األهرداف المخترارة ببسرالة م
 .النظير في رقعة جغرافية ضيقة

م اعتقل مسرئول الجهراز العسركري لطالئرع 8661يناير / كانون الثاني  24وفي 
المقاومة السعبية في القطاع، الذي كان بحوزته قوائم بأسماء األعضاء ، مما أدى إلى 

 .عضو مجموع أعضاء الجهاز العسكري  نذاك 78عضوًا من أصل  67اعتقال 
ت مجموعرررات الجبهرررة السرررعبية فررري الضرررفة الغربيرررة، ومجموعرررات وهكرررذا تعرضررر

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 

سررررائيلي فررري الضرررفة أوضررراعها ومواصرررلة عملياتهرررا الكفاحيرررة المسرررلحة ضرررد العررردو اإل
والجوالن ، إلرى جانرل العمليرات الخارجيرة ،  8641وقطاع غزة وفي األراضي المحتلة 

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

/ يوليرو / تمروز  23، وقد استسرهد األول وجررح الثراني ، وفري  8661/ حزيران/   22
" العررررال"قامررررت وحرررردة مؤلفررررة مررررن ثالثررررة أعضرررراء بخطررررف طررررائرة تابعررررة لسررررركة  8661

رغامها على التوجه إلى الجزائر ، وفي اليوم التالي  717اإلسرائيلية من طراز بوينص  وا 
لنت فيه أنها قررت توسريع نسراطها عقدت الجبهة السعبية مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة أع

فررري الخرررارب ومالحقرررة العررردو فررري كرررل مكررران مرررن أجرررل ايصرررال صررروت حركرررة المقاومرررة 
 ل حصررل مررا وصررف بأنرره أسرروأ مررا  81وفرري "الفلسررطينية إلررى الرررأي العررام العررالمي ، 

سررهدته القررد  منررذ عسرررين عامررًا ، وذلررك عنرردما قامررت مجموعررات مررن فرردائيو الجبهررة 
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، وقرد بلرغ مرن ضرخامة الحردث ، ل في مختلرف أنحراء المدينرةلسلة قنابس بإلقاءالسعبية 
أيلرول قامرت الخاليرا السررية التابعرة للجبهرة  84، وفري "ليلة القنابل"أن عرف فيما بعد بر

ت وقرررروع العديررررد مررررن القتلررررى سررررحنات سررررديدة االنفجررررار فرررري تررررل أبيررررل أكررررد 3بتفجيررررر 
تررنجو فيهررا المقاومررة بعمررل مررن  ، وكانررت هررذه المرررة األولررى منررذ عسرررين عامرراً والجرحررى

قررام اثنرران مررن مقرراتلي الجبهررة  26/82/8661وفرري . 96"هررذا النرروع فرري قلررل تررل أبيررل 
 .اليونان بالرصاغ والقنابل / بمهاجمة طائرة إسرائيلية في مطار أثينا 

 
التي نفذها أبطال الجبهة السرعبية مرن قواعردها العسركرية  97أما بالنسبة للعمليات

وسرراهمت فرري التصرردي لقرروات العرردو  8661فقررد تواصررلت منررذ فبرايررر فرري غررور األردن 
، فيمرا أصربو يعررف بمعركرة 28/3/8661اإلسرائيلي التي هاجمت منطقة الكرامة يروم 

الكرامة حيث كان للجبهة تصورها العسكري الخاغ في كيفيرة المواجهرة المكلفرة للعردو 
يو الجبهرة ببسرالة واستسرهد دون تعريه قوات الثورة للسحق والتصرفية، وقرد سرارك فردائ

ق المررالزم فهرريم أبررو غزالررة والرفيررق فتحرري النتسررة الررذي لررم يررمررنهم فرري هررذه المعركررة الرف
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 
لررى روح التعرراون النضررالي بينهررا وبررين قرروات جرريا التحريررر  قرروات الجبهررة السررعبية ، وا 

وفري هرذا . والمنظمات األخررى عبرر العمليرات المسرتركة  الفلسطيني وفدائيو حركة فتو

                                                           
 .17ص – 2797 –بيروت  –اصدار دار الشعلة  –الجبهة الشعبية محطات أساسية في مسيرة  96

عملية في قطاف غزة  72: عملية موزعة كما يلي " 111" 2779بلغ مجموف العمليات العسكرية التي نف ها فدائيو الجبهة عام  97
عدم العمليات  2719عملية المنطقة المحتلة  11عملية في الضفة الغربية والقدس و  12 عملية في الجوالن و 69و 

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

 .196- 111ص –سامي يوسف أحمد : الباحث ( " 2796-2776)الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : "بعنوان



 67 

الجانررل نسررير إلررى أن كافررة فصررائل المقاومررة بمررا فرري ذلررك فررتو والجبهررة السررعبية ، لررم 
، أو أيرة قواعرد فدائيرة سررية 98تنجو كل محاوالتها في إقامة قواعد إرتكاز أو بؤر ثورية

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

في أغروار األردن وأحراسره ثرم ) كافة الفصائل على إقامة القواعد العسكرية في الخارب 
حيرث أصربو االعتمراد علرى هرذه القواعرد الخارجيرة سرمة أساسرية مرن ( في جنول لبنران

نضرررال الفلسرررطيني المسرررلو ، أنتجرررت بررردورها كثيررررًا مرررن السرررلبيات التررري رافقرررت سرررمات ال
 .مسيرة العمل المسلو في األردن ولبنان والخارب 

 
 وانشقاق اجلبهة الدميقراطية 8661املؤمتر األول آب : احملطة الثانية 

بدأت هذه المحطة مع انسحال جبهرة التحريرر الفلسرطينية مرن الجبهرة السرعبية 
القيرررادة  –الجبهرررة السرررعبية "لتسررركل مرررا أصررربو يعررررف باسرررم  8661ر عرررام فررري أكتررروب

ونجررررم عررررن ذلررررك أن الجبهررررة السررررعبية أصرررربحت بسرررركل أو برررر خر هرررري الفرررررع " العامررررة
الفلسرطيني لحركرة القروميين العرررل، فالفصريل ا خرر فري االئررتالف الرذي تسركلت منرره 

أصرروله إلررى حركررة  كرران فصررياًل يعررود فرري" أبطررال العررودة"عنررد انطالقتهررا ونعنرري برره 
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 
الفرصرررة لكررري تصررربو مثرررل هرررذا اإلطرررار باترررت تتبررردد سررريئا فسررريئا، وأصررربحت بالدرجرررة 

 . ساسي من تنظيمات الثورة الفلسطينيةاألولى هي فصيل أو تنظيم أ

                                                           
في تل  المرحلة تأثرت قيادة الجبهة بنظرية جيفارا عن البؤر الثورية ، التي تشطرت إقامة نقاط أو قواعد ارتكاز عسكرية  98

ماهير  في القرم أو المدن ، وقد حاولت الجبهة وغيرها من الفصائل تطبيق ه ه النظرية في األراضي للفدائيين وسط الج
المحتلة ، وأرسلت فعاًل مئات الكوادر العسكرية ، لكنها لم تحقق القدرة على تطبيق تل  النظرية، ويبدو أن ه ا العجز يعود 

عسكرية إلثبات وجودها وكسب ثقة الجماهير ، بمثل ما يعود إلى  إلى تلهف القيادة في الخارج وتسرعها بالقيام بعمليات
غياب الدراسة الموضوعية الشاملة لألوضاف في الضفة والقطاف مما أدم إلى فشل تطبيق ه ه النظرية على أرض الواقع ، 

 .لتي عرفناها وبالتالي كان من الطبيعي أن تتزايد معسكرات وقواعد العمل الفدائي في الخارج بالصورة وا لية ا
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وباختصار يمكرن القرول أن المحطرة الثانيرة تمثلرت فري احتفراظ السرعبية باالسرم 
رغم إدراكها وتصرفها على أسا  أنها فصيل أو حزل للطبقرة العاملرة فكررا وسياسرة، 
ولي  كإطار كما يدلل االسم الذي لم يجر استبداله جرراء الرصريد النضرالي السياسري 

 . لجماهيري الذي تحقق في ظله وا

سرهدت الجبهرة السرعبية  احتردام حركرة الجردل  وفي هذه المحطة ، المنعطرف ،
والحوار الداخلي بين العناصر القيادية والكادرية في الجبهة ، وقد كانت حركة الجدل 
والحرررروار ترررردور حررررول قضررررايا نظريررررة وسياسررررية وتنظيميررررة، وقررررد انتهررررت هررررذه المرحلررررة 

 . ة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوارد الحقابانسقاق الجبه
، لرررررم تتوقررررف مظررررراهر الخالفرررررات الداخليرررررة  88/82/8667فمنررررذ تأسيسرررررها فررررري 

، المراتررل القياديررة األولررى للجبهررة السياسررية عمومررًا والفكريررة علررى وجرره الخصرروغ فرري
، فبعرررد أقرررل مرررن  8667/الممتررردة مرررن إرث حركرررة القررروميين العررررل قبرررل هزيمرررة حزيرررران

سرررهور علرررى تأسيسرررها ، وعلرررى إثرررر انسرررحال أحمرررد جبريرررل ، تفاقمرررت الخالفرررات  أربعرررة
، جية ، خصوصًا األردن ولبنان ومصرالفكرية في الجبهة عمومًا، وفي الساحات الخار 

وبدرجات أقل الساحات األخرى ، حيث تزايدت وتائر الحوار واالختالف الداخلي الحاد 
ركررة القرروميين العرررل ، وتمحررور الخررالف فرري صررفوف القيررادة والكرروادر القادمررة مررن  ح

حول القضايا األيديولوجية من ناحية والموقف من البرجوازية العربية واألنظمة الوطنية 
من ناحية ثانية ، وبناءًا علرى ذلرك برادرت القيرادة إلرى التحضرير لعقرد المرؤتمر الروطني 

الرئيسررية الترري  ، حيررث تررم إعررداد مسررروع الوثيقررة 8661العررام ، منررذ أوائررل نيسرران عررام 
وقامررت قيررادة الجبهررة  نررذاك، وقبررل انعقرراد المررؤتمر الرروطني األول " وثيقررة  ل"عرفررت بررر

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

تفررراقم الصرررراعات الداخليرررة والتكرررتالت بصرررورة غيرررر مسررربوقة عسرررية  إلرررى جانرررل -قبرررل
فررررري سرررررجون  3/8661/ 86رغرررررم وجرررررود القائرررررد جرررررورب حررررربا معرررررتقاًل منرررررذ )المرررررؤتمر 
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، وفررري مثرررل هرررذا المنررراُ المسرررحون ، لرررم يرررنجو المرررؤتمر فررري اسرررتعادة الوحررردة (99سررروريا
ل وعوامرررررل الداخليرررررة ، السياسرررررية والفكريرررررة والتنظيميرررررة ألعضرررررائه، برررررل تكرسرررررت أسررررربا

االنسررررقاق الرررررذي بررررات مؤكررررردًا ألسرررربال وعوامرررررل ذاتيررررة ، لرررررم تررررتفهم مضرررررمون ومغرررررزى 
االختالف الديمقراطي القائم على احترام الرأي والرأي ا خر، بما يضمن استمرار وحدة 
الجبهة وتماسكها عبر الحوار العقالني واالحتكام للهيئات بصورة ديمقراطية، ولم تتفهم 

ق السياسي والفكري بينهما ، التي تجلت بوضوح في مجمل األفكار أيضًا مساحة التواف
التررري قرررام بصرررياغتها القائرررد " 8667وثيقرررة تمررروز "والمقررروالت السياسرررية التررري وردت فررري 

جررورب حرربا وتررم إقرارهررا مررن قيررادة الحركررة  نررذاك ، األمررر الررذي كررر  المظهررر السررلبي 
واقف ورؤى أيديولوجيرة، يسرارية للعالقات السخصية الداخلية، التي بررت نفسها عبر م

طفولية أقرل إلى العدمية ، في مقابرل بعره القيرادات التري تسربثت برالمواقف واألفكرار 
القومية التقليدية دون وعي منها ألهمية وضرورة تطوير الفكر القومي والتحامره برالفكر 

زوا الماركسررري ومنهجررره ، رغرررم أن الغالبيرررة السررراحقة مرررن أعضررراء الجبهرررة وكوادرهرررا تميررر
بإخالصررررررهم ووعرررررريهم العفرررررروي البسرررررريط لرررررربعه قضررررررايا ومفرررررراهيم االسررررررتراكية العلميررررررة 
والماركسية بمختلف تفريعاتها وانتماءاتهرا اللينينيرة أو الماويرة أو الجيفاريرة، وهكرذا برات 
الطريق ممهدًا أمام االنسقاق الذي تحقق بفعل أسربال ذاتيرة اساسرًا وبمسراعدة وتسرجيع 

حيرررث طغرررت هرررذه األسررربال  100(الصررراعقة)لبعرررث الفلسرررطيني مرررن قيرررادة فرررتو وقيرررادة ا
وتجرررراوزت العوامررررل الموضرررروعية  نررررذاك ، ونقصررررد بررررذلك التوافررررق والتقرررراطع فرررري الرررررؤى 

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

                                                           
من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في  26جورج حبش وفايز قدورة و .اعتقلت السلطات السورية د 27/1/2779في  99

معتقل الشيخ حسن، و ل  ب ريعة معاقبة الجبهة على تدميرها خط األنابيب ال ي يحمل النفط السعودي إلى ميناء الزهران 
فيه بهضبة الجوالن، أما السبب ا خر فهو شكو  السلطات السورية بأن حركة القوميين  في لبنان، في مكان يمر الخط

الكفاح المسلح : يزيد الصايغ: المصدر)العرب ترمرت للقيام بانقالب بالتعاون مع جمال األتاسي الموالي لعبد الناصر 
وديع .وعة من الجبهة بقيادة دتمكنت مجم 21/22/2779وبتاريخ .  211ص –والبحث عن الدولة، مرجع سبق  كره 

 .جورج حبش ونقله إلى بيروت.من اختطاف د( أبو طلعت)حداد ، ومن بينها الشهيد شحادة العجرمي 

 . 217ص  –من الحزب إلى السجن  –انظر م كرات ضافي الجمعاني  100
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فرررري نصوصررررها وجوهرهررررا، مجموعررررة مررررن األفكررررار والمقرررروالت واالسررررتنتاجات التحليليررررة 
، متوافقرررة أو مسرررتوحاة مرررن 8667الخاصرررة بالنظرررام العربررري الرسرررمي، وهزيمرررة حزيرررران 

التي صاغها القائد جورب حبا على إثر هزيمة حزيران، وارتباطًا بذلك ، " وثيقة تموز"
" يمينرررري"ن رؤيتررررين أو مرررروقفين متناقضررررين، أحرررردهما فررررإن االنسررررقاق لررررم يكررررن ناتجررررًا عرررر

بقرردر مرا كرران انعكاسرًا لمواقررف ذاتيرة ناجمررة عرن تراكمررات سرالبة تركررت " يسراري"واألخرر
بصماتها على طبيعة العالقات السخصية التي سادت في قيرادة حركرة القروميين العررل 

لى انعقراد مرؤتمر تاريخيًا، منذ منتصف الستينات حتى تأسي  الجبهة السعبية وصواًل إ
 ل وأجرررواءه االنقسرررامية، التررري حكمرررت العالقرررة التنظيميرررة برررين معظرررم أعضررراء الهيئرررة 
القياديرررة األولرررى فررري الحركرررة فررري تلرررك المرحلرررة، وعكسرررت نفسرررها علرررى بقيرررة األعضررراء 

 . والمراتل األخرى بصورة ذاتية غير موضوعية 
جبهررررة السررررعبية هررررذا وقررررد تضررررمنت وثيقررررة  ل أو التقريررررر السياسرررري األساسرررري لل 

لتحريررر فلسررطين مقدمررة تاريخيررة وتحليليررة للوضررع الفلسررطيني، ودرو  هزيمررة حزيررران 
، ثرررم تناولرررت األوضررراع العربيرررة والقضرررية الفلسرررطينية بعرررد حزيرررران ، وأخيررررًا حركرررة  67

المقاومررة الفلسررطينية فرري المرحلررة الراهنررة ، وطريررق الخررالغ الرروطني، وسررنالحظ عنررد 
وثيقة ، حجم مساحة االتفاق بين الفريقين في تحليلهمرا لمجمرل قراءة موضوعات هذه ال

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

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

سررركل او ذاك وضرررع ومصرررير يمررر  بهرررذا ال، العربيرررة علرررى امترررداد التررراريخ الفلسرررطيني 
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وأي محاولرررة للقفررز عررن هرررذه الموضرروعة الجدليررة، هررري ، فلسررطين والقضررية الفلسررطينية
 .101"ا رجعية أو استعمارية أو صهيونيةمحاولة مسبوهة إم

حيث تجتراز " 67ثم تنتقل الوثيقة  إلى  الحديث عن مرحلة ما بعد هزيمة حزيران 
احلهرررا، و ارتفعررت وال زالرررت ترتفرررع بعررره المسررألة الوطنيرررة الفلسرررطينية اخطررر واسرررق مر 

مطالبرررررة بعرررررزل حركرررررة المقاومرررررة ، األصررررروات الفلسرررررطينية والعربيرررررة اليمينيرررررة والرجعيرررررة
عردم التردخل "الفلسطينية عن كل األحداث والتطورات في المنطقرة العربيرة تحرت سرعار 

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

تنتهرررري بتصررررفية القضررررية الفلسررررطينية بالتسرررروية ، هزيمررررة جديرررردة سياسررررية أو عسرررركرية 
تسررين الثراني  22،الصادر في(  242)السياسية المقترحة وفق قرار مجل  األمن رقم 

 . 102"8667سنة 
ــة ــم تســتعرض الوثيق هررذه "حيررث تؤكررد علررى ان  2776دروس هزيمــة حزيــران  ث

بررررل كانررررت هزيمررررة لجميررررع التكرررروين الطبقرررري ، الهزيمررررة لررررم تكررررن هزيمررررة عسرررركرية فقررررط
واالقتصررررادي والعسرررركري واأليرررررديولوجي لحركررررة التحرررررر الررررروطني الفلسررررطيني والعربررررري 

فررق ، فقررد دخلررت األنظمررة البرجوازيررة الصررغيرة حرررل حزيررران دون  (الرسررمية والسررعبية)
أيرررديولوجي ثررروري، ودون برنرررامص اقتصرررادي وسياسررري وعسررركري يسرررتطيع الصرررمود فررري 

 .103"مواجهة الهجمة اإلمبريالية الصهيونية
وفرري اللحظررة الترري برررزت فيهررا خيرروط هزيمررة الجيرروا النظاميررة سررارعت أنظمتهررا "

 وقف إطالق النار، إذ لم يكن أمام انظمه البورجوازية الصغيرة"لطلل أو الموافقة على 
إما اختيار الطريق الفيتنامي الكوبي بإحرداث انقرالل سرامل .... إال واحدا من اختيارين

فري برنرامص العمرل الروطني، لتعبئرة كافرة الطاقرات الماديرة والبسررية والمعنويرة للمجتمررع، 
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ولحركرررة التحررررر الررروطني الفلسرررطينية والعربيرررة، علرررى طريرررق تسرررليو الجمررراهير، وسرررن 
والصرررهيونية ، ضرررد كافرررة المصرررالو والمواقرررع االسرررتعمارية" حررررل تحريرررر سرررعبية ثوريرررة"

مقاتلررررة إسرررررائيل ومررررن هررررم وراء " ووضررررع سررررعار ، والرجعيررررة المتحالفررررة مررررع االسررررتعمار
موضررع الترجمررة الثوريررة اليوميررة المسررلحة، أو البقرراء ضررمن المواقررع والبرررامص " إسرررائيل

عنرررى هررررذا أن م، والتررري أعطرررت هزيمرررة حزيرررران  67التررري كانرررت قائمرررة حترررى حزيرررران 
الحركرررررة الوطنيرررررة الفلسرررررطينية والعربيرررررة محكومرررررة برررررالتراجع المتصرررررل لصرررررالو إسررررررائيل 
واالمبرياليررة والقرروى الرجعيررة العربيررة المتحالفررة مررع االسررتعمار القررديم والجديررد، وهررذا مررا 

 .104"ولم يكن بالصدفة ما حدث –وبكل مرارة  –حدث 
حركررررة المقاومررررة " الوثيقررررة أن وفرررري تناولهررررا لحركررررة المقاومررررة الفلسررررطينية ، تؤكررررد 

الفلسررطينية مثلررت النقطررة المضرريئة علررى خارطررة الوضررع العربرري القائمررة ، إثررر هزيمررة 
وانتظررررت الجمررراهير الفلسرررطينية والعربيرررة منهرررا أن تسرررق طريقرررًا جديررردًا لحركرررة . حزيرررران

فهررل تحركررت قرروى المقاومررة علررى . التحرررر الرروطني الفلسررطينية خاصررة، والعربيررة عامررة
لطريرررق الجديررردم وهرررل مثلرررت وضرررعًا وطنيرررًا جرررذريًا متجررراوزًا األوضررراع الفلسرررطينية هرررذا ا

 . 105"والعربية التي أعطت حزيرانم
إن التحليررل الملمررو  لممارسررة حركررة المقاومررة السياسررية والمسررلحة اليوميررة، كفيلررة 
بتقررديم األجوبررة الملموسررة، والكسررف عررن ا فرراق الموضرروعية والعمليررة لحركررة المقاومررة 

 : هنة ،ارتباطًا بما يلي الرا
طرحرت حركرة المقاومرة بكافرة فصرائلها سرعار : في إطار العالقات العربية " :أوال 

" عرردم الترردخل فرري األوضرراع العربيررة وترجمررت هررذا السررعار بصررورة خاطئررة بررالرغم مررن "
أنرره لرري  مطلوبررًا مررن حركررة المقاومررة الفلسررطينية أن تنررول عررن حركررة التحرررر الرروطني 

  .106"ربيفي كل قطر ع
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، وفي ظل سيادة أيديولوجية ونظريات 107مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية :ثانيًا 
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 

عالقرات حركرة "وكما فسرلت حركرة المقاومرة  فري وضرع سرعار  -مسألة الوحدة الوطنية
فقرد ... فري موضرعه الروطني والقرومي الصرحيو" المقاومة الفلسطينية باألوضاع العربيرة
، في موضعه الصحيو" نية الفلسطينيةالوحدة الوط"فسلت فساًل مطلقًا في وضع سعار 
فررري صرررالو  -والنترررائصبالممارسرررة –" الوحررردة الوطنيرررة" وترجمرررت حركرررة المقاومرررة سرررعار 

اإلطارات الطبقية والسياسية الرجعيرة التري حكمرت علرى نفسرها وعبرر تاريخهرا السياسري 
الطويررررررل بررررررالتخلي عررررررن حركررررررة التحرررررررر الرررررروطني الفلسررررررطينية واالنتفاضررررررات السررررررعبية 

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

مرررة النقديرررة لتجربرررة الحركرررة الوطنيرررة الفلسرررطينية والثرررورات واالنتفاضرررات السرررعبية المحاك
" الطبقيررة واأليديولوجيررة والسياسررية"الفلسررطينية، تكسررف بوضرروح عررن القرروانين األساسررية 

التي قادت الحركة الوطنية إلى الفسل على امتداد هذا القرن، كمرا تكسرف عرن القروانين 
لوطنيرررة إلرررى إمكانرررات حرررل معضرررالت التحررررر الررروطني األساسرررية التررري تقرررود الحركرررة ا

الفلسررطيني وتحريررر الرروطن، وهنررا تتضررو مسررألة العالقررة الطبيعيررة السياسررية بررين كافررة 
 .108"الطبقات في مرحلة التحرر الوطني
ضررورة وطنيرة سياسرية ولكرن " هري  -حسرل الوثيقرة–فالوحدة الوطنيرة الفلسرطينية 

ة التررري تحقرررق انجرررازات تحرريرررة، وتقرررود حركرررة أيرررة وحررردة وطنيرررةم إنهرررا الوحررردة الوطنيررر
المقاومرررة علرررى طريرررق النصرررر بتعبئرررة الجمررراهير العربيرررة وتسرررليحها واسرررتنهاه هممهرررا 
الوطنية الجذرية والجماعية، على طريق حركة مقاومة طويلة األمد، تعتمد على العنف 

هررذه و . فرري مواجهررة عرردو يعتمررد إسررتراتيجية الضرررل بسرررعة وتحقيررق االنتصررار بسرررعة 
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الوحررردة هررري وحررردة جميرررع الطبقرررات والقررروى السياسرررية فررري ظرررل قيرررادة الطبقرررات الوطنيرررة 
الثورية التي حملت السالح على امتداد تاريخ فلسرطين الحرديث، وحمرل أبناؤهرا السرالح 

فررررإن قيررررادة حركررررة المقاومررررة –كمررررا تضرررريف الوثيقررررة –وبرررردون ذلررررك . 109"بعررررد حزيررررران
ة المقاومرة فري مرأزق تراريخي صرارم سريحولها البرجوازية الصرغيرة والكبيررة ستضرع حركر

إلرررى ورقرررة تكتيكيرررة ضررراغطة تنتظرررر مصررريرها كجرررزء ال يتجرررزأ مرررن التسررروية السياسررررية 
 .110"المنتظمة

، تحرردد وثيقررة مررؤتمر  ل " طريررق الخررالغ الرروطني" وفرري الفصررل األخيررر بعنرروان 
 : 111طريق الخالغ الوطني بما يلي 8661

يرررررد أيديولوجيرررررة البروليتاريرررررا، معاديرررررة أيديولوجيرررررة ثوريرررررة علميرررررة هررررري بالتحد -8
لالسررتعمار والصررهيونية والرجعيررة والتخلررف ، تتسررلو بهررا الجمرراهير وتعتمرررد 

إذ أن تجربررة .. باألسررا  علررى الطبقررات األكثررر ثوريررة وجذريررة فرري المجتمررع
بالدنا وكل سعول األره الفقيررة أثبترت أن أيديولوجيرة البرجوازيرة الصرغيرة 

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

، أ بالتسلو بسالح األفكار الثوريةذلك إن طريق الخالغ الوطني يبد. معها
أفكرررررار العمرررررال والفالحرررررين الفقرررررراء الرررررذين يخررررروه أبنرررررائهم اليررررروم المقاومرررررة 

 .حة على أره فلسطين المسل
رفررع الرروعي السياسرري الرروطني الجررذري لرردى الجمرراهير ، بعيرردًا عررن التهررريص  -2

 .والديماغوجية 

رفه برامص الهزيمة وقرار مجلر  األمرن السريء السريط ، وفري هرذا السرياق  -3
نسير إلى أن الجبهة السرعبية لتحريرر فلسرطين رفضرت فري مؤتمرهرا المنعقرد 
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ولرة الديمقراطيرة مردخاًل لبنراء دولرة ثنائيرة أن يكون سرعار الد 8661في  ل 
القومية دون هوية عربية ، ودعت بالتالي إلى قيام دولة عربية ديمقراطيرة ، 
رررل مسررركلة اليهرررود فررري اإلطرررار العربررري األوسرررع ، ال فررري إطرررار  علرررى أن تتح 

 .فلسطين 

إن الطمرررروح لبرنررررامص خررررالغ وطنرررري يرررررفه التراجررررع وينرررردفع علررررى جبهررررة  -4
 بتغذيررررة حركررررة الجرررردل الجاريررررة فرررري صررررفوف حركررررة عريضررررة لررررن يكررررون إال

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

ذاتيررة جبررارة ، ترررفه كررل مررا هررو قررائم وترردفع إلررى الطريررق الجديررد ، طريررق 
لررررى حركررررة جماهيريررررة منظمررررة ، مسررررلحة بأسررررلحة تحويررررل حركررررة المقاومررررة إ

أيديولوجيرررة وسياسرررية وماديرررة وطنيرررة جذريرررة فررري ظرررل قيرررادة طالئرررع القرررروى 
المقاتلرررة التررري تمتلرررك وعيرررًا أيرررديولوجيًا وسياسررريًا بروليتاريرررًا معاديرررًا إلسررررائيل 

 .واإلستعمار وحلفائه على امتداد األره العربية 

فريقين على جوهر االفكار المطروحة في وثيقة نالحظ هنا ، أنه بالرغم من اتفاق ال
، بعرد أن ستمرار فري ترتيرل عمليرة االنسرقاق ل ، إال أن الفريق المنسق أصر على اال

فسررلت كافررة محرراوالت القائررد المؤسرر  جررورب حرربا لرررأل الصرردع الررداخلي عبررر الحرروار 
محررل  مررع رفاقرره عمومررًا والرفيررق نررايف حواتمررة خصوصررًا فرري كافررة القضررايا المطروحررة

الخالف ، لكرن هرذا الفريرق تمترر  بوجهرات نظرر وطروحرات سياسرية وفكريرة كران مرن 
كرران لرردى " الواضررو انهررا ترردفع سررريعًا نحررو االنسررقاق، وفرري هررذا السررياق يقررول الحكرريم 

وكرررانوا . نرررايف حواتمرررة وبعررره الرفررراق وجهرررات نظرررر فررري قضرررايا سياسرررية وتنظيميرررة 
طَّئون القيادة التقليدية ويعتبرون   .112"ان وجهات نظرهم ومواقفهم هي السليمةيتخ 

كانو يقولون مثاًل ان منظمرة التحريرر الفلسرطينية هري افرراز بورجروازي واننرا عنردما 
. نررراهن عليهررا نكررون كأننررا نعيررد للبورجوازيررة سرررعيتها فرري قيررادة حركررة التحرررر الرروطني
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لدرجرررة وبالترررالي فرررإن عالقتنرررا مرررع منظمرررة التحريرررر يجرررل أن تكرررون عالقرررة صرررراع فررري ا
وكانوا يقولون أيضًا ان قيادة منظمة التحرير انما هي قيادة يمينيرة تقليديرة وان . األولى

 .113"الجبهة باعت ما تمثله بسبل موقفها المترامي أو الذيلي من منظمة التحرير
وكرررانوا يررررون أن التجمرررع الررروطني فررري األردن ال فائررردة منررره وادانررروا الجبهرررة النهرررا 

سرجعنا قيامره واسرتركنا فيره " التجمرع الرال وطنري" الرذي سرموه  وهرذا التجمرع. دخلرت فيره
ليكون عملية اسناد لحركرة المقاومرة الفلسرطينية، تمامرًا كمرا الحرال فري لبنران بالنسربة ل 

وعلررى الصررعيد العربرري كررانوا يطررالبون بخرروه . الحركررات الوطنيررة الترري تسرراند المقاومررة
وكررانوا يعتبرررون موقررف عبررد . الفترررةمعركررة مررع االنظمررة البورجوازيررة الصررغيرة فرري تلررك 

 .114"الناصر يمينيًا متخاذالً 
وعلى الصعيد العرالمي كرانوا علرى يسرار ماوتسري تونرغ بمئرة مترر وخاضروا معرارك 

 . كتابية ضد االتحاد السوفياتي
وبالنسرربة إلررى األمررور العسرركرية طرحرروا مبرردأ اعتمرراد الديمقراطيررة التامررة فرري البنرراء 

ن تقرررام قواعرررد عسررركرية فررري األردن الن القترررال يجرررل أن يرررتم العسررركري وانررره ال يجررروز ا
 .داحل األره المحتلة

وكانوا يرون أن البورجوازية الصغيرة يمكن أن تكرون معسركرًا وطنيرًا لمرحلرة معينرة 
 .115لكن بعد ذلك البد من خوه معركة معها

ضرد حردوث  ألننريلقد ناقسرت نرايف حواتمرة كثيررًا وبرنف  طويرل "ويضيف الحكيم 
نقسررررامات، لكررررن الرفيررررق نررررايف وبعرررره الرفرررراق معرررره لررررم يتجرررراوبوا وقررررالوا ان الجبهررررة اال

السررعبية حررزل بورجرروازي صررغير ال يمكررن ان يتحررول إلررى حررزل ثرروري وان اقصررى مررا 
لينينيرة تسرتطيع المسراهمة فري بنراء  –يمكنه تحقيقه هو فررز عناصرر يسرارية ماركسرية 

 . 116"سيء جديد
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فأن يدين او ينتقد ممارسرة . نقط ة خالف رئيسي  وهذه النقطة  كانت بالنسبة إليَّ 
معينررة او موقفررا معينررا فرري التنظرريم سرريء ، وان يعلررن ان الجبهررة السررعبية ال يمكررن ان 

 . 117تصبو تنظيما ثوريًا سيء اخر 
أصرربحت الجبهررة الديمقراطيررة فرري موقررع المتبنرري  -كمررا يضرريف الحكرريم–وبعررد ذلررك 

لجبهرة بصرحتها ، انمرا بنروع مرن الذيليرة والتبعيرة كل المواقف السابقة التي كانت تقرول ا
بالنسبة الى التجمع الروطني فري االردن والرى قيرادة منظمرة التحريرر، والعالقرات العربيرة 
. عمومررًا، كمررا أفررادت مررن المسرراندة الترري لقيهررا مررن فررتو نررايف حواتمررة والمنسررقون معرره

إلرى ضررورة قيرام حرزل  في مساندتها للمنسقين لرم تكرن تتطلرع ألنهاوهذا ذكاء من فتو 
لينينرررري فرررري السرررراحة الفلسررررطينية بقرررردر مررررا كرررران يهمهررررا اضررررعاف الجبهررررة  –ماركسرررري 
 .8666/ فبراير / 22في ، وهذا ما حصل بالفعل حيث تكر  االنسقاق 118"السعبية

ثّرررل  انسرررقاقًا فكريرررًا وسياسررريًا  إن هرررذا االنسرررقاق الرررذي قرررد يتفرررق الررربعه علرررى أنررره م 
عرره ومظرراهره الذاتيرة والسرركلية الترري افتقرردت األسرربال الجوهريررة وتنظيميرًا ، رغررم كررل دواف

، كيك بنية الحركة وهزها من الرداخلأو الموضوعية ، إال أن نتائجه الفعلية أدت إلى تف
ولكن على الرغم من ذلرك االنسرقاق ، ومرا ادى إليره مرن نترائص سرلبية ، ومرا أحدثره مرن 

الطليعرري فرري تلررك المرحلررة ، إلررى أن  إرباكررات اعاقررت تقرردم الجبهررة السررعبية عبررر دورهررا
القائررد الراحررل الحكرريم مررع رفاقرره فرري قيررادة الجبهررة ، اسررتطاعوا تجرراوز نتررائص االنسررقاق ، 
عبررر اسررتعادتهم للثقررة المتبادلررة بينرره وبرررين قواعررد وكرروادر الجبهررة ، وبالتررالي االمسررراك 

ناقه مع تعردديتها مجدداً  بدفة المركل أو بمقود الجبهة ، واستعادة وحدتها التي ال تت
الديمقراطيرررة  الداخليرررة ، متجررراوزين أسررربال االنسرررقاق ونتائجررره علرررى األره رغرررم كرررل 
مرارتها ، 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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وفيـه  2777( فبرايـر)ؤتمرهـا الـوطني الثـاني فـي شـباط وبالفعل عقدت الجبهة م
عالجـــت مســـألة االنشـــقاق وأوضـــحت البرنـــامج السياســـي والتنظيمـــي ، كمـــا قامـــت  "

بعمليــة بلــورة لموقفهــا، عبــر برنــامج سياســي وتنظيمــي، كمــا قــام المــؤتمر بانتخــاب 
 .119هيئات قيادية ومركزية جديدة حلت فيها عناصر محل العناصر المنشقة

كانت حصريلة المرؤتمر الروطني األول، الرذي عقدتره الجبهرة السرعبية فري  ل لقد 
، أنهرررا قرررد أبررررزت وكرسرررت  داخرررل الجبهرررة جنررراحين متعاكسرررين تعبيررررًا عرررن وجررررود 61

تيررارين، تحررول أحرردهما الحقررًا نحررو االنسررقاق مكرسررًا مواقررف غيررر انضررباطية ومتصررِدرًا 
، يصررررف فيهررررا نفسرررره "لحريررررةا"لبيانررررات خاصررررة، ونسررررره لمقرررراالت ودراسررررات فرررري مجلررررة 

مضمنًا إياها اتهامات مختلفة للجبهة، ممرا أدى إلرى " باألوساط التقدمية داخل السعبية"
تكررري  وتعميررق التناقضررات ، وبالتررالي اسررتحالة التوصررل إلررى حررل تنظيمرري موضرروعي 

رغرررم حررررغ القائرررد الراحرررل جرررورب " التيرررار اليسررراري"بسررربل طغيررران النزعرررة الذاتيرررة لررردى 
نهاء االنسقاقحبا ومعه   . العديد من الكوادر اليسارية في الجبهة على وقف وا 

ردًا على هذه المواقف والممارسات ، قامت الجبهة السرعبية بإصردار بيران أكردت 
فيررره تبنيهرررا منرررذ مرررؤتمر  ل االسرررتراكية العلميرررة دلرررياًل نظريرررًا، سرررأنها سرررأن كرررل الثرررورات 

أكدت في بيانها على  أن المؤتمر اتفق  الصين وكوبا وفيتنام، كما: الناجحة في العالم
أنرره فرري مرحلررة التحرررر الرروطني ال بررد مررن تحررالف طبقرري يسررمل كافررة الطبقررات "علررى 

بقيرادة الطبقرة الكادحرة وفري ظرل أيردلوجيتها االسرتراكية، وانره ال برد مرن فرتو النرار علرى 
جبهررة مررن ، واتهررم البيرران منتقرردي ال"كافررة القرروى المعاديررة للجمرراهير فرري الرروطن العربرري

الررداخل بررأنهم جيررول انتهازيررة تمثلررت بمجموعررة مررن المررراهقين مثقفرري المناصررل الررذين 
 -:يتسدقون باالستراكية العلمية تسدقا لفظيًا دون أن تكرون لرديهم القردرة علرى ممارسرتها

رفضررروا النرررزول إلرررى القترررال فررري الرررداخل ورفضررروا اإلقامرررة فررري المخيمرررات والريرررف بيئرررة "
فروا بعمليرة كيرل االتهامرات هنرا وهنراك دون تقردير لخطرورة المرحلرة اليسار الحقيقري واكت

وقال البيـان إن االنتهازيـة اليسـارية أثبتـت عبـر ، "ودون وعي لمصير الكفاح المسرلو
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، وقرال إن التاريخ أنها ال تقل خطرًا علـى الثـورة مـن القـوم اليمينيـة والرجعيـة العفنـة
ن واألعضررراء مرررن أبنررراء المخيمرررات هرررذه المجموعرررة رفضرررت عقرررد مرررؤتمر يضرررم المقررراتلي

إلجررررراء نقرررراا عقالنرررري طويررررل تقرررررر نتيجترررره األغلبيررررة الديمقراطيررررة الثوريررررة، وانسررررقت 
" بالمرتزقرة واالنكسرارية"وانصرف أفرادها إلى مهاجمة الجبهة وقيادتها ووصف مقاتليها 

ممرررا جعلهرررم يتالقرررون مرررع كافرررة القررروى المتررر مرة علرررى الجبهرررة منرررذ والدتهرررا خاصرررة بعرررد 
وأضرراف البيرران أن القيررادة طلبررت . تضرراح هويتهررا اليسررارية وهويررة مقاتليهررا ومناضررليهاا

منهم العمرل تحرت اسرم  خرر غيرر الجبهرة، لكرنهم رفضروا ولهرذا أكردت الجبهرة علرى انره 
إذا أصرررر المفصرررولون علرررى العمرررل باسررررم الجبهرررة السرررعبية لتحريرررر فلسرررطين فسررررنعتبر 

 ".يبيًا ال يجوز السكوت عنهصراعهم هذا انتهازًا رخيصًا وعماًل تخر 
أذاع الفريرررق المنسرررق بيانرررًا أعلرررن فيررره عرررن تسررركيل تنظيمررره  28/2/8666وفررري 

المسررتقل تحررت اسررم الجبهررة السررعبية الديمقراطيررة لتحريررر فلسررطين متررذرعًا بررأن الجبهررة 
السعبية ال يمكنها التحول إلى تنظيم ماركسي لينيني وبالتالي كان يتوجل على اليسار 

من الجبهة وفق وجهة نظررهم، ولرم ينتظرروا عقرد المرؤتمر الثراني االسرتثنائي االنسحال 
اللينينيرررة  –الرررذي كررران مقرررررًا  نرررذاك، والرررذي طررررح تمسرررك الجبهرررة السرررعبية بالماركسرررية 

وطرررررح موضرررروع التحررررول، وطرررررح إسررررتراتيجية سياسررررية تنظيميررررة مسررررتندة إلررررى مبررررادئ 
 .اللينينية –الماركسية 

م تكررررر  االنسررررقاق األخطررررر فرررري حيرررراة الجبهررررة 8666فبرايررررر /سررررباط  22وفرررري 
وتسكيل لجنتها المركزية لرم يمثرل "بإعالن تأسي  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 

 .120"خبها مؤتمر  ل سوى نايف حواتمةالتي انت" األكثرية اليسارية" فيها من 
هررا وفرري هررذا السررياق الترراريخي ، يمكررن االسررتدالل مررن جملررة البيانررات الترري ادعا

المنسررقون، وكررذلك مررن كتيررل أو كرررا  خرراغ نسرررته الجبهررة السررعبية فرري وقررت الحررق 
حول االنسقاق، إن الخالف بين الجانبين قام حرول عردة نقراط، وهري كمرا سرنرى ليسرت 

اللينينيررة، فقررد أوضررو الكرررا  الخرراغ الررذي  –نقاطررًا متعلقررة بتبنرري النظريررة الماركسررية 
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أهـم األسـباب الحقيقيـة لالنشــقاق أو " قالجبهـة وقضـية االنشـقا" صردر بعنروان 
 :عناوين الخالف  في تل  المرحلة كما يلي

ــة: أوالً   ــى صــعيد القضــايا الفكري ــي هــ ا الجانــب مجموعــة مــن   -:عل ــاول ف وتن
 :القضايا  ات العالقة ، وهي 

 .دور البرجوازية الصغيرة .أ 
 .العالقة بين الجبهة والمنظمات الفدائية األخرى .ل 

 .الوطنية العالقة باألنظمة .ب 

 .قضايا بناء الحزل والقضايا النظرية األيديولوجية .د 

 .المركزية الديمقراطية .ه 

 .تقييم حركة المقاومة الفلسطينية عموماً  .و 

تقيررررريم الجبهرررررة السرررررعبية علرررررى وجررررره الخصررررروغ وممارسرررررتها السياسرررررية  .ز 
 .والتنظيمية

إن التقيررريم الموضررروعي لرررذلك االنسرررقاق ، وفررري ظرررروف تلرررك المرحلرررة مرررن حيررراة 
 –ة السررررعبية بعررررد مرررررور أربعررررين عامررررًا علررررى وقوعرررره يرررردفعنا إلررررى إعررررادة التأكيررررد الجبهررر

على أن النزعة اليسرارية الطفوليرة لردى الفريرق الرذي قررر االنسرقاق  –وباختصار سديد 
فرري تلررك المرحلررة ، سرركلت فرري تعاملهررا مررع التناقضررات الموضرروعية الترري ترافررق عمليررة 

إلرررى جانرررل تررردهور وتفررراقم -فكرررر الماركسررري التحرررول مرررن الفكرررر القرررومي المثرررالي إلرررى ال
دافعررررًا صررررول الفعررررل   -العالقررررات السخصررررية وبررررروز كررررل أسرررركال التكتررررل والسخصررررنة 

االنسررقاقي رغررم افتقرراره للمبرررر الموضرروعي أو العقالنرري سررواء علررى الصررعيد الفكررري أو 
علررى الصررعيد السياسرري ودليلنررا علررى ذلررك مررا نسررهده اليرروم مررن مواقررف وتحرروالت فكريررة 

اسية للرفاق في الجبهة الديمقراطيرة تتقراطع بمسراحة كبيررة مرع المواقرف والسياسرات وسي
وفي الواقرع ، فقرد اقردمت ... التي كانت الفريق المنسق عن الجبهة ينادي بها ويتبناها 

الجبهة الديمقراطية على نقد ما نادى به فريقها المؤس  منذ اليوم الترالي لتأسيسرها فري 
 .الف الذي أس  لانسقاقالعديد من عناوين الخ
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 املؤمتر الوطني  الثاني: احملطة الثالثة : الفصل الثالث 

 8666شباط  -
 
 :اإلسرتاتيجية السياسية والتنظيمية 

بعرررد انسرررقاق الديمقراطيرررة دخلرررت الجبهرررة السرررعبية فررري المحطرررة الثالثرررة مرررن تطورهرررا، 
فصررريل  لينينررري، إلرررى –، إلرررى حرررزل ماركسررري 121محطرررة التحرررول إلرررى فصررريل سررريوعي

م تنقسررم إلررى عرردة مفاصررل 8666للطبقررة العاملررة، وهررذه المرحلررة الترري برردأت فرري سررباط 
ومواقررف الحقررة يمكررن قراءتهررا مررن خررالل المررؤتمرات الوطنيررة العامررة للجبهررة لكررون هررذه 
المررؤتمرات تجسررد المحطررات الترري يمكررن أن يقرررأ مررن خاللهررا المسررار الفكررري والسياسرري 

 . للجبهة
ريخي البررد مرن اإلسرارة إلررى أن هردف التحررول الجرذري كرران وفري هرذا السررياق الترا

هرردفًا اسررتراتيجيًا صررحيحًا، لكنرره فرري نفرر  الوقررت كرران بعيرردًا عررن واقررع الجبهررة الفعلرري 
بمسافة كبيرة بالمعنى الزماني وبالمعنى الفكري بين رفاق نضرال قردامى ومؤسسرين فري 

بحكرررم إيمرررانهم بالقضرررايا  حركرررة القررروميين العررررل ثرررم فررري الجبهرررة السرررعبية انتمررروا إليهرررا
النضررالية الوطنيررة والقوميررة وتررأثرهم بتجربررة الوحرردة القوميررة فرري ألمانيررا وايطاليررا، وأفكررار 
بسررمارك وغاريبالرردي ومرراتزيني ، ثررم تررأثرهم بأفكررار كررل مررن قسررطنطين زريررق وسررراطع 

دون أي تقررراطع مرررع مفررراهيم الصرررراع الطبقررري أو " األمرررة"الحصرررري علرررى قاعررردة مفهررروم 
ية بررل علررى العكرر  فرري الصررراع مررع تلررك المفرراهيم فرري خمسررينيات وقسررم مررن الماركسرر

 .ستينيات القرن الماضي من عمر الحركة 

م عقــدت الجبهــة الشــعبية مؤتمرهــا الثــاني الــ ي أقــر وثيقــة 2777ففــي شــباط 
اإلسـتراتيجية السياسـية والتنظيميـة التـي شـكلت محطـة هامـة فـي مسـيرتها وتطلعهــا 

ورسرم طموحهرا وصرورتها المسرتقبلية  لينينـي مقاتـل –ماركسـي  إلى التحول إلى تنظيم
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وأصدرت مجلة الهدف التي ترأ  تحريرهرا السرهيد الكاترل والروائري غسران . بسكل عام
 . كنفاني عضو المكتل السياسي

إن تأكيد وثائق الجبهة السعبية الصادرة عن مؤتمرها الوطني الثاني، على تبنري 
الجبهة إلى حرزل بروليتراري، جراء فري سرياق اسرتمرارها فري الماركسية اللينينية وتحويل 

التمسك بمواقفها الوطنية والقومية، بالرغم من أن هذا المؤتمر أسدل الستار على حركة 
، حسررل مررا ورد فرري ا التنظيمرري فرري السرراحة الفلسررطينيةالقرروميين العرررل وأنهررى وجودهرر

الخررط االسررتراتيجي ( ايررفبر )، فقرد رسررم مرؤتمر سررباط  8666تقريرره الصررادر فري سررباط 
وهرررذا الخرررط هرررو . التنظيمررري الموجررره والمرسرررد لمسرررتقبل العالقرررات برررين الحركرررة والجبهرررة

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 

رتقررراء بالحيررراة التنظيميرررة للجبهرررة إلرررى مسرررتوى الحيررراة الحزبيرررة الثوريرررة والعمرررل علرررى اال
وعلرررى هرررذا األسرررا ، ال يعرررود فهمنرررا للجبهرررة السرررعبية . الملتزمرررة والمنضررربطة والواعيرررة

أي جبهرة برالمعنى المعرروف للجبهرات  –لتحريرر فلسرطين هرو فهمنرا لهرا لردى تأسيسرها 
نما يصب –السياسية، فكرًا وعالقات تنظيمية  و فهمنا للجبهة وتوجهنا في بنائها سيء وا 

 .122مختلف
إن الجبهرررة السرررعبية لتحريرررر فلسرررطين، مرررن حيرررث فهمنرررا لهرررا ا ن وتوجهنرررا فررري 

الحزل الثوري المستند إلى اإلستراتيجية السياسية واإلستراتيجية التنظيمية : بنائها، هي 
 .التي اتضحت من خالل هذا التقرير 
هذه بين الحركة والجبهة، فران السرعار السرليم الرذي وأثناء عملية االنصهار التام 

 .123"الحركة في خدمة الجبهة ولي  الجبهة في خدمة الحركة: "نهتدي به هو 
كمرررا طرحرررت اإلسرررتراتيجية السياسرررية والتنظيميرررة الصرررادرة عرررن  هرررذا المرررؤتمر رؤيرررة 

إقامرة إن هدف النضال الفلسرطيني، هرو "الفلسطيني، جاء فيها  الجبهة بالنسبة للنضال

                                                           
 992ص –المصدر السابق  122

 992ص –المصدر السابق  123
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دولة وطنية ديمقراطية في فلسطين يعيا فيها العرل واليهرود كمرواطنين متسراويين فري 
الحقرروق والواجبررات وتسرركل جررزءًا ال يتجررزأ مررن الوجررود الرروطني العربرري التقرردمي وبررذات 
الوقت تؤكد بان حركة التحرر الفلسرطينية ليسرت حركرة عنصررية عدوانيرة ضرد اليهرود، 

نمررا تحطرريم دولررة إسرررائيل ككيرران عسرركري سياسرري اقتصررادي إنهررا ال تسررتهدف اليهررود وا  
نها ضرد  قائم على العدوان والتوسع واالرتباط العضوي بمصالو االستعمار في وطننا وا 

 ".الصهيونية كحركة عنصرية عدوانية
سرررطًا أساسريًا مررن "  ن، فقــد أكـدت الوثيقــة علـى أأهميـة الفكــر السياسـيأمـا عــن 

والرؤيرة الواضرحة للعردو والرؤيرة الواضرحة  ضرحة لألمرور،سروط النجاح هو الرؤية الوا
علرررى ضررروء هرررذه الرؤيرررة تتحررردد إسرررتراتيجية المعركة،وبررردونها يكرررون العمرررل .لقررروى الثرررورة

 ."الوطني عفويًا ومرتجاًل،ال يلبث أن ينتهي إلى الفسل
–رغرم ذلرك كلره  ورغرم حماسرة الجمراهير، قوافل السهداء ،و  لتضحياتفبالرغم من ا

وهررا هررو يعرريا فرري غالبيترره فرري  لررم ينتصررر سررعبنا حتررى اليرروم،" -الوثيقررة كمررا تضرريف
ال يكفرري أن نحمررل السررالح حتررى نطمررئن  إذن، .مخيمررات السررقاء وتحررت نيررر االحررتالل

إن الثررورات المسررلحة فرري الترراريخ انتهررى بعضررها إلررى النصررر ولكررن .إلررى نتيجررة المعركررة
ائق بعقليرة علميرة ثوريرة صرريحة البد من مواجهة الحق.بعضها ا خر انتهى إلى الفسل

مـن  . إن ما يقرر النجاح هو الرؤيـة الواضـحة لألمـور وللقـوم الموضـوعية .وجريئة
هنــا تبــدو واضــحة أهميــة الفكــر السياســي العلمــي الــ ي يرشــد الثــورة ويحــدد لهــا 

أو مجـرد  فالفكر السياسي الثوري لـيس فكـرًا مجـردًا معلقـًا فـي الهـواء، .إستراتيجيتها
أو متعة فكرية يتسلى بها المثقفون،وبالتالي نستطيع إ ا أردنا أن نتركه  ري،ترف فك

ــه ــرف ال ضــرورة ل ــًا كشــيء مجــرد أو ت ــا الفكــر الثــو .جانب ري العلمــي هــو الفكــر إنم
ستطيع به الجماهير أن تفهم عدوها،ونقاط ضعفه ونقاط قوته،والقوم تالواضح ال ي 

ـــي تســـنده وتتحـــالف معـــه،وبالمقابل تفهـــم قو  ـــف تعبئهـــا الت ـــوم الثورة،كي اهـــا هي،ق
وبأي أسلوب وكيف ؟ كيف تتغلب على نقاط قوة العدو وكيف تسـتفيد مـن  وتجندها،

ومن خالل أية برامج تنظيمية وتعبوية وسياسية وعسكرية تستطيع أن  نقاط ضعفه؟
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إن الفكر السياسي الثوري هو  تتصاعد بقواها حتى تسحق العدو وتحقق االنتصار ؟
لمـا ا فشـلت  .جماهير شعبنا أسباب فشلها حتى ا ن في مواجهة العدوال ي يفسر ل

ولمــا ا حصــلت  ؟2717لمــا ا فشـلت محاوالتهــا قبــل  ؟ 2717ثورتهـا المســلحة عــام 
ف المعـــادي الـــ ي تخـــوض ضـــده لتحـــالا ومـــا هـــي حقيقـــة .2776هزيمـــة حزيـــران 

لغــة ومــن خــالل أي تحــالف تســتطيع أن تجابهــه وبــأي أســلوب؟كل  لــ  ب ؟معركتهــا
ما معنى أن نقاتل بدون فكر سياسيممعنى ذلك أن نقاترل ف، واضحة تفهمها الجماهير

وأن  وأن نقرررع فررري أخطررراء دون أن نعررري خطورتهرررا وطريقرررة معالجتهرررا، بسررركل مرتجرررل،
تتحدد مواقفنا السياسية بسكل عفوي دون وضوح الرؤية،وينتص عن ذلك عادة تعردد فري 

فتكون النتيجرة أن تتروزع  وتستيت لها، في القوى، وتعدد المواقف معناه تبعثر المواقف،
قوى سعبنا الثورية في أكثر من طريق بداًل من أن تصل كلها فري طريرق واحرد لتسركل 

 .قوة متراصة واحدة 
ولكرري يقرروم الفكررر السياسرري بهررذا الرردور الثرروري ال بررد أن يكررون " ثررم تضرريف الوثيقررة 

اول الجمرراهير ثانيًا،ومتجرراوزًا للعموميررات فكرررًا علميررًا أواًل،وواضررحًا بحيررث يكررون فرري متنرر
ومرروغاًل قرردر اإلمكرران فرري الرؤيررة اإلسررتراتيجية والتكتيكيررة للمعركررة بحيررث يسرركل دلررياًل 

وعنردما يسرتوفي فكرر الثرورة هرذه المقومات،عنردها .للمقاتلين في مواجهة مسركالتهم ثالثراً 
،وترى معركتهررررا هررررذا الفكررررر أقرررروى سررررالح بيررررد الجماهير،بواسررررطته توحررررد قواهررررا  يصرررربو

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 

لوقت لتفهم جماهيرنا العدو الذي تواجهه على حقيقته ألنره مرن خرالل هرذا لقد جاء ا
: ثانيـًا ، اسرائيل :أواًل  :، إن هذا العدو يتمثل فري  الفهم تتضو أمامها صورة المعركة

ــة الصــهيونية العالميــة ــاً ،  الحرك ــة:ثالث ــة المتمثلــة  :رابعــاً ، االمبرياليــة العالمي الرجعي
 .باإلقطاف والرأسمالية 
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مرور خالل هذه الرؤية الواضحة لمعسكر الخصم تتبلور الرؤيرة وتتضرو هرذه األ من
إن مثررل هررذه الرؤيررة هرري الترري تحرردد مكرران  .ي كررل نظرررة سررطحية عررن المعركررة فرروتنت

وبعبارة أخرى فإن مثل هذه الرؤية هي التي .المعركة ومداها الزمني وطبيعة القتال فيها
 :تحدد 

كر السياسري الثروري اللرذان يسرتطيعان أن يعبئرا كرل أهمية النظرية الثورية والف- 8
قرروى الثررورة لتسررتطيع مواجهررة العرردو والصررمود فرري هررذه المواجهررة ودحررر كررل 

 .وسائل العدو في إجهاه العمل الثوري وتخريبه
التنظرريم السياسرري الحديرردي الررذي يقررود قرروى الثررورة فرري معركررة مصررممة علررى - 2

لررى الرردفاع عررن وجرروده ومصررالحه االنتصررار تصررميميًا يفرروق تصررميم العرردو ع
 .حتى النف  األخير

طبيعرررة وحجرررم التحالفرررات الثوريرررة التررري يجرررل تجنيررردها لمواجهرررة كرررل معسررركر - 3
 .الخصم 

 .أسلول الكفاح المسلو - 4
البــد مــن تحديــد قــوم الثــورة علــى "أمررا علررى الصررعيد الفلسررطيني فتضرريف الوثيقررة 

بـأن الشـعب الفلسـطيني بكافـة  إن القـول.الصعيد الفلسـطيني مـن وجهـة نظـر طبقيـة
ـــات الشـــعب  ـــة طبق ن كاف ـــوري تجـــاه اســـرائيل وا  ـــي نفـــس الوضـــع الث ـــه هـــو ف طبقات
الفلسطيني لديها الطاقة الثورية نفسها بحكم وجودها بدون أرض وخارج وطنهـا هـو 

ــر علمــي ــالي وغي ــو كــان الشــعب .قــول مث إن هــ ا القــول يمكــن أن يكــون صــحيحًا ل
بــل يعــيش أوضــاعًا حياتيــة متمــايزة  هــ ه األوضــاف،الفلســطيني بكاملــه يعــيش نفــس 

 ."فاننا ال نستطيع علميًا تجاهل ه ه الحقيقة
وبالتررالي ال بررد مررن الوقرروف أمررام هررذه األوضرراع المتمررايزة ومررا تفرررزه مررن تبرراين أو 

 .تفاوت في المواقف
فاننـــا فـــي تحديـــد قـــوم الثـــورة علـــى الصـــعيد الفلســـطيني ال بـــد مـــن  " لـــ ل  كلـــه
الفكرر اليمينري فري السراحة الفلسرطينية والعربيرة ، ألن ن وجهـة نظـر طبقيـةاالنطالق مـ
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وبالترررالي ال برررد مرررن دحررره كافررررة  ول أن يلغررري أو يميرررع النظررررة الطبقيرررة لألمررررور،ايحررر
 ، ن معـار  التحـرر الـوطني هـي أيضـًا معـار  طبقيـةإ  أ، محاوالته على هذا الصعيد

مالية المرتبطة مصالحها مع مصـالح معار  بين االستعمار والطبقة اإلقطاعية والرأس
ذا كنا نعني بقولنا إن معارك التحرر الروطني هري معرارك وطنيرة  .ه من جهة ثانية وا 

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

 ".فهذا غير صحيو( بفتحها)والمستغلين( بكسر الغين)
خالصة القول إن نظرتنا الطبقيـة لقـوم الثـورة الفلسـطينية يجـب أن تأخـ  بعـين " 

االعتبار خصوصية الوضـع الطبقـي فـي المجتمعـات المتخلفـة وكـون معركتنـا معركـة 
ولكــن  لــ  يعنــي أن نحــدد علميــًا .كــ ل  خصوصــية الخطــر الصــهيوني تحــرر وطنــي،

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 النظرررة الطبقيررة لرردى تحديررد قرروى الثررورة " 
جهرراه الثررورة عنررد الحررد ود وذلررك لكرري يترريو البرجوازيررة إمكانيررة التسررلل مراكررز القيررادة وا 

يجرررل أن نواجررره بكررل قررروة كافرررة األفكرررار التررري تحررراول ، لرررذلك  الترري تفرضرررها مصرررالحها
هرل يلتحرق بالقترال .حجل الحقائق الطبقية الموضوعية بسرتار مرن الضربابية والغمروه

الفعلرري اليرروم أبنرراء كافررة الطبقرراتمأم أن الغالبيررة السرراحقة مررن المقرراتلين هررم مررن أبنرراء 
ذا كانت غ.العمال والفالحين البية المقاتلين الساحقة من أبناء العمال والفالحين،فلماذا وا 

ال يتطرررابق الفكرررر السياسررري للثرررورة الفلسرررطينية مرررع الحقرررائق مرررع الحقرررائق الموضررروعية 
 ."الواضحة 

إن صعود طبقة العمال واستراتيجيتهم الج رية الحاسمة هي وحدها القادرة على " 
ن القيرررادة العماليرررة امواجهـــة معســـكر الخصـــم  لكفرررؤة هررري التررري تكرررون قرررادرة بتكتيكهرررا وا 

العلمرري أن تقررود إلررى جانبهررا فرري هررذا الصررراع طبقررة البرجوازيررة الصررغيرة دون أن تكررون 
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 ،ر الثرورة واسرتراتيجيتها وبرامجهراهذه الطبقة العاملة في موقع القيادة ودون أن تميع فك
 " .خالل فكرها واستراتيجيتها المتذبذبة وغير الحاسمة 

فــان الوثيقــة تؤكــد فــي  ،لبرجوازيــة الفلســطينية الكبيــرةللموقــف مــن ا امــا بالنســبة
فــي األســاس برجوازيــة تجاريــة ومصــرفية تتشــاب  " تحليلهــا لهــ ه الطبقــة علــى أنهــا 

إن أسـاس .مصالحها وتترابط مع مصـالح االمبرياليـة التجاريـة ومصـالحها المصـرفية
جنبيـة ووكـاالت التـأمين ثروة ه ه الطبقـة ومصـدر غناهـا هـو سمسـرتها للبضـائع األ

وبالتــالي فهــي فــي المــدم االســتراتيجي ضــد الثــورة التــي تريــد .والمصــارف األجنبيــة
إن القضاء على االمبريالية  .القضاء على االمبريالية ووجودها ومصالحها في وطننا

وبمــا أن معركتنــا ضــد اســرائيل هــي فــي الوقــت نفســه  معنــاه القضــاء علــى ثرواتهــا،
ها،أي مع االمبريالية وضد الية فان ه ه الطبقة ستقف مع مصالحمعركة ضد االمبري

 ."الثورة
تتضرو الخطروط األساسرية لموقفنرا مرن موضروع "  -كما تستطرد الوثيقرة – مما تقدم

العالقات بين القوى الفلسطينية وعلى ضوء هذه الخطوط نستطيع أن نحدد مواقفنا مرن 
ى هرررذا الصرررعيد،وعلى ضررروء هرررذه كافرررة المواضررريع والمسررركالت التررري تطررررح نفسرررها علررر

الخطرروط أيضررًا 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 السررؤال 
هررل يقررف تفكيرنررا االسررتراتيجي لمعركررة تحريررر فلسررطين ..وا ن" وتجيررل عليرره   التررالي

إننررا إذا ترذكرنا معسرركر الخصررم  .م عنرد حرردود السرعل الفلسررطيني والسرراحة الفلسرطينية 
ندرك فورًا أن أي تفكير استراتيجي بمعركة التحرير الفلسطينية يجرل  وحجمه وطبيعته،

إذ أننا بمثل هذا الحسد  الصعيد العربي والعالمي، أن يسمل تعبئة كافة قوى الثورة على
والصرهيونية واالمبرياليرة  إلسررائيلوالتعبئة يمكننا فقط توفير القوة القادرة على التصردي 

أما حصر الثورة الفلسطينية ضمن حدود السرعل الفلسرطيني  .العالمية والرجعية العربية
 إن الثررورة الفلسررطينية،.الررذي نواجهررهفمعنرراه الفسررل إذا تررذكرنا طبيعررة التحررالف المعررادي 
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والمتحالفررة مررع الثررورة العالميررة هرري وحرردها القررادرة علررى  المتالحمررة مررع الثررورة العربيررة،
ن إستراتيجية معركة التحرير الفلسطينية إ" وتستطرد الوثيقة بالقول  ." تحقيق االنتصار

م وفررري األقطرررار تتطلرررل تعبئرررة وجهرررود كافرررة قررروى الثرررورة فررري البلررردان العربيرررة بوجررره عرررا
ومرن هنرا تأكيرد الجبهرة السرعبية تررابط القضرية . بوجره خراغ بإسرائيلالعربية المحيطة 

 وضرررورة الررتالحم بررين الثررورة الفلسررطينية والثررورة العربيررة، الفلسررطينية بالقضررية العربيررة،
 ."وبالتالي ضرورة التالحم بين حركة التحرر الفلسطينية وحركة التحرر العربية

ن أ"يد التضررامن العررالمي مررع النضررال الفلسررطيني تؤكررد الوثيقررة علررى أمررا علررى صررع
االمبرياليررة العالميررة فرري هررذه الفترررة لهررا ظررروف وأوضرراع نميزهررا عررن فترررات سررابقة،كما 
أنهرررررررا تمرررررررار  عمليرررررررة اسرررررررتغاللها للسرررررررعول بأسررررررراليل جديررررررردة تتميرررررررز عرررررررن أسررررررراليبها 

هررو اليرروم مررن حيررث الحجررم وبالمقابررل فررإن معسرركر القرروى المعاديررة لالسررتعمار .القديمررة
وعلرى .والقوة في وضع مستوى جديد،يختلف عما كان عليه قبل الحرل العالميرة الثانيرة

حركات التحرر في العالم أن تدرك الحقائق الدولية األساسية التي تحكم هذه الفتررة مرن 
إنهررا تعرريا وتقاتررل .إن حركررة التحرررر الفلسررطينية والعربيررة ال تتحرررك فرري فررراو.الترراريخ

إن .سط ظروف عالمية تؤثر عليها وتتفاعل معها،ومن خال ذلرك كلره يتقررر مصريرهاو 
األرضية الدولية التي تتحرك عليها حركات التحرر الوطني كانت دائمًا وستبقى عاماًل 

مثررل هررذا التحررالف الفعررال هررو الررذي "وبالتررالي فررإن . أساسرريًا فرري تقريررر مصررير السررعول
وتسررررتطيع معنررررا كافررررة السررررعول  خاللرررره، يضررررمن خلررررق المعسرررركر الررررذي نسررررتطيع مررررن

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 " 
يش نفـــس الخطـــر الـــ ي تمثلـــه الواليـــات أو التـــي تعـــ واســـتغاللها لجهـــدا وخيراتهـــا،

 ." المتحدة اليوم في محاولة فرض نفو ها على الشعوب الناهضة
ن الجبهرررة السرررعبية .هرررذه هررري بسررركل عرررام رؤيتنرررا االسرررتراتيجية لتحريرررر فلسرررطين"  وا 

يبقرى أن نؤكرد علرى أن .لتحرير فلسرطين تتخرذ مرن هرذه االسرتراتيجية دلرياًل عامرًا للعمرل
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إن التجربرة الثوريررة .رهرن بنجاحره علرى أره الواقرع والممارسرة صرحة أي تحليرل نظرري
 .نفسها هي التي تعطي الجوال العلمي حول صوال أو خطأ كل تحليل نظري سياسي

ن أيرررة محاولرررة تحليليرررة نظريرررة ال يمكرررن أن تررروفر منرررذ البدايرررة وبسررركل كامرررل الرؤيرررة  وا 
إن الفكرررر يوجررره .جدليرررة إن العالقرررة برررين الفكرررر والعمرررل الثررروري عالقرررة.السررراملة لألمرررور

العمرررل الثررروري الرررذي يفررررزه بررردوره نترررائص وأوضررراع وتفررراعالت تعرررود وترررؤثر فررري الرؤيرررة 
 ." النظرية لألمور

ال حــزب ، إن الثــورة الفلســطينية تتطلــب بالضــرورة الحــزب الثــوري الفلســطيني" 
 : ثوري بدون نظرية ثورية

بـدون هـ ه  .لتـي يلتزمهـاإن األساس في بنـاء الحـزب الثـوري هـو النظريـة الثوريـة ا
إن النظريـة الثوريـة .النظرية يكون الحزب مجرد تجمع يتحر  على الـتحكم باألحـداث

وبالتـالي  معناها الرؤية الواضحة والنهج العلمي في فهم وتحليل األحـداث والظـواهر،
 ."القدرة على القيادة

والعصــر النظريــة الثوريــة التــي تطــرح كــل قضــايا اإلنســان " تضــيف الوثيقــة إن و 
إن الماركسـية كسـالح نظـري ثـوري رهـن بكيفيـة  .بشكل علمي وثوري هي الماركسية

،  فهمها من ناحية وبصحة تطبيقها على واقع معين ومرحلة معينة من ناحية أخرم
إن جرروهر الماركسررية هررو الررنهص الررذي تمثلرره فرري رؤيررة األمررور وتحليلهررا وتحديررد اتجرراه و

ي لماركسية هو فهمها كدليل للعمل ولي  كعقيدة ثابترة وبالتالي فإن الفهم الثور .حركتها
 ." جامدة

 وتغييرر متصرل، إن جوهر النظرة الماركسية للمجتمرع البسرري حركرة متصرلة،"  ل  
ال يمكرن أن يبقرى  وبالتالي فإن أي تحليرل قدمره الماركسرية لمرحلرة معينرة وواقرع معرين،

 ."  ستمرار عن الواقع القديمولواقع جديد ينسأ با هو التحليل ذاته لمرحلة أخرى،
هنا في التزامنا بالنظرية الماركسية هو فهمها بسركل مثرالي جأخطر ما يوا" ن على أ

إن الفائرردة الترري نحصررل عليهررا مررن  .علررى تفسررير الواقررع الحرري ميكررانيكي يفقرردها قرردرتها
قررراءة وفهررم مررا كتبرره مررارك  ولينررين هرري فائرردة محرردودة بحرردود المعررارف الترري تطرحهررا 
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أمرا الفائردة الحقيقيرة فهري التري تحصرل عنردما نمتلرك مرن خرالل اسرتيعابنا .ه الكتاباتهذ
اللينينيررررة فرررري فهررررم وتفسررررير  -العميررررق لهررررذه الكتابررررات الررررنهص الررررذي تطرحرررره الماركسررررية

إن الماركسرررية كرررأداة فررري التحليرررل  .ومواجهرررة قضرررايا المجتمرررع والتررراريخ والعمرررل الثررروري
وعلرى هرذا األسرا  فرإن .هدف مرن امرتالك النظريرةوكدليل للعمل هي السالح الذي يست

اللينينيررة ال يقرردم وال يررؤخر مررا لررم ينررتص عررن هررذا االلتررزام اسررتعمال  -االلتررزام بالماركسررية
هررذه النظريررة وتطبيقهررا فرري فهررم الواقررع واسررتخراب إسررتراتيجية العمررل الترري تحرردد طبيعررة 

كة هذا الصرراع،واإلحاطة المرحلة وطبيعة المعركة وتحديد القوى المتصارعة،ورؤية حر 
 . " بالظروف الموضوعية التي نتحرك من خاللها

ـــ ه الفتـــرة واصـــل  ـــي ه ـــة الشـــعبية" الجهـــاز الخـــاص"ف عملياتررره " التـــابع للجبه
م هاجمرررت إحررردى مجموعاتهرررا طرررائرة بررروينص 8666فبرايرررر /سرررباط 86، ففررري "الخارجيرررة

زيرروريخ فري سويسرررا إلررى تابعرة لسررركة إلعرال اإلسرررائيلية أثنراء إقالعهررا مررن مطرار  721
تل أبيل، وعلى اثر هذه العملية التي وصفتها أجهزة اإلعالم الغربي والصرهيوني بأنهرا 

سباط ، أعلن فيه أن  22جورب حبا مؤتمرًا صحفيًا يوم .عملية إرهابية ، عقد القائد د
إننرا نريرد : الهدف الرئيسي من استمرار عمليرات الجبهرة ضرد إسررائيل فري الخرارب هرو "
إننرا طردنرا مرن بالدنرا ، : أن يردركوا جيردًا مرا هرو واضرو لنرا لنا  من أصردقاء وأعرداءا

ن سررعبنا يعرريا فرري خيررام كلهررا بررؤ  منررذ عسرررين سررنة ، وعلينررا أن نقاتررل مررن اجررل  وا 
حقوقنا ، وأضاف يقول إننا لم نقصف أهداف مدنية ، بل إن حكومة العردو اإلسررائيلي 

ننررا نريررد أ برردأتهرري الترري  ن تعرررف إسرررائيل أننررا قررادرون علررى الرررد علررى كررل بررذلك ، وا 
أغسرط  أعلنرت الجبهرة مسرئوليتها عرن /  ل 31وفري .  124"هجوم يتعره له سعبنا 

عمليات عسكرية ضد مؤسسات إسرائيلية وصهيونية في لندن، كمرا نفرذت عمليرات فري 
يطاليررا، ثررم قامررت بتفجيررر مخررزنين كبيرررين فرري لنرردن فرري   87ألمانيررا وهولنرردا وبلجيكررا وا 

فري " زيرم"كما استهدفت مكاتل سرركة المالحرة البحريرة اإلسررائيلية .  8666يوليو/تموز
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أغسط ، وبعد أربعة أيام اختطف عضوان من الجبهة طائرة لسرركة / ل 25لندن في 
TWA متجهة إلى تل أبيل . 

علرررى عمليتررري زيررروُر " نيويرررورك ترررايمز"وعلرررى أثرررر هرررذه العمليرررات علقرررت صرررحيفة 
قررد  بقولهررا أن الجبهررة السررعبية ألررد أعررداء إسرررائيل وأصررلبهم ، كمررا وسرروبر سررول فرري ال

أن هررذه العملررة هرري مررن " السرروفيتية علررى عمليررة زيرروُر وقالررت " البرفرردا"أثنررت صررحيفة 
 . 125"عمل الوطنيين الذين يدافعون عن حقوقهم للعودة إلى أوطانهم

مريكيررة األ" تررايم"جررورب حرربا بتصررريو لمجلررة . أدلررى د 8666حزيررران  83"وفرري 
إن الجبهة السعبية تسعر بأن هناك حاجرة إلرى : تحدث فيه عن خطف الطائرات فقال 

 .126"هز العالم غير المبالي بالقضية الفلسطينية
وفرري العررام نفسرره قامررت الجبهررة بعمليررة تفجيررر فرري الجامعيررة العبريررة فرري القررد  ، 

بالين الترابع قامت الجبهة بنسرف خرط أنابيرل نفرط الترا 8666أيار  38و  31وفي ليل 
لسركة أرامكوا االمريكية في مرتفعات الجوالن، وقد تمت عملية النسف قرل القنيطررة ، 

، كمرا قامرت فري مخرازن فري لنردن يملكهرا صرهاينة وفي تموز فجرة الجبهرة قنابرل حارقرة
للمالحة اإلسرائيلية في لندن " تسيم" ل بوضع عبوات ناسفة في مكاتل سركة  25في 

ة والعنصرية الصهيونية اللتين أحرقتا المسجد األقصرى ، كمرا اخطفرت ردًا على الهمجي
طرررائرة أمريكيرررة وهررري فررري طريقهرررا مرررن رومرررا إلرررى ترررل أبيرررل وأرغمتهرررا علرررى النرررزول فررري 

أيلرررول قامرررت مجموعرررة مرررن  1دمسرررق وقامرررت بنسرررفها بعرررد إنرررزال الركرررال منهرررا ، وفررري 
 .127"الهاي وبركسيل وبون مقاتلي الجبهة بالهجوم بالقنابل على مباِن إسرائيلية في 

ــول ــي أيل ــة تأســيس 77ســبتمبر / وف ــة المركزي ــررت اللجن ــادر"، ق " مدرســة الك
وقـــد افتتحـــت المدرســـة فـــي أوائـــل " . حـــزب العمـــال"كوســـيلة للمســـاعدة علـــى بنـــاء 

بــادارة المقــدم الهيــثم األيــوبي  شــار  فيهــا عــدد مــن المثقفــين  2762فبرايــر /شــباط
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غيـر انـه لـم يكـن هنـا  محاولـة جـادة . وسوريا، اليساريين العرب خاصة من مصر 
مـــال والشـــرائح االجتماعيـــة لتحليـــل المشـــكالت المحـــددة التـــي تواجـــه الفالحـــين والع

 .الفقيرة
المرحلة استطاعت الجبهة الشعبية أن تتميـز بـدورها النضـالي علـى  هوفي ه 

ًا ، صــعيد العمليــات الفدائيــة فــي األراضــي المحتلــة عمومــًا وفــي قطــاف غــزة خصوصــ
2761حتــــى منتصــــف عــــام  2776خــــالل الفتــــرة مــــن عــــام 

بمعظــــم العمليــــات  128
وزيــر الــدفاف  -، ضــد قــوات العــدو اإلســرائيلي إلــى درجــة أن موســى ديــان العســكرية

إن الجــيش اإلســرائيلي " وصــف الوضــع فــي قطــاف غــزة بقولــه –اإلســرائيلي  آنــ ا  
 ".الليل  فدائيو الجبهة الشعبية يحكمونه في.... يحكمه في النهار

زاء تصــميم قيــادة الجبهــة علــى التمســ  عمومــًا، والرفيــق الحكــيم خصوصــًا  وا 
بالمثــل العروبــي واالحتفــاظ بشــرعية قوميــة أوســع، وافقــت الجبهــة علــى إقامــة حركــة 
قومية جديدة بتوجه يساري ملحوظ، هي حزب العمل االشتراكي العربـي الـ ي تأسـس 

علــي محســن، ليشــغل منصــب األمــين ، حيــث  تــم اختيــار هاشــم  2762نهايــة عــام 
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  
قامررة ا -أ  لدولررة الديمقراطيررة االسررتراكية علررى كامررل الترررال تحريررر فلسررطين ، وا 

 (.كهدف استراتيجي)الوطني الفلسطيني ، وعاصمتها القد  
 .تعبئة الجماهير، وتسييسها ، وتسليحها -ل 

                                                           
االنفجار في السوبر سول في / قتل الحاكم العسكري في رفح : من أبرز عمليات الجبهة في فلسطين خالل الفترة الم كورة  128

نسف / معركة الحاووز في مدينة الخليل / االنفجار ال ي وقع في كافتيرا الجامعة العبرية في القدس ./ مدنية القدس
في ( الكابتن ديفيد)قتل ضابط المخابرات االسرائيلي / نفط وخط الكهرباء في مستعمرة روش زهاروتدمير خط أنابيب ال

/ في غزة ( عملية استشهادية)عملية مقهى الخيام ( / مصيف الطنطورة)االنفجارات التي وقعت في مسبح / مدينة غزة 
مقتل خمسة ضباط مخابرات / ليغي في غزة مقتل ضابط االستخبارات اإلسرائيلي شلومو م/ معركة شمال البحر الميت 

 . معركة المواجهة في حي الزيتون في مدينة غزة . / إسرائيليين في عملية عمواس في مدينة رام اهلل 
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 .ضرل المؤسسة العسكرية الصهيونية  -ب 

التصررررردي للمخططرررررات االمبرياليرررررة، والتحرررررالف مرررررع حركرررررة الثرررررورة العربيرررررة  -د 
 .والعالمية

 : مة ومتطلباتها استراتيجية المقاو 
 .هناك ترابط عضوي بين النضال السياسي والنضال العسكري -أ 
الجمراهير الرازحرة تحرت االحرتالل هري مرادة المقاومرة ووقودهرا، وتنظريم هرذه  -ل 

 .الجماهير سرط أسا  لتصاعد حركة المقاومة

ألنهررررررا مسرررررراريع ( الحررررررل السررررررلمي)ضرررررررورة العمررررررل علررررررى إفسررررررال مسرررررراريع  -ب 
 .استسالمية

 .ن خالل الوحدات السرية العصابية الصغيرة تعزيز العمل م -د 

 : منطلقات فكرية وسياسية
 .الثورة الفلسطينية تتطلل بالضرورة الحزل الثوري الفلسطيني  -أ 
تسرررعى الجبهرررة إلنسررراء دولرررة وطنيرررة ديمقراطيرررة اسرررتراكية يتسررراوى فيهرررا العررررل  -ل 

 .واليهود في الحقوق والواجبات

ال القيرررادات التقليديرررة والبرجوازيررررة إذا كررران مفهررروم الوحررردة الوطنيرررة يعنررري إدخررر -ب 
والرجعية إلى صفوف الثورة بهردف ضرربها، فرإن ذلرك ال يخردم الوحردة الوطنيرة 

 .أو الثورة

التحالف الصهيوني االستعماري يتطلل تحالف قوى الثورة الفلسطينية مع قروى  -د 
 .الثورة العربية لصد هجمته أواًل، وإلزالة كيانه ثانياً 

برادوريرررة والرجعيررة العربيرررة عرردوًا مباسررررًا وطبيعيررًا لحركرررة تسرركل الرأسررمالية الكم -ه 
 .التحرر العربي ، الرتباطها الوثيق والمباسر باالستعمار

بعد هزيمة حزيران أحرزت فصائل : العمل الفدائي يف األردن والسلطة املزدوجة 
عدة مكاسل مهمة ، إذ تمكنت بعد ( خاصة فتو والجبهة السعبية)العمل الفدائي 

من إقامة قواعد  منة ومن الحصول على امتيازات  8661/ ذار/28ة الكرامة في معرك
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، وفرضت (سوريا/ لبنان / األردن )سبه سيادية في ثالث من دول المواجهة العربية 
 .وجودها بصورة واضحة في األردن ولبنان كقوة إقليمية فاعلة

كال ملموسررة فرري ولعررل اتجرراه الدولنررة والنررزوع الرروطني القطررري قررد تجسرردا فرري أسرر
حيرث سركل مخيمات الالجئين في سورية ولبنان، إال أنهما كانا أقوى كثيرًا فري األردن  

مررن مجمرروع السرركان إلررى جانررل الوجررود الفرردائي % 65ارتفرراع نسرربة الفلسررطينيين إلررى 
فقد تكسفت العالقة التناقضية برين . الرئيسي تحديًا أساسيًا لبنية الدولة األردنية وهويتها

، الذي وصل ذروته في رفع سعار  8671-8661ة الفدائية والحكومة في الفترة الحرك
 . في عمان" إقامة هانوي عربية"

، العمرررل 8666بررردأ الملرررك حسرررين، سرررنة "وفررري هرررذا السرررياق ، يقرررول يزيرررد صرررايغ 
المنرررتظم لمواجهرررة التحرررديات الترررري تطرحهرررا الحركرررة الفدائيررررة عمومرررًا والجبهرررة السررررعبية 

الحركررررة الفدائيررررة والنظررررام لتنرررراقه الررررذي نسررررأ موضرررروعيًا بررررين خصوصررررًا نحررررو حسررررم ا
، وكررران هرررذا يتطلرررل تقويرررة عالقرررات الملرررك بمجتمرررع سررررق األردن، وخصوصرررًا األردنررري

بالعسررائر والقبائررل البدويررة فرري الجنررول الترري يررأتي مررن صررفوفها معظررم ضررباط الجرريا 
الحكومــة عليرره قررررت  ، وبنراءاً 129"الكبرار وأغلبيررة األفرراد فرري الوحرردات القتاليرة الرئيسررية

واتخـ ت عـدد مـن اإلجـراءات . 2762األردنية تعديل موقفها الدفاعي مع بداية سـنة 
فبرايرر، /سرباط 85كران الموعرد المحردد لبردء تنفيرذ هرذه اإلجرراءات  ضد العمل الفـدائي،

لكن الجيا أطلرق النرار قبرل أربعرة أيرام مرن هرذا التراريخ علرى مدرسرة فري عمران حيرث 
جان سياسي، ودفع القلق السديد التنظيمات الفدائيرة إلرى إلقراء خالفاتهرا كان سيعقد مهر 

 . جنود أردنيين 6فدائيًا  و 83الفئوية جانبًا، وسكلت قيادة موحدة، بعد مقتل 

ابريــل، أعلنــت الحكومــة األردنيــة أن مســاعد وزيــر الخارجيــة /نيســان 29وفــي 
فنظـرت الحركـة الفدائيـة  .األمريكي، جوزيـف سيسـكو، سـيقوم بزيـارة وشـيكة لـألردن

 .إلى ه ا اإلعالن بقلق شديد، ودعت إلى تظاهرة احتجاج سلمية في عمان
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جــورج حــبش هــ ا التــوتر بخطبــة شــعبية فــي عيــد .وقــد أوضــح القائــد الراحــل د
ــال أنشــطتها  العمــال كشــف فيهــا عــن وجــود الشــعبة الخاصــة، مســميًا رعاتهــا وُمَفصَّ

ــه هــو حشــد طاقــات الفلســطينيين والشــعوب وقــال إن الــرد الــ ي ال بــد . الســرية من
موقف هجوم استراتيجًي بمعنـى انـه معركـة حاسـمة وفاصـلة : "العربية واالنتقال إلى 

 .ا ن

وتوصرررل الملرررك حسرررين  .مرررايو/أيرررار 2ابتررردأت المناوسرررات فررري وادي األردن، فررري 
/ حزيرران  6وعرفات إلى هدنة، إال أنهرا انهرارت وسرط صردامات عنيفرة فري عمران فري 

وصــلت معلومــات إلــى االســتخبارات العســكرية األردنيــة مــن قائــد "كمــا . 8671يونيررو 
اتصــلت بــه، . ، عطــا اهلل الغاصــب، مفادهــا أن الجبهــة الشــعبية 12اللــواء المــدرف  

 .130"أغسطس، واقترحت قيامه بانقالب/خالل آب
، فـي "الهـدف"وفي ه ا الصدد ، أشار الشهيد غسان كنفاني في مقال نشره في 

." سبتمبر، إلى ما هو قادم من مخططات يعمل النظام األردني على تنفيـ ها/يلولأ 9
وفي اليوم التالي اختطف فـدائيو الجبهـة ثـالث طـائرات للركـاب تابعـة لخطـوط طيـران 

إلـى " بـان أمريكـان"وقد تم نقل طائرة . غربية، كما حاولوا االستيالء على طائرة رابعة
ـــدميرها ع ـــث جـــرم ت ـــاهرة حي ـــم نقـــل طـــائرة للخطـــوط مطـــار الق ـــى األرض، بينمـــا ت ل

األمريكية إلى مطار قديم في مدينة المفرق في الصحراء  TWAالسويسرية وطائرة 
األردنية أطلقت عليه الجبهة اسم مطار الثورة، حيث أتبعتـا، بعـد ثالثـة أيـام، بطـائرة 

BOAC بريطانية تم اختطافها أيضا.  
ا ضربة موجهة إلى مرؤامرات التسروية، كران وقد عللت الجبهة أعمالها األخيرة بأنه

وقررررف إطرررالق النرررار ضرررد العرررردو اإلسررررائيلي وفتحررره ضرررد المقاومررررة "البرررد منهرررا بسررربل 
التر مر ... كان ال بد من القيام بسلسلة عمليرات تختررق: "وأضافت الجبهة . الفلسطينية

 ".ياسي واإلعالمي الدولي والعربيالس
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ســبتمبر، /أيلــول 27ة عســكرية، فــي بتــأليف حكومــمررن جهترره قررام الملررك حسررين 
برئاسة الفريق محمد داود، وأعيد استدعاء الفريق حابس المجالي المتقاعـد ليصـبح 
القائد األعلى للقوات المسلحة، كما عين زيد ابن شـاكر نائبـا لـرئيس األركـان العامـة 

وأعلنـــت الحكومـــة الجديـــدة فـــورا العمـــل بالقـــانون العرفـــي وأمـــرت قـــوات . للعمليـــات
يليشيا الفلسطينية جميعًا فـي المـدن وفـي مخيمـات الالجئـين فـي المملكـة بتسـليم الم

 .أسلحتها
ف، .ت.زيررررة ل مكانررررت ردة الفعررررل الفلسررررطينية سررررريعة، إذ اجتمعررررت اللجنررررة المرك

ودعـت إلـى إضـراب عـام عرفات قائدًا لجميع القوات الفلسرطينية ، وأعلنت تعيين ياسر 
، وسـرعان مـا لحكومة العسكرية علـى االسـتقالةسبتمبر بهدف إجبار ا/أيلول 26في 

انفجر الصراف المسلح بين فصائل المقاومة من ناحية و الجيش األردني مـن ناحيـة 
نهاء ظاهرة الكفـاح المسـلح ضـد  ثانية ، بتخطيط مسبق من النظام األردني لضرب وا 

 .العدو الصهيوني من األراضي األردنية
حظى الجـيش األردنـي بتفـوق "ول األسود، وفي ه ا الصراف ، أو ما عرف بـ أيل

ــوة قوامهــا  ــاء ق ــد أعــاد بن ــدد والتســليح، فق ــي الع ــل يســاندها  790222واضــح ف مقات
وتمكـن الجــيش مــن حشــد . عنصـر رديــف مــن الشـرطة وقــوات األمــن العــام 220222

مــدفع  2922عربــة مصــفحة، ونحــو  162ناقلــة جنــد مدرعــة، و 192دبابــة، و 112
( 12)طـائرة مقاتلـة، فـي مقابـل  11ميـدان، عـالوة علـى مـدفع  292-222هاون، و

 .131"ألف من الفدائيين والميليشيا من جمع فصائل المقاومة
إ  كلـف الصـراف مـا يزيـد عـن ثالثـة آالف . لقد كانت ضريبة هـ ه الحـرب ثقيلـة

سربتمبر، /أيلرول 26الملك حسين بمسروع لوقرف إطرالق النرار فري شهيد، قبل أن يقبل 
مرررع عرفرررات فررري القررراهرة فررري اليررروم الترررالي بحضرررور القائرررد الراحرررل عبرررد  ووقرررع االتفاقيرررة

الناصرررر ورؤسررراء الحكومرررات العربيرررة المجتمعرررين، وبعرررد ذلرررك ترررم تعيرررين حكومرررة مدنيرررة 
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واسرررتمرت االسرررتخبارات األردنيرررة فررري اسرررتهداف الحركرررة . جديررردة يرأسرررها احمرررد طوقررران 
 .الفدائية عن طريق عمليات سرية وحمالت إعالمية مضادة

وفي تقييمها له ه الهزيمة، اعتبرت الجبهة الشعبية أن احد أهم أسباب هزيمـة 
إهمــال دور الجمــاهير "الثــورة فــي األردن ، كــان نتيجــة غيــاب حركــة وطنيــة أردنيــة و

 ". األردنية
قــررت الجبهــة الشــعبية شــن حملــة عصــابية ضــد قــوات "ضــمن هــ ا الســياق،  -

قتـرح مثــل هـ ه اإلســتراتيجية أثنـاء اجتمــاف حــبش ا.وكــان القائـد  د. النظـام األردنـي 
ــي الخــامس مــن نــوفمبر  ــي أحــراش جــرش ف ــة للجبهــة ف ــة المركزي 2762اللجن

132 ،
ــدأ  ــق مب ــى تصــرفات الجــيش وف ــى أن الجبهــة  ســترد عل ــين "ووافــق المــؤتمر عل الع

 .133"بالعين والسن بالسن
ـــو/تمـــوز 21فـــي  - ـــة الفـــدائيين، بصـــورة 2762/ يولي ، أمـــرت الحكومـــة األردني

مفاجئــة، بــان يخلــوا جــباًل اســتراتيجيًا فــي قلــب معقلهــم فــي عجلــون، وباشــر الجــيش 
واسـتولى علـى جـزء كبيـر مـن . هجومه في صباح اليوم التالي بقصف مدفعي مكثف

يوليـو، وحقـق السـيطرة التامـة صـباح /تمـوز 21ميدان المعركة مـع حلـول الليـل فـي 
تتــاليين تــم خاللهــا استشــهاد يوليــو، واســتمرت عمليــات التطهيــر يــومين م/تمــوز 27

عـدام عـدد مـن ضـباط الجـيش  العديد مـن قيـادات وكـوادر الفـدائيين الفلسـطينيين ، وا 
 .2762سبتمبر /األردني ال ين كانوا انضموا إلى الثورة الفلسطينية في أيلول

وبالرغم من أحداث أيلول األسود في األردن ، تواصلت عمليات الجبهة في قطاع 
الرذي خررب مررن ( جيفررارا غرزة) العمرل العسرركري الرفيرق محمرد األسرود غرزة ، وكران رأ  

أعلرى نسربة عمليرات  8678، كما سرهد العرام 8671السجن الصهيوني في سهر تموز 

                                                           
قررت الجبهة بعد أحداث أيلول القيام بحرب عصابات في األردن إلسقاط النظام األردني عبر عمليات في المدن واألرياف ،  132

مجلة "وفي تل  المرحلة كتب الشهيد غسان كنفاني مقااًل مطواًل في " قوات شيحان"وباشرت القيام بعدد من العمليات باسم 
العصابات األردنية ، وفي ه ا الجانب نشير إلى أن تل  الحرب لم يكن لها أفق أو امكانية لكسب حول حرب " الهدف

 .الجماهير عمومًا والجماهير الشرق أردنية خصوصًا ، ومن ثم انتهت تل  التجربة بعد أقل من عام 
 .126ص  -مصدر سبق  كره  -الكفاح المسلح والبحث عن الدولة    133
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عسرركرية للجبهررة ، فرري األراضرري المحتلررة، خاصررة إلقرراء القنابررل علررى الرردوريات ا ليررة 
لعررردو ، إلرررى جانرررل تواصرررل والراجلرررة ، وزرع األلغرررام واالسرررتباك المسرررلو المباسرررر مرررع ا

العمليررات العسرركرية والفدائيررة ضررد العرردو اإلسرررائيلي مررن قواعررد الجبهررة فرري لبنرران ، ثررم 
تواصررلت بعررد الخررروب الرسررمي مررن لبنرران فرري الضررفة الغربيررة وقطرراع غررزة وخلررف قرروات 

 .العدو في لبنان 
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 املؤمتران الوطنيان الثالث والرابع: احملطة الرابعة 
 

 : الوطني الثالث  املؤمتر: أوالً 
الــ ي أقــر وثيقــة  2761/آ ار/  9عقــدت الجبهــة مؤتمرهــا الــوطني الثالــث فــي 

ــدة" ــة الجدي ــاء " مهمــات المرحل ــة التحــول وبن ــد وأعطــى عملي ــداخلي الجدي والنظــام ال
إيمانرًا منره برأن قردرة الثرورة علرى  الحزب الثوري ايدولوجيا وتنظيميا وسياسيا الصـدارة،

توقف على صالبة التنظيم، وقد نغ النظام الداخلي الجديد على الصمود واالستمرار ت
أن المبررررادئ األساسررررية للحررررزل هرررري المركزيررررة الديمقراطيررررة، والقيررررادة الجماعيررررة ووحرررردة 
الحررزل، والنقررد والنقررد الررذاتي، وجماهيريررة الحررزل والثررورة، وعلررى أن كررل عضررو سياسرري 

خلي سروط العضوية وواجباتهرا في الجبهة مقاتل وكل مقاتل سياسي، وحدد النظام الدا
وحقوقهرا ورسررم الهيكررل التنظيمرري للحررزل، فهنراك الهيئررات المركزيررة الترري تضررم المررؤتمر 
الرروطني واللجنررة المركزيررة والمكتررل السياسرري، تليهررا الهيئررات القياديررة للسرراحة كمررؤتمر 

ادة الساحة ولجنة الساحة المركزيرة وقيرادة السراحة، ويرأتي بعرد ذلرك مرؤتمر المنطقرة وقير
 . المنطقة ثم مؤتمر القطاع، فمؤتمر الرابطة وقيادة الرابطة ثم الخاليا والحلقات

ــث للجبهــة  ــل المــؤتمر الــوطني الثال ــد جع ــاء الحــزب الثــوري هــو ( 2761)لق بن
ــع  ــًا، ويتشــكل مــن طالئ ــياًل نظري ــة دل ــة العامل ــة الطبق ــ ي يعتمــد أيديولوجي الحــزب ال

تند إلى مبدأ المركزيرة الديمقراطيرة فري عالقاتره ويسالطبقة العاملة في تكوينه الطبقي، 
أمرررا الجبهرررة الوطنيرررة المتحررردة فهررري اإلطرررار التنظيمررري الرررذي يضرررم مختلرررف . الداخليرررة

 .طبقات الثورة وأحزابها ومنظماتها
لقرررد مثرررل عقرررد المرررؤتمر الررروطني الثالرررث للجبهرررة محطرررة هامرررة علرررى طريرررق تحرررول 

، فررإذا كرران المررؤتمر " سرري لينينرريالجبهررة مررن تنظرريم برجرروازي صررغير إلررى حررزل مارك
، قرررد أرسرررى المقررردمات األيديولوجيرررة السياسرررية 8666الثررراني للجبهرررة فررري نهايرررة سرررباط 

فرررران المررررؤتمر الثالررررث قررررد أرسررررى ( اإلسررررتراتيجية السياسررررية والتنظيميررررة)لعمليررررة التحررررول 
، كررذلك طررور المقرردمات السياسررية (إقرررار النظررام الررداخلي)المقرردمات واألسرر  التنظيميررة 
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األيديولوجيررررة كمررررا وردت فرررري التقريررررر السياسرررري للمررررؤتمر الثالررررث والررررذي صرررردر باسررررم 
، ت مجموعة من كروادر وأعضراء الجبهرةوقبيل المؤتمر أعلن( مهمات المرحلة الجديدة)

انسرقاقها عرن الجبهرة " الجبهة السعبية الثورية لتحريرر فلسرطين"أطلقت على نفسها اسم 
ت فيهرا اختالفهرا مرع الجبهرة، وقرد أكردت المواقرف طارحة سلسلة من المواقف التي أعلن

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 
تسرهيالت مرن بعرره القروى الفلسرطينية ومرن األجهررزة السرورية يومهرا ، وقررد مسراعدات و 

بعد فترة وجيزة مرن " الجبهة السعبية الثورية"جاء الواقع الحقًا ليؤكد ذلك، حيث اندثرت 
إعالنهرررا ، وعررراد غالبيرررة أعضرررائها إلرررى حضرررن جبهرررتهم السرررعبية بعررردما اكتسرررفوا خطرررأ  

 .االنسقاق
حــد محطاتـه أمــام ظـاهرة االنشـقاق المــ كورة فحلـل أســبابها وقـد وقـف المــؤتمر الثالـث فـي أ

 : وحدد المواقف منها
 : أما أسبال الظاهرة االنسقاقية حسل قرارات المؤتمر فهي

عرردم اكتمررال تحررول الجبهررة السررعبية مررن تنظرريم يسرراري راديكررالي إلررى تنظرريم  -8
 .لينيني –ماركسي 

ار والماركسررررية عامررررل النررررزق والررررنف  القصررررير والمزايرررردة تحررررت سررررتار اليسرررر -2
 . اللينينية لدى البعه

أزمررررة حركررررة المقاومررررة ومحرررراوالت ضررررربها مررررن الررررداخل مررررن بعرررره الرررردول  -3
العربيرة، وتواطرؤ بعره فصرائلها لضرررل الجبهرة السرعبية بسركل خرراغ، وال 
يخفرري أن هررذه النقطررة تتضررمن إسررارة غيررر مباسرررة لرردور النظررام السرروري فرري 

وقرررت كانرررت عالقرررة الجبهرررة بسررروريا تررردبير الظررراهرة االنسرررقاقية المرررذكورة فررري 
سرررريئة نسرررربيا، أمررررا مررررن قررررام باالنسررررقاق فهررررم عضرررروان مررررن القيررررادة السياسررررية 
باحتضان ومساندة من مسؤول فرع الجبهة فري لبنران يومهرا وقرد ثبرت الحقرًا 
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ارتباطرره بالمخررابرات اللبنانيررة وكرران مررع هررؤالء غالبيررة قيررادة فرررع الجبهررة فرري 
 .بهة في لبنانسوريا وعدد محدد من كوادر الج

 : أما الموقف من االنشقاق فقد تم طرحه في النقاط التالية
 . إدانة االنسقاق ومنفذيه -8
الطرررررالق الرررررديمقراطي مرررررع المنسرررررقين وعررررردم الررررردخول معهرررررم فررررري مهررررراترات  -2

ومساحنات ال تخدم سوى العدو، هرذا مرع احتفراظ الجبهرة بحقهرا فري خروه 
 . يةنقاا أيدلوجي مسروع ضد هذه الظاهرة االنسقاق

كمرررا نررررى فرررإن اإلسرررارة للطرررالق الرررديمقراطي يعنررري رفررره العنرررف واالقتترررال  -3
كوسررريلة لحرررل الخالفرررات داخرررل المعسررركر الررروطني الواحرررد، وقرررد عررررف عرررن 
الجبهررة طيلررة تاريخهررا موقفهررا الثابررت والصررلل ضررد االقتتررال والعنررف داخررل 

 . الصف الوطني

 : املؤمتر الثالث و مهمات املرحلة اجلديدة
وان صررردر التقريرررر السياسررري للمرررؤتمر الررروطني الثالرررث للجبهرررة السرررعبية بهرررذا العنررر

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 
 : لسبعينات وهيا

 . خمول الحركات العمالية في بلدان الغرل الرأسمالية -8
 –وخاصرررررة بسررررربل الخرررررالف الصررررريني )تصررررردع وحررررردة المعسررررركر االسرررررتراكي  -2

 (. السوفياتي

انتعاا األنظمرة العسركرية البرجوازيرة الصرغيرة اإلصرالحية فري قسرم كبيرر مرن  -3
 ".العالم الثالث"بلدان 

حركرة المقاومرة الفلسرطينية باعتبارهرا جرزء مرن وقد أثررت هرذه النقراط الرثالث علرى 
معسرركر الثررورة المناضررل ضررد االمبرياليررة وأتباعهررا وحلفائهررا ، كمررا وأن عرردم قرردرة الثررورة 



 812 

 نذاك على إقامة تحالفات أممية عميقرة وجرادة،  سراهم فري عردم توضريو معركتنرا ضرد 
 .مميةالصهيونية وكيانها في فلسطين بكل ابعادها الوطنية والقومية واأل

أمرررا علرررى صرررعيد الوضرررع العربررري فقرررد عرررالص التقريرررر باسرررتقامة مخططرررات النظرررام 
الرجعررري األردنررري ضرررد المقاومرررة الفلسرررطينية وحررردد بوضررروح أخطررراء المقاومرررة وأخطررراء 

 .يسارها في التعامل أثناء وجودها في األردن
كمرررا نررراقا التقريرررر علررررى الصرررعيد العربررري مسرررألة العالقررررة مرررع األنظمرررة الوطنيررررة 

ربيررة، فأسررار إلررى أن األنظمررة الوطنيررة العربيررة تعمررل لكسررر سرروكة المقاومررة بسرربل الع
رفه المقاومة لمساريع التسوية واالستسالم، وكذلك بسبل فعاليات المقاومرة السياسرية 
والعسررركرية التررري تتجررراوز حررردود مواقرررف األنظمرررة الوطنيرررة، وأخيررررًا بسررربل قررردرة اليسرررار 

واقرررف المقاومرررة باتجررراه جرررذري ال يتناسرررل مرررع الفلسرررطيني علرررى الترررأثير علرررى بعررره م
التحرررررالف "المواقرررررف الوسرررررطية اإلصرررررالحية لألنظمرررررة الوطنيرررررة، وحررررردد التقريرررررر قرررررانون 

 . بأنه القانون األساسي للعالقة مع األنظمة الوطنية العربية" والصراع
فقـد تحـدث التقريـر باستفاضـة ، وأشـار  أمـا بالنسـبة للوضـع الفلسـطيني ،

 : الفلسطينية بحاجة إلى إلى أن المقاومة
 . نظرية ثورية لقيادة الثورة وتحديد نهجها ومواقفها بصورة صائبة  .2

 . حزب ثوري حديدي يقود حركة المقاومة بأكملها  .1

تشكيل جبهة وطنية عريضة على أسس جبهوية سليمة، على أن يقودها   .1
 .الحزب الثوري

 .ممارسة واسعة للعنف الثوري  .1

 .اإلنسان الثوري بوعيه وانضباطه وفعاليته بناء تنظيمي يهدف لخلق  .9
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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
األنظمة الرجعية العربيـة ورفـع شـعار عـدم التـدخل فـي  عدم وضوح الموقف من -2

 .شؤونها الداخلية ، وممارسته بطريقة خاطئة  
الضعف فـي العالقـة مـع الجمـاهير العربيـة لصـالح العالقـة مـع األنظمـة العربيـة  -1

مضــافًا إليــه التعامــل القــومي مــع الجمــاهير الفلســطينية، حيــث تــم النظــر لــدور 
دور إسـناد ودعـم للمقاومـة الفلسـطينية فقـط، ولـيس الجماهير العربية على انـه 

 . موقف التحالف والتالحم ووحدة المصير الكامل معها

قيــام األنظمــة الوطنيــة العربيــة بلعــب دور متزايــد التــأثير داخــل حركــة المقاومــة  -1
 .والعبث بها، و ل  بسبب خضوف بعض الفصائل لوصاية ه ه األنظمة

ى أسـاس دمـج وتـ ويب الفصـائل الوطنيـة طرح صـيغة للوحـدة الوطنيـة تقـوم علـ -1
و لــ  بــدل طــرح صــيغة جبهويــة ( حركــة فــتح)األخــرم فــي جســم التنظــيم األكبــر 

للوحـــدة الوطنيـــة تحـــافظ علـــى االســـتقاللية السياســـية والتنظيميـــة للمنظمـــات 
 . المشاركة بها

 . التخلف في العلم العسكري، وعدم االهتمام الكامل بتطوير ه ا الجانب -9

ضـــعف االنضـــباط، ومـــا يتبعـــه مـــن ضـــعف الفعاليـــة : التنظيمـــي علـــى الصـــعيد -7
السياسية والعسكرية، وك ل  برزت ظواهر من الغـرق فـي االمتيـازات والشـكليات 
من جانب بعض مسئولي المقاومة وحتى كوادرها القاعديـة وهـ ا أثـر سـلبًا علـى 

 . الروح النضالية

 
 : ثل فيأما يسار المقاومة فقد مارس مجموعة من األخطاء تتم

عدم القدرة على الجمع بين ضرورات الموقف االستراتيجي، وبين إلحاح الموقف  -8
التكتيكــي فيمــا يتعلــق بقبــول النظــام المصــري بمشــروف روجــز، ممــا تســبب فــي 
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، هذا فيما كان واقع الحرال يتطلرل نقرد موافقرة توتير العالقة مع نظام عبد الناصر
اظ على العالقرة االيجابيرة مرع هرذا عبد الناصر على مسروع روجز في إطار الحف

 ". التحالف والصراع"النظام الوطني على أسا  قانون 
، ارتكــاب أخطــاء فــي تقــدير مــوازين القــوم بالنســبة للصــراف مــع النظــام األردنــي -2

وهرذه األخطراء وان لرم تعرردو كونهرا أخطراء تكتيكيرة وليسررت أخطراء إسرتراتيجية فقررد 
تالفررا جررذريا عررن سياسررة اليمررين الررذي كرران مررن الممكررن تجنبهررا، وهرري تختلررف اخ

كانرررت سياسرررة مهادنرررة تمامرررا للنظرررام األردنررري ومسرررتعدة لفعرررل كرررل سررريء مرررن اجرررل 
 . تطمين النظام األردني بأنهم ال يريدون إسقاطه

االنسياق وراء اليمين في إصدار بيانات عن عمليات عسكرية كبيـرة وغيـر  لـ   -1
لهـا أثرهـا السـلبي فـي خـداف من المظاهر الخداعـة وغيـر الصـحيحة والتـي كـان 

 . وتضليل الجماهير

وقد عـززت هـ ه " كل السلطة المقاومة"طرح شعارات خاطئة في األردن من نمط  -1
الشـــعارات انعـــزال المقاومـــة عـــن الجمـــاهير األردنيـــة، وكـــان يفتـــرض أن يكـــون 

كل السلطة للمقاومة وللجماهير األردنية الكادحة معًا وك ل  فقد مـارس "الشعار 
ر من أعضاء تنظيمات اليسار وبصورة سافرة ممارسات تمثل تحديا لتقاليد الكثي

الجمــاهير األردنيــة والفلســطينية وعاداتهــا وهنــا  أيضــًا النتــائج اإلعالميــة التــي 
حيـث اسـتخدمت ( سـبتمبر)ترتبت عن عملية خطف الطائرات الـثالث فـي أيلـول 

يلــول وللتغطيــة علــى االمبرياليــة والرجعيــة هــ ا الحــدث وكأنــه تبريــر لمجــزرة أ
ــول  ــدًا لتمريــر الحل الســبب الحقيقــي لهــ ه المجــزرة وهــو تصــفية المقاومــة تمهي

 .االستسالمية 

ضعف اليسار في إقامة عالقات قوية وعميقة مع فصائل حركة التحرير الوطني  -9
 . العربية وخاصة أثناء مرحلة تواجد المقاومة الفلسطينية في األردن
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، فقــد حــدد التقريــر  2762فلســطينية بعــد م بحــة أيلــول أمــا بالنســبة للمقاومــة ال
 :عددًا من المهمات في النقاط التالية

 . بناء الحزب الثوري -2
النضــال الجــاد إلقامــة الجبهــة الوطنيــة المتحــدة ، والعمــل علــى تشــكيل  -1

للنضـــال ضـــد انحرافـــات اليمـــين عـــن  134ف.ت.محـــور يســـاري داخـــل م
ظــام األردنــي أو غيــره مــن البرنــامج الــوطني، مــن نمــط التصــالح مــع الن

وعلررى الررغم مررن ذلررك ، فقرد أوضررحت الجبهررة السررعبية . األنظمــة الرجعيــة
ال تررررررفه منظمرررررة التحريرررررر الفلسرررررطينية كجسرررررم للوحررررردة الوطنيرررررة : "أنهرررررا

الفلسررررطينية، أو إطررررار للتعرررراون بررررين مختلررررف تنظيمررررات المقاومررررة، ولكررررن 
 .135"الجبهة ترفه أن يكون هذا اإلطار بمثل هذا التكوين

إيـــالء اهتمـــام خـــاص لتعبئـــة الجمـــاهير الفلســـطينية فـــي كافـــة أمـــاكن  -1
 . تواجدها في صفوف الثورة

االنطالق من نظرة جديدة للعمل العربي الثوري وتحديد المهمة الرئيسية  -1
به ا الشأن في بناء الجبهة الشـعبية العربيـة العريضـة، وكـ ل  النضـال 

 .  كورةإلقامة حزب شيوعي عربي موحد يقود الجبهة الم

                                                           
ف ، فقد شاركت الجبهة الشعبية في الدورة السابعة للمجلس الوطني .ت.قف الجبهة آن ا  تجاه معلى الرغم من مو   134

التثوير الحقيقي ( أ: )مشاركة رمزية ، وأعلنت في ه ه المناسبة انها ستظل تناضل، ضمن إطار المنظمة من أجل 
إعادة تشكيل كافة مؤسسات ( ب.  )ي للمنظمة وكافة مؤسساتها ، ونسف كل بنيانها المكتبي والبيروقراطي والوظيف

التأكيد ( جـ)  .المنظمة على أساس التكافؤ النسبي بين التنظيمات بحيث ال تكون ه ه المؤسسات خاضعة لهيمنة معينة
عالميًا وسياسيًا ، وفق برامج تفصيلية  على ضرورة التعاون العملي الملموس بين مختلف التنظيمات عسكريًا وماليًا وا 

واستمرت مشاركة الجبهة، حتى الدورة السابعة عشرة . أما في الدورة التاسعة، فقد شاركت الجبهة مشاركة عادية".  محددة
وقد قاطعت الجبهة المشاركة في اللجنة التنفي ية، في غير . في عمان، حيث قاطعت ، ثم عادت في الدورة الثامنة عشرة

ن 2777دورة، وظلت الجبهة ، خالل ه ه المسيرة، من  عام  معضلة "، تصر أن المنظمة هي إطار الجبهة العريضة، وا 
نما  الوحدة الوطنية الفلسطينية، ليست في عدم توافر مثل ه ا اإلطار الجبهوي لتعبئة وحشد وتوحيد ه ه القوم، وا 

لمنظمة بأزمات ، ولقد مرت عالقات الجبهة بقيادة ا".  المعضلة في واقع ه ا اإلطار ، ومستوم فعاليته التوحيدية والتعبوية
 .بسبب الخالف في المواقف السياسية، وآلية اتخا  القرار داخل اللجنة التنفي ية

 – 2761الجبهة الشعبية لتحير فلسطين ، مهمات المرحلة الجديدة ، التقرير السياسي للمؤتمر الوطني الثالث ، آ ار   135
 .77ص
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في سياق الحـديث عـن المهمـات داخـل فلسـطين المحتلـة أشـار التقريـر  -9
الـى نقـاط ضـعف فــي انجـاز هـ ه المهمـات، وتتمثــل نقـاط الضـعف هــ ه 

 : فيما يلي

ــداخل  .أ  التركيــز علــى العمليــات الخارجيــة بــدل بنــاء مجموعــات مــن ال
علــى أســاس تعبئــة الجمــاهير الفلســطينية داخــل الــوطن المحتــل فــي 

 .موعاته ه المج
همال الجانـب السياسـي المتمثـل فـي  .ب  التركيز على الجانب النضالي وا 

 . تعبئة الجماهير وتأطيرها

ل أدى النتسرررررار مظررررراهر -ضرررررعف المقاومرررررة البرررررارز فررررري النقطترررررين أ .ب 
النضررررال الرررروطني العفرررروي بررررين جماهيرنررررا، والررررى اتسرررراع نسرررراط القررررادة 

ء أخطرراء الرررجعيين فرري الررداخل، وكررذلك نسرراط عمررالء العرردو والررى نسررو 
لخلرق ظرروف حياتيرة عاديرة بالنسربة "عميقة من سياسرة العردو الهادفرة 

لغالبيرررة الجمررراهير، بحيرررث يتوجررره النرررا  نحرررو قضرررايا حيررراتهم اليوميرررة 
وتنحصررر المقاومررة كقرروة طالئعيررة فقررط غيررر جماهيريررة تسررتطيع أجهررزة 
المخابرات والقمع أن تتولى معالجتها ، وأسار التقرير أن وسائل العدو 

سياسة الجسور المفتوحة، وتسغيل األيردي : لق الحياة العادية للنا لخ
 . العاملة العربية داخل الكيان الصهيوني

لقرررد سررركل المرررؤتمر الثالرررث فعرررال وحقرررا محطرررة هامرررة علرررى طريرررق مسررريرة التحرررول، 
وسرراهم فرري بلررورة األسرر  المطلوبررة لهررذه المسرريرة، كمررا سرراهم فرري بلررورة مواقررف الجبهررة 

ف، التحالف والصراع مع األنظمرة العربيرة، .ت.وحدة م: القضايا مثل تجاه العديد من
الموقف من التناقضات داخل الكيان الصهيوني، النضال داخل الروطن المحترل و فاقره 
المستقبلية، التحديرد الردقيق لسياسرة العردو داخرل الروطن المحترل، وهرو التحديرد التري ال 

لك الحرررال بالنسررربة لغالبيرررة القضرررايا يرررزال يحرررتفظ بصرررحته حترررى المرحلرررة الراهنرررة، وكرررذ
 . والقرارات التي صدرت عن المؤتمر
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النظررام الررداخلي للجبهررة، أمررا بالنسرربة للوضررع التنظيمرري، فقررد أقررر المررؤتمر الثالررث، 
وسكل ذلك أساسًا إلرساء وحدتها التنظيمية على أسا  المبادئ اللينينية للتنظيم، مما 

ذا كانرت أعروام جعل بنية الجبهة التنظيميرة تتحرول بال و  61تردريص إلرى بنيرة حزبيرة، وا 
لينينري،  –قد أرست األس  السياسية واأليدلوجية للتحول نحرو حرزل ماركسري  8666

فقررد جرراء المررؤتمر الثالررث ليرسرري األسرر  التنظيميررة، ولررم يبررق بعررد ذلررك سرروى النضررال 
ة الرررداخلي الحثيرررث مرررن اجرررل ترجمرررة األسررر  التررري ترررم اعتمادهرررا وتطبيقهرررا فررري الحيرررا

 .الداخلية للجبهة
لكرررن يبررردو أن انغمرررا  قيرررادة الجبهرررة السرررعبية فررري العمرررل لتصرررعيد فعاليرررة الجبهرررة 
ونسررراطها السياسررري والعسررركري والجمررراهيري ضرررد العررردو الصرررهيوني كررران لررره أثرررره فررري 
تأخير عملية التحول، وبالتالي لم يكن من المصادفة في سيء أن يتْعق د المؤتمر الرابع  

ر الرابررع خطرروة هامررة علررى طريررق اسررتكمال عمليررة التحررول وبنرراء المررؤتم"تحررت سررعار 
 .اللينيني-الحزل الماركسي

أمررا بالنسرربة للعمليررات الفدائيررة المسررلحة ، فقررد خرراه مناضررلو الجبهررة فرري عررامي 
عسررررات العمليرررات الفدائيرررة مرررن قواعررردها فررري لبنررران ضرررد قررروات العررردو  8678/8672

خل األره المحتلة حيث نفذ فدائيو الجبهرة الصهيوني إلى جانل العمليات الفدائية دا
فرري العفولررة وحيفررا والطيرررة والخضرريرة، ونسررف طررائرة  8678عررددًا مررن العمليررات عررام 

صهيونية في نف  العرام، وترم علرى أثرر ذلرك اعتقرال أعضراء للجبهرة مرن قررى الجليرل 
، وتحديرررررررردًا يرررررررروم  8672وفرررررررري عررررررررام ... والناصرررررررررة بتهمررررررررة القيررررررررام بهررررررررذه العمليررررررررات

قامة فدائيو الجبهة بتنفيذ واحدة من أهرم العمليرات الفدائيرة فري مطرار  8672/ارأي/83
اللد قبل يوميين من ذكرى النكبة وقيام دولة العدو الصهيوني، قامرت مجموعرة السرهيد 

بالنزول في مطار اللد،  وألقت حسل بيران الجبهرة السرعبية لتحريرر ( باتريك أوغويللو)
ث منهرا علرى الطرائرات الجاثمرة فري المطرار، وواحردة خم  قنابل يدوية، ثرال"فلسطين 

على قسرم الجمرارك ، والخامسرة علرى السريارات الموجرودة فري المطرار، وقرد أسرفر ذلرك 
 خرررين، وبعررد ذلررك انسررحبت المجموعررة مررن المطررار  61سخصررًا وجرررح  41عررن مقتررل 
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فراد من أ 5واستبكت مع دورية إسرائيلية قرل سجن الرملة، حيث قام أعضاؤها بجرح 
، وردا علررى االدعرراءات القائلررة أن هررذا الررنمط مررن العمليررات تررؤدي إلصررابة " الدوريررة 

أنرررا  مرررن غيرررر اإلسررررائيليين ردت الجبهرررة بأنهرررا سررربق وان طالبرررت السرررياح األجانرررل 
وحررذرتهم مررن عرردم الررذهال لفلسررطين المحتلررة، ومررن لررم يرررد علررى تحررذيرها فقررد نالرره مررا 

 . لكناله، والجبهة ليست مسؤولة عن ذ
بيانرا لقيرادة ( 8672عرام )الفلسرطينية  –وفي هذا الجانل، أوردت الوثرائق العربيرة 

األره المحتلررة فرري الجبهررة، يتحرردث عررن بعرره عمليررات الجبهررة فرري هررذا العررام علررى 
 :النحو التالي

هجومان على بنك لئومي في تل أبيل، والثاني على بنك هبوعليم : 21/4/8672
 . في يافا
سلسررررررلة هجومررررررات وانفجررررررارات فرررررري : 84/5/8672و 1/5/8672و  2/5/8672

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

وني يرررروم وردًا علررررى هررررذه العمليررررات الفدائيررررة النوعيررررة للجبهررررة، قررررام العرررردو الصررررهي
باغتيرررال الرفيرررق األديرررل اإلنسرررران والمناضرررل غسررران كنفررراني، وهرررري أول  1/7/8672

 .العمليات اإلرهابية التي ارتكبها العدو ضد قادة ومبدعي سعبنا خارب الوطن
بعد ذلك استمرت الجبهة في توجيه ضررباتها العسركرية إلرى المصرالو اإلمبرياليرة، 

بأراضي الجوالن السورية المحتلة، وعملية ناقلرة كعملية تفجير خط أنابيل النفط المار 
كررذلك وجهررت ضررربات إلررى المصررالو . فرري مضرريق بررال المنرردل" الكررورال سرري"الررنفط 

الصررررررهيونية ومؤسسررررررات العرررررردو االقتصررررررادية داخررررررل وخررررررارب الرررررروطن المحتررررررل، وفرررررري 
السرهيد . م اغتالت إسرائيل قائد الجبهة السعبية في قطاع غزة الر8673 ذار /مار 6

ورفيقيرره السررهيدين كامررل العمصرري ، وعبررد (  عضررو المكتررل السياسرري )األسررود  محمررد
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 غررزة والضررفة 
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العمليرررات الكفاحيرررة التررري ألحقرررت والخرررارب لمواصرررلة القترررال، حيرررث نفرررذت العديرررد مرررن 
ضررررربات موجعررررة بالعرررردو الصررررهيوني فرررري جبررررال الخليررررل وقطرررراع غررررزة، وسرررركلت فرررري 
األراضرري المحتلررة  بررؤرًا ثوريررة مسررلحة ألحقررت بقرروات العرردو الصررهيوني خسررائر كبيرررة 
داخل الوطن وعلى مستوى العمليات الحدودية من خارب األراضي المحتلة ، فهاجمرت 

دو الصرررررهيوني ومواقعررررره وكمائنررررره ، وزرعرررررت األلغرررررام وهاجمرررررت قواتهرررررا دوريرررررات العررررر
مستعمرات الحدود ، التي أسهمت في إرباك العدو واستنزاف طاقاته من ناحيرة ، وفري 
تكررري  اسررم الجبهررة السررعبية لتحريررر فلسررطين فرري أذهرران وعقررول وقلررول أبنرراء سررعبنا 

 .الفلسطيني وجماهيرنا العربية 
 

 : ابع املؤمتر الوطني الر: ثانيًا 
م عقدت الجبهة مؤتمرها الوطني 1/9/2792 – 19/1وفي الفترة الممتدة من 

المؤتمر الرابـع خطـوة هامـة علـى طريـق اسـتكمال عمليـة التحـول "الرابع تحت شعار 
لبناء الحـزب الماركسـي اللينينـي والجبهـة الوطنيـة المتحـدة وتصـعيد الكفـاح المسـلح 

ــز مواقعهــا ال ــورة وتعزي ــة وجــود الث نضــالية، وضــد نهــج التســوية واالستســالم وحماي
وقرد اصرردر المرؤتمر بيانرا سياسريا حرردد  ،" وتعميـق الـروابط الكفاحيــة العربيـة واألمميـة

فيرره الوضررع العررام الفلسررطيني والعربرري والرردولي ومهمررات الجبهررة فرري المرحلررة القادمررة، 
عرد ارتكراز والدرو  المستخلصة من تجربة الثورة الفلسرطينية وأهمهرا ضررورة تروفير قوا

للثررررورة الفلسررررطينية، والمرحليررررة فرررري النضررررال الفلسررررطيني، وضرررررورة النضررررال ضررررد نهررررص 
 .التسوية ومختلف التأثيرات التي يتركها في صفوف الجماهير

سكل هذا المؤتمر محطة هامة علرى طريرق اسرتكمال عمليرة تحرول الجبهرة لقد 
سياسرررري ، التقريررررر التقريرررر ال: إلرررى حررررزل ماركسررري لينينرررري وأصرررردر أربرررع تقررررارير هرررري 

التنظيمي ، التقرير العسركري ، التقريرر المرالي ، وكران التقريرر السياسري هرو األهرم مرن 
تكرروين الجبهررة الماركسرري اللينينرري "بررين هررذه التقررارير، فقررد عكرر  هررذا التقريررر بوضرروح 

، كما عك  جرأة الجبهة في نقرد مواقفهرا الخاطئرة نقردًا " وبنيتها األيديولوجية والسياسية
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تيًا صارمًا ، ودقتها في رصد المرحلة ومتطلباتها دوليًا وعربيرًا وفلسرطينيًا ، بمرا يؤكرد ذا
على أن التقرير السياسري للمرؤتمر الرابرع، سركل بحرق وثيقرة مرن برين أهرم الوثرائق التري 
صرردرت عررن حركررة التحرررر الرروطني والقررومي الررديمقراطي العربرري بأسررره ، فعلررى صررعيد 

أن مرحلرررة كامرررل ديفيرررد قرررد وضرررعت النضرررال " قريرررر إلرررى الوضرررع الفلسرررطيني أسرررار الت
الرروطني الفلسررطيني أمررام مرحلررة أسررد تعقيرردًا مررن كررل المراحررل السررابقة ، فهررذه المرحلررة 
تتسم أواًل بنمو قوة الكيران الصرهيوني علرى الصرعيدين العسركري واالقتصرادي، وبالترالي 

تفسرررو المجرررال " مرحلرررة كمرررا أن هرررذه ال. 136"فررروذه وهيمنتررره فررري المنطقرررة العربيرررةزيرررادة ن
واسرررعًا أمرررام العررردو الصرررهيوني لزيرررادة قدراتررره العسررركرية واالقتصرررادية إلرررى حرررد كبيرررر ، 
خاصة وأن االمبريالية في هذه المرحلة ت عت بر الكيان الصهيوني القوة األولى واألساسية 

" ، كمرا أسرار التقريرر أيضرًا إلرى أن 137التي تستند إليها لتنفيذ مخططاتهرا فري المنطقرة 
السمة الخاصة لمرحلة كامرل ديفيرد ، تتمثرل اليروم بانتقرال فصرائل مرن الرجعيرة العربيرة 
إلرررى مواقرررع التحرررالف مرررع العررردو الصرررهيوني، إذ لررري  أمررررًا ثانويرررًا أن ينتقرررل أكبرررر نظرررام 
عربرري إلررى مواقررع العرردو ، كمررا انرره لرري  أمرررًا ثانويررًا كررذلك أن تجابرره الثررورة الفلسررطينية 

متحالفرررة ومتعاونرررة علنرررًا وصرررراحة مرررع هرررذا العررردو ،ممرررا يزيرررد علرررى أره لبنررران قررروى 
 .138"المعركة صعوبة وتعقيدًا 

نضرررال " ، برررأن القسرررم الثالررث/ للوضرررع الفلسررطيني  ويضرريف التقريرررر فرري تحليلررره
ونتيجة لهـ ا الوضـع سعبنا الفلسطيني يسهد اليوم تعقيدات جديدة وصعوبات إضافية، 

فــان عنــوان  –واقــع حركــة التحــرر العربيــة مضــافًا إلــى العجــز العربــي الرســمي و  –
ية ولــــيس تســــوية القضــــية تصــــفية القضــــية الفلســــطين: المخطــــط المعــــادي هــــو

وتصفية الثورة الفلسطينية وليس مجرد تحجيم الثورة أو تـدجينها مـن ... الفلسطينية
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هـ ه هـي خصوصـية المرحلـة علـى ... خالل صفقة تسوية يعقـدها مـع قيـادة الثـورة 
 . 139"ينيالصعيد الفلسط

كمرا يضريف التقريرر السياسري للمرؤتمر  –وبالتالي فإن ما يهمنرا كثرورة فلسرطينية 
يتركز في نقطة جوهريرة واحردة تتعلرق بجروهر التحليرل وجروهر الخرط السياسري  –الرابع 

حيث يحـ ر في الدفاع عن استراتيجية وتكتيكات الجبهة ورؤيتها ومبادئها وسياسراتها ، 
ـــة تصـــفية مقاومـــة فـــرض مشـــروف " مـــن  التقريـــر اإلدارة ال اتيـــة مـــن خـــالل محاول

، وفي هرذا الجانرل تحديردًا تتجلرى الرؤيرة الثاقبرة للجبهرة  140"جماهيرنا داخل فلسطين 
أن ســقف مشــروف "  ،كمررا وردت فرري التقريررر السياسرري للمررؤتمر الرابررع الررذي أكررد علررى 

كمًا  اتيـًا يقتصـر اإلدارة ال اتية ال يتجاوز إعطاء سكان الضفة الغربية وقطاف غزة ح
هـي األقـدر علـى فـرض ترجمتهـا " إسـرائيل " وتبقـى ... على إدارة شؤونهم الحياتية 

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 

ــان الصــهيوني فــي إقامــة  ــاقش الكي ــب سياســة ... المســتوطنات حــق ال ين إلــى جان
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 

نيـــة لشـــعبنا ، واســـتنادًا إلـــى هـــ ا الفهـــم الصـــهيوني ، تمـــارس ســـلطات الكيـــان الوط
 .141"الصهيوني العنصري سياساتها اليومية 

فإن المهمة األساسية مرن مهمرات الثرورة الفلسرطينية فري هرذه المرحلرة " ومن هنا 
، علرررى متصرررل إلحبررراط مرررؤامرة الحكرررم الرررذاتيهررري النضرررال الجررراد وال -حسرررل التقريرررر–

 :    142"نامص التاليأسا  البر 
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خررط سياسرري حررازم ضررد مررؤامرة الحكررم الررذاتي بكافررة ترجماتهررا ال يسررمو بتسررلل  -8 
أيررة قرروى فلسررطينية إلررى موقررع التعرراطي مررع هررذه المررؤامرة تحررت أي مبرررر مررن 

 .المبررات 
تصعيد نضاالت جماهيرنا داخل فلسطين المحتلة ضد مرؤامرات الحكرم الرذاتي،  -2

 .   األسكال واألساليل النضالية والجماهيرية األخرى بالعمل العسكري ، وبكل
خررط سياسرري حررازم ضررد صرريغة تصررفية القضررية الفلسررطينية مررن خررالل مسررروع  -3 

 .بكافة أسكالها وصيغها وترجماتها " األردنية / الدولة الفلسطينية "
التصررردي لكافرررة المواقرررف والتحركرررات التررري يقررروم بهرررا النظرررام األردنررري لتمريرررر  -4 

 .وع التصفويالمسر 
وحرردد رؤيترره ارتباطررًا " الهرردف المرحلرري للنضررال الفلسررطيني " كمررا تنرراول التقريررر 

بحجررم الصررراع السياسرري الررذي دار حررول هررذا الموضرروع بيننررا كجبهررة، وبررين البرجوازيررة 
الفلسرررطينية وبعررره قررروى اليسرررار الفلسرررطيني ، وأيضرررًا علرررى ضررروء حاجرررة الثرررورة إلرررى 

 ".التصور األدق لعملية التحرير
وفررري هررررذا السررررياق أكررررد تقريررررر المررررؤتمر الرررروطني الرابررررع علررررى األهميررررة القصرررروى 

تحديررد عنرراوين مهماتنررا ومثولهررا "للمهمررات السياسررية للجبهررة السررعبية ، انطالقررًا مررن أن 
الدائم في أذهان قاعدتنا وكوادرنا، وهيئاتنا القيادية الفرعية، والهيئات القيادية المركزية، 

ه المهمات تسكل أسرا  عمليرة التحرريه الجمراهيري، وأسرا  أمر ضروري، إذ أن هذ
نسررراطنا اإلعالمررري والسياسررري والعسررركري، واألسرررا  الرررذي نحررردد علرررى ضررروئه برامجنرررا 
المركزيرة والفرعيررة، وكررذلك بررامص العمررل المسررترك بيننررا وبرين كافررة تحالفاتنررا الفلسررطينية 

 .143"والعربية واألممية
حلرة ، والضروابط التري يجرل أن تحكرم أي إن السروط التري يجرل توفرهرا لكرل مر 

، مستندًا لتحقيق األهداف التالية أهداف مرحلية، بحيث يسكل تحقيق كل هدف مرحلي
يصبو من الضروري أن يتناول تقريرنا السياسي موضوع الهدف المرحلي بسركل أوسرع 
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البــد مــن تثبيــت موضــوعين يحــددان فهمنــا للهــدف وفرري بدايررة األمررر . وأكثررر تحديرردًا 
 : 144لمرحليا

إن الثورة الوطنية الديمقراطيـة ، ومـن ضـمنها مرحلـة التحـرر الـوطني، تمثـل  .2
ومن هنا فان . بمجموعها مرحلة عامة واحدة، تتلوها مرحلة الثورة االشتراكية

 .أي هدف مرحلي فلسطيني يندرج ضمن إطار ه ه المرحلة الواحدة 

نرررا تررروفر ظرررروف إن تحريرررر أي جرررزء مرررن األره الفلسرررطينية يتطلرررل كمرررا ذكر  .1
وان قيرررام الثرررورة الفلسرررطينية نفسرررها ببررردء . موضررروعية عربيرررة غيرررر متررروفرة حاليررراً 

 .تحرير األره الفلسطينية، يتطلل انجاز تغيير ثوري في األردن

ومن هنا فان تناولنا للمراحل التي ستمر بها عملية تحريرر فلسرطين، ال يعنري  
ـــة "ول مرررن أهررردافها، أننرررا نقرررف اليررروم أمرررام تحقيرررق الهررردف المرحلررري األ إن المرحل

القائمـــة اليـــوم، وفـــي هـــ ه اللحظـــة السياســـية هـــي مرحلـــة حمايـــة الثـــورة مـــن 
 .145"وبرنامجنا لمواجهتها عنوانه برنامج الصمود. محاوالت تصفيتها

غير أن وقفتنا أمام المرحلة القائمة ال يعفينا من تحديد تصورنا العرام للمراحرل ، 
 . ي ستمر بها عملية تحرير كامل الترال الفلسطينيومحاولة استكساف المراحل الت

أن معركــة تحريــر كامــل األرض الفلســطينية وتــدمير الكيــان "ويضــيف التقريــر 
الصــهيوني معقــدة عســكريًا، بســبب المــدم الــ ي قطعتــه عمليــة االســتيطان، وبســبب 
كون الكيـان الصـهيوني معبـًا ومحشـودًا عسـكريًا إلـى أقصـى حـد ممكـن، ليلعـب دور 

وفي الوقت نفسـه فالمعركـة معقـدة سياسـيًا . اعدة اإلمبريالية األولى في المنطقة الق
بســبب الشــرعية الدوليــة التــي اكتســبها الكيــان الصــهيوني فــي هيئــة األمــم المتحــدة، 

للثـورة الفلسـطينية للوصـول إلـى كامـل  –حاليـًا  –وبالتالي عدم توفر التأييد األممـي 
 .146"أهدافها
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إقامــة الدولـــة : ر المرحلرري، ويتحرردد فهمنرررا لهررذا السررعار مررن هنررا يتحرردد السررعا"
الفلسطينية المستقلة علـى أي جـزء يـتم تحريـره مـن األرض الفلسـطينية دون قيـد أو 

إن ه ا الشعار يرسم أمام الثورة هدفًا مرحليًا محددا يرشد نضالها من ناحيـة، . شرط
التـي نواجههـا اليـوم، ويشكل حلقة وصل بين مرحلة الصمود وتوفير قواعـد االرتكـاز 

قامـة الدولـة الديمقراطيـة الشـعبية علـى كامــل األرض  وبـين مرحلـة التحريـر الكامـل وا 
 .147" الفلسطينية

ال يقرردم حرراًل سررحريًا ونهائيررًا " المرحلرري"إننررا نرردرك بطبيعررة الحررال أن هررذا السررعار 
اكتسررربها للتعررراره القرررائم برررين الهررردف االسرررتراتيجي للثرررورة وبرررين السررررعية الدوليرررة التررري 

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 أيضًا حجم الضغوطات التي ستواجهها الثرورة لردفع ثمرن تحقيرق هرذا الهردف، 

الصررهيوني والتعررايا معرره ، إال أن مثررل هررذا السررعار سرريوفر لنررا  أي االعتررراف بالكيرران
لفترة طويلة مرن الوقرت طررح سرعار تؤيرده قروى االسرتراكية والتحررر ، وقطاعرات واسرعة 

 :148من الرأي العام العالمي، وبالتالي فإن طرح هذا الهدف بتطلل 
يجب أن يقترن دائمـًا بالضـوابط واالشـتراطات التـي تجعـل منـه خطـوة فـي  -2

 .ريق التحرر الكاملط
ـــوم  -1 ـــائم الي ـــًا  –إن الظـــرف السياســـي الق ـــا  –فلســـطينيًا وعربي ـــب من يتطل

وأخطــاره، " التســوية "اســتمرار النضــال األيــديولوجي والــدعاوي ضــد نهــج 
وبالتــالي فــان موضــوف الهــدف المرحلــي يجــب أن يســتهدف ســد الطريــق 

ة نهجــه ، الــ ي يحــاول أن يتســلح بالمرحليــة لتغطيــ" التســوية"علــى نهــج 
 ".التسووي"
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وفي ضوء ما تقدم ، يمكننا تلخيص المرتكزات السياسـية للجبهـة الشـعبية وفـق 
 :وثيقة المؤتمر الرابع كما يلي 

تبرز الجبهة أهمية الفكر السياسي، وأهمية سالمة الخط السياسـي،  -2
إن شــرطًا أساســيًا مــن شــروط النجــاح هــو . "ودوره فــي انتصــار الثــورة

مـور، والرؤيـة الواضـحة للعـدو، والرؤيـة الواضـحة الرؤية الواضـحة لأل
ــة،  ــة تتحــدد اســتراتيجية المعرك ــى ضــوء هــ ه الرؤي ــورة، وعل لقــوم الث

 ..".وبدونها يكون العمل الوطني عفويًا ومرتجالً 
إن الهدف الرئي  للغزوة الصرهيونية : الوظيفة االمبريالية للكيان الصهيوني -2

تسررتند إليهرا االمبرياليررة، للوقرروف  زرع قاعرردة بسررية مسررلحة -وال يررزال –كران 
فررررري وجررررره حركرررررة التحررررررر العربررررري التررررري يسررررركل انتصرررررارها تهديررررردًا لمصرررررالو 

 .االمبريالية، في هذه المنطقة الحيوية من العالم

، وتشـترط زوال " ال تعايش مـع الصـهيونية"وتؤكد الجبهة شعار 
أن  الكيان الصهيوني إلشادة السلم العادل والـدائم فـي المنطقـة، وتـرم
 .جدية التصدي لإلمبريالية مقياس لجدية التصدي للكيان الصهيوني

إن التنرراقه مررع الرجعيررة العربيررة هررو تنرراقه رئيسرري ، كمررا أن الجبهررة ال  -1
عدم التدخل في سؤون الدول العربيرة فري دائررة الصرراع، وتررى "تؤمن بسعار 

فررري  ، كقررروة مرررن قررروى الخصرررم" الرجعيرررة العربيرررة"أن التحديرررد العلمررري لموقرررع 
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

غيير في البلدان العربيـة وال يعني  ل  أن تقوم الثورة الفلسطينية بمهمة الت
ســقاط األنظمــة، بــل يعنــي  التحــالف مــع حركــة الجمــاهير العربيــة وقواهــا "وا 

 ".التقدمية إلسقاط أي نظام خائن للقضية الفلسطينية



 886 

البرجوازيرة العربيررة عرراجزة عررن انجرراز مهمررة تحريررر فلسررطين، إن البرجوازيررة  -4
االمبرياليررة تنتقررل  الوطنيررة الصررغيرة الترري تبرردأ لرردى تسررلمها السررلطة بمناهضررة

تدريجيًا ، من خالل نمو مصرالحها وهري فري سردة الحكرم، إلرى موقرع التالقري 
 .المتدرب مع االمبريالية

إن حجرم : العمال والفالحون عماد الثورة ومادتها الطبقية األساسية وقيادتهرا -5
البطوالت والتضحيات التي قدمتها الجماهير الفلسطينية والعربية في صراعها 

دو الصررهيوني يسررقط الررزعم الررذي يلقرري أي قسررط مررن المسررؤولية علررى مررع العرر
وترررربط الجبهرررة السرررعبية لتحريرررر فلسرررطين هرررذه اإلخفاقرررات بالبنيرررة . الجمررراهير

الطبقيررة للقيرررادات التررري كانرررت علررى رأ  حركرررة الجمررراهير، وتررررى أن الطبقرررة 
 .العاملة وحدها هي القادرة على قيادة نضال الجماهير نحو االنتصار

ة الترابط المتبادل بين النضال الوطني الفلسطيني والنضـال القـومي ضرور  -7
فشعار استقاللية العمل والقرار الفلسطينيين شعار سليم عندما تتم : العربي

ترجمته على قاعدة حماية الثورة الفلسطينية من األنظمـة العربيـة الرجعيـة 
ليم إ ا قصـد والبرجوازية التي تحاول احتواءها، ولكنه يصبح شعارًا غيـر سـ

به حصر معركـة التحريـر بالشـعب الفلسـطيني ، إ  يـؤدي  لـ  إلـى حرمـان 
النضــال الــوطني الفلســطيني مــن تــوافر الشــروط العربيــة الموضــوعية التــي 

 .تتطلبها معركة تحرير فلسطين

تعرود هررذه : األردن سراحة خاصرة وأساسرية وقاعردة ارتكرراز للثرورة الفلسرطينية -7
الوجرررررود الفلسرررررطيني فررررري األردن ، فنسررررربة الخصوصرررررية إلرررررى حجرررررم وطبيعرررررة 

 % .65الفلسطينيين هناك تبلغ 

الثورة الفلسطينية جزء من الثورة العالميـة علـى اإلمبرياليـة والصـهيونية   -1
ترى الجبهة السعبية لتحرير فلسطين أن معاناة السعل الفلسرطيني  :والرجعية

اسررررررة مرررررن االضرررررطهاد والظلرررررم واالسرررررتعباد والتسررررررد ليسرررررت سررررروى نتيجرررررة مب
لممارسررات النظررام الرأسررمالي العررالمي والكيرران الصررهيوني الررذي أقامرره النظررام 
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الرأسررررمالي، وال يررررزال يدعمرررره بكررررل أسرررربال القرررروة والبقرررراء، ليسررررتند إليرررره كررررأداة 
أساسرررررية فررررري ترررررأمين عمليرررررة اسرررررتمرار الرررررتحكم بالمنطقرررررة، ونهرررررل خيراتهرررررا ، 

 .واستغالل ثرواتها

خنردق الرذي تقرف فيره مختلرف ومن هنرا يقرف السرعل الفلسرطيني فري ال
السعول المضرطهدة والطبقرات المتضرررة مرن النظرام الرأسرمالي االسرتعماري، 
ومعركة هذا السعل جزء من المعركة الكونيرة مرع االمبرياليرة والقروى الرجعيرة 

 .المرتبطة بها
للتنظــيم السياســي أهميــة كبيــرة، وبدونــه : أهميــة الموضــوعة التنظيميــة  -7

ـــداف السياســـي ـــن صـــحتها وعـــدالتها، أحالمـــًا تظـــل األه ـــى الـــرغم م ة، عل
 .وتمنيات

ـــة  -22 ـــة الديمقراطي قامـــة الدول ـــر فلســـطين وا  ـــورة الفلســـطينية تحري هـــدف الث
ـــى كامـــل األرض الفلســـطينية إن هـــدف النضـــال الفلســـطيني : الشـــعبية عل

تحريــر األرض الفلســطينية مــن الوجــود الصــهيوني اإلمبريــالي االســتيطاني 
العدو الصهيوني قائمـًا علـى أسـاس التعصـب  وليس الصراف مع. التوسعي

ـــديني ـــة . القـــومي أو ال ـــ ل  تهـــدف الثـــورة الفلســـطينية إلـــى تشـــييد دول ول
 .ديمقراطية شعبية يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق وواجبات متساوية

 
امــا علــى الصــعيد العربــي، فقــد تضــمن تقريــر المــؤتمر الرابــع برنــامج المهمــات 

المقصود بهرذه المهمرات ال يقتصرر علرى " ضوح شديد على أن االستراتيجية ، وأكد بو 
الصررمود فرري وجرره تحررالف كامررل ديفيررد ومقاومررة مخططاترره ومنعرره مررن تحقيررق حلقررات 
سرقاط تحرالف  نمرا المقصرود هنرا هرو إسرقاط نهرص الخيانرة وا  جديدة في مسلسل أهدافه، وا 

ي، واقررتالع كررل كامررل ديفيررد وتحريررر األره الفلسررطينية والعربيررة مررن الوجررود الصررهيون
سررقاط  يتواجررد أو نفرروذ امبريررال عسرركري أو اقتصررادي أو ثقررافي مررن األره العربيررة، وا 
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سررلطة الرجعيررة العربيررة وسررلطة البرجوازيررة العرراجزة المستسررلمة، وبالتررالي تحقيررق كامررل 
 .149"أهداف األمة العربية في التحرير والديمقراطية واالستراكية والوحدة

 
 ا هو ه ا البرنامج؟؟فما هي ه ه المهمات؟  وم

النضررال الثرروري الرردؤول مررن أجررل تعزيررز وتعميررق دور الطبقررة العاملررة ضررمن   :أوال
التحالف الطبقي العريه المعرادي لالمبرياليرة والصرهيونية والرجعيرة والبرجوازيرة 

 .150اليمينية المستسلمة
لعربيرة النضال الثوري الجراد والردؤول مرن أجرل انترزاع السرلطة فري األقطرار ا  :ثانياً 

مررن القرروى الرجعيررة والقرروى البرجوازيررة المستسررلمة والبرجوازيررة السررائرة فرري طريررق 
قامررررة سررررلطة طبقيررررة جديرررردة  بقيررررادة  -سررررلطة الديمقراطيررررة السررررعبية–االستسررررالم وا 

التحالف الطبقي الذي يضم عموم الكادحين حيث تحتل الطبقة العاملرة فيره دور 
 .151القائد والموجه

" إسررررائيل"ي الحرررازم ضرررد الصرررهيونية وضرررد كيانهرررا السياسررري النضرررال الثرررور   :ثالثـــاً 
بهرررردف اقررررتالع هررررذا السرررررطان االسررررتيطاني اإلمبريررررالي العنصررررري مررررن األره 
العربيررة وتحريررر كررل فلسررطين مررن خرررالل حرررل سررعبية فلسررطينية عربيررة طويلرررة 

 .  152األمد
قامرررة ال  :رابعـــاً  دولرررة النضرررال الررردؤول والمتصرررل مرررن أجرررل تحقيرررق الوحررردة العربيرررة وا 

 .  153العربية الواحدة الديمقراطية السعبية
وفي الفصل السابع استعرض التقرير السياسي للمؤتمر الرابع ، المهمات 

 : التنظيمية المركزية اإلستراتيجية على الصعيد العربي وحددها كما يلي 
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ــة الشــيوعية علــى الصــعيد   :أوالً  النضــال الجــاد مــن أجــل تحقيــق وحــدة الحرك
عملية توحيد أداة الثورة العربية الواحدة ستكون عملية مترافقة مع نمرو  إن : 154القطري

وتصاعد هذه القوى على الصعيد القطري ، ومن هنا أهمية تحديد العالقة السليمة برين 
ن أسررا  مثررل هررذه العالقررة  العمررل الرروطني داخررل كررل قطررر وبررين النضررال القررومي ، وا 

بأفق قومي وحردوي ، يضرمن نمرو وتبلرور يقوم على قاعدة التركيز على العمل الوطني 
القوى الوطنية والتقدمية والثورية داخل كل قطر من ناحية، ويضمن التوجره نحرو وحردة 
ن ذلرك ال يعنري أن صريغ وأدوات  هذه القوى على الصرعيد القرومي مرن ناحيرة ثانيرة ، وا 

لن  –دمية الحزل السيوعي العربي والجبهة القومية التق –العمل العربي الثوري الموحد 
نما يعني  تكون مدرجة على برنامص مهمات القوى الثورية داخل كل قطر منذ البداية، وا 
أن بنراء أدوات وصرريغ العمررل الثرروري داخررل كررل قطررر هرري المهمررة الترري ترررتبط بهررا قرردرة 

 .هذه القوى على اإلسهام في بناء أداة الثورة العربية الواحدة 
ـــاً  الجبهرررة الوطنيرررة التقدميرررة علرررى الصرررعيد  النضرررال الجررراد مرررن أجرررل إقامرررة  :ثاني
إذ أن هررررذه الجبهررررة هرررري أداة التغييررررر علررررى صررررعيد كررررل قطررررر ، وبررررنف  :  155القطررررري

الحيويررة والهمررة الترري نعمررل بهررا لبنرراء حررزل الطبقررة العاملررة وتحقيررق وحرردة السرريوعيين 
بهررردف بلرررورة دور الطبقرررة العاملرررة ، برررنف  هرررذه الحيويرررة والهمرررة يجرررل أن نعمرررل لبنررراء 

مكانيررررات التحررررالف الطبقرررري المضرررراد الج بهررررة الوطنيررررة التقدميررررة بهرررردف بلررررورة طاقررررات وا 
 .لكامل ديفيد أي المضاد لالمبريالية والصهيونية والرجعية والبرجوازية المستسلمة 

النضــال الجــاد والــدؤوب والمثــابر وطويــل الــنفس مــن أجــل بنــاء الحــزب :  ثالثــاً 
ــــة الدي ــــورة الوطني ــــد الث ــــي قائ ــــالثورة الشــــيوعي العرب ــــة المتصــــلة ب ــــة العربي مقراطي

إن وحدة الحركة السيوعية العربية وموضوعة الحزل السيوعي العربري  : 156االشتراكية
ترتبط نظريًا بموضوعة األمة العربية وتروفر عوامرل وحردتها ، كمرا تررتبط بالوقرت نفسره 
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حلرة الثرورة بموضوعة الطبقة العاملة ودورها القيادي في المرحلة الثورية الراهنة وهي مر 
إن تحديرردنا لمهمررة النضررال مررن أجررل تحقيررق الوحرردة العربيررة مررن . الوطنيررة الديمقراطيررة 

ضرررمن مهمرررات برنامجنرررا السياسررري االسرررتراتيجي، تتبعررره ضررررورة تحديررردنا لبنررراء الحرررزل 
 .السيوعي العربي من ضمن مهماتنا االستراتيجية والتنظيمية
وط عملنا على طريق اإلسهام وعلى ضوء ذلك كله ، نطرح التصور التالي لخط

 :157في إنجاز هذه المهمة على المدى المنظور 
طررررح وجهرررة نظرنرررا هرررذه علرررى كافرررة القررروى واألحرررزال والمنظمرررات السررريوعية  -أ 

جراء الحوار حولها ومطالبة كافة السيوعيين العرل بتحدد موقفهم  العربية، وا 
 .ورؤيتهم لهذه المهمة وبرنامص إنجازها 

قات الثنائية وبيننا وبين كافة فصائل وأحزال ومنظمرات تعزيز وتعميق العال -ل 
 .الحركات السيوعية 

محاولررة الوصررول بمثررل هررذه العالقررة إلررى مسررتوى العالقررة التنسرريقية المنظمررة  -ب 
التي نضمن من خاللها انتظام واستمرار الحوار وترجمة موضوعة التضامن 

واإلعالميررة  وفررق برررامص ملموسررة علررى كافررة األصررعدة السياسررية والجماهيريررة
واسررتهداف وصررول هررذه الصرريغة مررع الوقررت إلررى صرريغة . والعسرركرية وغيرهررا

 .وحدة العمل على قاعدة المركزية الديمقراطية

العمل علرى إيجراد صريغة تنظيميرة تنسريقية برين القروى السريوعية التري تررتبط  -د 
مرع بعضرها الرربعه برروابط كفاحيررة خاصرة بحكرم الموقررع الجغرافري أو غيررره 

 . من العوامل

أما بالنسبة لتصـور الجبهـة حـول كيفيـة هـ ه الوحـدة المقترحـة بـين التنظيمـات 
أن وحـدة أي " اليسارية والشيوعية ، فقد اكد التقرير السياسـي للمـؤتمر الرابـع علـى 

تنظيمــين شــيوعيين أو أكثــر فــي قطــر عربــي أو أكثــر ضــمن صــيغة الحــزب الواحــد ، 
ـــوفر شـــروط هـــ ه الخطـــوة  لوحـــدة األيديولوجيـــة والسياســـية أي ا: فهـــي مرهونـــة بت
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والتنظيمية التي تترجم نفسها في برنامج سياسي من ناحية ونظام داخلي من ناحية 
مرع األخرذ بعرين االعتبرار أن البرنرامص السياسري المطلرول تروفيره كأسرا  لمثرل  ثانية ،

نمررا هررو برنررامص سياسرري للثررور  ة هررذه الخطرروة ، لرري  برنامجررًا سياسرريًا للعمررل القطررري ، وا 
العربيرررة وللنضرررال القرررومي، يحررردد االرتبررراط برررين النضررراالت القطريرررة لألحرررزال المتحررردة 
ونضررالها القررومي ، كمررا أن النظررام الررداخلي المطلررول ترروفيره لمثررل هررذه الخطرروة يصرربو 

علررى كافررة االسررئلة المرتبطررة بطبيعررة العالقررة بررين المؤسسررات القوميررة  باإلجابررةمطالبررًا 
. ترجمرررة مبررردأ المركزيرررة الديمقراطيرررة علرررى فرررروع الحرررزل والمؤسسرررات القطريرررة وطريقرررة 

وعندما تتوفر هذه السروط من خالل النظام الداخلي والبرنرامص السياسري األجوبرة علرى 
مجموعة الموضوعات النظرية والسياسية والتنظيمية لتسكل أسا  الوحردة الفكريرة التري 

تقرردم الجبهررة علررى خطرروة يقرروم عليهررا حررزل الطبقررة العاملررة العربيررة ، عنرردها يجررل أن 
 .158"ل همة ودون ترددالتوحيد بك

 
ــاً  ــى الصــعيد  :رابع ــة عل ــة التقدمي النضــال الجــاد مــن أجــل إقامــة الجبهــة القومي
ـــي  –إن هرررذه الجبهرررة تسرررتهدف تجميرررع كافرررة األحرررزال والقررروى والمنظمرررات  : 159العرب

واحررردة ،  فرري كافرررة األقطرررار العربيرررة ضررمن جبهرررة قوميرررة –الوطنيررة والتقدميرررة والثوريرررة 
لى أن تتهيرأ الظرروف ... تعبي وتقود حركة الجماهير العربية نحو أهدافها المستركة  وا 

إلقامة مثل هذه الجبهة واإلعالن عنها وبداية تصديها لقيادة حركة الجماهير العربية ، 
تكررون مهمتنررا النضررال الرردعاوي بررين الجمرراهير وقواهررا التقدميررة والثوريررة لتثبيررت صررحة 

وضرورتها بحيرث تكرون كرل هرذه القروى مهيرأة لاسرهام فري الجبهرة القوميرة هذه المهمة 
التقدمية عنردما تتروفر ظرروف إقامتهرا ، وفري هرذا الجانرل فرإن الجبهرة القوميرة التقدميرة 

 .160يمكن أن تقوم قبل استكمال مهمة الجبهة الوطنية المتحدة في كافة األقطار 
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 : 161د حددها التقرير كما يليأما بالنسبة للمهمات على الصعيد الدولي، فق
تعزيررز الصررداقة وتوطيررد التعرراون بررين الثررورة والقرروى واألحررزال االسررتراكية ، لمررا  .8

فيررررره مصررررررلحة النضرررررال ضررررررد اإلمبرياليرررررة والصررررررهيونية وسياسرررررة االستسررررررالم، 
 .ومصلحة انتصار سعبنا الفلسطيني

ية، فرري والسررلم واالسررتراك.  اإلسررهام بنسرراط فعررال مررع كافررة قرروى التحرررر والتقرردم .2
 .النضال العالمي المعادي لامبريالية وقوى الفاسية والرجعية

توطيد العالقة وتدعيمها مع قوى حركات التحررر الروطني فري بلردان مرا يسرمى  .3
بالعالم الثالث، من أجل تحقيق االنتصار الترام، علرى قروى االسرتعمار والظرالم 

 .والتخلف

القررروى التقدميرررة والديمقراطيرررة تعميرررق وتوطيرررد التعررراون برررين الثرررورة الفلسرررطينية و  .4
 .وأحزال الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية

ترردعيم موقررع الثررورة الفلسررطينية والنضررال الفلسررطيني فرري أوسررع حملررة تضررامن،  .5
وفرري كررل المحافررل الدوليررة المعاديررة لالمبرياليررة والصررهيونية، مررن أجررل نضررال 

 .سعبنا وتحرير وطنه

الثورة الفلسطينية هي جزء من " لسياسي على  أن وبناًء على ذلك، أكد التقرير ا
الجبهة العالمية الثورية المعادية لالمبريالية ، ويدعو إلى ضرورة تعزيز عرى التضامن 
والكفررراح المسرررترك برررين أطرررراف هرررذه الجبهرررة ، قررروى اليسرررار العرررالمي ، حركرررة التحررررر 

البلردان الرأسرمالية ، فري الوطني العرالمي ، قروى الطبقرة العاملرة والقروى الديمقراطيرة فري 
أن الظرررروف "كمرررا أكررد التقريررر أيضررًا علررى . 162"مواجهررة اإلمبرياليررة العالميررة وحلفائهررا

الموضوعية عالميًا تفره االلتزام الكامل باالستراكية العلمية، فكررًا وممارسرة إذا أرادت 
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الوصررررررررول بثورتهررررررررا إلررررررررى االنتصررررررررار الكامررررررررل، أي إنجرررررررراز مهمررررررررات الثررررررررورة الوطنيررررررررة 
 .163"قراطيةالديم

المهـام العاجلـة السـتكمال "وفي القسم الخامس واألخير حدد التقرير السياسي 
( الحــزب)عمليــة التحــول وتطــور الجبهــة مؤكــدًا علــى اولويــة وأهميــة العامــل الــ اتي 

المتمثــل بالقناعــة بضــرورة االلتــزام بالماركســية القضــية الجوهريــة بالنســبة لفصــائل "
 ل  كان يستحيل علـى هـ ه الفصـائل أن تتحـول تلقائيـًا الديمقراطية الثورية، وبدون 

 .164"وبفعل الظروف الموضوعية وحدها إلى مواقع جديدة
إن العامررل الررذاتي المتمثررل فرري طبيعررة البيئررة الطبقيررة للجبهررة السررعبية هررو " ذلررك 

بسكل عام أقرل إلى مواقع االستراكية العلمية منه إلرى أي موقرع أخرر، والعامرل الرذاتي 
إن ذا الوضررع يسركل العامرل األهررم، إن لرم يكرن الحاسررم فري عمليرة االنتقررال، فري ظرل هر

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 

جهـة، ومـع عناصـر غيـر مؤمنـة  األفكار والعادات التي بني عليها التنظيم أصال مـن
ــــة  ــــة أو المراهق ــــة اليميني ــــالتحول أو تقــــع نتيجــــة عــــدم وعيهــــا فريســــة االنتهازي ب

 . 165"اليسارية
ومن خالل عملية النضال هذه، تتجذر مواقع التنظيم وتتعمق "ويضيف التقرير  

ن و بدو.  مفاهيم االستراكية العلمية بصفوفه، ويطرد العناصر المعرقلة لعملية التحول
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 

نيـة المؤمنــة قــوال بــالتحول والتــي عملــت فلقــد واجهنــا االنتهازيــة اليمي.  هـ ا الصــعيد
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وكــ ل  واجهتنــا االنتهازيــة اليســارية التــي كانــت .  فعــال علــى ضــرب عمليــة التحــول
تسعى لقفزات بالهواء أوصلتها إلـى مواقـع ضـرب عمليـة التحـول كـ ل  نزعـة احتقـار 

 .166"النضال النقابي والمطلبي
قـاة علـى عاتقهـا، وهـي لقد أدركت الجبهة ، أن إنجـاز المهمـة األساسـية المل"

استكمال عملية التحول إلى حزب ماركسي وبناء حزب طليعي جماهيري تتطلب منها 
وقرد قطعرت  إيالء أهمية فائقة لتمليـ  القيـادات والكـوادر ناصـية النظريـة الماركسـية،

سرروطًا كبيرررًا علررى هررذا الطريررق، عنرردما حسررمت قضررية االلتررزام بالنظريررة الماركسررية فرري 
، ولكرن هنراك خطروات البرد للجبهرة مرن القيرام 8666لمرؤتمر الثراني عرام صفوفها منرذ ا

بهررا، خاصررة فرري إطررار التعمررق المتزايررد بهويتهررا الفكريررة علررى الصررعيد القيررادي والجهررد 
 .األكبر لتمليك الكوادر بمختلف صفوفها ألساسيات الماركسية

ــة الماركســية مــن  ــق للنظري ــ  العمي ــل إن االرتفــاف المســتمر بمســتوم التمل قب
الكوادر القيادية، والبناء الكـادري المبـرمج للكـوادر وتمليكهـا ألساسـيات النظريـة هـي 

 . 167المهمة األساسية التي علينا االضطالف بها على طريق استكمال تحولنا
إن مهمرررة اسرررتكمال عمليرررة التحرررول الحزبررري تسرررتلزم العنايرررة الكبيررررة فررري الكرررادر 

تقرراء بوعيرره النظررري والسياسرري وتنميررة قدراترره الوسرريط والكرروادر القاعديررة مررن خررالل االر 
، 168"القياديررررة تنظيميررررًا ونضرررراليًا ومسرررراعدته علررررى أداء مهماترررره اليوميررررة بكفرررراءة عاليررررة

مــن أجــل التطــوير الالحــق  169"المهــام العاجلــة"وارتباطــًا بهــ ه الرؤيــة حــدد التقريــر 
 : لتنظيمنا، كما يلي 
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ت والكـوادر مـن خـالل تعميق المستوم النظري للحـزب وبشـكل خـاص للقيـادا .2
الدراسة المعمقـة للنظريـة الماركسـية دراسـتها كعلـم وتطبيقهـا كمـنهج علمـي 

 .170من خالل تطبيق برنامج التثقيف

تحسين البنية الطبقية للحزب، من خالل ضم المزيد من العمال ومن كادحي  .1
 .شعبنا لصفوفه 

ر عــن تحسـين عمـل الحــزب بـين الجمـاهير مــن خـالل االنـدماج بهــا والتعبيـ  .1
طموحاتها واالنخراط الدائم في ميادينها من أجل تحقيق مطالبها، و ل  عبـر 

 .171تأسيس اللجان النقابية والجماهيرية والطبية ولجان الشبيبة 

 .التوجه الجاد والمبرمج للمرأة في مختلف القطاعات .1

تحســـين مســـتوم فعاليـــة ونضـــالية األعضـــاء والمنظمـــات الحزبيـــة، ومراقبـــة  .9
 .مج العامة وبرامجها التفصيليةتنفي ها للبرا
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منظمة الشبيبة الفلسطينية، وتمثل الرديف الكفاحي للجبهة وتقوم بمهام سياسية تربوية -1. النقابية والجماهيرية
والكشفية والفنية والتراثية، وقد أدارت ه ه المنظمة تسعة نوادي للشبيبة  اجتماعية وسياسية إلى جانب أنشطتها الرياضية

أما في ( الرشيدية، البرج الشمال، عين الحلوة، الدامور، شاتيال ، برج البراجنة، نهر البارد، البداوي، بعلب )في لبنان 
اضي في بيت حانون ، ونادي خدمات األرض المحتلة فقد شاركت المنظمة من خالل أندية أخرم مثل النادي األهلي الري

التي أشرفت على إنشاء العديد من المراكز والمستوصفات الطبيبة في لبنان : اللجنة الطبية -1. جبالية، ونادي النصيرات
، كما أنشأت مركزًا  2791، وتم تطويره ليصبح مركزًا طبيًا ضخمًا 2767مثل مستوصف الشهيد وديع حداد في صيدا عام 

مخيم نهر البارد ، وفي سوريا تم إنشاء عيادة طبية يعالج فيها رفاق الجبهة وأسرهم، وفي داخل األرض المحتلة طبيًا في 
اللجنة االجتماعية لرعاية  -1.   تم تأسيس اطار صحي يتبعه العديد من المراكز الطبية والعيادات في كل من الضفة وغزة

ومهمتها متابعة المؤسسات الثقافية والتعليمية التي تشرف عليها الجبهة ، اللجنة التعليمية  -9. اسر الشهداء والمعتقلين
ثم العديد من  2761مؤسسة غسان كنفاني الثقافية عام : وأهم المؤسسات الثقافية التي انشئتها الجبهة في ه ا المجال 

لجنة  -7. لدراسية لطالب روضات األطفال في مخيمات الالجئين في لبنان ، إلى جانب توفير فرص التعليم والمنح ا
: وقد عملت ه ه اللجنة على إنشاء المشاغل ومراكز التدريب المهني والجمعيات التعاونية في لبنان مثل : المشروعات 

نتاج المالبس في عين الحلوة / مشغل إنتاج المالبس في الرشيدية  مشغل إنتاج المالبس في مخيم / مشغل للتدريب وا 
مشغل االمل للمالبس / مشغل للتدريب وانتاج المالبس في بعلب  / لمالبس في مخيم نهر البارد مشغل إنشاء ا/ البداوي

وجمعية تعاونية استهالكية / جمعية تعاونية استهالكية في عين الحلوة / مركز السكرتاريا والطباعة في صيدا / في بيروت 
 .ومخبز في كل من شاتيال وعين الحلوة / في مخيم شاتيال 
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 -املؤمتر الوطني اخلامس : احملطة اخلامسة  : الفصل الرابع
 مؤمتر شهداء االنتفاضة

 
فري ( مؤتمر سهداء االنتفاضة)وتمتد منذ عقد الجبهة لمؤتمرها الوطني الخام  

وصواًل إلرى المرؤتمر  8664ثم عقد الكونفرن  الحزبي األول في حزيران  8663سباط 
 2111، ثرررم المرحلررة التاريخيررة الممتررردة منررذ عرررام   2111لرروطني السرراد  فررري تمرروز ا

 .الوطني السابع  حيث انعقد المؤتمر 2183عام ديسمبر حتى 

عامرًا علرى انعقراد المرؤتمر الرابرع ، عِقردت  82، بعرد مررور  8663ففي سباط 
نصروغ الوثيقرة الجبهة مؤتمرها الوطني الخام ، لعدة أيام ، وكان هذا المؤتمر وفرق 

وقفرررة مرررع الرررذات، مرررع طروحاتنرررا الفكريرررة والسياسرررية والتنظيميرررة "الصرررادرة عنررره  بمثابرررة 
والعسررركرية، حيرررث جررراء المرررؤتمر بعرررد طرررول تحضرررير ، وفررري ضررروء ظرررروف فلسرررطينية 

 . 172"وعربية ودولية بالغة الدقة والحساسية
مداخلرة  ج حبشجور وفي الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الخام  ، ألقى الرفيق القائد 

ينعقـد مؤتمرنـا فـي ظـل "مطولة تضمنت العديد من القضايا البالغة األهمية جاء فيهرا، 
واقع دولي أصبحت فيه الواليات المتحدة األمريكية االسـتعمارية سـيد العـالم ،وترافـق 
مع  ل  انهيار النظـام العربـي الرسـمي، واستسـالمه شـبه الكامـل للغـزوة الصـهيونية 

اقع عربي جديد كان من أخطر نتائجه على الصعيد الوطني، انحراف وما ولدته من و 
القيادة المتنف ة لمنظمة التحرير الفلسطينية وقفزهـا عـن البرنـامج الـوطني وتعاطيهـا 

الصهيوني، مما يمهد لتصفية  كاملـة للقضـية الفلسـطينية،  -مع المشروف األمريكي
ا  بــات واضـحًا مــدم ، كاملـةخاصـة وأننــا اليـوم نشــاهد حالـة استســالم رسـمية شــبه 
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االستعداد لالعتـراف بهـ ا الكيـان لـيس علـى الصـعيد العربـي الرسـمي فقـط بـل وعلـى 
 .173."الصعيد الرسمي الفلسطيني ك ل 

إن كل ذلرك يضرعنا أمرام ظرروف ووقرائع جديردة تسرتلزم المناقسرة " وأضاف الحكيم 
تنا وتكتيكنرررا، وأليرررديولوجيتنا العلميرررة والجرررادة والهادفرررة الجريئرررة والديمقراطيرررة إلسرررتراتيجي

وخطنا السياسي وألسراليل عملنرا ومفاهيمنرا التنظيميرة والعسركرية والماليرة والجماهيريرة، 
السـؤال  لكـن...  174"بهدف تثبيت وترسيخ ما برهنرت الحيراة والتجربرة صرحته وسرالمته

علرى على ضوء كل المتغيرات النوعية العميقة التي حصلت في العالم، وتأثيراتها  :هو
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 مشــروعًا عمليــًا يمتلــ  مقومــات 
فان جوابي الحاسم المسـتند ، لج ب الجماهيري؟ بالنسبة لياالستمرار واالستقطاب وا

، لقناعة علمية عميقة، هو أن تحريـر فلسـطين لـيس عمليـة ممكنـة تاريخيـًا فحسـب
 .175"بل عملية حتمية رغم كل الظروف والتطورات المؤلمة التي نعيشها

ت علينا االستفادة من تجربة عدونا، فالحركة الصهيونية وضع"وفي هذا الجانل ، 
نصل أعينها أهدافًا كانت تبدو إلى زمرن لري  ببعيرد مسرتحيلة التحقيرق، لكنهرا تعاملرت 

إن الحركررررة ... مررررع الواقررررع وتمكنررررت مررررن فررررره العديررررد مررررن أطماعهررررا وعلررررى مراحررررل
الصرررهيونية التررري تمكنرررت مرررن تحقيرررق أهرررداف كبيررررة كانرررت وال زالرررت تسرررير عكررر  تيرررار 

لحق والقضية العادلة من تحقيق كامل كان باألحرى أن نتمكن نحن أصحال ا، التاريخ
أهرردافنا سرررط التمسررك بتحقيررق هررذه األهررداف والتسرربث بهررا والسررعي إلررى تحقيقهررا مهمررا 

 . 176"طال الزمن
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" أما على الصعيد األيديولوجي وتحديدًا بالنسبة للوثيقة النظريرة ، فقرد قرال الحكريم 
تررراريخي كررردليل لفهرررم المرررادي الجررردلي ال -لرررم تهترررز قناعررراتي قيرررد أنملرررة بصرررحة المرررنهص

وتعمقررت قناعرراتي بطريقررة فهمنررا للماركسررية بأنهررا مرسررد للعمررل وليسررت . وتحليررل الواقررع
 .عقيدة جامدة

هرررو إعرررادة إنتررراب ، إن التحررردي الكبيرررر الرررذي يواجهنرررا اليررروم علرررى الصرررعيد النظرررري"
ة علمية النظرية النابع من واقعنا وبيئتنا وتربتنا الوطنية، وهذا يعني دراسة تاريخنا دراس

وتحليل الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي الفلسطيني والعربي، باالستناد للمنهص 
المررررادي الجرررردلي والواقررررع الملمررررو  وقررررراءة التناقضررررات األساسررررية والرئيسررررية والثانويررررة 
ونستسرررعر الواقرررع والتكررروين الطبقررري وأهميرررة النضرررال االقتصرررادي وقرررراءة العمليرررة التررري 

ضرررطهاد القرررومي والطبقررري، الرررذي تررررزح تحرررت وطاتررره الجمررراهير يظهرررر مرررن خاللهرررا اال
الفلسطينية والعربية وبردون ذلرك ال يمكرن ترأمين التفراف الجمراهير حرول برنرامص اليسرار 

 .177"الفلسطيني والعربي
أن رؤيتنررررا السياسررررية " وعلــــى صــــعيد البرنــــامج السياســــي أكــــد الحكــــيم علــــى 

حقيقرررررة إسررررررائيل وحقيقرررررة الصرررررهيونية، اإلسرررررتراتيجية والتكتيكيرررررة، تتوقرررررف علرررررى فهمنرررررا ل
إن مسرررراهدتنا الواقعيررررة ، فالحقرررائق تفررررره نفسررررها فررروق كررررل سرررريء فرررري نهايرررة المطرررراف
تظهر بسكل واضرو أننرا ، المباسرة والملموسة منذ نهاية القرن التاسع عسر وحتى اليوم

 ".أمام غزوة استعمارية تهدد كياننا الوطني والقومي
السياسرري ورؤيتنررا وتصررليل وتعميررق هررذه الرؤيررة، يتحرردد جرروهر برنامجنررا "مررن هنررا 

ألن الفهم الحقيقي لتاريخ الجبهة ومواقفنا ينطلق من هذه الرؤية بغره النظرر عرن أيرة 
إن االبتعاد عن هذه الرؤية السياسية العلمية يضع الجبهة ... أخطاء تكتيكية وقعنا بها

لسهداء الرذين ضرحوا في موقع يختلف كليا عما كانت عليه في ذهن مؤسسيها و الف ا
 .178"في سبيل برنامجها ومسروعها الوطني التاريخي
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إن تأكيررررردي علررررى هرررررذا الخرررررط السياسررررري " وفـــــي هـــــ ا الجانـــــب أضـــــاف بقولـــــه 
والترري . ال يعنرري أن ال نتعامررل مررع التكتيررك السياسرري وبررالمواقف التكتيكيررة، االسررتراتجي

علررى الصررعيد الرردولي أهمهررا ميررزان القرروى : يررتم تحديرردها علررى ضرروء جملررة مررن العوامررل
والعربرررررري والفلسررررررطيني، والمررررررزاب الجمرررررراهيري والعامررررررل الررررررذاتي والتحالفررررررات والظررررررروف 

أن التكتي  ال يعني االنخراط بالعمليـة السياسـية الموضوعية المحيطة وغيرها ، حيرث 
ــة  ــي دخــول أي ــ اتي وال يعن ــم اإلداري ال ــى أســاس مشــروف الحك ــة والقائمــة عل الجاري

النظـر عــن طبيعــة وشـكل ومحتــوم هــ ه المســاومات ، إن  مسـاومات سياســية بغــض
ــا التاريخيــة والمشــروعة فــي كامــل األرض  الشــرعية الدوليــة ال تعطينــا كامــل حقوقن

قامـة الدولـة وحـق ، الفلسطينية ولكن الشـرعية الدوليـة تعطينـا حـق تقريـر المصـير وا 
ــة المســتوطنات زال السررعبية علررى إن الجبهررة " واسررتطرد  قررائاًل  .179"العــودة والقــدس وا 

ف وتتبعهررا .ت.ضرروء قراءتنررا لمسرريرة الثررورة الفلسررطينية بقيررادة البرجوازيررة المتنفررذة فرري م
والترري تسرركل عرراماًل ، الترري تعرضررت لهررا الثررورة خررالل هررذه المسرريرة ةلألخطرراء الجسرريم

قرد اتخرذت ، أساسيًا في تحليلنا وتسخيصنا للمأزق الذي تعيسه الساحة الفلسطينية اليوم
سياسررري الرررذي يعبرررر عرررن أعلرررى وتيررررة مرررن التعررراره مرررع القيرررادة المتنفرررذة ل الموقرررف ال

وهررذه أصررربحت أحررد سررمات الجبهرررة السررعبية ومرررا ، ف فرري إطررار الوحررردة الوطنيررة.ت.م
 .180"تمثله في الساحة الفلسطينية

تتعررره فرري ، إن قضرريتنا الوطنيررة" ثــم أضــاف القائــد الراحــل جــورج حــبش قــائاًل 
وحقيقيرررة مرررن خرررالل العمليرررة السياسرررية االستسرررالمية  الظرررروف الراهنرررة لمخررراطر جديرررة

يقفز بصرورة واضرحة ، الجارية، فاإلدارة األمريكية تقدم حال تصفويا للقضية الفلسطينية
عررن حررق تقريررر المصررير والدولررة والعررودة ويتحرردث بصررورة مبهمررة عررن حقرروق سياسررية 

ي فررري مسلسرررل ويرررأتي هرررذا الحرررل التصرررفو ، للفلسرررطينيين غيرررر واضرررحة المعرررالم واألبعررراد
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، 181" متغيرات وموازين قوى مائلة بصورة ساحقة لصالو اإلمبريالية والكيان الصهيوني
مـا : علـى ضـوء كـل هـ ا " وبناءًا على تحليله ه ا طـرح الحكـيم تسـاؤاًل هامـًا بقولـه 

هو موقفنا وكيف يمكـن مجابهـة هـ ا المخطـط؟ كيـف نواجـه هـ ه اللحظـة السياسـية 
ــي تهــدد بتصــفي ــرة الت ــدمير اإلنجــازات والمكتســبات ، ة القضــية الفلســطينيةالخطي وت

 .الوطنية الكبرم التي حققتها الثورة الفلسطينية المعاصرة؟
ف الخـــروج مـــن هـــ ا .ت.كيـــف يمكـــن أن نفـــرض علـــى القيـــادة المتنفـــ ة فـــي م
وكيـف يمكـن أن نعمـل . المجرم الخطيـر والعـودة لاللتـزام ببرنـامج اإلجمـاف الـوطني؟

لسطيني مناقض لمشروف الحكم اإلداري ال اتي الـ ي يـراد فرضـه لحشد إطار وطني ف
علــــى شــــعبنا كســــقف للحــــل السياســــي اإلمبريــــالي الصــــهيوني المطــــروح للقضــــية 

إن مواجهتنـا للمخطـط المطـروح وتصـعيد " أجـاب عليـه كمـا يلـي  . 182"الفلسـطينية؟
ـــوم السياســـية  ـــة الق ـــا مســـؤولية أساســـية لتحشـــيد كاف ـــى عاتقن ـــى عل ـــه يلق مقاومت

ف وحمايـة برنامجهـا .ت.لفلسطينية المناهضة له ا المشروف بهدف الحفـاظ علـى ما
الوطني، وحتى نستطيع  ل ، ال بد من إخراج قيادة المنظمـة مـن المجـرم السياسـي 

ــادة المنظمــة الخــروج. األميركــي ــى قي ــع ، ولكــي نفــرض عل ــا إال تجمي ــار أمامن ال خي
  أن هـــ ا المخطـــط لـــيس قـــدرًا إ... وحشـــد كافـــة الفصـــائل المناهضـــة لهـــ ا المجـــرم

حباطــه إ ا عرفنــا كيــف نســتثمر ونســتنهض  محتومــًا ال منــاص منــه بــل إفشــاله وا 
طاقاتنا وطاقات شعبنا من خالل اسـتمرار التصـادم مـع العـدو وتعبئـة الجمـاهير ضـد 

 .183"الخط السياسي المهادن
دينا للواقرع إن مواجهتنا وتصر" وفي هذا السياق، أضاف القائد الراحل الحكيم قائاًل 

السياسي المعقرد برات يتطلرل العمرل الجراد إلحيراء واسرتنهاه حركرة الجمراهير العربيرة 
مررن خررالل إعررادة االعتبررار نظريررًا وعمليررًا لسررعارات الوحرردة العربيررة والديمقراطيررة والتقرردم 
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االجتماعي والعمرل علرى إقامرة أوسرع جبهرة عربيرة، مرن خرالل التيرار الروطني والقرومي 
ن خالل ذلرك، أي مرن خرالل حركرة الجمراهير العربيرة، يمكرن أن نترؤ م ن وم. والماركسي

 .184"الحماية للخط الرافه والمناهه للمخطط اإلمبريالي الصهيوني الرجعي
أمـــا علـــى الصـــعيد التنظيمـــي ، فقـــد أشـــار الحكـــيم فـــي مداخلتـــه أمـــام المـــؤتمر 

زب، فبـدون أهمية وخصوصية البعد التنظيمي في عملنـا وكفاحنـا كحـ" الخامس إلى 
تــوفر األداة التنظيميــة الصــلبة والنــواة الكفاحيــة والتــي تتــوفر فيهــا اشــتراطات عاليــة 
المســتوم، يصــبح الحــديث عــن المواجهــة والتصــدي ضــربًا مــن الكــالم غيــر المســتند 

وحتى نخـرج مـن دائـرة تفسـير الواقـع الـ ي نعيشـه إلـى دائـرة . ألسس واقعية صلبة 
ة، نصبح أمـام واجبـات وشـروط أساسـية وكبـرم، أولهـا تغيير ه ا الواقع بصورة فعال

مـا يتعلـق بنــا كحـزب، وهــل نحـن مسـتعدون فعليــًا 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 عنوانـًا السـتقطاب عشـرات ا الف 

،  185"مــن األعضــاء والجمــاهير وشــكل عنوانــا استشــهد تحــت راياتــه قوافــل الشــهداء
إننـــا أمـــام فرصـــة راهنـــة حيـــث تحتـــدم التناقضـــات مـــع " وفررري هرررذا الجانرررل أضررراف 

ي، كمــا يتنــامى فعــل وتـــأثير البرجوازيــة المتهافتــة والمتالعبــة فــي البرنـــامج الــوطن
مـا  االتجاه األصولي الديني، له ا نصبح أمام استحقاقات البديل الثـوري فامـا نحـن وا 

، و إ ا مـا أقررنـا "غيرنا، فال مكان للفرا  فـي الطبيعـة كمـا فـي الظـواهر االجتماعيـة
بكل ما تقدم، تتضح أمامنا معالم الطريق لتصـفية مرحلـة سـابقة، بـالمعنى االيجـابي 

لتصـفية، وتحقيـق قفــزة نوعيـة لألمـام تعيــد التـوازن بـين طروحاتنــا وبرنامجنـا وبــين ل
 .186"واقعنا ومستوم وضوح ممارستنا
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كما شدد الحكيم فـي مداخلتـه االفتتاحيـة للمـؤتمر الـوطني الخـامس علـى أهميـة 
ال " العمل السري كخط أساسي صارم من خطـوط عملنـا فـي المرحلـة القادمـة، قـائاًل 

جررررل أن نعمررررل بكررررل طاقاتنررررا لالسررررتمرار فرررري المحافظررررة علررررى المكتسرررربات سررررك أننررررا ي
واالنجررازات التررري حققتهرررا الظررراهرة العلنيرررة للثرررورة الفلسرررطينية لكرررن المحافظرررة علرررى هرررذه 
االنجازات والمكتسبات ال يجوز أن يتعراره مرع بنراء منظماتنرا الحزبيرة السررية، حيرث 

جل أن نعمرل علرى تجسريدها فري أصبو هذا الوضع من الموضوعات األساسية التي ي
لقد كنا نؤكد باستمرار في برامجنا ومهامنا على أهمية وضرورة بنراء . المرحلة القادمة 

المنظمرات السرررية، ولكننرا علررى صرعيد الترجمررة العمليرة لررم نسرتطع تجسرريد ذلرك، أعتقررد 
ة أن هذا خطأ اسرتراتيجي وقعنرا بره ، يتطلرل المعالجرة والمحاسربة الصرارمة فري المرحلر

علررى حررد قررول -إن حزبررًا ال يسررتطيع الرردفاع عررن نفسرره ال يسررتحق أن يعرريا . القادمررة 
وأرى أنرررره  ن األوان لبنرررراء ذاتنررررا وحزبنررررا بطريقرررة جديرررردة نسررررتطيع مررررن خاللهررررا  -لينرررين

 .187"افة الظروف واالحتماالت المتوقعةمواجهة ك
قـد أشـار أما عن تناقضات الجبهة وكيف رآها القائـد الراحـل فـي تلـ  المرحلـة، ف

أن تطـــور الجبهـــة الملمـــوس بكوادرهـــا وقياداتهـــا وأعضـــائها وتعقـــد " بوضـــوح إلـــى 
الظروف الموضوعية المحيطـة بنضـالنا، تجعـل مـن الطبيعـي أن نكـون أمـام وجهـات 
نظر متنوعة ومختلفة للتعاطي مع المهام الصعبة للغايـة التـي تواجهنـا فـي مسـيرتنا 

تالف الجرررردل والتنرررراقه فررري صررررفوفنا هررررو أن التنرررروع واالخررر" وأضررراف  ،188"النضــــالية
ــا كجبهــة .. مظهررر قرروة ولرري  ضررعف ــف تعاطين ــأفراد ، مــع ، ولكــن كي كمؤسســة وك

ــي أن أشــير وبكــل  ــالم؟ مــن واجب التطــورات واألحــداث الكبــرم التــي حصــلت فــي الع
مسؤولية وطنيـة لجميـع الرفـاق، أن الـبعض لـم يـتمكن مـن التوغـل والتفكيـر  بعمـق 

كبيــر، ألن معنــاه الجمــود وعــدم القــدرة علــى مواكبــة األحــداث  فيمــا يجــري وهــ ا خطــا  
والبعض ا خر يتصرف وكأنه لم يعد لدينا أية ثوابت، وليس ه ا فقـط، بـل بـدأ يعبـر 
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" ، وأضراف موضرحًا  189"عن  لـ  بطريقـة ليبراليـة، وهـ ا أيضـا يقـود إلـى الفوضـى 
كجبهـة سـواء علـى إنني أدر  جيدا أن هنا  تناقضات سياسية تكتيكية في صـفوفنا 

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 

ف وبالتكتي  األسـلم فـي التعامـل مـع مؤسسـات المنظمـة ومـدم فعلنـا وتأثيرنـا .ت.م
ــة السياســية ، و  ــي الحرك ــات مــع الفصــائل المتواجــدة خــارج إطــار ف موضــوف التحالف

مرن نراحيتي وبكرل مسرئولية . من موضوعات سياسرية تكتيكيرة مختلفرة إلخ ...ف .ت.م
أقول إننري ال أخسرى مثرل هرذه التعارضرات السياسرية التكتيكيرة، لكرن مرا يهمنري التأكيرد 

التكتيرررررك أهميرررررة وضررررررورة ربرررررط : األولـــــى :  عليررررره بهرررررذا الصررررردد نقطترررررين أساسررررريتين 
باإلسرررررتراتيجية، لكرررررن علينرررررا أن نتفرررررق أن أي تكتيرررررك قرررررد نمارسررررره يجرررررل أن ال ينتهرررررك 

هيبرة الحرزل ولغتره : الثانية . اإلستراتيجية ويضرل خط الجبهة ومنطلقاتها األساسية 
الموحرردة أمررام الجمرراهير، أي بعررد أن يأخررذ حوارنررا الررداخلي الررديمقراطي مررداه يجررل أن 

 .190"كتيك المقر من الحزل وهيئاته المركزية نلتزم جميعًا بترجمة الت
ثــم تحــدث القائــد الراحــل عــن التجديــد وضــرورته فــي حيــاة الحــزب، راســمًا بــ ل  

إن فهمي للتجديد ال يقوم علـى أسـاس أنـه موضـة البـد أن " مالمح المستقبل بقوله 
. نمارسها وال يقوم على أساس شكلي أو ردة فعـل علـى أحـداث جـرت فـي هـ ا العـالم

التجديـــد ضـــرورة موضـــوعية وعمليـــة دائمـــة ومتواصـــلة يفرضـــها منطـــق الحيـــاة إن 
والتجديد ليس كلمة تقال، بل هي مضامين وتغيير ج ري ألسـلوب وعـادات . والتطور

ألننـــا ال نســـتطيع مواجهـــة المرحلـــة ، وطرائـــق عمـــل أصـــبحت باليـــة تحتـــاج للتغييـــر
تجديد منهج حياة وممارسـة إن ال. الجديدة بنفس األساليب واألدوات والطرق القديمة

والتجديـد فـي ، شاملة تطال كافة جوانـب العمـل بهـدف التطـوير والتقـدم الـدائم لألمـام
إننا ... الهيئات القيادية التي يجب أن يتم ضخها باستمرار بالدماء واألفكار الجديدة 
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أمام واقع جديد ووضع جديد وبداية معـالم مرحلـة جديـدة، تتطلـب اسـتراتيجية جديـدة 
وعلـــى ضـــوء تجربـــة الثـــورة ، لـــى ضـــوء المتغيـــرات الكبـــرم فـــي العـــالم مـــن ناحيـــةع

وهنـا أرم أهميـة تسـجيل بعـض ، الفلسطينية وما أفرزته المرحلة السابقة مـن دروس
 : 191النقاط واالستخالصات  األساسية التالية

التطررورات السياسررية النوعيررة الترري حرردثت علررى الصررعيد العررالمي والعربرري  -8
والتي أدت إلى وضع يهدد فعال بتصفية القضرية ، سرائيليالفلسطيني واإل

تفرررررره علينرررررا أن نقرررررف أمرررررام هرررررذا الوضرررررع الجديرررررد ورسرررررم ، الفلسرررررطينية
االسررررررتراتيجية والتكتيررررررك السررررررليمين علررررررى الصررررررعد السياسررررررية والتنظيميررررررة 

 .والعسكرية والمالية واأليديولوجية وهذه المهمة مطروحة أمام مؤتمركم

ف فرري مجرررى التسرروية .ت.لقيررادة المتنفررذة فرري مإننررا علررى ضرروء انخررراط ا -2
وعلررى ضرروء انهيررار النظررام العربرري الرسررمي وسرريره ، األميركيرة الصررهيونية

فررري طريرررق تطبيرررع عالقرررات مرررع العررردو الصرررهيوني، نصررربو أمرررام مرحلرررة 
جديرردة، تطرررح أمامنررا بقرروة وجديررة مسررألة البررديل الررديمقراطي الررذي يتْسررِقْط 

نجرراز البرنررامص .ت.و م مسررروع التصررفية ويسررير بررالثورة ف نحررو تحقيررق وا 
 .الوطني

ضرورة الربط بين النضرال الروطني والقرومي واعتبرار ذلرك قضرية أساسرية  -3
ألن التركيررررررز علررررررى السررررررعل . وخرررررط سياسرررررري أساسرررررري للمرحلررررررة القادمررررررة

وبرررذات الوقرررت فرررإن ، الفلسرررطيني ال يجررروز أن يعنررري إغفرررال البعرررد القرررومي
يعنرري التقليررل مررن أساسررية العامررل  التأكيررد علررى أهميررة العامررل القررومي ال

 . 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 فهمنرررا الجديرررد لهرررذا الخرررط يقررروم علرررى أسرررا  ضررررورة التنسررريق 
والقوميرة العربيرة والتفاعل المسرتمر مرع كافرة القروى السياسرية والتقدميرة 

 .المؤمنة بتحرير فلسطين والوحدة العربية

أن االسرتناد إلرى أسررلول الكفراح المسرلو ال يجررل أن يعنري إهمرال أسرراليل  -4
النضررال األخرررى ، ألن التركيررز علررى أسررلول الكفرراح المسررلو كرران علررى 

 .حسال األخرى وتحديدًا النضال االقتصادي
سرررند وأفضرررل تكتيرررك يمكرررن أن  أن القررررارات السررررعية الدوليرررة تسررركل أكبرررر -5

 .نستند له في مواجهة مرحلة االنهيار الصعبة

يجررررل أن نخرررروه معركتنررررا ضررررد المسررررروع األمريكرررري الصررررهيوني والررررنهص  -6
االستسالمي على أسرا  إمكانيرة النجراح فري إحباطره ولري  علرى أسرا  

 .أن التصفية قادمة ال محالة وقدر ال يرد

، لعملنرا فري المرحلرة القادمرة يتنظيمرالتأكيد على األهمية الخاصرة للبعرد ال -7
والتخلغ من أمراه الظاهرة العلنيرة  ةألنه بدون تصليل البنية التنظيمي

والبيروقراطيررررررة والجمررررررع الخررررررالق بررررررين العمررررررل السررررررري والعلنرررررري وتعميررررررق 
 .الديمقراطية والتجديد لن نستطيع إنجاز برامجنا ومهامنا

الجبهررة العسرركرية والجبهررة  التأكيرد علررى أهميررة الجبهررة الثقافيررة، فقرد نخسررر -1
 .ولكن ال يجوز أن نخسر الجبهة الثقافية، السياسية

 

وفي ختام مداخلته االفتتاحية في مؤتمرنا الوطني الخامس ، قال القائد الراحل 
أن ، إن القيمـة الحقيقيـة لهـ ا المـؤتمر أن يحـدث ثـورة فـي أوضـاعنا" مخاطبًا رفاقه 

وهــ ا غيــر ممكــن إال إ ا ، وواقعنــا وممارســتنايــردم الهــوة مــا بــين خطابنــا السياســي 
فهــل ، اســتطعنا النهــوض بواقعنــا نهوضــًا شــاماًل وهــ ا هــو التحــدي الــ ي يواجهنــا

 .192"سنكون بمستوم ه ا التحدي؟ نتائج مؤتمركم ستعطى الجواب
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وفــي ضــوء مــداوالت ومناقشــات المــؤتمر ، أصــدرت الجبهــة التقريــر العــام 
ـــؤتمر ـــي آب  للم ـــ ي تضـــمن 2771ف ـــاوين رئيســـية  ال التقريرررر  -8 :أربعـــة عن
ملخررررررغ التقريررررررر  -4.  التقريررررررر التنظيمرررررري -3.  الوثيقررررررة النظريررررررة -2.   السياسرررررري
 .العسكري

  :التقرير السياسي 
وتقيريم ( 8617)بالتفصريل مقردمات االنتفاضرة السرعبية األولرى التقريـر تناول هرذا 

امرل التصرعيد واالسرتمرار، الجبهة ورؤيتهرا لالنتفاضرة مرن حيرث محراوالت التصرفية وعو 
، كمررا تنرراول التقريررر عالقررة الجبهررة برراليمين الفلسررطيني  193ف .ت.ارتباطررًا بأوضرراع م

والقرروى الديمقراطيررة الفلسررطينية والعالقررة مررع القرروى اإلسررالمية ، والموقررف مررن التسرروية 
اضررمحالل الفرروارق بررين األنظمررة " وفرري القسررم العربرري تحرردث التقريررر عررن . التصررفوية

يرررة والرجعيرررة ، وانتعررراا الحركرررة اإلسرررالمية األصرررولية ، وانكسررراف أزمرررة التحررررر الوطن
، كمررا 194"تأسرري  حركررة وطنيررة ديمقراطيررة عربيررة جديرردة"ودعررا إلررى " الرروطني العربيررة 

 .حدد مهام الجبهة ونضالها في الساحات ، الفلسطينية والعربية والدولية 
تحلرررياًل ضرررافيًا لالنتفاضرررة وفررري هرررذا السرررياق أسرررار التقريرررر السياسررري الرررذي قررردم 

مررا تعررره لرره السرعل العربرري الفلسررطيني خررالل "مسرريرًا إلرى  8617األولرى أواخررر عررام 
سررنوات االحررتالل الصررهيوني القصررى أنررواع القمررع والقهررر والظلررم والتسررويه االقتصررادي 
واالجتماعي والثقافي ، وكان طبيعيًا فري مواجهرة ذلرك أن يبلرغ الغليران السرعبي درجاتره 

وى بانفجار االنتفاضة الساملة التري سرقت طريقرًا جديردًا للخرالغ الروطني وصرواًل القص
 .195"وتقرير المصير والدولة المستقلة ألهداف سعبنا في العودة
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لررم يكررن ممكننررا لهررذه االنتفاضررة ان تنفجررر بتلررك السررمولية "وأضرراف التقريررر أنرره 
ا وفجرتهرا فري مواجهرة واالستمرارية دون توفر جملة عوامل موضوعية وذاتية مهدت له

 .196"االحتالل وكانت وراء استمرارها
وفررري هرررذا الجانرررل تنررراول التقريرررر بالسررررح المفصرررل طبيعرررة العامرررل الموضررروعي  

المرتبط بنضص الظروف الموضوعية المحيطة بحياة الجماهير الفلسطينية وتفاعلها مرع 
ار العمليرررة حاسرررم فررري اسرررتمر العامرررل ال –حسرررل التقريرررر  -العامرررل الرررذاتي الرررذي كررران 

أن الفصررررائل الوطنيررررة والديمقراطيررررة " ، فالوقررررائع الملموسررررة  نررررذاك تسررررير إلررررى الثوريررررة
الفلسررطينية كانررت قررد قطعررت سرروطًا كبيرررًا فرري تنظرريم صررفوفها واالرتقرراء بمسررتوى وعيهررا 
وادائهررررا وتعبئررررة الجمرررراهير الفلسررررطينية وتأطيرهررررا فرررري المنظمررررات النقابيررررة والجماهيريررررة 

 . 197"النضال معها بأسكاله المختلفة وقيادتها وممارسة
إقردام "ثم تناول التقرير السياسري السربل المباسرر النردالع االنتفاضرة النراجم عرن 

ساحنة إسرائيلية على صردم متعمرد لسريارة تحمرل عمرال فلسرطينيين عائردين مرن عملهرم 
مرل إلى مخيم جباليا مما أدى إلى استسهاد أربعة عمال على الفور ، وقرد كران لهرذا الع

الوحسي أثره الكبير فري نفرو  الجمراهير الفلسرطينية ، وسركل عرود الثقرال الرذي أسرعل 
أثنراء تسرييع السرهداء األربعرة فري تظراهرات عارمرة  1/82/8617االنتفاضة مسراء يروم 

 . 198"وغاضبة معلنة بدء عهد جديد مع االحتالل 
ذا كران هرذا العمرل الغرادر هرو السربل المباسرر لبردء االنتفاضرة ، فر –إن هنرراك وا 

جملررة مررن التطررورات السياسررية وغيررر السياسررية لعبررت دورًا فرري  -كمررا يضرريف التقريررر 
  :التالية 199إطالق سرارة االنتفاضة، حددها التقرير بالنقاط

انعقررراد المجلررر  الررروطني الفلسرررطيني التوحيررردي فررري العاصرررمة الجزائريرررة ومرررا  : أواًل 
فقرد أسرفر . ي والتنظيمريتمخه عنه من نتائص إيجابيرة فري المجرالين السياسر
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، وأسرقط اتفراق عمران المسرؤوم" ف.ت.م"عن إعادة الوحدة الوطنيرة لصرفوف 
ممرررا انعكررر  علرررى وتيررررة التنسررريق برررين القررروى والفصرررائل الوطنيرررة الفلسرررطينية 
وأطرهررا النقابيررة والجماهيريررة مررن ناحيررة ورفررع معنويررات وعررزم الجمرراهير مررن 

 .ناحية أخرى
فري عمران بمرا انطروت عليره " الوفراق واالتفراق" رت عنها قمرة النتائص التي أسف:  ثانياً 

من انكساف لمدى عمق األزمة التي يعاني منهرا النظرام العربري السرائر نحرو 
حيرررررث تولررررردت مخررررراوف حقيقرررررة لررررردى الجمررررراهير . االنهيرررررار واإلفرررررال  الترررررام

الفلسرررطينية مرررن نترررائص القمرررة لخلرررو بيانهرررا السياسررري الخترررامي مرررن أي إسرررارة 
قامة الدولرة  صريحة إلى حق السعل الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وا 

 .المستقلة
ـــاً  تزايرررد السرررعور لررردى جماهيرنرررا فررري الررروطن المحترررل بعجرررز الثرررورة عرررن ترجمرررة :  ثالث

إضرررافة إلرررى ، برامجهرررا الداعيرررة إلرررى اعتبرررار الرررداخل الركيرررزة األساسرررية للثرررورة
كما أن البروفات التري ، سعورها بمدى خطورة اإلسكاالت التي تواجهها الثورة

، خاضررتها الجمرراهير فرري مواجهررة االحررتالل راكمررت لررديها الخبرررات والتجررارل
 .وعمقت لديها الثقة بقدراتها على المواجهة الساملة

احتفاالت حزبنا بالذكرى العسرين لانطالقة حيرث كانرت منظماتنرا الحزبيرة قرد  :رابعًا 
مناسبة عبر سلسلة مرن الفعاليرات بذلت جهودًا استثنائية في التحضير لهذه ال

الجماهيريرررة والنضرررالية سررراهمت فررري تهيئرررة األجرررواء الجماهيريرررة فررري التحررررك 
 .الالحق

كما سكلت العمليرات البطوليرة العسركرية التري خاضرها المقراومون الوطنيرون  :خامسًا 
اللبنانيون والفلسطينيون عاماًل  مهمًا في رفع همم وعزائم السبال الفلسرطيني 

وعلرى سربيل . داخل لما مثلته تلك العمليات من صور التضرحية والفرداءفي ال
المثال فقد أدت عملية الطائرة السراعية البطولية التي نفذها السهيد خالد أكر 
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إلررى تررأجيص الحمررا  فرري نفررو  ، "القيررادة العامررة"أحرد مقرراتلي الجبهررة السررعبية 
 .السبال الفلسطيني وتمثلهم لصور البطولة والفداء

الصرررمود األسرررطوري الفلسرررطيني بوجررره الحصرررارات وأعمرررال القترررل والتررردمير : ًا سادســـ
 .لمخيمات سعبنا الفلسطيني في لبنان

حسررل التقريررر –لجملررة هررذه األسرربال والعوامررل الموضرروعية والذاتيررة والمباسرررة  
انفجرر بركران الغضرل الفلسرطيني فري األره المحتلرة صربيحة التاسرع مرن " -السياسري

مدسررنًا بررذلك ، فرري أعنررف وأسررد المواجهررات مررع االحررتالل اإلسرررائيلي 8617كررانون أول 
مرحلررة نضررالية نوعيررة جديرردة فرري مسررار النضررال الرروطني الفلسررطيني نرراقاًل وبخطرروات 
كبيرررة إلررى األمررام سررعار الدولررة الفلسررطينية المسررتقلة مررن إمكانيررة تاريخيررة إلررى إمكانيررة 

، رياديررررًا فرررري صررررنع هررررذه الملحمررررة ولقررررد كرررران لحزبنررررا فرررري الرررروطن المحتررررل دوراً . واقعيررررة
وعلرررررررى نحرررررررو يررررررردعو للفخرررررررر و ، وصرررررررياغة صررررررريرورتها سياسررررررريًا وكفاحيرررررررًا وتنظيميررررررراً 

 .200"االعتزاز
لم يكد يمضي " فقد أوضو التقرير أنه ، أما عن نظرة الجبهة السعبية لالنتفاضة

 حتى بدأت تتبلرور، وقت طويل على اندالع االنتفاضة وتواصلها بزخم وعنفوان ثوريين
على أره الواقع وفي الواقع وفي الممارسة السياسرية العمليرة علرى السراحة الفلسرطينية 

 :مختلفتان ازاءها 201نظرتان
وتررى فري االنتفاضرة ، يمثلها اليمرين الفلسرطيني وبعره القروى الديمقراطيرة :األولى 

الفرصة المواتية التي يتوجل استثمارها سياسيًا وبأسرع وقت ممكن قبل انطفاء 
وينطلق أصرحال هرذه النظررة فري ترداعياتها المختلفرة مرن عردم الرهران ، اجذوته

علرررى اسرررتمرار االنتفاضرررة وتواصرررلها وعررردم الثقرررة بقررردرات الجمررراهير وطاقاتهرررا 
 .الكافية عالية المستوى
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هي نظرة الجبهة السعبية لتحرير فلسطين التي ترى فري االنتفاضرة مرحلرة  :الثانية 
الفلسررطيني جعلررت مررن هرردف الدولررة امكانيررة نوعيررة جديرردة مررن مراحررل النضررال 

وهرررري مررررن العمررررق واألهميررررة بحيررررث يسررررتوجل األمررررر ترررروفير عوامررررل ، واقعيررررة 
تررروفر ممكنرررات ، اسرررتمرارها وتجرررذيرها وتصرررعيدها لبلررروو مراحرررل نضرررالية أعلرررى

إحداث تعديل فري ميرزان القروى يسرمو برحيرل االحرتالل وتسرليمه بحقروق سرعبنا 
قامرة الدولرة الوطنية المسروعة وفي مقدمت ها حقه في العرودة وتقريرر المصرير وا 
 .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 

 :202حددها التقرير السياسي في ثالثة أسبال هي 
انتقرررال مركرررز ثقرررل الثرررورة الفلسرررطينية إلرررى الرررداخل وألول مررررة فررري التررراريخ  -8

 .الصراع مع العدو الصهيوني
الصرررررهيوني بصررررررفته  -السرررررمة الثانيررررررة هررررري تعزيررررررز الصرررررراع الفلسررررررطيني  -2

المحوريرررة واألساسرررية فررري إطرررار الصرررراع العربررري الصرررهيوني وبصرررورة لرررم 
 .8641يسبق لها مثيل منذ نكبة العام 

اتخررررراذ الصرررررراع ضرررررد العررررردو : لثالرررررث واألخيرررررر فيتمثرررررل فررررري أمرررررا السررررربل ا -3
. الصهيوني طابعًا سعبيًا مميزًا ومنظمًا وسموليًا ألول مرة منذ أربعرة عقرود

حيرررررث تميرررررزت االنتفاضرررررة بالمسررررراركة السررررراملة لجميرررررع الطبقرررررات والفئرررررات 
وسرررررملت جميرررررع األمررررراكن ، والسررررررائو االجتماعيرررررة فررررري النضرررررال المسرررررتمر

 .رى ومخيماتوالمناطق من مدن وق
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وفرررري الفصررررل الثرررراني تنرررراول التقريررررر موضرررروعة الدولررررة الفلسررررطينية مررررن اإلمكانيررررة 
حيرررث أسرررار إلرررى أن االنتفاضرررة نقلرررت سرررعار الدولرررة ، التاريخيرررة إلرررى اإلمكانيرررة الواقعيرررة

 .203المستقلة من حيز اإلمكانية التاريخية إلى حيز اإلمكانية الواقعية خطوات لألمام
إلرى أن االنتفاضرة تؤكرد مرن  -فري الفصرل الثالرث-التقريرر  وفي هذا السياق أسار

ومررن جهررة أخرررى تمهررد لنمررو ظرراهرة ، جديررد حقيقررة وطبيعررة العرردو الصررهيوني مررن جهررة
 .204القوة الديمقراطية اليهودية

علررى أن االنتفاضرة تتبرررز األهميررة الخاصررة  -فري الفصررل الرابررع-كمرا أكررد التقريررر 
الفكررررر السياسرررري الفلسررررطيني عرررررف خررررالل "ى أن مسرررريرًا إلرررر، إلجررررادة التكتيررررك السياسرررري

دوره : العقدين الماضيين الكثير من الخالفات والتباينات حرول مفهروم التكتيرك السياسري
" ف.ت.م"ونتيجررة لررذلك تعرضررت . ووظيفترره وارتباطرره بالهرردفين المرحلرري واالسررتراتيجي

إلسررركالية وهررذه ا. لخطررر االنقسررام غيررر مرررة، بسرربل الخالفرررات علررى التكتيررك السياسرري
مررن حيررث فتحررت ، الزالررت قائمررة وتلقررى بظاللهررا بررين وقررت و خررر علررى الوحرردة الوطنيررة

األمررر ، االنتفاضررة البررال واسررعًا لنسرراط سياسرري ودبلوماسرري متعرردد األوجرره و األسرركال
" ف.ت.م"الرررررذي أظهرررررر المزيرررررد مرررررن التباينرررررات واالجتهرررررادات السياسرررررية فررررري صرررررفوف 

 .205"وفصائلها األساسية
فرررإن الجبهرررة " -يضرررف التقريرررر–مسرررك بالثوابرررت واألهرررداف الوطنيرررة وفررري إطرررار الت

وتنسيط التحرك السياسي و ، السعبية تدرك أهمية تكثيف الحضور السياسي الفلسطيني
كما أنها تتفرق . الديبلوماسي الستثمار الكفاح الضاري الذي تخوضه االنتفاضة سياسياً 

دفة إلى محاصررة العردو الصرهيوني على ضرورة إبداء كل أسكال المرونة السياسية الها
وعزله وتحقيق أوسع تأييد ممكن لالنتفاضة علرى المسرتوى الردولي ، كمرا أن ديناميكيرة 
الواقرررع والحررردث تفرررره اسرررتخدام المرونرررة السياسرررية كسرررالح تكتيكررري يتررريو لنرررا ممارسرررة 
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األمررررر الررررذي يتطلررررل دومررررًا تحديررررد . الحركررررة السياسررررية برررردون تقررررديم التنررررازالت الضررررارة
 .206"فواصل بين المرونة السياسية الهادفة وبين التنازالت المضرة ال

ينشأ االختالف والتعارض بين النظـرة التـي تتبناهـا " من هنا كما يستنتج التقرير
الجبهة حيال التكتي  السياسي وبين ممارسة اليمين الفلسـطيني للتكتيـ  الهـابط فـي 

" الواقعيـة السياسـية"و " لمرونـةا"و" االعتـدال" فتحت مظلـة ، خضم مسيرة االنتفاضة
أقدم اليمين الفلسطيني على سلسلة من التنازالت المجانية متجاوزًا قـرارات المجـالس 

 .207"الوطني الفلسطيني
االنتفاضرة برين محرراوالت التصرفية وعوامرل التصررعيد " وفري الفصرل الثالرث بعنرروان 

كمرا "، نتفاضة وأهدافهايستعره التقرير أهم المخاطر التي تهدد مسيرة اال" واالستمرار
 : يلي

 .208خطر القمع العسكري من قبل العدو الصهيوني :أواًل 
على أثرر إخفراق محراوالت االحرتالل الصرهيوني : خطر اإلجهاه السياسي" :ثانيًا 

ووقف تأثيراتهرا إسررائيليًا وعربيرًا ودوليرًا فقرد أدركرت اإلدارة ، تصفية االنتفاضة
يرات االنتفاضرة علرى الكيران الصرهيوني مرن األمريكية خطورة انعكاسات وترأث

وعلررررى ، وعلررررى المنطقررررة العربيررررة الحبلررررى بررررالمتغيرات مررررن جهررررة ثانيررررة، جهررررة
المصررالو االمبرياليررة فرري المنطقررة العربيررة مررن جهررة ثالثررة فيمررا لررو تواصررلت 

أو نجحرررت فررري تحقيرررق أهررردافها وعليررره فقرررد اتجهرررت ، االنتفاضرررة لفتررررة طويلرررة
، فرررة والمحمومرررة لالتفررراف علرررى االنتفاضرررة سياسرررياً مبكررررًا لبرررذل الجهرررود المكث

غراقهررا فرري وهررم الحلررول والمبررادرات أمررا بعرره األنظمررة العربيررة فقررد لعبررت . وا 
عبررر إطررالق الرردعوات المسرربوهة ، دورًا مسررتترًا أحيانررًا وواضررحًا أحيانررًا أخرررى
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تررارة أخرررى السررتدراجها إلررى مواقررع تنازليررة " ف.ت.م"وبالضررغوط علررى ، تررارة
 .209"ة للسروط األميركيةاستجاب

إن هررذا الخطررر يصرربو واردًا نتيجررة : خطررر إجهرراه االنتفاضررة مررن داخلهررا" :ثالثــًا 
األخطرراء الذاتيررة والممارسررات السررلبية الترري يمكررن أن تررؤدي فرري حررال تفاقمهررا 

 .210"إلى ضعف العامل الذاتي وضمور االنتفاضة وتفتتها
ل والقرررروى الفلسررررطينية تتحمررررل الفصررررائ" -كمررررا يضررررف التقريررررر–وفرررري هررررذا الصرررردد 

المختلفة مسرؤوليات جسرامًا فري منرع تفسري وتفراقم الظرواهر السرلبية وطغيانهرا فري أترون 
 :االنتفاضة وتتجلى هذه األخطار األسكال متعددة أهمها

المواقررف اليمينيررة االنتهازيررة المسررتجيبة للضررغوط االمبرياليررة والرجعيررة العربيررة " -8
ع السررراعية إلرررى اسرررتدراب المزيرررد مرررن والتررري تتمثرررل فررري التجررراول مرررع المسررراري

 .211"التنازالت السياسية المجانية
بروز األمراه الفئوية وطغيران التعارضرات الثانويرة علرى الرئيسرية فري إطرار " -2

 .212"الفصائل والمنظمات الجماهيرية واللجان السعبية

سررواء أخررذت سرركل الحصرررار ، الضررغوط االقتصررادية الترري يمارسررها االحررتالل" -3
 .213"أو تدمير البنية االقتصادية الوطنية، التجول واإلغالق ومنع

بداية انتقال األمراه والعديد من الظواهر والمظاهر الخاطئة في حياة وعمل " -4
بمررا تحملرره مرررن ، ومؤسسرراتها وهيئاتهرررا المختلفررة إلررى الرررداخل" ف.ت.م"أجهررزة 

 .214"انعكاسات ضارة وخطيرة على الجماهير الفلسطينية واالنتفاضة الباسلة
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مي مظررراهر االحتررررال واالقتترررال الرررداخلي بمرررا يخلقررره مرررن تصررردعات فررري تنرررا" -5
وفرتو ، وتستيت الجهود والطاقات، جدران الوحدة الوطنية والتماسك الجماهيري

الثغرررررررات أمررررررام مخططررررررات االحررررررتالل الراميررررررة إلررررررى اختررررررراق االنتفاضررررررة مررررررن 
 .215"داخلها

 
، دة حيررال االنتفاضررةالعالقررة والرردور والمهررام المحررد": ف.ت.م"أمرا بالنسرربة لموقررف 

أن هناك سياسات محددة تحكمت في نظرة "إلى  -في الفصل الرابع–فقد أسار التقرير 
 :216"لالنتفاضة يمكن إجمالها بالتالي" ف.ت.م"القيادة المسيطرة لر 

 .االعتقاد بأن االنتفاضة يمكن أن تتوقف في أي لحظة :أواًل  
نضررجت الظرررروف المالئمررة لتحقيرررق سرررعار االعتقررراد الررواهم برررأن االنتفاضررة قرررد أ :ثانيــاً 

 .الحرية واالستقالل وأن الدولة أصبحت على مرمى حجر
 .المبالغة في تقدير حجم تأثيرات االنتفاضة على السارع اإلسرائيلي :ثالثًا 
إعطاء األولوية للنساط الديبلوماسي والتحررك السياسري بوصرفه الحلقرة المركزيرة  :رابعًا 

 ".ف.ت.م"في جهود 
المبالغرررة فررري وزن الحلقرررة الدوليرررة فررري الوصرررول إلرررى هررردف الدولرررة المسرررتقلة  :اً خامســـ

 .واعتبارها أحيانًا الحلقة األساسية
الرهررران علرررى إمكانيرررة إحرررداث تغييرررر جررردي فررري الموقرررف األمريكررري والمبالغرررة  :سادســـاً 

بمستوى تأثير موقف اإلدارة األمريكيرة علرى الكيران الصرهيوني ممرا جعرل القيرادة 
 .تقدم العديد من التنازالت المجانية اليمينية
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ف إلى ه ا .ت.وفي ضوء  ل  قدم التقرير تفسيرًا النحدار القيادة اليمينية في م
 :217مشيرًا إلى عدد من العوامل، االتجاه
طبيعـــة البنيـــة الطبقـــة للشـــرائح البرجوازيـــة الفلســـطينية المتحكمـــة بمقاليـــد  -2

وميلها الطبيعـي نحـو ، لتطوراتورؤيتها الخاطئة لمسار ا" ف.ت.م"األمور بـ
المهادنــــة والمســــاومة غيــــر المشــــروعة وفهمهــــا الخــــاطئ لطبيعــــة العــــدو 

 .الصهيوني وسماته ووظائفه
 .الوضع الرسمي العربي المستجيب والمرّوج لسياسة التنازالت -1

 .تفكك وانهيار االتحاد السوفياتي والبلدان االستراكية -3

المؤيررد لمررا يسررمى بسياسررة االعترردال موقررف بلرردان السرروق األوروبيررة المسررتركة  -4
 .ف.ت.الفلسطيني والوعود التي تطلقها لر م

ف أن .ت.وموجبرررات الحفررراظ عليررره، العتقررراد م، الحررروار الفلسرررطيني األمريكررري -5
هنرررراك إمكانيرررررة إلحرررررداث تغيررررر جرررررذري فررررري الموقررررف األمريكررررري مرررررن القضرررررية 

 .الفلسطينية 

نازالت السياسية ، والتي هي فري تلك هي العوامل التي دفعت وتدفع باتجاه تقديم الت
ف فري الوفراء .ت.أسربال حقيقرة وراء تقصرير م -كمرا يقرول التقريرر بحرق–نف  الوقرت 

 . بدورها تجاه االنتفاضة 

أن الجبهرة " فقرد أكرد التقريرر ، أما عن سياسة الجبهرة السرعبية لمواجهرة هرذا الواقرع
مختلرررف التطرررورات  السرررعبية لتحريرررر فلسرررطين انطلقرررت فررري رسرررم سياسرررتها فررري مواجهرررة

والمواقف من فهم علمي جدلي لمجمل الظروف الصعبة و المعقدة والمحيطة بالنضرال 
ومررررن رؤيررررة سياسررررية دقيقررررة تسررررتجيل لمتطلبررررات صرررريانة الوحرررردة ، الرررروطني الفلسررررطيني

 .218"الوطنية والحفاظ على االنتفاضة وتوفير عوامل إدامتها وتصعيدها
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بالنقـاط  -اثناء االنتفاضة األولى–الشعبية ويمكن إيجاز أهم محاور سياسة الجبهة 
 :219التالية
عبرررر ، االنتفاضرررة محرررور عملنرررا، العمرررل علرررى ترجمرررة سرررعار الجبهرررة السرررعبية -8

 .وضع كل اإلمكانات في خدمة هذه المهمة
الحلقرررة المركزيرررة فررري عمرررل " ف.ت.م"اعتبرررار الوحررردة الوطنيرررة الفلسرررطينية و  -2

جررذيرها وتصررعيدها لبلرروو أهرردافها الجبهررة لرردعم االنتفاضررة وترروفير مسررتلزمات ت
قامة الدولة المستقلة  .في الحرية واالستقالل وا 

النضال الجاد ضد تذبذل البرجوازية الفلسطينية وميوعتها السياسرية وتنازالتهرا  -3
المجانيرررة وخاصرررة فررري الموضررروعات األساسرررية ، والتصررردي لطرائرررق وأسررراليل 

روح الجماعيرررة والجبهويرررة ، عملهرررا التنظيميرررة الفئويرررة والفرديرررة البعيررردة عرررن الررر
وضرررد الفسررراد االداري والمرررالي ، مرررن أجرررل اإلصرررالح الرررديمقراطي والتنظيمررري 

 .ف .ت.والمسلكي في مؤسسات م

النضال المستمر لمنع وقوع البرجوازية الفلسطينية فريسرة الضرغوط االمبرياليرة  -4
 .والرجعية

قديرررة لسياسرررات العمرررل علرررى إقنررراع القيرررادة الفلسرررطينية للقيرررام بعمليرررة مراجعرررة ن -5
 .المنظمة ومواقفها في السنوات الماضية

وبمررروازاة هرررذه السياسرررة وضرررعت الجبهرررة السرررعبية لنفسرررها وللثرررورة الفلسرررطينية مهرررام 
 :220أساسية سعت وتسعى بكل طاقاتها لتحقيقها ويمكن إجمال تلك المهام با تي

المجرال  تحديد الموقف السياسي بوضوح ودقرة وبمرا ال يتعراره مرع مقرررات  :أوالً 
قامة دولة مستقلة  .الوطنية الفلسطينية وبرنامص حق العودة وتقرير المصير وا 

ف مؤسسراتها .ت.إجراء اإلصالح التنظيمري الرديمقراطي الواسرع فري هيئرات م :ثانياً 
والثرررورة علررى طرائرررق وأسرراليل عملهرررا كمررا تررررى الجبهررة السرررعبية أن ، وأجهزتهررا
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ند إلى مبدأ التمثيل النسبي الذي يأخذ عملية اإلصالح الديمقراطي البد أن تست
 .بعين االعتبار التناسل بين التمثيل القيادي والحضور الميداني

ومنرررراطق ، 8641تعبئررررة الجمرررراهير الفلسررررطينية فرررري المنرررراطق المحتلررررة عررررام  :ثالثــــاً 
الستات لتأمين أعلى مستوى من الدعم واإلسناد من أجل تحقيق أهداف سرعبنا 

 .في الحرية واالستقالل
 

إلررى أنرره إذا كانررت " ا فرراق والمهررام": االنتفاضررة"ثررم يضرريف التقريررر تحررت عنرروان 
حمرررالت القمرررع العسررركري ومحررراوالت اإلجهررراه السياسررري تسررركل العامرررل الموضررروعي 

فإن تقصيرات القيادة الرسمية الفلسطينية عن القيام ، المؤثر سلبًا على مسار االنتفاضة
وخطهرررررا السياسررررري المتسررررراوق مرررررع الحلرررررول ، ضرررررةتجررررراه االنتفا ابواجباتهرررررا ومسرررررؤولياته

، األمريكية تمثل العامل الذاتي السلبي ا خر الذي ال يقل دوره عن العامل الموضوعي
ممررا جعررل المظهررر العررام لنسرراطات االنتفاضررة وفعالياتهررا فرري السررنتين األخيرررتين يتسررم 

 .221و الصهيونيودون أن تبلغ مستويات جديدة أكثر تأثيرًا على العد، بطابع المراوحة
علرى ضررورة "فقد أكدت الجبهرة  -كما يقول التقرير–وباالنطالق من هذه الحقيقة 

ولكررررن ، وتررررأمين مسررررتلزمات إدامتهررررا وتصررررعيدها، تررررأمين الحمايررررة السياسررررية لالنتفاضررررة
بالرغم من أننا في الجبهة السعبية نرى أن العوامل التي تدفع باالنتفاضة ال ترزال أقروى 

جهاضها من عوامل إيقافها إال أننا ال نقلل من سأن االحتماالت األخرى التري تهردد ، وا 
 .222"مستقبلها

فمن البديهي القول وبعد مضي بضع سنوات على انردالع االنتفاضرة أن "وبالتالي 
المهررام المتوجررل تحديرردها لالنتفاضررة والثررورة الفلسررطينية ينبغرري أن ترررتبط برؤيررة الواقررع 

ن قرردرتنا ون، مررن مختلررف جوانبرره جاحنررا علررى هررذا الصررعيد مرهررون بقرردرتنا علررى رؤيررة وا 
واإلمسراك ، ورؤية ما طرأ عليهرا مرن تغيررات وتحروالت، واقع االنتفاضة وتقييمها بعلمية
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وتلم  ممكنات وعناصرر ، بما لحق بها من ثغرات ومظاهر سلبية بهدف التصدي لها
 .223"تطورها وتعزيز جوانل قوتها

السرك برأن مرن غيرر الممكرن أن " : "لمحرددةالمهام ا"ويضيف التقرير تحت عنوان 
تررررتم محاكمررررة االنتفاضررررة فرررري هررررذه المرحلررررة وفقررررًا لررررذات المعررررايير والمظرررراهر السياسررررية 

بمعنى ، والتنظيمية واالقتصادية والكفاحية التي اتسمت بها في مراحل انطالقتها األولى
ن تخليغ وثمة مظاهر جديدة تولدت، ويمك، أن ثمة مظاهر انتفاضية تالست وانتهت

 :224هذه المظاهر بما يلي
فهي في بعه ، تتسم االنتفاضة راهنًا بظاهرة التموب في حركتها وفعلها -

األوقات تتسم بالهدوء وتردني مظاهرهرا الحاسردة بيرد أنهرا تنفجرر أحيانرًا 
 .على نحو عنيف وصاخل وسامل

تالسرري وبهترران العديررد مررن البنررى التنظيميررة الترري رافقررت االنتفاضررة فرري  -
" قرررراوم"وحتررررى ، المناطقيررررة" قرررراوم"، اللجرررران السررررعبية: ا األولررررىسررررنواته

 .المركزية ت كلت

تواصل التكتيك اإلسرائيلي المتسم بالعنف والتركيز على نرواة االنتفاضرة  -
وتمثررررل ذلررررك بمالحقررررة ظرررراهرة المطرررراردين ، الصررررلبة تنظيميررررًا وكفاحيرررراً 

 .والنسطاء وتصنيفهم واعتقال أعداد متزايدة منهم

حجم التأثيرات االقتصادية من قبل االنتفاضة على الكيران تراجع عمق و  -
مرررررع بقررررراء بعررررره مظررررراهر التمررررررد والمقاومرررررة علرررررى هرررررذا ، الصرررررهيوني

 .الصعيد
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 :225وبصورة عامة أيضًا يستخلغ التقرير ما يلي بصدد االنتفاضة
ال يجررروز أن تخررردعنا بعررره مظررراهر الركرررود والهررردوء التررري تسرررود فررري بعررره  (8)

فررررأكثر مررررن مرررررة أعلررررن عرررردد مررررن . نررررا المنتفضررررةالمراحررررل فرررري أوسرررراط جماهير 
انتهرررراء االنتفاضررررة وتسرررراوق معهررررم عرررردد مررررن الكتررررال ، المسررررؤولين الصررررهاينة

إال أن االنتفاضرة بجماهيرهرا كانرت تفراجئهم بتجديرد . والسخصيات الفلسرطينية
 .فعالياتها وعنفها وسموليتها

لنضرررال وهررري جرررزء ال يتجرررزأ مرررن ا، االنتفاضرررة ظررراهرة اجتماعيرررة كفاحيرررة حيرررة (2)
وبالتررالي فإنرره مررن الطبيعرري أن ، الرروطني الفلسررطيني بررل هرري طليعترره المتقدمررة

تترررررأثر بجملرررررة التطرررررورات العاصرررررفة التررررري سرررررهدها العرررررالم وسرررررهدتها القضرررررية 
 .الفلسطينية

تحديررردًا " حمرررا "وقررروة ، علرررى ضررروء برررروز قررروة وحجرررم التيرررار الرررديني عمومررراً  (3)
يراته السياسرية لرم تكرن لره أيرة و خذين بعين االعتبار أن التيار اإلسالمي وتعب

فإن النقلرة التري ، مساركة تذكر في النضال الوطني الفلسطيني قبل االنتفاضة
حررردثت علرررى صرررعيد ممارسرررة هرررذا التيرررار وهرررذه القررروى سياسررريًا خرررالل سرررنوات 
االنتفاضة وتنامي حجمها وفعلها يفرضان علينا أن نرى بأن مقاومة االحتالل 

علرى نحرو يأخرذ ، ادة ترتيرل البيرت الفلسرطينيوربو صراعنا ضده بحاجرة إلعر
علررى ، بعررين االعتبررار هررذا االنتقررال وهررذا التحررول فرري مواقررف القرروى اإلسررالمية

هررررذا هررررو مطلبنررررا وخطنررررا منررررذ رفعنررررا سررررعار ، أن يررررتم ذلررررك بصررررورة ديمقراطيررررة
 .اإلصالح الديمقراطي

 

                                                           
 71ص –المصدر السابق  225



 851 

لسررررعل المهررررام الوطنيررررة المطروحررررة أمررررام ا، يسررررتعره التقريررررر السياسرررري ،وأخيــــراً 
الفلسرررطيني وطالئعررره الوطنيرررة وقرررواه الحيرررة فررري تلرررك المرحلرررة مرررن وجهرررة نظرررر الجبهرررة 

 :226السعبية كما يلي
 .العمل على إدامة االنتفاضة وتأمين عوامل استمراريتها -8
النضررال السياسرري الجرراد علررى جميررع المسررتويات لتطبيررق قرررارات السرررعية  -2

ألة إعررادة ملفاتهررا إلررى والتأكيررد علررى مسرر، الدوليررة بسررأن القضررية الفلسررطينية
، والمطالبرررررة بتطبيرررررق اتفاقيرررررة جنيرررررف الرابعرررررة، مؤسسرررررات السررررررعية الدوليرررررة

حترى ممارسرة السرعل الفلسرطيني لحقره فري تقريرر ، والحماية الدولية المؤقترة
 .مصيره

ضرررررد أي " ف.ت.م"تصرررررعيد مسرررررتوى النضرررررال داخرررررل أطرررررر ومؤسسرررررات  -3
مواجهررررررة الحرررررررازم تجرررررراوزات لبرنررررررامص القواسررررررم المسررررررتركة واعتمرررررراد نهررررررص ال

 . للممارسات الخاطئة من قبل الجناح اليميني

 .تطوير الفعالية العسكرية ضد قوات االحتالل الصهيوني -4

" 41م "العمرررل علرررى االرتقررراء بررردور التجمعرررات الفلسرررطينية األساسرررية فررري  -5
 .واألردن ولبنان وسوريا وبقية مواقع الستات

ر الررروطني العربيرررة تكثيرررف اللقررراءات والحررروارات مرررع فصرررائل حركرررة التحرررر  -6
 .وقواها الطليعية بسكل خاغ

االستفادة من القوى الديمقراطية اليهوديرة المؤيردة لحرق السرعل الفلسرطيني  -7
 .في تقرير مصيره

توسرررريع إطررررار النسرررراطات المبذولررررة لترررروفير أوسررررع دعررررم دولرررري لالنتفاضررررة  -1
قامة الدولة المستقلة  .ولحقوق سعبنا الوطنية في العودة وتقرير المصير وا 

وبرردون القفررز أو تجررراوز ، ف.ت.أمررا عررن عالقررة الجبهررة السررعبية وموقفهررا مررن م 
كمرا يقرول –التري أسرهمت ، الدور الذي لعبته البرجوازية الفلسطينية في الثرورة المعاصررة
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ترسريخ الهويرة : في تحقيرق مجمرل المكاسرل واإلنجرازات لسرعبنا وفري مقردمتها" -التقرير
 .227"التحرير كيانًا سياسيًا جامعًا لسعبناالوطنية الفلسطينية وتكري  منظمة 
بما أن دور البرجوازيـة الفلسـطينية هـ ا حقيقـة " وفي هذا السياق يضيف التقرير

فان ما نركز عليه هو الجانـب ا خـر مـن  ،ليست موضع نقاش بالنسبة لنا ،واضحة
هـا الصورة ال ي نعتقد بمسؤوليته عن العديد من األزمات التي هددت الثـورة ومنجزات

فمن  انطالقتها عانت الثورة الفلسطينية من سيطرة القوم الطبقيـة . بالتبديد والضياف
ممــا أدخــل الثــورة  ،ومــن ت بــ ب مواقــف القــوم وتأرجحهــا ،البرجوازيــة علــى قيادتهــا

هددت القضية الوطنية وأداتهـا فعليـًا بالشـطب  ،والمنظمة في سلسلة أزمات متالحقة
وأهمهـا التـردد والت بـ ب وقصـر  ،سياسـية لهـ ه الطبقـةفالسمات ال. والدمار والضياف

ظهار االستعداد للمساومة الالمشروعة والتراجع عند المنعطفات، النفس هي التي  ،وا 
جعلت المنظمة تعيش أسيرة دوامة األزمات المتالحقة، والمشكلة ال تكمـن فـي وجـود 

بـل  ،ناف ة فحسـباستعدادات وميول تساومية غير مشروعة لدم األوساط القيادية ال
تتمتـع بامتيـازات  ،وفي نمو فئة بيروقراطية داخل أجهزة منظمة التحرير ومؤسسـاتها

 .228"واسعة توفرها لها مواقعها القيادية
إن هـــ ه الفئـــة التـــي اتســـعت وازداد حجمهـــا ودورهـــا فـــي "ويضـــيف التقريـــر ،  

يمقراطي تقــف بُحكــم طبيعتهــا وبنيتهــا ضــد اإلصــالح الــد، صــياغة القــرار الفلســطيني
كمـا تقـدم الغطـاء السياسـي النظـري " الواقعيـة"و " االعتـدال"وتقوم بـالترويج لسياسـة 

اإلعالمي لمجموف السياسـات اليمينيـة الخاطئـة، وفـي سـبيل الحفـاظ علـى االمتيـازات 
ازدادت ه ه الفئة اقترابًا ، والمصالح الطبقية التي تكونت على مدار السنوات السابقة

تنفي ية المسؤول األول عن حالة الفسـاد واإلفسـاد التـي تشـهدها من رئيس اللجنة ال
 .229"مؤسسات المنظمة المختلفة
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محاكمررررررة تجربررررررة قياديررررررة الجنرررررراح اليمينرررررري البرجرررررروازي للثررررررورة "ويرررررررى التقريررررررر أن 
بررل يجررل أن تتنرراول ، الفلسررطينية ال ينبغرري أن تقتصررر بررالطبع علررى الجانررل السياسرري

 .230"ة والعسكرية والمالية والمسلكيةمختلف الجوانل األخرى التنظيمي
إن تـراث الجبهـة الفكـري " يؤكـد التقريـر ، أما بالنسبة لما تمثله الجبهة الشعبية

والسياســي والنضــالي والتنظيمــي باإلضــافة إلــى وزنهــا ودورهــا فــي العمليــة الكفاحيــة 
، عاصـرةماضيًا وحاضرًا يؤكد أن الجبهة تمثل قطبًا أساسيًا في الثـورة الفلسـطينية الم

لهـــا ســـماتها الخاصـــة  وخصائصـــها المحـــددة ورؤيتهـــا المميـــزة لمختلـــف الجوانـــب 
وغنــى عــن القــول أن اإلقــرار بهــ ه الحقيقــة . المتعلقــة بالصــراف وبالعمليــة النضــالية

وتمثلهــا علــى نحــو عميــق وراســخ إنمــا يشــكل الخطــوة األولــى لفهــم طبيعــة عالقــة 
. اب موجبات ه ه العالقة راهنـًا ومسـتقبالً الجبهة الشعبية باليمين الفلسطيني واستيع

ــا  ــى أســاس أنن ــة بتوجــه جميــع األعضــاء للعمــل السياســي عل وتتمثــل الخطــوة الثاني
لــه ، الــ ي يملــ  خطــًا سياســيًا وتنظيميــًا وعســكريًا مختلفــاً ، القطــب المواجــه لليمــين

وأن مصــلحة الثــورة والشــعب تســتوجب النضــال لســيادة الخــط ، مواصــفاته المحــددة
 .231"حيح في السياسة والتنظيمالص

أن الجبهرة ال تفتعرل هرذه المسرألة الهامرة وال تسرعى للقفرز " وهنا يسير التقرير إلى 
عرررررن الوقرررررائع والظرررررروف الموضررررروعية كمرررررا أنررررره ال تقبرررررل بإهمرررررال أو تجاهرررررل المرررررزاب 
الجمرراهيري عنررد صررياغة المواقررف وطرحهررا بررل تعتمررد فهررم هررذا المررزاب بسرركل صررحيو 

ة التناقضرات قرراءة صرحيحة هري واحردة مرن أهرم القضرايا التري يتوجرل وتعتبر بأن قرراء
إيالؤهرررا اهتمامرررًا كبيررررًا، فقرررد تميرررزت الجبهرررة دومرررا ًإ برررالتركيز واإلنسرررداد إلرررى التنررراقه 

ولررم يحرردث أن وقعنررا بخطررأ الخلررط بررين التناقضررات ، مررع العرردو الصررهيوني، األساسرري
ن كل ما نريد التأكيد عليه . مراحلاألساسية والتناقضات الثانوية في أي مرحلة من ال وا 

الجماهيريررة ، العسرركرية، التنظيميررة، السياسررية، هررو أن للجبهررة مبررررات وجودهررا النظريررة
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والمسررلكية، كمررا برهنررت علررى ذلررك تجربررة الحيرراة والمعطيررات القائمررة وأنهررا تمثررل قطبررًا 
ن فررري إطرررار وأن القطبرررين يتحررردا، تاريخيرررًا يسرررعى إلنجررراز مهرررام الثرررورة الوطنيرررة بجررردارة

وأن القرانون الرذي يحكررم العالقرة بررين ، ف علرى قاعردة  القواسررم الوطنيرة المسررتركة.ت.م
وأن من حق الجمراهير أن تررى ، وحدة –صراع  –القطبين األساسيين هو قانون وحدة 

فرري مسررلكية الجبهررة وجرره الصررراع الهررادف إلررى تصررويل العمررل بالبرنررامص الرروطني كمررا 
 .232"ترى وجه الوحدة

هو الوصول إلرى النقطرة "دف من كل ما سبق ذكره حسل التقرير السياسي إن اله
بلرررورة وصرررياغة الخرررط السياسررري للجبهرررة إزاء العالقرررة مرررع البرجوازيرررة : األساسرررية التاليرررة

والرذي يمكرن تحديرد . الفلسطينية والوحدة الوطنيرة الفلسرطينية فري إطرار منظمرة التحريرر
 :233عناوينه األساسية بما يلي

وهي في مرحلة التحرر الوطني ، حدة الوطنية الفلسطينية هي قضية مبدئيةالو  :أوالً 
ترقرررى إلرررى مسرررتوى القرررانون الرررذي ال يمكرررن تجررراوزه أو القفرررز عنررره فررري خررروه 

 .عملية الصراع وتحقيق أهداف السعل الفلسطيني
ــــًا  إن صرررريغة الوحرررردة الوطنيررررة هرررري صرررريغة جبهويررررة ائتالفيررررة تضررررم مختلررررف  :ثاني

لسرررائو الوطنيررة المعاديررة لالحررتالل والمسررتعدة للنضررال مررن الطبقررات والفئررات وا
 .أجل تحقيق البرنامص الوطني

 .ف هي صيغة جبهوية للوحدة الوطنية الفلسطينية.ت.إن م :ثالثًا 
ف هري بالنسربة لنرا الكيران السياسري للسرعل الفلسرطيني الرذي يجسرد .ت.إن م :رابعاً 

السرررررعي الوحيررررد للسررررعل وهرررري الممثررررل ، هويترررره وسخصرررريته الوطنيررررة المسررررتقلة
 .الفلسطيني في جميع أماكن تواجده
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وبسبل من خصوصية وتعقيردات معركرة التحررر الروطني الفلسرطيني فإنهرا  :خامساً 
فقرررد كسرررفت . ال يمكرررن أن تحقرررق كامرررل أهررردافها بقيرررادة البرجوازيرررة الفلسرررطينية

 .التجربة عن ترددها وتذبذبها وقصر نفسها وعجزها
جرردل الوحرردة والصررراع فرري إطررار الوحرردة الوطنيررة تطبيقررًا  التوجرره لتطبيررق :سادســاً 

فالتعارضات السياسية . ووفق الظروف والمعطيات السائدة والمحددة، خالقاً 
والخالفات التنظيمية مع البرجوازية ينبغي أن تبقى موضع صراع في إطار 

 .يعلو ويهبط ارتباطًا بالمعطيات السياسية بمدها الوطني، الوحدة
فيسررير التقريررر إلررى مررا حصررل مررن تطررور ، القــة مــع القــوم اإلســالميةأمــا عــن الع

ثّررررل " ، عميررررق علررررى مواقررررف وممارسررررة القرررروى اإلسررررالمية علررررى السرررراحة الفلسررررطينية ت م 
، وممارسة العنف ضد جنوده ومسرتوطنيه، بانخراطها في االنتفاضة ومجابهة االحتالل

مما يستدعي التعامل ، تماعيةاألمر الذي ترتل عليه تحرك لوحة القوى السياسية واالج
والجهررررراد ، حمرررررا )موقرررررف هرررررذه القررررروى ، يضررررراف لرررررذلك، معررررره بكرررررل علميرررررة ووضررررروح

مررن عمليررة التصررفية السياسررية الترري ابترردأت فصررولها منررذ مررؤتمر مدريررد وال ( اإلسررالمي
 .234"تزال تتوالى

، وهرذه التطرورات، إننا ونحن نؤكد على هذه النقلة"وفي هذا الجانل يضيف التقرير 
فررإن ذلررك يفررره بالمقابررل ضرررورة التنبرره لرؤيررة ، يجابيررة التعامررل مررع القرروى اإلسررالميةوا  

إضرررافة إلرررى ، وتجررراه البرنرررامص الررروطني المرحلررري، ف.ت.هرررذه القررروى وتكتيكاتهرررا تجررراه م
قناعها  مواقفها وممارساتها االجتماعية، كما أن النضال الديمقراطي لجذل هذه القوى وا 

، ف علرررى قاعررردة اإلصرررالح الرررديمقراطي.ت.نخرررراط فررري مواال، بأهميرررة العمرررل الوحررردوي
، بعيردًا عرن سياسرة فرره المواقرف اإليديولوجيرة، وعلى قاعدة تحسيد الجهود والطاقرات

فمررا يواجرره سررعبنا ، هررو أمررر هررام وحيرروي لتوسرريع قاعرردة اللقرراء وتحييررد عناصررر اإلفتررراق
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، مررررا تقرررردموفرررري ضرررروء كررررل . 235"وقضرررريتنا يحترررراب لكررررل الطاقررررات والجهررررود واإلمكانررررات
 :236االستخالصات التاليةيستعره التقرير السياسي 

إن السياسة التـي تسـير وفقهـا القيـادة المتنفـ ة وتحالفاتهـا ال يمكـن  -2
أن تحقــــق أهــــدافًا وطنيــــة بــــل إنهــــا متجهــــة أو مدفوعــــة للتفــــريط 

 .باألهداف الوطنية
ــادة -1 ــة فانهــا ، إن سياســة هــ ه القي ــى الخطــة األمريكي وهــي تســتند إل

وتحـافظ ، السياسة األمريكية التي ُتَغّيب الحقوق الوطنيةتتكيف مع 
 .على إسرائيل كبعد استراتيجي لالمبريالية في المنطقة

ستندفع ه ه القيادة باتجاه المصالحة مـع األوسـاط الرسـمية العربيـة  -1
 .وخاصة بلدان الخليج

 
ا إنن"وعلى ضوء هذه االستخالصات يحدد التقرير السياسي موقف الجبهة بقوله 

لتجربرة القيرادة المتنفرذة ، وبعد التمحيغ في كرل االحتمراالت والقرراءة السياسرية المعمقرة
نررى مرن الضرروري تحديرد السرعار السياسري الرذي ينسرجم وهرذا التطرور الهرام ،وطبيعتها

 ":وعناصر نجاحه األساسية وهو على النحو التالي
سررقاطها.ت.الرردفاع عررن م" العمررل مررن أجررل و ، ف والتصرردي للمررؤامرة التصررفوية وا 

قامرة الدولرة المسرتقلة وعاصرمتها  تحقيق البرنامص الروطني فري العرودة وتقريرر المصرير وا 
 .237"القد 

ف للسرعل .ت.كما أن النجاح في حمل راية البرنامص الروطني ووحدانيرة تمثيرل م
الفلسرررطيني ودحررره أفكرررار وسياسرررات القيرررادة المتنفرررذة وحلفائهرررا واإلعررررال عرررن رفررره 

 :238التالية الشروط األساسيةتوفير  -السياسي حسل التقرير–تتطلل ، المؤامرة
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، القيــام بأوســع نشــاط تعبــوي جمــاهيري فــي أوســاط عمــوم الشــعب الفلســطيني: أوالً 
وقواعد وكوادر التنظيمات األخرم على قاعدة الدفاف عن المنظمـة والبرنـامج 

 .وتوجيه الجهد الرئيسي للنضال ضد االحتالل، الوطني
تيرة نضالية في الخـارج والـداخل وعمـل نـوعي متميـز يمثـل مصـداقية أعلى و : ثانياً 

 .للموقف السياسي
تقويــة تحالفاتنــا الوطنيــة والقوميــة واســتخدام لغــة سياســية موضــوعية همهــا : ثالثــاً 

ف والبرنـــامج الــوطني عبــر التصــدي لالحـــتالل .ت.األساســي الــدفاف عــن م
 .وعمالئه وللمخطط األمريكي

ن ضــمان ربــح هــ ه ، التصــدي للمشــروف التصــفوي طويلــةســتكون معركــة : رابعــاً  وا 
المسـنود ، وفـي الخـط السياسـي السـليم، المعركة هـو بكسـب تأييـد الجمـاهير

 .بفعل كفاحي متنام ومتصاعد
 .التصدي لخطر التوطين في لبنان وسوريا واألردن: خامساً 
وطني علينا أن نعمل جهدنا فـي إيجـاد جسـور التحـالف علـى الصـعيدين الـ: سادساً 

والقــومي بــين التيــار القــومي الــديمقراطي والتيــار الــديني المنــاهض لالحــتالل 
 .والمشروف التصفوي

إننــا نــدر  أن "وينتهــي التقريــر بــالقول مخاطبــًا كافــة أعضــاء الجبهــة الشــعبية 
ن مأزقنا ، المرحلة صعبة والجميع في مأزق إال أن مأزق المستسلمين ال نهاية له وا 

ع ال ي نعيش ونعمل فيه، قرارنا الصمود والتشبث بالمنظمة هو بسبب صعوبة الوض
 .239"والحقوق وباالنتفاضة والكفاح المسلح وبالجماهير صانعة التاريخ

 

تناولـت  :الوثيقة النظرية الصادرة عن املـؤمتر الـوطني اخلـامس 
أفكـار أوليـة حـول "ه ه الوثيقة في مقدمتها موضوعًا شكل مدخاًل هامـًا لهـا بعنـوان  

ــار االتحــاد " ة الماركســية اللينينيــةأزمــ نــاقش مــن خاللهــا ، بمنهجيــة  نقديــة ، انهي

                                                           
 227ص –المصدر السابق  239



 857 

الســوفيتي وانعكــاس عمليــة االنهيــار علــى الوضــع الــدولي، وعلــى الحركــات الثوريــة 
أن " والتحررية في العالم ، وقدم رؤية الجبهة وتحليلها لهـ ا االنهيـار، تـتلخص فـي 

ه القضـــايا يســـتدعي معالجـــة نقديـــة حزبنـــا يـــرم أن المـــنهج العلمـــي فـــي بحـــث هـــ 
وملموسة وموضوعية بعيدًا عن أية قوالب جامدة، وعـن أيـة سـلطة إال سـلطة العقـل 

ن بحثًا كهذا ، هرو بحرث فري التراريخ  والمنطق والجدل الموضوعي للحقائق العلمية، وا 
عرررن الماركسرررية واالسرررتراكية والتقررردم االجتمررراعي والتحررررر اإلنسررراني ، وهرررو مرررا يتطلرررل 

ءة نقديرررررة جديررررردة للماركسرررررية تعيرررررد إنتررررراب اإلدراك النقررررردي الماركسررررري ذاتررررره لدراسرررررة قررررررا
االسررررتراكية والفكررررر االسررررتراكي، والكسررررف عررررن أسرررربال وعوامررررل الخلررررل فرررري الممارسررررة 
والتطبيق ، والوقوف على التطورات والظواهر الجديدة في العرالم المعاصرر وصرواًل إلرى 

السياسررية، الترري  –ميمررات النظريررة والفكريرة صرياغة االستخالصررات واالسرتنتاجات والتع
 . 240"تؤس  للتجديد الثوري المطلول

أوضــحت الوثيقــة " الماركســية مــنهج حــي وليســت عقيــدة جامــدة"وتحــت عنــوان 
بصــورة عقالنيــة ونقديــة واضــحة ومتماســكة ، موقــف الجبهــة وثباتهــا علــى هويتهــا 

ت أن النظريـة الماركسـية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي، حيـث أكـد... الفكرية 
شــكل ثــورة حقيقيــة فــي " صــاغت علــى الصــعيد الفلســفي الــديالكتي  المــادي، الــ ي 

وأسرر  لبلرورة مررنهص علمري ال غنررى عنره فرري دراسرة وتحليررل وتفسررير  المعرفـة والتفكيــر،
الظرررواهر والعمليرررات فررري الطبيعرررة والمجتمرررع والفكرررر والترررأثير عليهرررا، وعلرررى أسرررا  هرررذا 

لجررررردلي التررررراريخي اسرررررتطاعت الماركسرررررية أن تكسرررررف عرررررن الجررررروهر المرررررنهص المرررررادي ا
االسررتغاللي البسررع للرأسررمالية وان تنتقررد سرررورها، وأن تبررين محرردوديتها التاريخيررة وتعلررل 

 .241" حتمية زوالها 
أما على صعيد الفكر السياسي، فتم التأسي  لنظرية علمية عن االسرتراكية كبرديل 

سرررركلت نسررررقًا ومنظومررررة فكريررررة متكاملررررة "ركسررررية للمجتمررررع الرأسررررمالي، وهكررررذا فررررإن الما
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ومترابطة عضويًا لحصيلة واسرعة مرن النظررات والمفراهيم والمقروالت واألحكرام والقروانين 
 .242"المنسجمة مع موضوعها وفق منهص علمي محكم

إال أننا نستطيع أن "  –كما تضيف الوثيقة –وبالرغم من هذه الوحدة وذلك الترابط 
سررتويات كررالمنهص المرادي الجرردلي الترراريخي، والمفرراهيم والمقرروالت نميرز فرري الماركسررية م

والقوانين المرتبطة به، وتمييزنا للمنهص  ينبع من إيماننا بأنه األسا  النظري الجروهري 
 .243"للماركسية الذي يسكل روحها الحية

المـنهج لـم تعلـن "وعلـى أسـاس  -كمـا تضـيف الوثيقـة –انطالقًا من هـ ا الفهـم 
بـل علـى العكـس مـن  لـ ، حيـث أكـدت . فكارًا أو نظرية مكتملـة ونهائيـةالماركسية أ

علـــى أنهـــا نظريـــة النمـــو الـــدائم التـــي تعكـــس الحركـــة األبديـــة للحيـــاة وقـــد أعطـــت 
الماركســية بهــ ا المــنهج حــاًل مبــدعًا لعالقــة الفكــر بــالواقع، عالقــة النظريــة والمعرفــة 

مـي لنسـبية المعرفـة اإلنسـانية بالممارسة والتطبيق العملـي ، فصـاغت مفهومهـا العل
وبهررررذا فررررإن ، 244"باعتبارهــــا عمليــــة اجتماعيــــة تاريخيــــة ، أي جــــزء مــــن الممارســــة

الماركسرررية أعلنرررت الممارسرررة والتطبيرررق العملررري معيرررارًا ليقينيرررة وصرررحة أو عررردم صرررحة 
 .الفكر والنظرية وتعبيرها عن الحقيقية الموضوعية

يتطلرررل النظرررر إليهرررا فررري نسررربيتها  وبهرررذا المعنرررى ، فرررإن الفهرررم الصرررحيو للماركسرررية
وعلررى هررذا األسررا  فررإن الحفرراظ علررى عظمتهررا ومتابعررة رسررالتها اإلنسررانية . وتاريخيتهررا

نمررا بنقرردها الرردائم وتجديرردها  الثوريررة ال يكمررن فرري تقديسررها والرردفاع الالهرروتي عنهررا ، وا 
عرررررادة إنتاجهرررررا ارتباطرررررًا بمعطيرررررات الممارسرررررة االجتماعيرررررة والتملرررررك المعرفررررري لل واقرررررع وا 

 .االجتماعي التاريخي بتطوره المستمر
وفـــي ضـــوء تحليلهـــا النهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي، استخلصـــت الوثيقـــة شـــعارا 

انطالقا مـن " واجب تجديد الماركسية والدفاف عن الخيار االشتراكي" موضوعيا بعنوان
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ئمـة ال فانهيـار االشـتراكية القا"وعيها ألهمية التمييز بين النظرية والنظـام االشـتراكي 
يعني على اإلطالق انهيـارًا للماركسـية كمـا يحـاول أن يـروج لـ ل  خطـاب اإلمبرياليـة 
والرجعية، فالماركسـية كمـا هـي وكمـا نفهمهـا أوسـع مـن نظريـة االشـتراكية والتعـاليم 
عنها، فهي نظريـة ومنهجـًا كونيـًا شـاماًل ليسـت مرتبطـة بهـ ا البلـد أو  ا  فـي هـ ه 

وا  ا كانت أزمة النظام االشتراكي المحقق قد بينت أنهـا أزمـة الحقبة الزمنية أو تل ، 
بنيوية مستفحلة قادت إلى االنهيار، فـان أزمـة النظريـة الماركسـية ال تمـس جوهرهـا 

التــاريخي، ولــ ا فانهــا تعتبــر أزمــة نمــو ناجمــة عــن  -الــديالتيكي–ومنهجهــا المــادي 
ج والتنكــر لروحــه الخالقــة الجمــود العقائــدي والممارســات والتطبيقــات الخاطئــة للمــنه

ـــود  ـــالم خـــالل العق ـــي شـــهدها الع ـــة التطـــورات الت ـــف عـــن مواكب وناتجـــة عـــن التخل
ـــة بحـــق . 245"الماضـــية ـــة وانهيارهـــا "واســـتنتجت الوثيق أن أزمـــة االشـــتراكية المحقق

بالنســبة لنــا ال تعنــي ويجــب أن ال تعنــي انهيــار الفكــرة االشــتراكية أو انهيــار الخيــار 
وب المعمورة كافة بـل العكـس إ  أن األزمـة واالنهيـار أكـدا الفكـرة االشتراكي لنا ولشع

 .246 "والخيار
نضـع التجديـد ( فـي الجبهـة)فاننا "انطالقا من ه ه الرؤية كما تضيف الوثيقة 

ــه يــرث اإليجــابي والقــّيم والعلمــي والتقــدمي فــي  ــة صــحيحة تجعل علــى ســكة منهاجي
نحـو المسـتقبل علـى الطريـق  الماضي ويتحسس الجديد ويحمله في الحاضر متطلعـا

وا   يتصــدي  حزبنــا لهــ ه ". الــديالتكتيكي للمعرفــة والحقيقــة ومملكــة الحريــة والعدالــة
المهمــة ويــدعو كــل الماركســيين للتصــدي لهــا واالرتقــاء إلــى مســتوم التحــديات التــي 
تفرضــها ويفرضــها الواقــع المســتجد، فانــه يؤكــد علــى ضــرورة إعــادة االعتبــار للفهــم 

ظرية كما سجله في وثيقة اإلستراتيجية السياسية والتنظيمية الصادرة عن الخالق للن
والــ ي ظــل نصــًا ولــم يتحــول إلــى وعــي  2777المــؤتمر الــوطني الثــاني للجبهــة عــام 

جماعي في صفوف الجبهة الشعبية رغم وضوحه الشديد جدًا، فقد جـاء فـي الوثيقـة 
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مرار على عالقة جدلية متصلة أن النظرية في المفهوم الماركسي هي باست"الم كورة 
مع الواقع والممارسة وكونها على عالقة جدليـة مـع الممارسـة معنـاه أنهـا فـي حالـة 

 .247"نمو دائم وارتقاء وتعديل وهي ليس في حالة جامدة 
لى جانب تأكيد الوثيقة الفكرية على هـ ا الفهـم وضـرورة تمثلـه فـي الممارسـة  وا 

دم لهـا، فقـد لخصـت رؤيـة الجبهـة الشـعبية الالحقة وفـي عمليـة التجديـد التـي تتصـ
 :لمناحي التجديد في المسائل التالية

ويــــتلخص باإلنشــــداد لمــــنهج النظريــــة : 248التجديــــد النظــــري العــــام: أوال
الماركســية العلمــي والتأكيــد علــى ضــرورة إعــادة النظــر بكــل مــا شــال فــي المقــوالت 

وظروف محددة وهـو األمـر والمفاهيم واألفكار واإلنشاءات التي ارتبطت بزمان محدد 
وا   يؤكــد حزبنـا هويتــه الفكريـة هــ ه فانـه يشــرف  .الـ ي أكــده مـاركس وانجلــز ولينـين

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
 
إن الرأسرمالية ": 249في فهم الرأسمالية المعاصرة وواقـع العـالم الثالـث: نياثا

عاما ليست هي رأسمالية اليوم التري تسرمل العرالم (851)التي تحدث عنها مارك  قبل 
بأسره، فالرأسمالية المعاصرة سرهدت فري العقرود األخيررة عمليرة واسرعة للعولمرة والتردويل 

وال  .تاب والعالقات اإلنتاجية والسوق وحترى العمرلسملت تدويل رأ  المال وعملية اإلن
سك في أن تقدم الرأسرمالية المعاصررة يجرد أحرد أسربابه فري نهرل العرالم الثالرث والنجراح 
فررري ربطررره بعجلرررة االقتصررراد الرأسرررمالي والسررروق الرأسرررمالية عبرررر  ليرررات متجرررددة تبعيرررة 

عادة اإلنتاب التابع في بلدانه المختلفة، وقد عمق النهل ا المبريالي للعرالم الثالرث مرن وا 
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الهرروة بررين المركررز اإلمبريررالي وأطرافرره األمررر الررذي ولررد تناقضررا حررادًا أصرربو يررؤثر علررى 
مصرررائر البسررررية بأسررررها، ونتيجرررة هرررذا األمرررر وألسررربال عديررردة أخررررى اسرررتمرت قضرررايا 
التخلرررف والتبعيرررة والفقرررر مسرررتفحلة فررري العرررالم الثالرررث وأضررريفت إليهرررا معضرررالت جديررردة 

 ".ر وتلوث البيئة واستنزاف الموارد والمديونية وغيرهاكالتصح
ذ يتحررول العررالم إلررى السرريطرة األحاديررة للرأسررمالية ومحرراوالت بنرراء نظررام دولرري " وا 

جديرررد تحررررت هيمنررررة وزعامررررة اإلمبرياليررررة األمريكيرررة، فررررإن التنرررراقه بررررين العررررالم الثالررررث 
العالميرررة فررري المرحلرررة  والمراكرررز اإلمبرياليرررة مرسرررو للتفررراقم ولتصررردر لوحرررة التناقضرررات

الجديررردة مرررن التطرررور التررراريخي، وهرررو مرررا سررريكون لررره ترررأثير كبيرررر علرررى مصرررائر العرررالم 
تجديرد الماركسرية يجرل "ما يؤكد كما تسرتنتص الوثيقرة علرى أن  . 250"والتقدم االجتماعي

أن يعنرري اسررتيعابها لواقررع العررالم الثالررث وخصوصرريته والتطررورات الترري سررهدها ارتباطررا 
العالميررة ككررل، وعلررى ماركسرريي العرررالم الثالررث االسررتفادة مررن خبرررة التجربرررة بررالتطورات 

السابقة للعمل على إنتاب الماركسية الوطنية المتميزة والتجديد النظرري للترسرانة الفكريرة 
. السياسية بالكسف عن القوى ذات المصلحة في التنمية المستقلة والتقدم االجتماعي –

لم ونحرررن مرررن ضرررمنهم النضرررال مرررن أجرررل الديمقراطيرررة وعلرررى الماركسررريين فررري هرررذا العرررا
الحقيقية وبناء المجتمع المدني ونبذ سياسة حرق المراحرل أو القفرز عرن قروانين التطرور 

 . 251"الموضوعي
ويتكثـف التجديـد علـى هـ ا الصـعيد فـي إعـادة :  252في تجديد الحزب: ثالثًا 

قوم في بنائه الداخلي االعتبار للحزب الماركسي كطليعة واعية ومنظمة ومكافحة،  ي
ـــى أســـاس  ـــاهير عل ـــع الجم ـــه م ـــه وعالقات ـــات عمل ـــة وآلي ـــه الداخلي ـــه وعالقات وحيات
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 
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ه وعالقاتــــه بــــل يجــــب أن يشــــمل تجديــــد هيئاتــــه والمبــــاد  أو فــــي دمقرطــــة بنائــــ
 .والمسؤوليات فيه بشكل ديمقراطي

 

 : التقرير التنظيمي الصادر عن املؤمتر الوطني اخلامس 
، حيررث أكررد "التحررول والمهررام البرنامجيررة العامررة"تحررت عنرروان     جرراء هررذا التقريررر

ال ي عنت بـه  مفهوم التحول،الجبهة منذ سنوات تأسيسها األولى، طرحرت  "على أن 
، إلــى حــزب "برجــوازي صــغير. "إمكانيــة االنتقــال علميــًا مــن تنظــيم ديمقراطــي ثــوري

وبالترالي فرإن  .253"يسترشد بالماركسية في بنائـه وعالقاتـه وسياسـته ومجمـل نشـاطه
تعبــر عــن الضــرورة الموضــوعية لتشــكل الطبقــة العاملــة نفســها مــن " عمليررة التحررول 

ية الطبقية المنحلة في مرحلة االنتقال مـن اإلقطاعيـة رحم الطبقات والفئات االجتماع
إلى الرأسمالية ومرحلة الثورة البرجوازية الديمقراطية ورأسمالية التنافس الحـر، وهـي 

الطبقيــة فــي البلــدان  –العمليــة التــي تتفــق مــع االصــطفافات والتمــايزات االجتماعيــة 
إلنتـاج وقطاعاتـه واسـتمرار وتعـدد نمطيـة ا. التي تتسم بعدم اكتمال التشـكيل الطبقـي

ونجد هـ ا األمـر مشخصـًا فـي ظروفنـا الفلسـطينية . تأثير العالقات ما قبل الرأسمالية
والعربية، حيث يوجد جنبًا إلـى جنـب مـع التطـور الرأسـمالي المشـوه إطـار واسـع مـن 

 .254"الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة والفئات البينية، والهامشية وأشباهها
فإن هذه الفئات تخضع لعملية حرراك اجتمراعي "  –كما يضيف التقرير  –وال سك 

لرررررى ترررررأثيرات مختلفرررررة محليرررررة وخارجيرررررة علرررررى كافرررررة الصرررررعد، السياسرررررية  – طبقررررري، وا 
ويعبر ذلك عن نفسه بحركة فكرية ونسراط سياسري غيرر منسرجم . واالجتماعية والفكرية

يررررة، والتطرفررررات المختلفررررة، يتسررررم بعرررردم نضرررروب الطبقرررري واالنتقاليررررة االنتقائيررررة والطوباو 
فها تمررايزات وانتقرراالت كميررة تتقاذفهررا عوامررل كثيرررة موضرروعية وذاتيررة، تحرردث فرري صررفو 

ونوعيررررة تجعررررل بعرررره فئاتهررررا وتياراتهررررا وأفرادهررررا يتحولررررون إلررررى مواقررررع طبقيررررة وفكريررررة 
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وسياسية أكثر انسجامًا، وتحديدًا يجعلها ذات وعي طبقي أكثر تبلورًا ومرا ينطبرق علرى 
رير كما يستنتج التق–وه ا . األفراد والفئات ينطبق على االئتالفات السياسية واألحزال

وعلـى غيرنـا أي االنتقـال مـن المواقـع القوميـة البرجوازيـة . ما انطبق علينا تماماً " –
. والبرجوازية الصغيرة إلـى المواقـع الديمقراطيـة الثوريـة ومنهـا إلـى مواقـع الماركسـية

وهو األمر ال ي فرض البحث عن مناهج جديدة وبنى وأشكال جديدة للعمل، والبحـث 
ــة ثوريــة مــن طــراز  ــال إلــى عــن حرك جديــد تسترشــد بالماركســية وترفــع لــواء االنتق

 .255"االشتراكية
في الجبهة لكـي تنتقـل " التحول"وفي إطار ه ا البحث الموضوعي ُطِرَحت  قضية 

من حزب برجوازي صغير إلى حزب يسترشد بالماركسية ومنهجهـا فـي عمليـة تحولـه 
ـــديمقراطي، وقـــد عنـــى  لـــ   ريـــر المـــؤتمر كمـــا يســـتطرد تق–إلـــى الحـــزب الثـــوري ال

انكبابًا جديًا على نقد التجربة السـابقة والسـعي المـتال  المـنهج المـادي "  -الخامس
الجدلي الخالق ومحاولة تطبيقـه فـي تحليـل الظـروف الملموسـة ورسـم اإلسـتراتيجية 

 .256"والتكتي  وبناء األدوات القادرة على القيام ب ل 
صـرار الجبهـة علـى تحقيـق ثم يضيف التقرير في تأكيده علـى أهميـة التحـول و  ا 

إن انهيار النمـو ج الحزبـي الـ ي يشـكل مثـااًل للتحـول ال يعنـي سـقوط " ه ه العملية 
فكــرة التحــول أو توقــف العمليــة  اتهــا، تمامــًا كمــا أن انهيــار النمــو ج االشــتراكي ال 

كما ال يعني . يعني سقوط فكرة االشتراكية وال سقوط النهج الماركسي المادي الجدلي
. لكـن تجربتنـا وتجربـة غيرنـا. ط الحاجة إليهما وضـرورة تعميـق الرؤيـة حولهمـاسقو 

بـنفس القـدر تؤكـد علـى ضـرورة تـوفر تصـنيفات . وبقدر ما تؤكد علـى صـحة خيارنـا
ــايير االسترشــاد  ــة ولمع ــوريين ولألحــزاب الطليعي ــديمقراطيين الث ــة لل ــة وعلمي ــر دق أكث

 .257"المنهج المادي الجدليبالماركسية واالشتراكية العلمية وااللتزام ب
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عبرر العقرود الماضررية وفـي هـ ا السـياق نشـير إلــى أن تجربـة الجبهـة الشـعبية 
تحكمهــا مجموعــة عوامــل وظــروف هرري عمليررة موضرروعية "تبررين أن عمليررة التحررول، 

فتجعل منهـا عمليـة متناقضـة . موضوعية و اتية تفعل باالتجاهين االيجابي والسلبي
ية أو بتغييـر الالفتـة، بـل بنضـال شـاق وصـعب وجهـود ومعقدة، وال تتم بضربة سحر 

كبيرة ومثابرة من أجل حسم التناقض األساسي ال ي يحكم تطوير التنظيم من  البداية 
السياســــية والتنظيميــــة  –أال وهــــو التنــــاقض بــــين البنيــــة الفكريــــة . حتــــى النهايــــة

ة والتنظيميــة السياســي –والممارســة العمليــة الســابقة األصــلية وبــين البنيــة الفكريــة 
الجـدلي  –والممارسة العملية القائمة على أساس االلتزام بالمنهج الماركسي المـادي 

وهي عملية واعية تقودها العناصر المتقدمة من الـديمقراطيين الثـوريين . قواًل وعمالً 
األكثر اقترابًا من الفكر االشتراكي العلمـي، والسـاعية المتالكـه وتمثلـه، والتـي تشـكل 

ــة العامــل  ــة الثوري ــع الطليع ــالتنظيم نحــو مواق ــاء ب ــي االرتق ــ اتي األهــم والحاســم ف ال
تدريجيًا، فمن مظهر ثانوي فـي التنظـيم يتحـول االتجـاه اليسـاري إلـى مظهـر رئيسـي 
سائد من خالل انحسار مواقع ومواقف اليمين المحـافظ، فيعيـد بنـاء التنظـيم ويرتقـي 

كافة المجاالت، ليصـبح بالفعـل حزبـًا به ككل على أساس المنهج المادي الجدلي في 
وتجسيدًا صحيحًا لعالقة  ماركسيًا يمثل طليعة واعية للطبقة العاملة ولعموم الكادحين

الطليعة بالجماهير الكادحة والمعبرر فري جروهره عرن ارتبراط النظريرة االسرتراكية العلميرة 
 .258"بالحركة العمالية والجماهير السعبية
ــ ــل التقري ــه، يحل ــاًء علي ــة وبن ــة موضــوعية واضــحة ، عملي ر التنظيمــي ، برؤي

إلــى بــطء وضــعف اســتكمال عناصــر التحــول، "التحــول غيــر المكتملــة ، حيــث ُيشــير 
أن لعمليـة التحـول فـي صـفوفنا خصوصـيتها المتميـزة، فقـد شـكلت " حيث يؤكد على 

ــة والالوضــوح  ــة متناقضــة ومعقــدة وخضــعت للعفوي ــة جــدل واســع، وكانــت عملي حال
فــي بــدايتها، ثــم مــا لبثــت أن تحــددت كعمليــة واعيــة تقودهــا العناصــر والتجريبيــة 

المتقدمـــة األكثـــر اقترابـــًا مـــن الفكـــر الماركســـي العلمـــي والســـاعية المـــتال  منهجـــه 
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لكن عدم نضج أطروحات اليسـار وممارسـاته ووجـود مقاومـة قويـة للبنيـة ... وتمثله
راهقـات نظريـة وسياسـية اليمينية السابقة وممثلتهـا ترافـق مـع حسـم التنـاقض مـع م

ومــع ممارســات تنظيميــة انشــقاقية مقابــل نزعــات مركزيــة بيروقراطيــة متشــددة، عقــد 
عملية التحول وبناء الحزب الطليعي الماركسي، وهنا يطـرح التقريـر التنظيمـي سـؤال 

ما هي محصـلة الشـوط الـ ي قطعنـاه علـى صـعيد التحـول بعـد : "المواجهة مع ال ات
" التحـول"بع، وأين وصلنا على ه ا الصـعيد؟  هـل أنجزنـا عمليـة المؤتمر الوطني الرا

أم نحتاج إلى استكمالها؟ وما هي المقاييس والمعايير التي يمكن اعتمادها لمحاكمة 
هــ ه المســألة؟ إن مــن الضــروري أن يكــون تقييمنــا نقــديًا وجريئــًا، وبقــدر االنشــداد 

قص واإلخفاقات وك ل  إلـى رؤيـة لالنجازات وااليجابيات يجب أن ننشد للثغرات والنوا
 .259"التناقضات التي أعاقت وتعميق عملية تقدمنا على كافة الصعد

وفي محاولة االجابة على هـ ه األسـئلة المركبـة الصـعبة يتنـاول التقريـر العـام 
علــى -2:  ن المجــاالت  ات العالقــة هـــــي لمؤتمرنــا الــوطني الخــامس عــددًا هامــًا مــ

.    علـــى الصـــعيد التنظيمـــي -1. علـــى الصـــعيد الطبقـــي -1.   الصـــعيد األيـــديولوجي
 :نستعرضها فيما يلي بصورة مكثفة . على الصعيد السياسي  -1

حيـث يشـير التقريـر العـام إلـى أن : 260 على الصعيد األيديولوجي: أوال
 مؤتمراتنــا الوطنيــة أولــت أهميــة كبيــرة لعمليــة التحــول علــى الصــعيد األيــديولوجي ،

فيذ عددًا من البرامص الفكرية التثقيفية الهادفة إلى االرتقاء بالمستوى وقامت بصياغة وتن
الفكري ألعضاء وكوادر الجبهة ، كما تم تسكيل مكتل التثقيف والدراسات لمتابعة هذه 
العملية التثقيفية الداخلية واإلسراف النظري على كل ما يتعلق بالتطور الفكري الداخلي 

الفكريررة، لكررن بررالرغم مررن كررل مررا تقرردم، مررا زالررت األسررئلة بمررا يبلررور ويؤكررد هويررة حزبنررا 
لقـد طـرح المـؤتمر الـوطني الخـامس أسـئلته الكبرى ماثلة بال إجابة محددة وواضرحة، 

الموضـــوعية ، الملحـــة ، ارتباطـــًا بمســـيرة الجبهـــة التاريخيـــة منـــ  مؤتمرهـــا الثالـــث، 
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مـا هـي حصـيلة : ي ملخصًا وبصورة مكثفة ه ه التساؤالت في السؤال المركـزي التـال
التطور على صعيد التحول الفكري والتنظيمي للجبهـة ؟ ومـا هـو واقعنـا الـراهن؟ إنـه 

 .أيضًا السؤال الماثل حتى اللحظة
وفرري محاولترره اإلجابررة علررى هررذا السررؤال يررورد التقريررر عررددًا مررن اإلسرركاليات أو 

شــكاليات ظــواهر ومســائل و " العقبررات الترري حالررت أو عرقلررت عمليررة التحررول ، وهرري  ا 
 :261جديدة يجب أن نأخ ها بعين االعتبار، أال وهي

تفاقم حدة الصراف على الجبهة الثقافية وضرورات المواجهة المتكاملة لآللة  -8
 .الدعائية واإلعالمية اإلمبريالية والصهيونية والرجعية

 .متطلبات النضال الوطني الفلسطيني في الظروف المستجدة -1

لتلبيرة المسرتلزمات الجديردة للعمرل  قف الجبهـةضرورة االرتقاء بسياسات وموا -3
براز دور حزبنا بالعملية الجاريرة علرى صرعيد حركرة التحررر الروطني  الوطني وا 

 .والجماهيري العربية

واالهتمرام  ضرورة امتال  فهم علمي للمسـألة الدينيـة فـي ظروفنـا الملموسـة -4
 .بالحياة الروحية للنا 

علـى صـعيد االمـتال  األعمـق للفهـم  ازدياد متطلبات التطور النوعي للجبهة -9
والممارسة العلمية للعالقة والعمل مع الجماهير في ظل الطموح للتحول إلـى 
حــزب جمــاهيري مكــافح، وكــ ل  اســتحقاقات تطــور الحيــاة التنظيميــة نفســها 

 .المرتبطة أساسًا بتعزيز الديمقراطية الحزبية الداخلية

ة وضـــرورات تجديـــد النظريـــة مواجهـــة تحـــديات انهيـــار المنظومـــة االشـــتراكي -7
ــة الجديــدة مــن التطــور العــالمي  والحركــة الثوريــة ومواجهــة تحــديات المرحل

 .وضرورات إسهام الجبهة النظري والسياسي والعلمي على ه ا الصعيد

 .مواجهة تشوهات وثغرات العمل األيديولوجي التي وقع بها حزبنا -6
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: لجبهـة بندائـه التـاليالرفـاق فـي ا وعلى ضوء  ل  يتوجـه التقريـر إلـى جميـع
ــات الماركســية " ــى التثقيــف بأســس مكون ــرة القادمــة أن ال نقتصــر عل ــي الفت ــا ف علين

وعلينا االنخراط بفاعلية في الحياة  ونتفادم افتقارنا للمواد التي تعالج الواقع والتاريخ،
السياسري الخرارجي، وتفرادي أيرة عقبرات تعيرق إنتراب واجتهراد  –الثقافية والجدل الفكرري 

كمررا ويحترراب عملنررا األيررديولوجي إلررى تعزيررز وحرردة المررنهص ... كادرنررا علررى هررذا الصررعيد
النظررري والرردعاوي والتحريضرري  –والبرنررامص والخطررة فرري عمرروم نسرراط الحررزل الفكررري 

وضرورة تجاوز ثغرة غياب البرمجة طويلـة األمـد . على الصعيدين الداخلي والخارجي
االنتبـاه إلـى أهميـة وضـع ا ليـات الصـحيحة وعدم التحديد الزمنـي للخطـط والمهـام و 

لتنفي ها، وعلى قيادة الحزب والجهات المختصة وقيـادات الفـروف والمنـاطق أن تـولي 
اهتمامــًا أكبــر بتــدقيق المقــاييس النوعيــة لفاعليــة العمــل األيــديولوجي وخاصــة لقــدرة 

الوطنيـة الحزب على إعطاء أجوبة واقعيـة ومعللـة علميـًا لمعضـالت الثـورة والقضـية 
لمرررردى انعكررررا  التثقيررررف علررررى قيررررام األعضرررراء والكرررروادر  والقضــــايا القوميــــة، وكــــ ل 

بواجباتهم ومهامهم وعلى إنتاجيتهم  وكفاحيتهم، وعلى مدى مساركتهم الفاعلة في رسم 
سياسرة الحرزل وتعزيررز الديمقراطيرة فري صررفوفه، واحتررام الررأي ا خررر مرع التأكيرد علررى 

 .262"ل كذات متكاملةوحدة اإلرادة والعمل للحز 
ومررن أجررل ضررمان تحقيررق كررل مررا سرربق مررن برررامص و ليررات عمررل يرررى التقريررر أن 

إمسرراكنا بحلقررة مركزيررة لعملنررا " السررط لتطررور الجبهررة السررعبية كحررزل ثرروري يكمرن فرري 
أن الحلقــــة علررررى هررررذا الصررررعيد، ومررررن خررررالل الترررردقيق بواقعنررررا الررررراهن نسررررتطيع القررررول 

في المرحلة الجديدة، من تطورنـا تتمثـل باالسـتمرار فـي المركزية لعملنا األيديولوجي 
تعزيز وتعميق امتال  المنهج المادي الجدلي التاريخي من قبل كادر الحزب وهيئاتـه 
القياديــة تحديــدًا والعمــل علــى اســتخدامه الخــالق فــي إنتــاج النظريــة وتطويرهــا فــي 
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 ،عمليـة موحـدة ظروفنا الملموسة بحيث يجب أن نفهم هـ ه المهمـة ككـل متكامـل وك
 .263"فال نعزف عن اإلنتاج ونهاب خوض مجاالته انتظارا الكتمال امتال   المنهج

يستلهم التقرير في هـ ا الجانـب جـوهر  :264 على الصعيد الطبقي: ثانيا
الموقف الطبقي الثوري الخـاص بعمليـة تحـول الجبهـة إلـى حـزب ماركسـي طليعـي ، 

طبقي من بنيـة ديمقراطيـة ثوريـة غيـر ال –أن التحول على الصعيد "حيث يؤكد على 
ــر منســجمة فــي وعيهــا الطبقــي ــة الصــغيرة فــي ، متجانســة وغي ــي البرجوازي أقــرب إل

إلي بنية اجتماعية عمالية منسجمة ومتجانسة في قوامها ووعيها ومواقفها ، قوامها
فرالتحول علرى هرذا الصرعيد . طليعـي يالهامة للتحول إلي حـزب ماركسـ سمن المقايي
ين األسرررا  المرررادي الصرررلل النسرررجام االلترررزام الفكرررري للحرررزل مرررع قاعدتررره يسرررمو بترررأم
وتخضع هذه المسرألة لخصوصرية التكرون والتبلرور الطبقري فري كرل بلرد أو ، االجتماعية

منطقررة لضررمان التعبيررر الرردائم عررن المصررالو المسررتركة ألوسررع الفئررات السررعبية عمومررًا 
 ". والعمال الكادحين خصوصاً 
أنجــز علــى هــ ا الصــعيد ، يضــيف التقريــر برؤيــة نقديــة  ولكــن ، بــالرغم ممــا

إال إننا نسجل وبجرأة وقوعنا في ثغرات ونواقص وأخطـاء أضـعفت قـدرتنا " ، واضحة 
ـــادحين  ـــل مصـــالح الك ـــالتعبير عـــن مجم ـــة باســـتمرار وب ـــا الطبقي ـــي تطـــوير بنيتن عل

ـــالفالحي، الفلســـطينيين  ـــة واســـعة ك ـــات جماهيري ـــة فئ ـــي تنظـــيم وتعبئ ن وبالنجـــاح ف
وال سررك فررإن مررن األسرربال ،  والمثقفــين الــوطنيين والــديمقراطيين وقطــاف المــرأة أيضــاً 

األساسية لذلك هري وقوعنرا فري مراحرل متقدمرة مرن تطورنرا فري نزعرات يسرروية ضريقة، 
فهو ،أما األمر الثاني الملفت للنظرإلى جانل ضعف تبلور طبقتنا العاملة وتسوهها ، 

وهو ما يستدعي الوقوف أمامه ،  لجبهة بشكل عامتدني نسبة الفالحين في صفوف ا
 .265"بجدية من أجل تفاديه
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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 

بـالرغم مـن أهميـة العمـل مـن أجـل "صفوف حزبنا ، ويشير في ه ا الجانـب إلـى أنـه 
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، 

 .266"وأن يعطى له المزيد من االهتمام في الفترة القادمة
–هررذا الجانررل ، يؤكررد التقريررر  فرري :علــى الصــعيد التنظيمــي : ثالثــا

أن المسألة التنظيمية ليسرت مسرألة فنيرة تكتيكيرة برل مسرألة "على  -وبصورة موضوعية
وعلرررى ضررروء ذلرررك تنبرررع أهميرررة تطرررور الحيررراة التنظيميرررة . سياسرررية باألسرررا  -فكريرررة 

الداخلية للحزل، ودورهرا فري تحديرد هويتره وجروهره ومقرايي  نضرجه وعالقتره بجمراهيره 
وأن الحكم على مستوم نضج عملية البناء التنظيمي هو مه بمهامه المنوطة به، وقيا

تمامًا كالحكم على مستوم نضج البنـاء األيـديولوجي، لـيس التبنـي الرسـمي والمعلـن 
للقضــايا والمواقــف، بــل الممارســة العمليــة علــى أســاس  لــ  ، فبقــدر مــا يجــب أن ال 

يات والشوط الكبير ال ي ُأنجز على صـعيد تعمينا الثغرات والنواقص عن رؤية اإليجاب
التحول التنظيمي، بقدر مـا يجـب أن تجعلنـا نشـح  الهمـم، ونبـ ل المزيـد مـن الجهـد 

 .267"للتخلص من الثغرات وتأثيراتها والقضاء عليها
ــالي فــان التطــور التنظيمــي الالحــق للجبهــة الشــعبية  يتطلــب اإلنشــداد " وبالت

ب و ل  من خالل تعزيز تفاعل ا راء واألفكار فـي لمحورية التجديد الديمقراطي للحز 
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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لحزب بفاعلية الحزبية في القضايا المفصلية وتفعيل دور األعضاء في رسم سياسة ا
 .268"ونشاط

يتوصـل التقريـر إلـى نتيجـة هامـة  :علـى الصـعيد السياسـي : رابعاً 
أنَّ التحــول إلــى مواقــع االسترشــاد بــالمنهج المــادي الجــدلي " وصــحيحة ، مفادهــا 

ـــة  ـــة فكري ـــة، ومترابطـــة،  –التـــاريخي، هـــو عملي ـــة متكامل ـــة وتنظيمي سياســـية طبقي
ردوديته ونتائجه في تمل  الحـزب، وهيئاتـه فالتحول على الصعيد األيديولوجي يجد م

ــوريين، ــر الث ــل والتغيي ــة كمرشــد للعمــل وكمــنهج للتحلي ــدًا، للنظري ــة تحدي ــا  القيادي أم
التحول على الصعيدين التنظيمي والطبقي فيتحدد هـدفها فـي نهايـة المطـاف بخدمـة 

الح تحقيق األهداف والمهام المستنبطة والمرسومة من قبل الحزب والمعبرة عـن مصـ
ــة الكادحــة ــات الجماهيري فكريررة ترررتبط بجرروهر  –أي أن المسررألة سياسررية  .أوســع الفئ

الحرررزل كقائررررد سياسرررري للجمررراهير وضرررررورات ترررروفير متطلبرررات هررررذا الجرررروهر وتجلياترررره 
 .269"الملموسة في الممارسة العملية

أن نضــج السياســة نفســها " علــى هــ ا األســاس، يؤكــد التقريــر بوضــوح، علــى 
أمرا تحقيقهرا  .ق تمل  المنهج المادي الجدلي وتمثلـه فـي الممارسـةيتحدد بمقدار عم

فيعتمرررد علرررى القررردرة علرررى اسرررتنباط وامرررتالك الوسرررائل والطررررق واألسررراليل التررري تجعرررل 
الممارسررة خالقررة ومبدعررة فرري الظررروف الملموسررة وصررواًل لألهررداف والمهررام عررن طريررق 

السياسة ليست مجررد سرعار، أو حركة الجماهير الواسعة ولي  األفراد أو القادة أي أن 
بررل هرري فرروق هررذا كلرره علررم وفررن لقيررادة الصررراع الطبقرري . صررراع أو مواقررف وتصرراريو

وعليه فان السياسة الثوريـة يجـب أن تتسـم بصـفات بكافة أسكاله وتجلياته وتعقيداتره 
العلمية والموضوعية واالنسجام وعدم التناقص، والسـمة العمليـة المبـادرة، والمبدئيـة 

 .270"مرونة العالية، واالرتباط بالجماهير، والواقعية الثوريةمع ال
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إن ه ه الرؤية الموضـوعية للممارسـة السياسـية ، يجـب أن تظـل بالنسـبة لنـا 
ــدي  ــًا رئيســيًا نهت ــة والمســتقبل ، محــددًا أو منطلق ــة الراهن ــي المرحل ــي الجبهــة ، ف ف

صــهيوني ودولتــه ، ونلتــزم بمضــمونه فــي تحليلنــا إلدارة عمليــة الصــراف مــع العــدو ال
وفــي تحليلنــا لألوضــاف السياســية الفلســطينية والموقــف مــن ســلطة الحكــم اإلداري 

ف ، وفي ممارساتنا لعملية التحالفات السياسية مـن منطلقـات طبقيـة .ت.ال اتي و م
ووطنية ، وك ل  في تحليلنا لألوضـاف العربيـة واإلقليميـة والدوليـة عمومـًا والعالقـات 

ــات األمميــة خصوصــًا، آ ــاقي فــي هيئ ــر الحــوار الرف ــا عب ــار إقرارن ــين االعتب خــ ين بع
وفـق مـا ورد فـي تقريـر –الجبهة عمومًا ، وفي مؤتمراتهـا الوطنيـة خصوصـًا ، أنهـا 

بحاجــة مســتمرة إلــى تطــوير سياســتها عمومــًا، وخاصــة  -المــؤتمر الــوطني الخــامس
لسياســية حاجتهــا إلــى خــوض معتــر  التكتيــ  السياســي الثــوري واتخــا  المواقــف ا

جـــادة فـــن السياســـة بمـــا يتضـــمنه مـــن مســـاومات واســـتخدام التناقضـــات  المبـــادرة وا 
 .271"والطرق والوسائل العالية المرونة وخاصة لكسب الجماهير والحلفاء

  :التقييم العام 
ــة  ــر التنظيمــي حــول عملي ــى الصــعد " التحــول"وفــي ضــوء مــا قدمــه التقري عل

ــــام " ياســـية، يســـتعرض األيديولوجيـــة والطبقيـــة والتنظيميـــة والس هـــ ه " التقيـــيم العــ
أن نجاحنا فـي خـوض الصـراف بكـل أبعـاده الوطنيـة والقوميـة " مؤكدًا على  العملية ،

والطبقية ، والنضال بكـل أشـكاله مـن أجـل تحقيـق أهـداف حزبنـا ، يفـرض علينـا فـي 
ســابق الجبهــة التقيــيم العــام ، الــدوري والــدائم ، لواقعنــا الــراهن فــي ضــوء تطورنــا ال

وتراكماته ونتائجـه النوعيـة حتـى اللحظـة، ولـيس مـن المجمـوف الحسـابي أو التوسـع 
وعلينا االنشداد للمسائل الجوهريـة وللمظهـر الرئيسـي، ورؤيـة ... التنظيمي الكمي، 

يجابيتنا انطالقًا من هـ ا بـالرغم ممـا نعيشـه مـن ثغـرات "، مـدركين أنـه 272"سلبياتنا وا 
أننـا نمثــل حزبـًا يسترشــد بـالمنهج المــادي : لعـام هــيونـواقص فــان محصـلة التقيــيم ا
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الجــدلي التــاريخي إجمــااًل ويعمــل لتمثلــه فـــي الممارســة ، لكننــا بحاجــة إلــى بلـــورة 
طموحنا وتجديد  اتنـا واالرتقـاء بأوضـاف حزبنـا وتجديـد حركتنـا الثوريـة عبـر تعميـق 

 .273"الجدلي ركسي وتمل  المنهج الماديعملية التحول من خالل سيادة الفكر الما
وبالتــالي فــان ضــرورات التطــور الالحــق لحزبنــا تتطلــب االنخــراط، علــى كافــة 

 :274الصعد والمجاالت في عملية  ات بعدين متداخلين ومتكاملين هما
استمرار التعمق بامتال  المنهج المـادي الجـدلي التـاريخي فـي عمـوم الحـزب : أوالً 

 الفلســـطيني والعربـــي وعلـــى صـــعيد القيـــادة والكـــادر خاصـــة، ودراســـة واقعنـــا
 .وظروف تطوره االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي باالستناد له

للجبهررة فرري مجرراالت نسرراطه وحياترره  التجديــد الــديمقراطي والثــوري الشــاملين: ثانيــاً 
المختلفرررررررة، وعلرررررررى أسرررررررا  المرررررررنهص المرررررررادي الجررررررردلي واالسرررررررتراكية العلميرررررررة، 

يررة الداخليررة وفرري العالقررة مررع الجمرراهير، والديمقراطيررة الواسررعة فرري الحيرراة الحزب
وبمررررررا يقرررررردمنا خطرررررروات سررررررريعة علررررررى طريررررررق الررررررتخلغ مررررررن أوجرررررره القصررررررور 
والبيروقراطية، والمركزية المتزمتة، وغيرها من األمراه، ويؤمن لنا بناء حزل 

كفاحي يمثل طليعرة سرعبنا فري النضرال مرن أجرل أهدافره  –جماهيري  -طليعي
 .جيةالوطنية المرحلية واإلستراتي

 فان ما نسعى لتحقيقه –" التقييم العام"كما يضيف  –ولمزيد من التحديد والدقة 
 :275ما يجل أن يتمثله حزبنا حتى يرتقي للصورة المطلوبة، هو

تعميق تملكنا للمنهج المادي الجدلي التاريخي، والفكر االشتراكي : فكريا -أ 
 .العلمي، ودراسة واقعنا استنادًا لها

يــد بنــاء حزبنــا الطبقــي بحيــث يعبــئ العمــال وعمــوم تعميــق وتوط: طبقيــاً  -ب 
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

قراطيـة توطيد بناء حزبنـا الـداخلي علـى أسـس المركزيـة الديم: تنظيمياً  -ب 
كمفهوم شامل يقوم على الوعي والديمقراطيـة العميقـة والواسـعة وعلـى 
وحــدة اإلرادة والعمــل، والعالقــات الرفاقيــة واإلنســانية العميقــة وأســاليب 

 .ووسائل القيادة الحزبية الجماعية الديمقراطية

رسم البرنامج السياسي للجبهة، والتكتيـ  المنبثـق عنـه علـى : سياسياً  -د 
التحالفـــات، الخـــط السياســـي فـــي مجـــال التكتيـــ  )فـــة الصـــعد المختل

بمررا يمكننررا مررن اإلمسرراك بالحلقررة المركزيررة، وبمررا  ..(العســكري والكفــاحي
 هيراعرري ترروازن القرروى، واللحظررة الملموسررة والمررزاب الجمرراهيري واسررتعدادات

 .ومتطلبات التطور الالحق

هير تطوير دورنا كحزب يمثل فصـيلة واعيـة ومنظمـة للجمـا: جماهيرياً  -ه 
  .ولعموم الشعب لتحقيق أهدافه الوطنية والتقدمية

ــاً  -و  ــوطني، وتطــوير دور الحــزب : وطني ــى الصــعيد ال االهتمــام بالعمــل عل
وطنيـــًا، عبـــر المعالجـــة الصـــائبة للقضـــايا الوطنيـــة ولمصـــالح الشـــعب 
الجوهرية، ولمشاكله اليومية، بحيث يسـير نشـاطنا الـداخلي والخـارجي 

 .من نفس االتجاه

، التقدم المطلـوب علـى طريـق توطيـد جـوهر الحـزب وسـماته الجديـدةولتحقيق 
نجاح هذه العمليرة  فان على قيادة الحـزب أن تلعـب دورًا أكبـر فـي المرحلـة القادمـة "وا 

لكــي تمثــل حقــًا  ات قياديــة لعمليــة التقــدم المطلوبــة والقيــادة المثــل، أمــام الكـــادر 
ــا لل ــاهير الحزبيــة، وهــ ا يفــرض بداهــة تجاوزه ــت دورهــا فــي والجم ــي رافق ثغــرات الت

المراحــــل الســــابقة، رغــــم أنهــــا هــــي المســــئولة األولــــى عــــن مــــا تحقــــق بانجازاتــــه 
خفاقاته  .276"وا 
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ــيم"وفــي هــ ه الصــدد، يشــير  ــة " التقي ــوب للمرحل بحــق، إلــى أن التطــور المطل
مدم قدرتنا على دراسـة واقعنـا المعـاش والمحـيط، "المقبلة سيكون معياره األساسي، 

افــة، واســتخراج السياســات والمواقــف الواقعيــة الثوريــة، لحــل معضــالت فــي جوانبــه ك
الواقع والثورة، على أساس المنهج الماركسي المادي الجدلي، وفي قدرتنا على خلق 
حزب طليعي كفاحي جماهيري يحظى بثقة والتفـاف الشـعب وقـواه الحيـة، بمـا يمكننـا 

تنفيــ  خطوطهــا األساســية مــن تطبيــق التوجهــات البرنامجيــة العـــامة والعمــل علــى 
 :277التالية التي حددها التقرير كما يلي

تأمين أساليب العمل التي تجعـل الهيئـات القياديـة هيئـة أركـان للحـزب فـي  (8)
وتروفير الوقرت والمتطلبرات الضررورية لبنائهرا نظريرًا كرري  المجـاالت المختلفـة

 .تستطيع قيادة الحزل بإبداع وكفاءة عالية
طالق طاقاتها ومبادراتهازيادة االهتمام بالكواد (2) مع التركيز على بناء ،  ر وا 

الكوادر النوعية والمتخصصة في المجاالت المختلفـة ، وهـ ا يتطلـب زيـادة 
دورات اإلعداد النظري والتخصصي على المسـتوم المركـزي وعلـى مسـتوم 

 .في مواقعها المختلفة المنظمات الحزبية

يــ  كــادر الحــزب وهيئاتــه إن عملنـا األيــديولوجي، يجــب أن يســتمر فــي تمل (3)
، واالسرررتمرار فررري تعميرررق فهرررم القياديـــة تحديـــدًا للمنهجيـــة الماديـــة الجدليـــة

نتراب الفكرر عبرر تحليرل  مجمل أعضراء الحرزل لألسر  العامرة للماركسرية، وا 
الواقرررررع والمهمرررررات انطالقرررررًا مرررررن المرررررنهص المرررررادي الجررررردلي، وربطررررره برررررالواقع 

ة وللجمرررراهير، ورفررررع مسررررتوى الملمررررو ، وتقديمرررره معلرررراًل للمنظمررررات الحزبيرررر
 .البرمجة والتخطيط للعمل األيديولوجي الداخلي والخارجي

كفــاحي،  –طليعــي  –تشـديد العمــل مــن أجــل التحــول إلــى حــزب جمــاهيري  (4)
، والبحررث وهــ ا يتطلــب التوســع فــي سياســة تشــكيل المنظمــات الديمقراطيــة
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ع عرررررن األسررررراليل المناسررررربة لترررررأطير الجمررررراهير ارتباطرررررًا بظرررررروف كرررررل تجمررررر
 .همات المطلول حلها في هذا التجمعفلسطيني وبالم

تكثيـف الجهــد لالرتقــاء بتملــ  وممارسـة األســلوب والــنمط الــديالكتيكي فــي  (5)
 .العمل والقيادة الحزبية، على مستوم الهيئات القيادية والكادرية

، واجتررذال  االرتقــاء بعملنــا فــي أوســاط العمــال والمــرأة والمثقفــين والشــباب (6)
ناصرر الطليعيرة مرنهم لالنتظرام فري حزبنرا ولالنخرراط فري عمرل المزيد من الع

 .المنظمات الديمقراطية المحيطة

إيـــالء أهميـــة لتطـــوير الحيـــاة الديمقراطيـــة فـــي المنظمـــات الحزبيـــة علـــى  (7)
ــــف المســــتويات ، وتررررأمين حريررررة المناقسررررة واالنتقرررراد باسررررتمرار وحررررق  مختل

 .االختالف وتأمين ا لية المناسبة لذلك

 .ابة على عمل وأداء الهيئات المختلفةتكثيف الرق (1)

ـــد  (7) ـــد للبرمجـــة والتخطـــيط الطويـــل األمـــد عبـــر تحدي إيـــالء االهتمـــام المتزاي
اتجاهات عامة للخطة على مستوم الجبهة وعلى مستوم الفـروف وجدولـة 

ــى .. هــ ه الخطــط الطويلــة، بخطــط قصــيرة لمــدم عــام وخطــط فصــلية عل
 .مختلف المستويات الحزبية

 

ير العام ، وبالتزامن معه، أصدر المؤتمر الوطني الخامس ، وفي ضوء التقر 
برنامجًا سياسيًا للجبهة، تضـمن فـي الفصـل األول منـه الحـديث عـن مرحلـة التحـرر 

، ثم تناول بالتحليل أهدافها، مهامها، قواها المحركة الوطني ، طبيعتها ، تناقضاتها،
" تجاههــا مؤكــدًا علــى والموقــف السياســي طبيعــة منظمــة التحريــر وموقــف الجبهــة 

ينية أهميـــة مواصــــلة الجبهــــة نضــــالها مــــن أجــــل تعزيــــز الوحــــدة الوطنيــــة الفلســــط
ف ، .ت.، والعمــل علــى إحــداث إصــالح ديمقراطــي حقيقــي فــي مؤسســات موتوطيــدها
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ف للشعب الفلسـطيني ، ومواصـلة العمـل مـن .ت.وتكريس شرعية ووحدانية تمثيل م
 .278"ف وتطويرها .ت.أجل تعزيز مكتسبات م

القـــوم " كمـــا تنـــاول الفصـــل الثـــاني مـــن البرنـــامج السياســـي الحـــديث عـــن 
الكيــان الصــهيوني ، الحركــة الصــهيونية ، االمبرياليــة : المعاديــة للثــورة الفلســطينية

الجبهــة " ، مؤكــدًا علــى أن 279"العالميــة ، والقــوم االجتماعيــة المرتبطــة باالمبرياليــة
ا لطبيعة الكيان الصـهيوني بوصـفه كيانـًا الشعبية لتحرير فلسطين انطالقًا من رؤيته

اســتيطانيًا عنصــريًا عــدوانيًا توســعيًا ، يقــوم بوظيفــة امبرياليــة صــهيونية مشــتركة ، 
تؤمن بضرورة ممارسة كل أشكال النضال لتدمير ه ه القاعدة االمبريالية المتقدمة ، 

ميتين ، بـل وهي تؤكد بأن الصراف الدائر من  أكثر من مئة عام ليس صراعًا بـين قـو 
ــي مــن جهــة ، والتحــالف  ــة التحــرر الــوطني الفلســطيني والعرب ــين حرك هــو صــراف ب

ن أي محاولة للفصل بين العـدوين ...اإلمبريالي الصهيوني الرجعي من جهة أخرم وا 
ــة هــدفها  ــة عقيمــة ومضــللة ودوغمائي ــالي األمريكــي والصــهيوني هــي محاول اإلمبري

إلـى جانــب "أكـد البرنـامج أيضــًا علـى أنـه  ، كمـا280"تجاهـل الواقـع بعناصـره المكونــة 
الحركــة الصــهيونية واالمبرياليــة العالميــة ، تحتــل القــوم واألنظمــة العربيــة الرجعيــة 
ـــة  ـــة للثوري ـــوم المعادي ـــي معســـكر الق ـــة مكانهـــا ف ـــة المرتبطـــة باإلمبريالي والبرجوازي

... حـالع وجـود فـوارق بينهـا بطبيعـة الالفلسطينية وحركة التحرر الوطني العربيـة مـ
ن الجبهة الشعبية استنادًا إلى ه ه المعطيات ، ترم بـأن القـوم واألنظمـة الرجعيـة  وا 
العربيــة التابعــة تشــكل موضــوعيًا جــزءًا ال يتجــزأ مــن معســكر القــوم المعاديــة للثــورة، 
وهي انطالقًا من ه ه الحقيقة، تـدعو فصـائل حركـة التحـرر الـوطني العربيـة لتكثيـف 

ظمـة والتصـدي لسياسـاتها التصـفوية للقضـية الفلسـطينية  ، النضال لفضح ه ه األن
كما تدعو ه ه الفصائل للتنسيق فيما بينها لمواجهة الخطـر الصـهيوني الـ ي يتهـدد 
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وفـي . شعوبها ومن أجل تحرير أوطانها من الهيمنة والتبعية واالستغالل اإلمبريالي 
أن " ل مؤكــدًا علــى الفصــل الثالــث طــرح البرنــامج السياســي أشــكال وأســاليب النضــا

تحقيق النصر في صـراعنا القـائم ضـد العـدو الصـهيوني يتطلـب اسـتخدام كـل أشـكال 
غيـــر أن ... األيديولوجيـــة والسياســـية واالقتصـــادية : وأســـاليب النضـــال الرئيســـية 

ضرورات خوض النضال بأشـكاله المتعـددة ال يلغـي األهميـة القصـوم لتحديـد الشـكل 
لرافعــة والقــوم الدافعــة لألشــكال النضــالية األخــرم ، ومــن الرئيســي للنضــال باعتبــاره ا

ه ا المنطلق ترم الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين أن الكفـاح المسـلح هـو األسـلوب 
، وفـــي هـــ ا الســـياق يضـــيف 281"الرئيســـي للنضـــال الـــوطني الفلســـطيني المعاصـــر 

نـع مـن طغيـان على أن تحديد الكفاح المسلح أسـلوبًا رئيسـيًا ، ال يم"البرنامج مؤكدًا 
أســلوب آخــر مــن أســاليب النضــال فــي مرحلــة معينــة ، فأســاليب النضــال المختلفــة 
تتحدد في كل مرحلـة مـن المراحـل تبعـًا للظـروف القائمـة ومـدم مالءمتهـا واسـتجابة 

ن مبدأ الجمع بين مختلف أشكال النضال ينبغي أن يقتـرن دومـًا ... الجماهير لها  وا 
من شكل نضالي إلى آخر في الوقت المناسب والظروف  بامتال  القدرة على االنتقال

المالئمة ووفق متطلبات المرحلة النضالية ، فالشكل الرئيسي للنضال بدون ارتباطـه 
بأشكال النضال األخرم يبقى قاصرًا عن تحديد أهدافـه، وبـأن النجـاح فـي الـربط بـين 

قـه ويعـزز مـن ه ه األشـكال هـو الـ ي يمكـن مـن تجريـد العـدو مـن أوراق قوتـه وتفو 
ويســـتطرد البرنـــامج . 282"فـــرص إحكـــام عزلتـــه علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والـــدولي 

إ ا كـــان النضـــال السياســـي بأشـــكاله " السياســـي فـــي نهايـــة الفصـــل الثالـــث بـــالقول 
المتعــددة لــم يــزل يحتــل الموقــع األول فــي مجــرم النضــال الــوطني الفلســطيني وفــي 

 المجالين االقتصادي واأليديولوجي ال يجب مجمل اهتمامات الثورة ، فان النضال في
 . 283"أن يقل أهمية عن النضال السياسي
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وفي الفصل الرابع يؤكـد البرنـامج السياسـي علـى التـرابط الجـدلي بـين حركـة 
انطالقًا من إيمان الجبهة " التحرر الوطني الفلسطيني وحركة التحرر الوطني العربي 

ــان فلســطين جــ ــر فلســطين ، ب ن الشــعبية لتحري ــي ، وا  ــوطن العرب زء ال يتجــزأ مــن ال
ن حركة التحرر الـوطني  الشعب العربي الفلسطيني جزء ال يتجزأ من األمة العربية، وا 

فعلـى "، ويضـيف البرنـامج  284"الفلسطيني جـزء ال يتجـزأ مـن حركـة التحـرر العربيـة 
ضــوء العالقــة العضــوية الوثيقــة التــي تــربط بــين شــعوب األمــة العربيــة وفصــائلها 

ــة والتحــدي الجــدي وأح ــروابط القومي ــى قاعــدة ال ــة عل ــة والتقدمي زابهــا وقواهــا الوطني
لحاضرها ومستقبلها ، فان الجبهة الشعبية ترم أهمية وضرورة العمل المشتر  فيما 

 : 285بينها من أجل تحقيق األهداف التالية 
بناء عالقة صحيحة بين القطري والقومي ، الخاص والعام فـي نضـاالت  -2

 .حركة التحرر العربية مختلف قوم 
ــدور  -1 تــؤمن الجبهــة الشــعبية بالبعــد القــومي للقضــية ، وهــي إ  تؤكــد ال

الخاص للشعب الفلسطيني في عملية التحرير ، فانهـا تعتبـر عمليـة 
 .تحرير فلسطين ودحر الصهيونية مهمة قومية 

العمــل علـــى تجديــد حركـــة التحـــرر العربيــة، و لـــ  علــى ضـــوء األزمـــة  -1
صف بالجناح البرجوازي والعمالي فيها ، مما يتطلـب البنيوية التي تع

حــوارًا جــديًا وواســعًا بــين مختلــف فصــائلها وأكبــر عــدد مــن المثقفــين 
 .الديموقراطيين 

ب ل المزيد من الجهود القامة جبهة عربية تقدمية ديمقراطية ، والتركيز  -1
علـى اشـتقاق صـيغة سياسـية تنظيميـة للعمـل المشـتر  بـين فصــائل 

 .ر العربية عمومًا وفي بلدان الطوق خصوصاً حركة التحر 
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العمل في سبيل اقامة حزب الطبقة العاملة العربية الموحـد علـى المـدم  -9
 .االستراتيجي 

النضال من أجل الوحدة العربية ، وتعبئة الجماهير الفلسطينية والعربية  -7
 .من أجل تحقيقها

بـي بمـا العمل المشتر  من أجل تحقيق المشروف الحضاري القـومي العر  -6
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 

ـــي ا ـــى طريـــق مجتمـــع عرب لجديـــدة مـــن تطـــور العـــالم المعاصـــر عل
 .اشتراكي ديمقراطي موحد 

وفــي الفصــل الخــامس واألخيــر مــن البرنــامج السياســي الصــادر عــن المــؤتمر 
الخامس ، تناول حركة التحرر الوطني الفلسطيني باعتبارها جـزءًا ال يتجـزأ مـن قـوم 

ســـالم فـــي العـــالم ، مؤكـــدًا علـــى تزايـــد التحـــرر والتقـــدم والديمقراطيـــة واالشـــتراكية وال
في ظل الظروف الجديدة التي يجتازها العالم المعاصر بعد انتهاء الحـرب " التعقيدات 

البــاردة واختفــاء نظــام القطبــين وســعي الواليــات المتحــدة لتكــريس قيادتهــا وفــرض 
 سيطرتها على العالم ، األمر ال ي يتطلـب مزيـدًا مـن تضـافر جميـع القـوم المناضـلة
ضد الظلم واالضطهاد ، ومـن أجـل الحريـة والعدالـة والمسـاواة علـى الصـعيد العـالمي 

فان الجبهة الشـعبية لتحريـر "وفي ه ا الجانب . 286"وفي بلدان العالم الثالث خاصة 
فلسطين باعتبارها فصياًل من الفصائل الثورية على الصعيد العالمي ، يلتـزم بمبـاد  

لمتجدد وسعيها الثابت لتعزيز وتمتين أواصر عالقات التضامن األممي تؤكد إيمانها ا
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التحــالف بــين الثــورة الفلســطينية واألحــزاب والقــوم التقدميــة فــي العــالم ، و لــ  علــى 
 : 287أرضية أهداف النضال المشتر  التالية

النضــال ضــد العدوانيــة اإلمبرياليــة ، وخاصــة األمريكيــة ، مــن أجــل  .2
الشعوب في تقرير مصيرها ، نظام عالمي جديد يقوم على احترام حق 

واختيــار طريــق تطورهــا المســتقل فــي عــالم تســوده الحريــة والعدالــة 
 .والمساواة بين الشعوب 

النضال لحل مشكلة المديونية لصالح شعوب العالم الثالـث المنهوبـة  .1
 .والمضطهدة من النظام اإلمبريالي واالحتكارات العالمية 

ــاح مــع ســائر القــوم والفصــائل التقد .1 ميــة مــن أجــل درء أخطــار الكف
 .الحرب النووية وصيانة السلم العالمي

الكفــاح ضــد كــل أشــكال القهــر والقمــع والتمييــز العنصــري ، ولتشــديد  .1
ــان الصــهيوني وفضــح الصــهيونية كحركــة عنصــرية  ــى الكي العزلــة عل

 .رجعية 

ضـرورة تنسـيق جهـود مختلـف األطـراف الدوليـة السـاعية إلـى زيــادة  .9
المتحدة في إرساء أسـس العـدل والمسـاواة فـي وزن ودور هيئة األمم 

العـــالم والتصـــدي لكـــل أشـــكال الظلـــم والعـــدوان، ولكـــل عمليـــات خـــرق 
وتجـــاوز األعـــراف والمواثيـــق الدوليـــة ، والـــدفاف عـــن حريـــة وحقـــوق 

 .اإلنسان المنتهكة في فلسطين المحتلة وفي كل مكان من العالم 

لبلـدان اإلفريقيـة تدعو الجبهـة للنهـوض بـدور دول عـدم االنحيـاز وا .7
ســناد الحقــوق الوطنيـــة للشــعب الفلســـطيني،  واإلســالمية فــي دعـــم وا 
وتطــــوير الجهــــود المب ولــــة لتكــــوين رأي عــــام عــــالمي مؤيــــد للحــــق 

الصـهيوني للتسـليم  –الفلسطيني ، للضغط علـى التحـالف اإلمبرياليـة 
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بقرارات الشرعية الدولية التي تعترف بحقوق شعبنا في العودة وتقريـر 
قامة دولته المستقلة على أرض وطنهالم  .صير وا 

 

 ( :8664حزيران )الكونفرنس احلزبي األول 
على ضوء التطورات السياسية النوعية التي شهدتها الساحة الفلسطينية بعـد  

واشنطن التصفوي ، عقدت الجبهة الشعبية في شـهر حزيـران  –توقيع اتفاق أوسلو 
سياسـية مقدمـة مـن اللجنـة المركزيـة، كونفرنس حزبي ناقشـت خاللـه وثيقـة  2771

حــددت فيهــا رؤيــة وتحليــل الجبهــة للمرحلــة التاريخيــة الجديــدة التــي دخلهــا النضــال 
ــــى  ــــة عل ــــة والعميق ــــالمتغيرات السياســــية االنعطفافي ــــوطني الفلســــطيني ارتباطــــًا ب ال

 . المستويات العالمية والعربية والوطنية 
السياســية ، تــم إقــرار الــنص وفــي ضــوء مناقشــة أعضــاء الكــونفرنس للوثيقــة 

الكامل لها، وتم اصداره في كـراس خـاص نسـتعرض فيمـا يلـي أهـم األفكـار والقضـايا 
عمــق عمــق والعنــاوين األساســية التــي تضــمنها الكــراس المــ كور، والتــي أوضــحت بجــالء 

التحليل الطبقي ومن ثم التحليل أو الشعار السياسي المـرتبط بـه فـي تلـ  المرحلـة ، التحليل الطبقي ومن ثم التحليل أو الشعار السياسي المـرتبط بـه فـي تلـ  المرحلـة ، 
ستنتاجات سياسية وفكرية مازالت صالحة الستخدامها حتـى اللحظـة ستنتاجات سياسية وفكرية مازالت صالحة الستخدامها حتـى اللحظـة وهي تحليالت واوهي تحليالت وا

ـــة، رغـــم مـــرور  ـــة، رغـــم مـــرور فـــي تحليلنـــا ألوضـــاعنا السياســـية والمجتمعي عامـــًا علـــى عقـــد عامـــًا علـــى عقـــد   2929فـــي تحليلنـــا ألوضـــاعنا السياســـية والمجتمعي
  ..الكونفرنس واصدار الوثيقة السياسية عن الكونفرنس الكونفرنس واصدار الوثيقة السياسية عن الكونفرنس 

أمرام المعرالم األساسرية والرئيسررة ، أمرام المعرالم األساسرية والرئيسررة ، " " ففري المقدمرة تحردد الوثيقرة اتجاههررا الرئيسري ففري المقدمرة تحردد الوثيقرة اتجاههررا الرئيسري 
ث والمسررتجدات الناسرررئة وقراءتهررا ارتباطررا برررالواقع الفلسررطيني ومسررتقبل النضرررال ث والمسررتجدات الناسرررئة وقراءتهررا ارتباطررا برررالواقع الفلسررطيني ومسررتقبل النضرررال لألحرردالألحرردا
فقد شكل توقيع اتفاق إعالن المباد  وتبادل االعتراف ما بين القيـادة فقد شكل توقيع اتفاق إعالن المباد  وتبادل االعتراف ما بين القيـادة " "   228888" " الوطنيالوطني

ف والكيان الصهيوني نقطة االنعطاف النوعية في نضالنا الوطني ف والكيان الصهيوني نقطة االنعطاف النوعية في نضالنا الوطني ..تت..المهيمنة في مالمهيمنة في م
دماتها ولهــا تفاعالتهــا، ونتائجهــا الالحقــة دماتها ولهــا تفاعالتهــا، ونتائجهــا الالحقــة المعاصــر، نقطــة انعطــاف بمعنــى لهــا  مقــالمعاصــر، نقطــة انعطــاف بمعنــى لهــا  مقــ

األمــر الــ ي يفــرض ودون أي تبــاطؤ أو تــردد أمــام الواقــع الناشــئ بكــل األمــر الــ ي يفــرض ودون أي تبــاطؤ أو تــردد أمــام الواقــع الناشــئ بكــل . . والمسـتقبليةوالمسـتقبلية
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إن توقيع االتفاق شكل اختراقًا استراتيجيًا لجبهة الصراف الفلسـطيني إن توقيع االتفاق شكل اختراقًا استراتيجيًا لجبهة الصراف الفلسـطيني . . ماله وما عليهماله وما عليه
صــل إليهــا صــل إليهــا الصــهيوني، وخطورتــه تتميــز بأبعــاد نوعيــة لــم تالصــهيوني، وخطورتــه تتميــز بأبعــاد نوعيــة لــم ت  --الصــهيوني، والعربــيالصــهيوني، والعربــي  ––

اتفاقات كامب ديفيد، األمر الـ ي يمكـن معـه القـول بـأن المرحلـة الراهنـة هـي أخطـر اتفاقات كامب ديفيد، األمر الـ ي يمكـن معـه القـول بـأن المرحلـة الراهنـة هـي أخطـر 
ذلررك ذلررك   مرحلـة يواجههـا النضـال الـوطني الفلسـطيني منـ  الغـزوة الصـهيونية لفلسـطين،مرحلـة يواجههـا النضـال الـوطني الفلسـطيني منـ  الغـزوة الصـهيونية لفلسـطين،

ألن القضرررررية الوطنيرررررة والنضرررررال الررررروطني طيلرررررة العقرررررود السرررررابقة وبررررررغم كرررررل الهرررررزائم ألن القضرررررية الوطنيرررررة والنضرررررال الررررروطني طيلرررررة العقرررررود السرررررابقة وبررررررغم كرررررل الهرررررزائم 
ى الرذي تجررؤ فيره أي قيرادة فلسرطينية علرى التسرليم ى الرذي تجررؤ فيره أي قيرادة فلسرطينية علرى التسرليم واالنكسرارات، لرم يصرل إلرى المسرتو واالنكسرارات، لرم يصرل إلرى المسرتو 

واالعتراف بحق الحركة الصهيونية واالحتالل الصرهيوني برالوجود السررعي علرى أره واالعتراف بحق الحركة الصهيونية واالحتالل الصرهيوني برالوجود السررعي علرى أره 
  ..228899""فلسطينفلسطين

ــة  ــة وتضــيف الوثيق ــى حــد " " وتضــيف الوثيق ــا، إل ــاطع شــديد معه ــب هــ ه الصــورة وبتق ــى جان ــى حــد إل ــا، إل ــاطع شــديد معه ــب هــ ه الصــورة وبتق ــى جان إل
ظمـة الحكـم ظمـة الحكـم التالحم، يأتي عامـل أخـر هـام هـو طبيعـة البنيـة االجتماعيـة الطبقيـة ألنالتالحم، يأتي عامـل أخـر هـام هـو طبيعـة البنيـة االجتماعيـة الطبقيـة ألن

ــرادو  ــة، والتــي تجســد ســلطة الكمب ــرادو العربي ــة، والتــي تجســد ســلطة الكمب ــرة   ررالعربي ــة الطف ــأتي حقب ــة التابعــة، وت ــرة والبرجوازي ــة الطف ــأتي حقب ــة التابعــة، وت والبرجوازي
اجتماعيـة فـي البنيــة اجتماعيـة فـي البنيــة   ––النفطيـة فـي السـبعينات، ومــا أحدثتـه مـن تـأثيرات اقتصــادية النفطيـة فـي السـبعينات، ومــا أحدثتـه مـن تـأثيرات اقتصــادية 

المجتمعية العربية، في ظل الهيمنة والسيطرة اإلمبريالية الكاملة على الثروة النفطية المجتمعية العربية، في ظل الهيمنة والسيطرة اإلمبريالية الكاملة على الثروة النفطية 
لقد توجت ه ه الحقبة باتفاقيات كامب ديفيـد، لقد توجت ه ه الحقبة باتفاقيات كامب ديفيـد، . . حتكارات اإلمبرياليةحتكارات اإلمبرياليةونهبها لصالح االونهبها لصالح اال

الصــهيوني وباتــت عمليــة الصــهيوني وباتــت عمليــة   ––كــاختراق اســتراتيجي نــوعي فــي جبهــة الصــراف العربــي كــاختراق اســتراتيجي نــوعي فــي جبهــة الصــراف العربــي 
ومررا رافررق ذلررك مررن ومررا رافررق ذلررك مررن   تعميمهــا فــي عمــوم المنطقــة هــدف مباشــر للمعســكر المعــادي ،تعميمهــا فــي عمــوم المنطقــة هــدف مباشــر للمعســكر المعــادي ،
  ––عسرركرية السياسررية عسرركرية السياسررية أحررداث ومتغيرررات محليررة وعالميررة ، وعلررى المسررتويات المختلفررة الأحررداث ومتغيرررات محليررة وعالميررة ، وعلررى المسررتويات المختلفررة ال

الصرررهيوني الصرررهيوني   ––الثقافيرررة مهررردت الطريرررق لكررري ينررردفع المسرررروع اإلمبريرررالي الثقافيرررة مهررردت الطريرررق لكررري ينررردفع المسرررروع اإلمبريرررالي   ––االقتصرررادية االقتصرررادية 
بهرردف تصررفية الصررراع العربرري الصررهيوني، وفرري المقدمررة منرره قضررية فلسررطين بصررورة بهرردف تصررفية الصررراع العربرري الصررهيوني، وفرري المقدمررة منرره قضررية فلسررطين بصررورة 

  ..229900""جذريةجذرية
هرذه باختصررار سررديد المقردمات الترري أسسررت للمرحلررة الجديردة الترري تعيسررها أمتنررا هرذه باختصررار سررديد المقردمات الترري أسسررت للمرحلررة الجديردة الترري تعيسررها أمتنررا 

  ..لفلسطيني راهنالفلسطيني راهناالعربية وسعبنا االعربية وسعبنا ا
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فـــان رؤيتنـــا ومعالجتنـــا للواقـــع الفلســـطيني لـــن تكـــون عمليـــة ومالكـــة فـــان رؤيتنـــا ومعالجتنـــا للواقـــع الفلســـطيني لـــن تكـــون عمليـــة ومالكـــة ""لهـــ ا لهـــ ا 
لمقومـــات الدقـــة والرؤيـــة الســـليمة إال بربطهـــا بالمســـار العـــام للمشـــروف اإلمبريـــالي لمقومـــات الدقـــة والرؤيـــة الســـليمة إال بربطهـــا بالمســـار العـــام للمشـــروف اإلمبريـــالي 
  ––الصهيوني بأبعاده ومسـتوياته المختلفـة وعطفـًا علـى  لـ  فمواجهـة اتفـاق اوسـلو الصهيوني بأبعاده ومسـتوياته المختلفـة وعطفـًا علـى  لـ  فمواجهـة اتفـاق اوسـلو 

طلـق مـن هـ ه المسـألة الرئيسـة والهامـة، لكـي تأخـ  طلـق مـن هـ ه المسـألة الرئيسـة والهامـة، لكـي تأخـ  القاهرة  يجـب وبالضـرورة أن تنالقاهرة  يجـب وبالضـرورة أن تن
المواجهــة أبعادهــا الصــحيحة والســليمة، وتعطــي للصــراف بعــده المســتجيب لتطــورات المواجهــة أبعادهــا الصــحيحة والســليمة، وتعطــي للصــراف بعــده المســتجيب لتطــورات 

  ..229911""وترابط الحلقات وطنيًا وقوميًا في شتى ميادين الصرافوترابط الحلقات وطنيًا وقوميًا في شتى ميادين الصراف
ــراءة الواقــع الفلســطيني ومســتقبل وآفــاق المواجهــة وطنيــًا، لهــو وثيــق "" ــراءة الواقــع الفلســطيني ومســتقبل وآفــاق المواجهــة وطنيــًا، لهــو وثيــق إن ق إن ق

ة واقع حلقات المواجهـة علـى الصـعيد القـومي، بحيـث نكـون ة واقع حلقات المواجهـة علـى الصـعيد القـومي، بحيـث نكـون الصلة ومتالحم مع رؤيالصلة ومتالحم مع رؤي
ــادي  ــة وقواهــا المناهضــة للمشــروف المع ــادي أمــام سلســلة متماســكة تشــمل األمــة العربي ــة وقواهــا المناهضــة للمشــروف المع أمــام سلســلة متماســكة تشــمل األمــة العربي
بتياراتها ومشاربها المختلفة، إ  أن ه ه الحقيقة تشـكل مفصـاًل حاسـمًا وأساسـيًا فـي بتياراتها ومشاربها المختلفة، إ  أن ه ه الحقيقة تشـكل مفصـاًل حاسـمًا وأساسـيًا فـي 

جميـع القـوم جميـع القـوم   أي تشخيص أو تحليل أو رؤية مستقبلية، وهي في  ات الوقـت مهمـةأي تشخيص أو تحليل أو رؤية مستقبلية، وهي في  ات الوقـت مهمـة
  ..في كل قطر عربيفي كل قطر عربي

إن السياسرررررة وخرررررط السرررررير الرررررذي حكرررررم ويحكرررررم مسرررررار حركرررررة التحررررررر الررررروطني إن السياسرررررة وخرررررط السرررررير الرررررذي حكرررررم ويحكرررررم مسرررررار حركرررررة التحررررررر الررررروطني 
الفلسطيني وقواها األساسية سرديدة االرتبراط بتطرور المجتمرع الفلسرطيني ذاتره سرواء فري الفلسطيني وقواها األساسية سرديدة االرتبراط بتطرور المجتمرع الفلسرطيني ذاتره سرواء فري 

  ..229922""أو تجمعات الستات الفلسطيني في الخاربأو تجمعات الستات الفلسطيني في الخارب. . داخل فلسطين المحتلةداخل فلسطين المحتلة
ا يجررري، يعررود باألسررا  إلررى تلررك التغيرررات ا يجررري، يعررود باألسررا  إلررى تلررك التغيرررات وعليرره فررإن تفسررير جانررل رئيسرري ممرروعليرره فررإن تفسررير جانررل رئيسرري ممرر
األمر الذي يفره األمر الذي يفره (. (. السياسيالسياسي  --االجتماعي االجتماعي ))والتحوالت التي سهدها الواقع الفلسطيني والتحوالت التي سهدها الواقع الفلسطيني 

التوقررررف مليررررًا أمررررام بعرررره الجوانررررل اللتقرررراط مررررا هررررو جرررروهري وأساسرررري، لكرررري يتكامررررل التوقررررف مليررررًا أمررررام بعرررره الجوانررررل اللتقرررراط مررررا هررررو جرررروهري وأساسرررري، لكرررري يتكامررررل 
  ..التسخيغ والتحليل كسرط ضروري لالنطالق الحقاً التسخيغ والتحليل كسرط ضروري لالنطالق الحقاً 

هــاز بتركيبتــه وعالقتــه الداخليــة والخارجيــة، هــاز بتركيبتــه وعالقتــه الداخليــة والخارجيــة، إن المنظمــة كجإن المنظمــة كج: ": "فف..تت..مم: : أوالأوال
ومحتـــواه وممارســــاته هــــي نتاجــــًا للتوازنــــات الطبقيــــة  السياســــية التــــي تحكمهــــا ، ومحتـــواه وممارســــاته هــــي نتاجــــًا للتوازنــــات الطبقيــــة  السياســــية التــــي تحكمهــــا ، 
فالبورجوازية المهيمنة في المنظمة تمكنت من إخضاف المنظمة لرؤيتها ولسياساتها فالبورجوازية المهيمنة في المنظمة تمكنت من إخضاف المنظمة لرؤيتها ولسياساتها 
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ت ت إلـــى أن أصـــبحإلـــى أن أصـــبح. . ا السياســـية والتنظيميـــة واإلداريـــةا السياســـية والتنظيميـــة واإلداريـــةولمنـــاهج تفكيرهـــا ولممارســـاتهولمنـــاهج تفكيرهـــا ولممارســـاته
والتري تناغمرت والتري تناغمرت   المنظمة المعبر عن موقف وممارسة الجناح المهيمن عليهـا طبقيـا ،المنظمة المعبر عن موقف وممارسة الجناح المهيمن عليهـا طبقيـا ،
ولكرررن وعلرررى ولكرررن وعلرررى . . لمرحلرررة مرررن الرررزمن مرررع البرنرررامص الررروطني التحررررري للسرررعل الفلسرررطيني لمرحلرررة مرررن الرررزمن مرررع البرنرررامص الررروطني التحررررري للسرررعل الفلسرررطيني 

أرضررية الظررروف المحيطررة والمتحركررة برردأت القيررادة السياسررية البيروقراطيررة المتنفررذه فرري أرضررية الظررروف المحيطررة والمتحركررة برردأت القيررادة السياسررية البيروقراطيررة المتنفررذه فرري 
متعرجرة ومعقردة وفري إطرار ديناميرات الواقرع ذاتره متعرجرة ومعقردة وفري إطرار ديناميرات الواقرع ذاتره المنظمة تتجه وتسرير بتردرب وبصرورة المنظمة تتجه وتسرير بتردرب وبصرورة 

  ..229933""ف الوطني التحرريف الوطني التحرري..تت..ولي  رغما عنه ، نحو التخلي عن برنامص مولي  رغما عنه ، نحو التخلي عن برنامص م
ف كررران فررري ف كررران فررري ..تت..إن هرررذا الهبررروط السياسررري الرررذي مارسرررته القيرررادة المتنفرررذة فررري مإن هرررذا الهبررروط السياسررري الرررذي مارسرررته القيرررادة المتنفرررذة فررري م

حقيقته انعكاسًا للمواقع الطبقية وتحوالتها فري تلرك القيرادة وفرق تحليرل وثيقرة الكرونفرن  حقيقته انعكاسًا للمواقع الطبقية وتحوالتها فري تلرك القيرادة وفرق تحليرل وثيقرة الكرونفرن  
هــ ا التحــول هــ ا التحــول " " حيــث أن حيــث أن ف ، ف ، ..تت..تفسرريرها لتراجررع وهبرروط القيررادة البيروقراطيررة فرري متفسرريرها لتراجررع وهبرروط القيررادة البيروقراطيررة فرري مو و 

ف كمواقــف ، ونظــام عمــل ، ونهــج وتنظــيم ، ف كمواقــف ، ونظــام عمــل ، ونهــج وتنظــيم ، ..تت..البنيــوي الشــامل الــ ي جــرم فــي مالبنيــوي الشــامل الــ ي جــرم فــي م
فهنـا  صـيرورة أخـرم كانـت فهنـا  صـيرورة أخـرم كانـت . . وممارسة ، ال يفسر لوحده أسباب ومقدمات االنهيـار وممارسة ، ال يفسر لوحده أسباب ومقدمات االنهيـار 
ل التـــي جـــرت مـــا بـــين القيـــادة ل التـــي جـــرت مـــا بـــين القيـــادة تفعـــل فعلهـــا ، وتتمثـــل فـــي حالـــة التقاطـــب والتـــداختفعـــل فعلهـــا ، وتتمثـــل فـــي حالـــة التقاطـــب والتـــداخ

ف والشــريحة الكومبرادوريـة الفلســطينية فــي الخــارج ف والشــريحة الكومبرادوريـة الفلســطينية فــي الخــارج ..تت..البيروقراطيـة المتنفــ ه فــي مالبيروقراطيـة المتنفــ ه فــي م
والداخل ، حيث وجدت القيادة المتنف ه في تل  الشريحة سندا اقتصاديا وسياسيا لها 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 ، بـــنفس القـــدر الـــ ي وجـــدت الشـــريحة الكومبرادوريـــة فـــي القيـــادة المتنفـــ ه وعبـــر 

  ..  229944""ف حليفا سياسيا وطبقيا لها ف حليفا سياسيا وطبقيا لها ..تت..على معلى مهيمنتها هيمنتها 
هرذه هرذه وفي استعراض الوثيقة ألزمة الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية ، تؤكـد علـى أن وفي استعراض الوثيقة ألزمة الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية ، تؤكـد علـى أن 

  ::األزمة تتجلى في خم  مظاهر أساسية األزمة تتجلى في خم  مظاهر أساسية 
عرردم قرردرة هررذه الحركررة علررى انجرراز التحرررر الرروطني كمررا هررو عرردم قرردرة هررذه الحركررة علررى انجرراز التحرررر الرروطني كمررا هررو   ::229955المظهــر األول المظهــر األول 

  ..ف ف ..تت..معلن وموثق في برامص ممعلن وموثق في برامص م
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عرردم القرردرة علررى تحقيررق برنررامص التحرررر الرروطني ترافررق مررع عرردم القرردرة علررى تحقيررق برنررامص التحرررر الرروطني ترافررق مررع : :   229966المظهــر الثــانيالمظهــر الثــاني
نجررررازات حاسررررمة --تمكررررن المسررررروع الصررررهيونيتمكررررن المسررررروع الصررررهيوني نجررررازات حاسررررمة اإلمبريررررالي مررررن تحقيررررق انتصررررارات وا  اإلمبريررررالي مررررن تحقيررررق انتصررررارات وا 

واستمرار هذا المسروع في تحقيق االنتصارات بصورة متواترة مما يضع المنطقة أمرام واستمرار هذا المسروع في تحقيق االنتصارات بصورة متواترة مما يضع المنطقة أمرام 
  ..الصهيونيةالصهيونية--حالة من التبعية واالستالل سبه المطلق للهيمنة والقوة االمبرياليةحالة من التبعية واالستالل سبه المطلق للهيمنة والقوة االمبريالية

ف ف ..تت..ويتمثرررل برضرررُو القيرررادة السياسرررية المهيمنرررة فررري مويتمثرررل برضرررُو القيرررادة السياسرررية المهيمنرررة فررري م: : 229977المظهـــر الثالـــث المظهـــر الثالـــث 
هرذا األمرر الرذي يعكر  سرقوط هرذا األمرر الرذي يعكر  سرقوط . . الصهيونية الصهيونية --لالستراطات وللحلول التصفوية األمريكيةلالستراطات وللحلول التصفوية األمريكية

، ، فف..تت..البيروقراطيرة المهيمنرة علرى مالبيروقراطيرة المهيمنرة علرى مالتحالف الطبقي السياسي المتمثل أساسا بالقيادة التحالف الطبقي السياسي المتمثل أساسا بالقيادة 
بدايررررة باالسررررتجابة بدايررررة باالسررررتجابة . . ناحيرررره جنرررراح الخررررارب وجنرررراح الررررداخلناحيرررره جنرررراح الخررررارب وجنرررراح الررررداخلوالكررررومبرادور الفلسررررطيني بجوالكررررومبرادور الفلسررررطيني بج

وبتوقيرع اتفراق الحكرم اإلداري الرذاتي ، واالعترراف وبتوقيرع اتفراق الحكرم اإلداري الرذاتي ، واالعترراف   242242للسروط اإلمبريالية بقبول قرار للسروط اإلمبريالية بقبول قرار 
بكيان العدو الصهيوني والتخلري عرن برنرامص اإلجمراع الروطني التحررري ، برنرامص حرق بكيان العدو الصهيوني والتخلري عرن برنرامص اإلجمراع الروطني التحررري ، برنرامص حرق 

لررروطني ، بالبرنرررامص الطبقررري لررروطني ، بالبرنرررامص الطبقررري العرررودة وتقريرررر المصرررير والدولرررة واسرررتبدال هرررذا البرنرررامص االعرررودة وتقريرررر المصرررير والدولرررة واسرررتبدال هرررذا البرنرررامص ا
الضيق المعبر عن المصالو السياسية واالقتصادية لتحرالف البيروقراطيرة السياسرية فري الضيق المعبر عن المصالو السياسية واالقتصادية لتحرالف البيروقراطيرة السياسرية فري 

  ..قتصاديا بعجلة االقتصاد الصهيونيقتصاديا بعجلة االقتصاد الصهيونيالمنظمة ، مع الكومبرادور والسماسرة المندمجين االمنظمة ، مع الكومبرادور والسماسرة المندمجين ا
ـــع ـــعالمظهـــر الراب عجرررز البرررديل الرررديمقراطي ومعاناتررره الحقيقيرررة مرررن أزمرررات عجرررز البرررديل الرررديمقراطي ومعاناتررره الحقيقيرررة مرررن أزمرررات : :   229988المظهـــر الراب

وعالقاتره مرع وعالقاتره مرع ––تطرال بنراه التنظيميرة ، وممارسرته تطرال بنراه التنظيميرة ، وممارسرته ))لبيات وقصرورات خطيررة لبيات وقصرورات خطيررة وأمراه وسوأمراه وس
  ( .( .وقدرته على بلورة برنامجه االجتماعي البديلوقدرته على بلورة برنامجه االجتماعي البديل  --الجماهيرالجماهير

ضرررعف األسرررا  الرررديمقراطي قيمرررا وممارسرررة ، مرررا برررين ضرررعف األسرررا  الرررديمقراطي قيمرررا وممارسرررة ، مرررا برررين : :   229999المظهـــر الخـــامسالمظهـــر الخـــامس
  ..فصائل العمل الوطني الفلسطيني والجماهير الفلسطينية فصائل العمل الوطني الفلسطيني والجماهير الفلسطينية 

تؤكرد الوثيقرة تؤكرد الوثيقرة   " :" :جديـدة والنظـام الشـرق أوسـطيجديـدة والنظـام الشـرق أوسـطيالمرحلـة الالمرحلـة ال" " وتحت عنـوان وتحت عنـوان 
أن أيررة قرروة سياسرية منظمررة ال تسررتطيع أن تجرري معالجررة للمرحلررة الجديرردة دون أن أيررة قرروة سياسرية منظمررة ال تسررتطيع أن تجرري معالجررة للمرحلررة الجديرردة دون " " علرى علرى 

، الرذي يهردف إلرى إعرادة رسرم ، الرذي يهردف إلرى إعرادة رسرم " " السرق أوسرط الجديردالسرق أوسرط الجديرد""التعره لما بات يعرف بمسروع التعره لما بات يعرف بمسروع 
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قيررين ، قيررين ، لخريطرة المنطقرة ، خريطرة الروطن العربري وفرق تصرور يضرعه غيرر أبنراءه الحقيلخريطرة المنطقرة ، خريطرة الروطن العربري وفرق تصرور يضرعه غيرر أبنراءه الحقي
اجتمرراعي لرره ترجمررات سياسررية محررددة يهرردف فرري النهايررة إلررى اجتمرراعي لرره ترجمررات سياسررية محررددة يهرردف فرري النهايررة إلررى --أنهررا مسررروع اقتصرراديأنهررا مسررروع اقتصررادي

إعادة صياغة واقرع المنطقرة بمرا يخردم أهرداف ومصرالو القروى االسرتغاللية علرى نطراق إعادة صياغة واقرع المنطقرة بمرا يخردم أهرداف ومصرالو القروى االسرتغاللية علرى نطراق 
  ..330000""""التسوية السلميةالتسوية السلمية""تاح ما يسمى برتاح ما يسمى برعالمي ومحلي ، ويدخل من بوابة االقتصاد وبمفعالمي ومحلي ، ويدخل من بوابة االقتصاد وبمف

تطبيق تطبيق يمكن القرول أن يمكن القرول أن " "   --ثيقة الكونفرن ثيقة الكونفرن كما تضيف و كما تضيف و ––وبسكل واضو ومحدد وبسكل واضو ومحدد 
  : : 330011ه ا المشروف سيضع الشعب الفلسطيني واألمة العربية أمام المخاطر التالية ه ا المشروف سيضع الشعب الفلسطيني واألمة العربية أمام المخاطر التالية 

  ..أنه يعني اإلقرار بأن الكيان الصهيوني أصبو واقعا نهائيا في المنطقة أنه يعني اإلقرار بأن الكيان الصهيوني أصبو واقعا نهائيا في المنطقة   ::أوال أوال 
ة فري ة فري بما هي عليه ، أي كحركة عنصرية رجعيبما هي عليه ، أي كحركة عنصرية رجعي" " بالصهيونيةبالصهيونية""أنه يعني قبوال أنه يعني قبوال   ::ثانيا ثانيا 

  ..المنطقة المنطقة 
لررري  فقرررط جسرررما مقبررروال برررل متنفرررذا ومقرررررا فررري لررري  فقرررط جسرررما مقبررروال برررل متنفرررذا ومقرررررا فررري " " إسررررائيلإسررررائيل""انررره يعنررري جعرررل انررره يعنررري جعرررل   ::ثالثـــا ثالثـــا 

  ..مصائر السعل الفلسطيني واألمة العربية مصائر السعل الفلسطيني واألمة العربية 
انررره يسررركل تهديررردا لمسرررروعنا القرررومي العربررري الوحررردوي الرررذي يعتبرررر قيامررره انررره يسررركل تهديررردا لمسرررروعنا القرررومي العربررري الوحررردوي الرررذي يعتبرررر قيامررره   ::رابعـــا رابعـــا 

  ..ربية ربية ضرورة حتمية تفترضها متطلبات التنمية والتقدم لسعول األمة العضرورة حتمية تفترضها متطلبات التنمية والتقدم لسعول األمة الع
انرره يمثررل محطررة هامررة مررن أجررل تكررري  حالررة التبعيررة للمركررز االمبريررالي انرره يمثررل محطررة هامررة مررن أجررل تكررري  حالررة التبعيررة للمركررز االمبريررالي   ::خامســا خامســا 

  " ." .إسرائيلإسرائيل""وحليفه القوي وحليفه القوي 
ــدة""وعــن مشــروف وعــن مشــروف  ــة الجدي ــد والصــراف فــي المرحل ــدةالشــرق أوســط الجدي ــة الجدي ــد والصــراف فــي المرحل ، ، " " الشــرق أوســط الجدي

عمليررة اعررادة قررراءة لواحرردة مررن اهررم المفررردات المالزمررة اليررة عمليررة اعررادة قررراءة لواحرردة مررن اهررم المفررردات المالزمررة اليررة ""تطالــب الوثيقــة بــاجراء تطالــب الوثيقــة بــاجراء 
المسررتفيدة مررن نجرراح مسررروع المسررتفيدة مررن نجرراح مسررروع ( ( الطبقررات والسرررائوالطبقررات والسرررائو))لقرروى االجتماعيررة لقرروى االجتماعيررة مرحلررة ونعنرري بهررا امرحلررة ونعنرري بهررا ا

  ..السرق أوسط الجديد ، ومن هي الطبقات والسرائو المتضررة من هذا المسروعالسرق أوسط الجديد ، ومن هي الطبقات والسرائو المتضررة من هذا المسروع
ــي هــ ا الســياق، تطــرح الوثيقــة التســاؤل التــالي  ــي هــ ا الســياق، تطــرح الوثيقــة التســاؤل التــالي وف ــان مشــروف " "   : : وف ــان مشــروف إ ا ك إ ا ك

ة ة الشــرق أوســـط الجديـــد يضـــرب الســـيادة الوطنيــة ويكـــرس التبعيـــة ويكـــرس القطريـــالشــرق أوســـط الجديـــد يضـــرب الســـيادة الوطنيــة ويكـــرس التبعيـــة ويكـــرس القطريـــ
ويسـتهدف الحـق ويسـتهدف الحـق //ويضرب مقومـات الوحـدة العربيـة ويهـدد المالمـح الحضـارية لألمـةويضرب مقومـات الوحـدة العربيـة ويهـدد المالمـح الحضـارية لألمـة
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فمن هي الطبقة أو فمن هي الطبقة أو / / التاريخي بفلسطين ويهدد عروبتها وتراثها وحضارتها المتأصلةالتاريخي بفلسطين ويهدد عروبتها وتراثها وحضارتها المتأصلة
أنهـا البورجوازيـة أنهـا البورجوازيـة " " الشرائح الطبقية التي ال يضيرها حدوث كل  ل  ؟ وتجيب الوثيقة الشرائح الطبقية التي ال يضيرها حدوث كل  ل  ؟ وتجيب الوثيقة 

ري والتجـاري والبيروقراطيـة المنتفعـة مـن امتيـازات ري والتجـاري والبيروقراطيـة المنتفعـة مـن امتيـازات المعبرة عن رأس المـال الكـومبرادو المعبرة عن رأس المـال الكـومبرادو 
أنهــا الفئــات غيــر اإلنتاجيــة الطفيليــة ، التــي ال أنهــا الفئــات غيــر اإلنتاجيــة الطفيليــة ، التــي ال . . أجهــزة الــدول  ات الطــابع القطــريأجهــزة الــدول  ات الطــابع القطــري

وبالتالي فـان الطبقـات وبالتالي فـان الطبقـات . . تعني السيادة واالستقالل القومي الحقيقي شيئا بالنسبة لها تعني السيادة واالستقالل القومي الحقيقي شيئا بالنسبة لها 
طنيـــة اإلنتاجيـــة ، طنيـــة اإلنتاجيـــة ، البورجوازيـــة الو البورجوازيـــة الو :  :  والشـــرائح المتضـــررة مـــن  ات المشـــروف هـــي والشـــرائح المتضـــررة مـــن  ات المشـــروف هـــي 

الفالحـــين الفقـــراء والمتوســـطين ، العمـــال واإلجـــراء وعمـــوم الكـــادحين علـــى مختلـــف الفالحـــين الفقـــراء والمتوســـطين ، العمـــال واإلجـــراء وعمـــوم الكـــادحين علـــى مختلـــف 
  ..330022""تصنيفاتهم ، أغلبية المثقفين االكاديميين ومختلف فئات البورجوازية الصغيرة تصنيفاتهم ، أغلبية المثقفين االكاديميين ومختلف فئات البورجوازية الصغيرة 

الـ ي الـ ي   27712771//77//2121وحول اتفاق إعالن المباد  للحكـم الـ اتي واإلداري بتـاريخوحول اتفاق إعالن المباد  للحكـم الـ اتي واإلداري بتـاريخ
حالة انهيـار مـن قبـل الطـرف الفلسـطيني الـ ي حالة انهيـار مـن قبـل الطـرف الفلسـطيني الـ ي " " اف مثلت اف مثلت تعتبره الوثيقة لحظة انعطتعتبره الوثيقة لحظة انعط

وهرو اتفراق يمثرل فري نصوصره وملحقاتره ، وهرو اتفراق يمثرل فري نصوصره وملحقاتره ،   وقعه أمام الشروط األمريكية الصهيونية ،وقعه أمام الشروط األمريكية الصهيونية ،
ف نهايررة ف نهايررة ..تت..إلررى جانررل مررا حملرره مررن تنررازالت تصررفوية مررن قبررل القيررادة المنهررارة فرري مإلررى جانررل مررا حملرره مررن تنررازالت تصررفوية مررن قبررل القيررادة المنهررارة فرري م

" " إ  إ  ، ، 330033""فذة للمنظمرةفذة للمنظمرةمنطقية للطريق التصفوي الذي انخرطت في مساراته القيادة المتنمنطقية للطريق التصفوي الذي انخرطت في مساراته القيادة المتن
أن قراءة بنود االتفاق ورسالة اعتراف عرفات إلى رابين تكفي للتعرف على المخـاطر أن قراءة بنود االتفاق ورسالة اعتراف عرفات إلى رابين تكفي للتعرف على المخـاطر 
الحقيقة التي ينطوي عليها االتفاق ، واألضرار الجسيمة التـي يلحقهـا بنضـال شـعبنا الحقيقة التي ينطوي عليها االتفاق ، واألضرار الجسيمة التـي يلحقهـا بنضـال شـعبنا 

  : : وقضيتنا الوطنية والقومية فهو يعني وقضيتنا الوطنية والقومية فهو يعني 
ــامج م""  --22 ــي عــن برن ــي الفعل ــامج مالتخل ــي عــن برن ــي الفعل ــي حــق العــودة وتق..تت..التخل ــي حــق العــودة وتقف ف ريــر المصــير ريــر المصــير ف ف

قامـــة الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس ، واســـتبداله  قامـــة الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس ، واســـتبداله وا  وا 
  ..330044""ببرنامج آخر يهبط إلى ما دون مستوم مشروف الحكم ال اتي ببرنامج آخر يهبط إلى ما دون مستوم مشروف الحكم ال اتي 

ف كميثـــاق وهويـــة ف كميثـــاق وهويـــة ..تت..يرســـي المقـــدمات الماديـــة والسياســـية لتصـــفية ميرســـي المقـــدمات الماديـــة والسياســـية لتصـــفية م  --11
  ..وطنية كفاحية وطنية كفاحية 
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  ::يعطي ويشرف للكيان الصهيوني ما يشاء و ل  من خالل يعطي ويشرف للكيان الصهيوني ما يشاء و ل  من خالل   --11
  ..رار االحتالل العسكري الصهيونيرار االحتالل العسكري الصهيونياستماستم  --
  ..تثبيت واستمرار االستيطان تثبيت واستمرار االستيطان   --
حررررردودًا حررررردودًا ))اإلقررررررار لالحرررررتالل برررررالتحكم بررررراألمن الرررررداخلي والخرررررارجي اإلقررررررار لالحرررررتالل برررررالتحكم بررررراألمن الرررررداخلي والخرررررارجي   --

  (.(.ومعابرومعابر

  ..استمرار سيطرة االحتالل ونهبه للثروات الطبيعية وخاصة المياهاستمرار سيطرة االحتالل ونهبه للثروات الطبيعية وخاصة المياه  --
وذلررررك بررررالقفز عررررن وذلررررك بررررالقفز عررررن   يســــعى لتمزيــــق وحــــدة األرض والشــــعب الفلســــطيني،يســــعى لتمزيــــق وحــــدة األرض والشــــعب الفلســــطيني،  --44

اء المسررتوطنات وتقسرريم األراضرري الفلسررطينية المحتلررة اء المسررتوطنات وتقسرريم األراضرري الفلسررطينية المحتلررة موضرروع القررد ، وبقررموضرروع القررد ، وبقرر
إلررى وحررردات منفصرررلة، مررع عررردم وجررود أي ضرررمانة للحرررل إلررى وحررردات منفصرررلة، مررع عررردم وجررود أي ضرررمانة للحرررل   86678667منررذ عرررام منررذ عرررام 
  ..النهائيالنهائي

حول نقل الصالحيات، يتضمن االتفاق نصًا من أخطر النقاط حيث يسرير حول نقل الصالحيات، يتضمن االتفاق نصًا من أخطر النقاط حيث يسرير   --55
دارترره  دارترره إلررى أن نقررل الصررالحيات يررتم مررن قبررل الحكررم العسرركري اإلسرررائيلي وا  إلررى أن نقررل الصررالحيات يررتم مررن قبررل الحكررم العسرركري اإلسرررائيلي وا 

لسررطينيين وهررذا يسرركل اعترافررًا مباسرررًا بررأن الحكررم العسرركري لسررطينيين وهررذا يسرركل اعترافررًا مباسرررًا بررأن الحكررم العسرركري المدنيررة إلررى الفالمدنيررة إلررى الف
  ..وقوانينه يمثل مصدرًا للسلطات بالنسبة لسلطة الحكم الذاتيوقوانينه يمثل مصدرًا للسلطات بالنسبة لسلطة الحكم الذاتي

من خالل ما ورد في المالحق األمنية حرول اسرتبدال أداة القمرع الصرهيونية من خالل ما ورد في المالحق األمنية حرول اسرتبدال أداة القمرع الصرهيونية   --66
يرررررأتي فررررري جررررردول مهامهرررررا حمايرررررة االحرررررتالل يرررررأتي فررررري جررررردول مهامهرررررا حمايرررررة االحرررررتالل ( ( السررررررطةالسررررررطة))برررررأداة فلسرررررطينية برررررأداة فلسرررررطينية 

ى المناهضة لالتفاق أو الساعية لمواصلة الكفاح مرن ى المناهضة لالتفاق أو الساعية لمواصلة الكفاح مرن ومستوطنيه وقمع القو ومستوطنيه وقمع القو 
  ..أجل الحقوق الوطنيةأجل الحقوق الوطنية

أن ه ا االتفاق يفتح البـاب علـى مصـراعيه أمـام إمكانيـة فـرض التـوطين أن ه ا االتفاق يفتح البـاب علـى مصـراعيه أمـام إمكانيـة فـرض التـوطين   --66
على جماهير الشتات ومخيمات الوطن المحتـل وبالتـالي فهـو يسـقط حـق على جماهير الشتات ومخيمات الوطن المحتـل وبالتـالي فهـو يسـقط حـق 

  ..الدوليالدولي  271271العودة المطلق ال ي نص عليه قرار العودة المطلق ال ي نص عليه قرار 
يوني وبحقه في الوجود بصورة نهائية مقابل اعترافه يوني وبحقه في الوجود بصورة نهائية مقابل اعترافه االعتراف بالكيان الصهاالعتراف بالكيان الصه  --11

  ..كممثل للسعل الفلسطيني وكسريك في المفاوضاتكممثل للسعل الفلسطيني وكسريك في المفاوضات""ف ف ..تت..الهزيل بر مالهزيل بر م
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وجه االتفاق ضربة مباسرة لقرارات المؤسسات السرعية الدوليرة والتري كانرت وجه االتفاق ضربة مباسرة لقرارات المؤسسات السرعية الدوليرة والتري كانرت   --66
تسرررركل سررررالحًا فرررري ظررررل الوضررررع القررررائم ، إذ جرررررى اسررررتبدال هررررذه القرررررارات تسرررركل سررررالحًا فرررري ظررررل الوضررررع القررررائم ، إذ جرررررى اسررررتبدال هررررذه القرررررارات 

دئ الررذي وقررع عليرره فرري أوسررلو وواسررنطن وبمررا يتفررق دئ الررذي وقررع عليرره فرري أوسررلو وواسررنطن وبمررا يتفررق بمرجعيررة إعررالن المبررابمرجعيررة إعررالن المبررا
  ..عليه الطرفان الفلسطيني والصهيونيعليه الطرفان الفلسطيني والصهيوني

  ..ربط االقتصاد الوطني الفلسطيني باالقتصاد الصهيونيربط االقتصاد الوطني الفلسطيني باالقتصاد الصهيوني  --8181
وجررررره االتفررررراق ضرررررربة سرررررديدة للمسرررررروع القرررررومي العربررررري، وأسررررراء للسرررررعل وجررررره االتفررررراق ضرررررربة سرررررديدة للمسرررررروع القرررررومي العربررررري، وأسررررراء للسرررررعل   --8888

  ..الفلسطيني ولدوره في النضال القومي العربي بسكل عام الفلسطيني ولدوره في النضال القومي العربي بسكل عام 
  

إن إن " " ونفرن  الحزبري األول إلرى هرذه المخراطر السرابقة بقولهرا ونفرن  الحزبري األول إلرى هرذه المخراطر السرابقة بقولهرا ثم تسير وثيقرة الكرثم تسير وثيقرة الكر
كــل هــ ه المخــاطر وغيرهــا تمثــل فــي واقــع األمــر مقــدمات تهــدف لتصــفية مرتكــزات كــل هــ ه المخــاطر وغيرهــا تمثــل فــي واقــع األمــر مقــدمات تهــدف لتصــفية مرتكــزات 

أي تمزيـــق أي تمزيـــق . . وعناصــر المشــروف الــوطني الفلســـطيني لصــالح المشــروف الصــهيوني وعناصــر المشــروف الــوطني الفلســـطيني لصــالح المشــروف الصــهيوني 
طينية التي طينية التي وتصفية الحقوق واإلنجازات الوطنية الفلسوتصفية الحقوق واإلنجازات الوطنية الفلس  وحدة الشعب واألرض والقضية ،وحدة الشعب واألرض والقضية ،

حققهررا السررعل الفلسررطيني برراذال فرري سرربيلها أغلررى التضررحيات علررى مرردار عقررود نضرراله حققهررا السررعل الفلسررطيني برراذال فرري سرربيلها أغلررى التضررحيات علررى مرردار عقررود نضرراله 
  ..330055""الطويلةالطويلة

إن االختــراق الــ ي تحقــق لصــالح المشــروف الصــهيوني إن االختــراق الــ ي تحقــق لصــالح المشــروف الصــهيوني " " كمــا تضــيف أيضــًا كمــا تضــيف أيضــًا 
ــة  ــرة  ات أبعــاد سياســية واجتماعي ــرة والخطي ــائج الكبي ــة مــن النت ــه جمل ــة ســتترتب علي ــرة  ات أبعــاد سياســية واجتماعي ــرة والخطي ــائج الكبي ــة مــن النت ــه جمل ســتترتب علي

  : : واقتصادية أساسية أبرزها واقتصادية أساسية أبرزها 
ف مــن ســاحة ف مــن ســاحة ..تت..االنســحاب الكامــل للقيــادة السياســية المتنفــ ه فــي ماالنســحاب الكامــل للقيــادة السياســية المتنفــ ه فــي م"": : وال وال أأ

ـــة  ـــوق الوطني ـــاجم عـــن تخليهـــا الواضـــح والصـــريح ، عـــن الحق ـــوطني والن ـــل ال ـــة الفع ـــوق الوطني ـــاجم عـــن تخليهـــا الواضـــح والصـــريح ، عـــن الحق ـــوطني والن ـــل ال الفع
ــ ي  ــل وتخليهــا حتــى عــن المســتوم الهــابط ال ــدنيا ، ب ــ ي الفلســطينية حتــى بحــدودها ال ــل وتخليهــا حتــى عــن المســتوم الهــابط ال ــدنيا ، ب الفلســطينية حتــى بحــدودها ال

  ..330066""التحقت على أساسه بالمفاوضات التصفوية التحقت على أساسه بالمفاوضات التصفوية 
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إن تحديرررد موقرررف مرررن هرررذه المسرررألة إن تحديرررد موقرررف مرررن هرررذه المسرررألة : : ف ف ..تت..ف مرررن مؤسسرررات مف مرررن مؤسسرررات مالموقرررالموقررر  ::ثانيـــا ثانيـــا 
ف ، إذ يمكرن ف ، إذ يمكرن ..تت..حسا  وغاية في التعقيرد بسربل التسرابك والترداخل فري النظررة إلرى محسا  وغاية في التعقيرد بسربل التسرابك والترداخل فري النظررة إلرى م

  : :   330077التعامل مع المنظمة من أربع زواياالتعامل مع المنظمة من أربع زوايا
الررررأ  القيرررادي المتنفرررذ للمنظمرررة ، هرررذا الررررأ  الرررذي غرررادر سررراحة الفعرررل الررررأ  القيرررادي المتنفرررذ للمنظمرررة ، هرررذا الررررأ  الرررذي غرررادر سررراحة الفعرررل   ..88

  ..ي ي الوطني وأدار الظهر للبرنامص الوطنالوطني وأدار الظهر للبرنامص الوطن
رئاسرررة رئاسرررة _ _ المجلررر  المركرررزي المجلررر  المركرررزي _ _ اللجنرررة التنفيذيرررة اللجنرررة التنفيذيرررة ) ) مؤسسرررات المنظمرررة أي مؤسسرررات المنظمرررة أي   ..22

  (:(:المجل  الوطنيالمجل  الوطني

هررذه الهيئررات وعلررى ضرروء مواقرررف غالبيررة أعضررائها ومررن خررالل التجربرررة هررذه الهيئررات وعلررى ضرروء مواقرررف غالبيررة أعضررائها ومررن خررالل التجربرررة 
الملموسرررة لمسررريرتها ، أثبترررت بأنهرررا غيرررر قرررادرة علرررى مواجهرررة نهرررص االستسرررالم الملموسرررة لمسررريرتها ، أثبترررت بأنهرررا غيرررر قرررادرة علرررى مواجهرررة نهرررص االستسرررالم 

، واسررتنادا لهررذه الرؤيرررة ، واسررتنادا لهررذه الرؤيرررة والتفررريط ، بررل وأنهررا كانررت تسرركل الغطررراء لهررذا الررنهص والتفررريط ، بررل وأنهررا كانررت تسرركل الغطررراء لهررذا الررنهص 
الواقعية لتلك المؤسسات ، ولخطورة اللحظة ، ولكري ال تخرتلط األلروان ، يجرل الواقعية لتلك المؤسسات ، ولخطورة اللحظة ، ولكري ال تخرتلط األلروان ، يجرل 
أن يكررررون موقفنررررا واضررررحا ، وبمررررا يعررررزز الفرررررز بصررررورة حاسررررمة فرررري السرررراحة أن يكررررون موقفنررررا واضررررحا ، وبمررررا يعررررزز الفرررررز بصررررورة حاسررررمة فرررري السرررراحة 
الفلسطينية ، بحيث تتحدد التخوم والخطروط، وبمرا أن مؤسسرات المنظمرة التري الفلسطينية ، بحيث تتحدد التخوم والخطروط، وبمرا أن مؤسسرات المنظمرة التري 

طواتهرررا المذلرررة ، قرررد سررراخت ، وألن هرررذه طواتهرررا المذلرررة ، قرررد سررراخت ، وألن هرررذه تسرررتخدمها القيرررادة المتنفرررذة لتغطيرررة ختسرررتخدمها القيرررادة المتنفرررذة لتغطيرررة خ
المؤسسررات قررد أصرربحت مطعونررا فرري سرررعيتها مررن حيررث األسرر  والمرتكررزات المؤسسررات قررد أصرربحت مطعونررا فرري سرررعيتها مررن حيررث األسرر  والمرتكررزات 

  ..التي قامت عليها التي قامت عليها 
ف حيث تهـيمن عليهـا قيـادة ف حيث تهـيمن عليهـا قيـادة ..تت..أمام ه ا الواقع النوعي ال ي تشهده مأمام ه ا الواقع النوعي ال ي تشهده م

ف ف ..تت..التمســ  بــمالتمســ  بــم: : سياســية متســلطة ومنهــارة ، يتحــدد الموقــف الــوطني بسياســية متســلطة ومنهــارة ، يتحــدد الموقــف الــوطني ب
ء مؤسسـاتها علـى قاعـدة التمسـ  بـالحقوق الوطنيــة ء مؤسسـاتها علـى قاعـدة التمسـ  بـالحقوق الوطنيــة والعمـل علـى إعـادة بنـاوالعمـل علـى إعـادة بنـا

الفلســـطينية المعبـــر عنهـــا بالميثـــاق الـــوطني وبرنـــامج حـــق العـــودة وتقريـــر الفلســـطينية المعبـــر عنهـــا بالميثـــاق الـــوطني وبرنـــامج حـــق العـــودة وتقريـــر 
المصير والدولة وعاصـمتها القـدس ، عبـر إرادة جماهيريـة فلسـطينية تشـمل المصير والدولة وعاصـمتها القـدس ، عبـر إرادة جماهيريـة فلسـطينية تشـمل 

  ..القوم الديمقراطية والقومية واإلسالمية والشخصيات الوطنية القوم الديمقراطية والقومية واإلسالمية والشخصيات الوطنية 
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ف يعتبـر مسـألة ف يعتبـر مسـألة ..تت..ة المتنفـ ة علـى صـعيد مة المتنفـ ة علـى صـعيد مان خوض المجابهة ضد القيادان خوض المجابهة ضد القياد
  ..محورية ، ويجب تحشيد الطاقات لكسبها محورية ، ويجب تحشيد الطاقات لكسبها 

إن هــ ه المجابهــة لــن تحســم بــين ليلــة وضــحاها ، إنهــا تحتــاج لجهــد ودأب إن هــ ه المجابهــة لــن تحســم بــين ليلــة وضــحاها ، إنهــا تحتــاج لجهــد ودأب 
، وال ، وال مواجهة بين شرعية الشعب والكفاحمواجهة بين شرعية الشعب والكفاح  إنهاإنها. . وتحشيد وطني ، وجماهيري شاملوتحشيد وطني ، وجماهيري شامل

فقادها للشرعية التي ال تزال   شرعية اتفاق ال ل ، به ا يتم عزل القيادة المنهارةشرعية اتفاق ال ل ، به ا يتم عزل القيادة المنهارة فقادها للشرعية التي ال تزال وا  وا 
ـــا  ـــا تتحـــر  تحـــت غطائه ـــة والقوميـــة . . تتحـــر  تحـــت غطائه ـــادة شـــرعيتها الوطني ـــ  القي ـــدت تل ـــد فق ـــة والقوميـــة لق ـــادة شـــرعيتها الوطني ـــ  القي ـــدت تل ـــد فق لق

ــي  ــة ، وهــ ه كلمــة الفصــل ف ــدها شــرعيتها الجماهيري ــا أن نفق ــة ، وعلين ــي والتحرري ــة ، وهــ ه كلمــة الفصــل ف ــدها شــرعيتها الجماهيري ــا أن نفق ــة ، وعلين والتحرري
  ..النهاية النهاية 

: : ف هررو ف هررو ..تت..وبالتررالي فررإن خطنررا النرراظم فرري المواجهررة مررع هررذه القيررادة حررول موبالتررالي فررإن خطنررا النرراظم فرري المواجهررة مررع هررذه القيررادة حررول م
مناهضة ضمن إطار جبهة وطنيرة عريضرة تعبرر عرن واقرع السرعل مناهضة ضمن إطار جبهة وطنيرة عريضرة تعبرر عرن واقرع السرعل تحسيد القوى التحسيد القوى ال

  ..الفلسطيني الفلسطيني 
ــا  ــا ثالث الصررهيوني ، سرريعنى بررأن الصررهيوني ، سرريعنى بررأن _ _ إن النجرراح الررذي حققرره المسررروع االمبريررالي إن النجرراح الررذي حققرره المسررروع االمبريررالي : : ثالث

االمبرياليررة سررتأخذ منرراحي نوعيررة جديرردة األمررر الررذي يجعررل االمبرياليررة سررتأخذ منرراحي نوعيررة جديرردة األمررر الررذي يجعررل _ _ المخططررات الصررهيونية المخططررات الصررهيونية 
نوعيرة جديردة وسراملة، بعرد أن نوعيرة جديردة وسراملة، بعرد أن السعل الفلسطيني وجماهير األمة العربيرة تواجره هجمرة السعل الفلسطيني وجماهير األمة العربيرة تواجره هجمرة 

مالمو االنهيار العربي الرسمي تتضو سيئا فسيئا ، على حسال المصرالو العليرا مالمو االنهيار العربي الرسمي تتضو سيئا فسيئا ، على حسال المصرالو العليرا   باتتباتت
  ..لألمة العربية لألمة العربية 
ف فرإن تبردالت وتوازنرات ف فرإن تبردالت وتوازنرات ..تت..فري ظرل انهيرار القيرادة السياسرية المتنفرذة مفري ظرل انهيرار القيرادة السياسرية المتنفرذة م: : رابعا رابعا 

لمختلـف القـوم لمختلـف القـوم   إن دعوتنـاإن دعوتنـا.. .. ..جديدة ستحكم العالقة التحالفية في الساحة الفلسرطينية جديدة ستحكم العالقة التحالفية في الساحة الفلسرطينية 
، نرم أنه يستند إلى ، نرم أنه يستند إلى ار جبهة وطنية موحدةار جبهة وطنية موحدةواالتجاهات والشخصيات للعمل ضمن إطواالتجاهات والشخصيات للعمل ضمن إط

  ::جملة من األهداف أبرزها جملة من األهداف أبرزها 
التصدي لالحتالل في مختلف المواقع وبشتى الوسائل وعلى المستويات التصدي لالحتالل في مختلف المواقع وبشتى الوسائل وعلى المستويات   --22

  ..المتعددة المتعددة 
  ..التصدي لمشروف الحكم اإلداري ال اتي ومناهضته بكل اإلمكانات التصدي لمشروف الحكم اإلداري ال اتي ومناهضته بكل اإلمكانات   --11
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هويــــة الوطنيــــة ووحــــدة الشــــعب الفلســــطيني والتمســــ  هويــــة الوطنيــــة ووحــــدة الشــــعب الفلســــطيني والتمســــ  الــــدفاف عــــن الالــــدفاف عــــن ال  --11
  ..بالبرنامج الوطني التحرري بالبرنامج الوطني التحرري 

وحمايررة ميثاقهررا وحمايررة ميثاقهررا ف باعــادة بنائهــا علــى أســس ديمقراطيــة ، ف باعــادة بنائهــا علــى أســس ديمقراطيــة ، ..تت..إنقــا  مإنقــا  م  --44
  ..وبرنامجها الوطني التحرريوبرنامجها الوطني التحرري

حسد الجماهير الفلسطينية في مختلف ساحات الفعل الوطني دفاعا عن حسد الجماهير الفلسطينية في مختلف ساحات الفعل الوطني دفاعا عن  -5
تها ، ومحاصرة وعزل الجناح تها ، ومحاصرة وعزل الجناح حقوقها الوطنية وقضيتها وتضحياتها وكرامحقوقها الوطنية وقضيتها وتضحياتها وكرام

 ..المنهار المنهار 
وتسير في ، 330088"مسات املرحلة اجلديدة" بعد ذلك تستعره وثيقة الكونفرن 

_ االجتماعية _ المقدمة إلى أن سمات أي مرحلة هي انعكا  للمقدمات السياسية 
وبحكم أن المرحلة السياسية الجديدة ، لم تستقر بعد .االقتصادية التي تؤس  لها 

نما تتجه نحو التبلور والتسكل ، باالستناد إلى مجموعة في غاية بصورة نه ائية ، وا 
التنوع من العوامل والعناصر والتحوالت المتباينة ، فمن الطبيعي والحال هذه ان ال 
نما لبعه مالمو وسمات المرحلة  يكون حديثنا عن السمات نهائي وقطعي ، وا 

 :ة ما يلي ، تسجل الوثيق309الجديدة ، فعلى الصعيد الدولي
تكرررري  الهيمنرررة األمريكيرررة السررراملة علرررى منرررابع الرررنفط العربررري والرررتحكم برررالنظم تكرررري  الهيمنرررة األمريكيرررة السررراملة علرررى منرررابع الرررنفط العربررري والرررتحكم برررالنظم   ::أوال أوال 

  ..السياسية للدول العربية السياسية للدول العربية 
ـــا  ـــا ثاني تزايرررد التنررراف  برررين مراكرررز االمبرياليرررة وأقطابهرررا االقتصرررادية الرررثالث الواليرررات تزايرررد التنررراف  برررين مراكرررز االمبرياليرررة وأقطابهرررا االقتصرررادية الرررثالث الواليرررات   ::ثاني

  ..المتحدة واليابان وأوروبا الموحدة المتحدة واليابان وأوروبا الموحدة 
ات المتحرردة وبمسرراندة كبيرررة مررن الرردول اإلمبرياليررة األخرررى ات المتحرردة وبمسرراندة كبيرررة مررن الرردول اإلمبرياليررة األخرررى عدوانيررة سررافرة للواليررعدوانيررة سررافرة للواليرر  ::ثالثــا ثالثــا 

  ..ضد سعول العالم الثالثضد سعول العالم الثالث
الهيمنررررة االمبرياليررررة عمومررررا واألمريكيررررة خصوصررررا علررررى المؤسسررررات الدوليررررة الهيمنررررة االمبرياليررررة عمومررررا واألمريكيررررة خصوصررررا علررررى المؤسسررررات الدوليررررة : : رابعــــا رابعــــا 
  (.(.مؤسسات األمم المتحدةمؤسسات األمم المتحدة))
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والكيران الصرهيوني لترسريخ الهيمنرة والتبعيرة والكيران الصرهيوني لترسريخ الهيمنرة والتبعيرة _ _ زيرادة التنراغم برين اإلمبرياليرة زيرادة التنراغم برين اإلمبرياليرة   ::خامسا خامسا 
  ..ى المنطقة ى المنطقة علعل
تنررامي السررعور بررالظلم مررن قبررل سررعول العررالم الثالررث ، واتجرراه هررذه السررعول تنررامي السررعور بررالظلم مررن قبررل سررعول العررالم الثالررث ، واتجرراه هررذه السررعول   ::سادســا سادســا 

  ..للسيطرة على مقدراتها واالعتماد على ذاتها للتصدي للظلم والنهل االستعماري للسيطرة على مقدراتها واالعتماد على ذاتها للتصدي للظلم والنهل االستعماري 
  

  ::، تسجل الوثيقة السمات التالية ، تسجل الوثيقة السمات التالية 331100أما على الصعيد العربي أما على الصعيد العربي 
سرريطرة األمريكيررة ، وبمسرراركة سرريطرة األمريكيررة ، وبمسرراركة إعررادة ترتيررل السرررق األوسررط ضررمن الهيمنررة والإعررادة ترتيررل السرررق األوسررط ضررمن الهيمنررة وال  --88

  ..إسرائيلية مباسرة إسرائيلية مباسرة 
تعميررق وتعمرريم نهررص كامررل ديفيررد علرررى امتررداد السرراحة العربيررة ، علررى قاعررردة تعميررق وتعمرريم نهررص كامررل ديفيررد علرررى امتررداد السرراحة العربيررة ، علررى قاعررردة   --22

  ..االعتراف العربي الرسمي بسرعية وجود الكيان الصهيوني االعتراف العربي الرسمي بسرعية وجود الكيان الصهيوني 
  (.(.اإلسالمي السياسياإلسالمي السياسي))بروز وتنامي دور ومكانة وحجم التيار الديني بروز وتنامي دور ومكانة وحجم التيار الديني   --33

خولهرررررا أزمررررة بنيويرررررة حرررررادة وتراجرررررع التيرررررار خولهرررررا أزمررررة بنيويرررررة حرررررادة وتراجرررررع التيرررررار انكفرررراء حركرررررة التحررررررر العربيرررررة ودانكفرررراء حركرررررة التحررررررر العربيرررررة ود  --44
  الديمقراطي التقدمي الديمقراطي التقدمي 

مررررؤتمرات مررررؤتمرات _ _ الجامعررررة العربيررررة الجامعررررة العربيررررة ) ) ضرررعف وتفكررررك المؤسسررررات العربيررررة الرسرررمية ضرررعف وتفكررررك المؤسسررررات العربيررررة الرسرررمية   --55
  ...( ...( القمة القمة 

تزايرررررد حررررردة التنررررراقه والتنرررررافر مرررررا برررررين األنظمرررررة السياسرررررية الرجعيرررررة التابعرررررة تزايرررررد حررررردة التنررررراقه والتنرررررافر مرررررا برررررين األنظمرررررة السياسرررررية الرجعيرررررة التابعرررررة   --66
ع علررى كاهلهررا ع علررى كاهلهررا والخاضررعة للهيمنررة االمبرياليررة وبررين السررعول العربيررة الترري سرريقوالخاضررعة للهيمنررة االمبرياليررة وبررين السررعول العربيررة الترري سرريق

العلء بكامله سياسريا واقتصراديا كنتيجرة للنهرل والقهرر الرذي سريمار  ضردها العلء بكامله سياسريا واقتصراديا كنتيجرة للنهرل والقهرر الرذي سريمار  ضردها 
وضد نزوعها الطبيعي نحو التحرر والتقدم والديمقراطية ، مما سيفاقم الصرراع وضد نزوعها الطبيعي نحو التحرر والتقدم والديمقراطية ، مما سيفاقم الصرراع 

  ..والتناقه بين تلك األنظمة وبين األغلبية السعبية الساحقة والتناقه بين تلك األنظمة وبين األغلبية السعبية الساحقة 
لررررى أسررررا  بعرررردها لررررى أسررررا  بعرررردها الصررررهيوني مررررع المنطقررررة سرررريقوم عالصررررهيوني مررررع المنطقررررة سرررريقوم ع_ _ التعامررررل االمبريررررالي التعامررررل االمبريررررالي   --77

اإلقليمررررري ، ولررررري  كوحررررردة ذات ترررررراث وتررررراريخ ومسرررررروع حضررررراري متميرررررز ، اإلقليمررررري ، ولررررري  كوحررررردة ذات ترررررراث وتررررراريخ ومسرررررروع حضررررراري متميرررررز ، 
  ..وبالتالي تعزيز القطرية وتقاسم الثروات والمياه وفقا لموازين القوى وبالتالي تعزيز القطرية وتقاسم الثروات والمياه وفقا لموازين القوى 
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وخلررق وخلررق . . تغذيررة الصررراعات المذهبيررة والطائفيررة والدينيررة والجهويررة فرري المنطقررة تغذيررة الصررراعات المذهبيررة والطائفيررة والدينيررة والجهويررة فرري المنطقررة   --11
  ..كيانات جديدة تقوم على هذا األسا  كيانات جديدة تقوم على هذا األسا  

  ::331111مرحلة الجديدة على الصعيد اإلسرائيلي مرحلة الجديدة على الصعيد اإلسرائيلي أما سمات الأما سمات ال
  ..السعي لتكري  الكيان الصهيوني كواقع مهيمن السعي لتكري  الكيان الصهيوني كواقع مهيمن   --88
فرتو الطريررق أمررام التطبيررع بأسرركاله المختلفرة مررن قبررل غالبيررة األنظمررة الرسررمية فرتو الطريررق أمررام التطبيررع بأسرركاله المختلفرة مررن قبررل غالبيررة األنظمررة الرسررمية   --22

  ..العربية مع الكيان الصهيوني العربية مع الكيان الصهيوني 
السياسرية فري السياسرية فري __تحرك أولويات المسروع الصهيوني باتجراه الهيمنرة االقتصرادية تحرك أولويات المسروع الصهيوني باتجراه الهيمنرة االقتصرادية   --33

  ..لة من التفوق العسكري النوعي والتفوق العلمي لة من التفوق العسكري النوعي والتفوق العلمي ظل مظظل مظ
، تســتعرض وثيقــة الكــونفرنس ، الســمات ، تســتعرض وثيقــة الكــونفرنس ، الســمات 331122وعلــى الصــعيد الفلســطيني وعلــى الصــعيد الفلســطيني 

  : : التالية التالية 
السررررررمة األولررررررى علررررررى الصررررررعيد الرررررروطني تتمثررررررل باستسررررررالم الجنرررررراح القيررررررادي السررررررمة األولررررررى علررررررى الصررررررعيد الرررررروطني تتمثررررررل باستسررررررالم الجنرررررراح القيررررررادي   ::أوال أوال 

ف والسرريحة الكمبرادوريرة المتحالفرة معره والداعمرة ف والسرريحة الكمبرادوريرة المتحالفرة معره والداعمرة ..تت..البيروقراطي المتنفذ في مالبيروقراطي المتنفذ في م
ه فرررري داخررررل الرررروطن وخارجرررره ، األمررررر الررررذي سرررريعبر عررررن نفسرررره بانتقررررال هررررذا ه فرررري داخررررل الرررروطن وخارجرررره ، األمررررر الررررذي سرررريعبر عررررن نفسرررره بانتقررررال هررررذا لررررلرررر

السياسررري إلرررى مواقرررع الرضرررُو والقبرررول بمخطرررط االحرررتالل السياسررري إلرررى مواقرررع الرضرررُو والقبرررول بمخطرررط االحرررتالل _ _ التحرررالف الطبقررري التحرررالف الطبقررري 
وسرررروطه ، والتخلررري عرررن البرنرررامص الررروطني ، وبرنرررامص العرررودة وتقريرررر المصرررير وسرررروطه ، والتخلررري عرررن البرنرررامص الررروطني ، وبرنرررامص العرررودة وتقريرررر المصرررير 

  ..والدولة والدولة 
ــا  ــا ثاني المعررادي ، سيسررهد المعررادي ، سيسررهد   علررى ضرروء الواقررع الجديررد وعلررى ضرروء صرريرورة المخطررطعلررى ضرروء الواقررع الجديررد وعلررى ضرروء صرريرورة المخطررط  ::ثاني

المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية جملرة مرن التغيررات والتفراعالت التري سريكون المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية جملرة مرن التغيررات والتفراعالت التري سريكون 
لها دورا مباسرا في صياغة اتجاهات الصراع ، ويمكن تلم  هذه التحروالت مرن لها دورا مباسرا في صياغة اتجاهات الصراع ، ويمكن تلم  هذه التحروالت مرن 

  : : 331133خالل خالل 
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دفرررع المسرررروع التصرررفوي باتجررراه تسرررويه بنيرررة المجتمرررع الفلسرررطيني فررري دفرررع المسرررروع التصرررفوي باتجررراه تسرررويه بنيرررة المجتمرررع الفلسرررطيني فررري   ..أأ  
يا ونفسيا ، ونسر ثقافرة االسرتهالك ، يا ونفسيا ، ونسر ثقافرة االسرتهالك ، الضفة والقطاع اقتصاديا واجتماعالضفة والقطاع اقتصاديا واجتماع
  ..اد الوطني باالحتالل بصورة كاملةاد الوطني باالحتالل بصورة كاملةوالطفيلية والسمسرة ، وربط االقتصوالطفيلية والسمسرة ، وربط االقتص

ف بررأكثر مررن اتجرراه ، فجررزء ف بررأكثر مررن اتجرراه ، فجررزء ..تت..تنررامي الميررل لنقررد تجربررة المقاومررة و متنررامي الميررل لنقررد تجربررة المقاومررة و م  ..لل  
سرررريتجه السررررتخالغ الرررردرو  والعبررررر واإلمسرررراك بمقرررردمات النهرررروه، سرررريتجه السررررتخالغ الرررردرو  والعبررررر واإلمسرررراك بمقرررردمات النهرررروه، 

ع للقبررول بمررا هررو قررائم ع للقبررول بمررا هررو قررائم وجررزء سرريعتبر أن هررذا هررو نهايررة المطرراف وينرردفوجررزء سرريعتبر أن هررذا هررو نهايررة المطرراف وينرردف
  ..والرضُو له والرضُو له 

الميررل إلنسرراء ووالدة أحررزال وحركررات سياسررية تمثررل المعادلررة السياسررية الميررل إلنسرراء ووالدة أحررزال وحركررات سياسررية تمثررل المعادلررة السياسررية   ..بب  
الجديرررردة كتعبيررررر عررررن حالررررة التراجررررع الحاصررررل وكاسررررتجابة لمحرررراوالت الجديرررردة كتعبيررررر عررررن حالررررة التراجررررع الحاصررررل وكاسررررتجابة لمحرررراوالت 

  ..التدجين للحركة السياسية ولتطبيع العالقة مع االحتاللالتدجين للحركة السياسية ولتطبيع العالقة مع االحتالل
ي، ونموهـا المضـطرد التـي ي، ونموهـا المضـطرد التـي ظـاهرة اإلسـالم السياسـظـاهرة اإلسـالم السياسـ" " ثم تنتقل الوثيقة إلى تحليل ثم تنتقل الوثيقة إلى تحليل 

أصبحت جزءًا من الحيـاة اليوميـة لـيس علـى صـعيد الشـعب الفلسـطيني فحسـب، بـل أصبحت جزءًا من الحيـاة اليوميـة لـيس علـى صـعيد الشـعب الفلسـطيني فحسـب، بـل 
وعلى نطاق الشعوب العربية،  ل  إن صيرورة ه ه العمليـة سـترتبط بمسـألة االتجـاه وعلى نطاق الشعوب العربية،  ل  إن صيرورة ه ه العمليـة سـترتبط بمسـألة االتجـاه 

الطبقـي فـي المجتمـع الفلسـطيني ، الطبقـي فـي المجتمـع الفلسـطيني ، _ _ ال ي سـتنتهي إليـه عمليـة الحـرا  االجتمـاعي ال ي سـتنتهي إليـه عمليـة الحـرا  االجتمـاعي 
حــة التناقضــات واالصــطفافات السياســية ، إ  أن هــ ا الواقــع حــة التناقضــات واالصــطفافات السياســية ، إ  أن هــ ا الواقــع والــى إعــادة صــياغة لو والــى إعــادة صــياغة لو 

الــ ي يتشــكل يفــرض علينــا التوقــف أمــام عنــوان هــام وهــو مــا بــات يعــرف باإلســالم الــ ي يتشــكل يفــرض علينــا التوقــف أمــام عنــوان هــام وهــو مــا بــات يعــرف باإلســالم 
  ..331144""السياسي لتحديد رؤية واضحة وعلمية منهالسياسي لتحديد رؤية واضحة وعلمية منه

إن اتجــاه اإلســالم السياســي مطالــب باعطــاء إجابــات محــدودة علــى موضــوعة إن اتجــاه اإلســالم السياســي مطالــب باعطــاء إجابــات محــدودة علــى موضــوعة 
  : : 331155وتحديدا بخصوصوتحديدا بخصوص" " الديمقراطيةالديمقراطية""

  ..كيف يفهم موضوعة األمة مصدر السلطات كيف يفهم موضوعة األمة مصدر السلطات   --88
  ..التعددية السياسية والفكرية التعددية السياسية والفكرية   --22
  ..الحرية الفردية وحرية االعتقاد وحرية التعبير عن المعتقد الحرية الفردية وحرية االعتقاد وحرية التعبير عن المعتقد   --33
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إن اإلسالم السياسي في الوقت الذي يكف فيه عن التعاطي على أسا  أنه يمثل إن اإلسالم السياسي في الوقت الذي يكف فيه عن التعاطي على أسا  أنه يمثل 
احل الحررق احل الحررق المرجعيررة الوحيرردة لكافررة المسررلمين ، وعنرردما ال يعمررل علررى أسررا  أنرره صررالمرجعيررة الوحيرردة لكافررة المسررلمين ، وعنرردما ال يعمررل علررى أسررا  أنرره صرر

الوحيررد للنطررق باسررم الجمهررور المسررلم ، ويررتفهم بالممارسررة قبررل األقرروال، أن السررعل هررو الوحيررد للنطررق باسررم الجمهررور المسررلم ، ويررتفهم بالممارسررة قبررل األقرروال، أن السررعل هررو 
مرن يفرررز الممثلرين السياسرريين علرى مختلررف مسراربهم وألرروانهم ، فري الوقررت الرذي يتقرردم مرن يفرررز الممثلرين السياسرريين علرى مختلررف مسراربهم وألرروانهم ، فري الوقررت الرذي يتقرردم 
اإلسالم السياسي نحو هذه المسألة، فهو يقوم بذلك بفتو الطريق أمرام  فراق تعراون مرن اإلسالم السياسي نحو هذه المسألة، فهو يقوم بذلك بفتو الطريق أمرام  فراق تعراون مرن 

  . . 331166""ن إال لصالو الوطن والسعل واألمةن إال لصالو الوطن والسعل واألمةا لن تكو ا لن تكو المحتم أن نتائجهالمحتم أن نتائجه
تتحدث الوثيقة عن التحوالت " 331177تناقضات املرحلة" وفي الفصل الخاغ بعنوان

، ني الفلسطيني لمرحلة نوعية جديدةوالتطورات النوعية الراهنة التي نقلت النضال الوط
االتفاق  نقله يتم النظر لها من أكثر من زاوية وبأكثر من اتجاه، فأصحال"وهي 

يحاولون جاهدين الترويص له من خالل سياسة إعالمية وضغط ممنهص وعبر زرع 
قناع الجماهير الفلسطينية بأن المرحلة الجديدة سيكون معلمها  األوهام والخداع وا 
الرئيسي االنتقال من النضال التحرري إلى بناء السلطة، ويجري في هذا اإلطار الدفع 

فرازاته واستمرار التفاوه كأمر واقع باتجاه التعامل مع االتفاق  . 331188"ومع نتائجه وا 
أمررا الرؤيررة النقيضررة فهرري ترررى االنطررالق مررن موقررع القطررع الكامررل مررع أوسررلو ومررا أمررا الرؤيررة النقيضررة فهرري ترررى االنطررالق مررن موقررع القطررع الكامررل مررع أوسررلو ومررا 
تررراله والتعامرررل معررره كمسرررروع تصرررفوي ، ال يمكرررن العمرررل مرررن داخلررره بهررردف تحسرررينه ، تررراله والتعامرررل معررره كمسرررروع تصرررفوي ، ال يمكرررن العمرررل مرررن داخلررره بهررردف تحسرررينه ، 

  ..والخيار الوطني الوحيد تجاهه هو مناهضته ومحاربته بصورة تامة والخيار الوطني الوحيد تجاهه هو مناهضته ومحاربته بصورة تامة 
هرررذا الموقرررف نرررابع مرررن طبيعرررة االتفررراق ومرررن طبيعرررة التناقضرررات التررري تحكرررم هرررذا الموقرررف نرررابع مرررن طبيعرررة االتفررراق ومرررن طبيعرررة التناقضرررات التررري تحكرررم   إنإن

  فما هي أبرز هذه التناقضات م فما هي أبرز هذه التناقضات م ..المرحلة الجديدة وعلى أكثر من مستوى المرحلة الجديدة وعلى أكثر من مستوى 
ــاقض األول ــاقض األولالتن ــوطني: : التن ــى المســتوم ال ــوطنيعل ــى المســتوم ال مررع االحررتالل الجرراثم علررى أره مررع االحررتالل الجرراثم علررى أره : :   331199عل

  ..الوطن الوطن 
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ري الرذاتي التري انتقلرت ري الرذاتي التري انتقلرت مع السلطة السياسية الطبقية للحكرم اإلدامع السلطة السياسية الطبقية للحكرم اإلدا: : التناقه الثاني التناقه الثاني 
مرررن النضرررال الررروطني إلرررى موقرررع الموافقرررة علرررى الحلرررول التصرررفوية والتنسررريق والتعررراون مرررن النضرررال الررروطني إلرررى موقرررع الموافقرررة علرررى الحلرررول التصرررفوية والتنسررريق والتعررراون 

  ..يرييريالمسترك مع الكيان الصهيوني والتناقه معها ذو طابع سياسي جماهالمسترك مع الكيان الصهيوني والتناقه معها ذو طابع سياسي جماه
إذا كرران التنرراقه بررين الجمرراهير العربيررة إذا كرران التنرراقه بررين الجمرراهير العربيررة   ::332200التنــاقض علــى المســتوم القــومي التنــاقض علــى المســتوم القــومي 

ناقضررا رئيسرريا مباسرررا ، فررإن الجديررد هررو اتسرراع نطرراق ناقضررا رئيسرريا مباسرررا ، فررإن الجديررد هررو اتسرراع نطرراق وبررين أنظمتهررا السررائدة ال يررزال توبررين أنظمتهررا السررائدة ال يررزال ت
_ _ االقتصرررادي االقتصرررادي _ _ التنررراقه برررين الجمررراهير العربيرررة وبرررين الوجرررود االمبريرررالي العسررركريالتنررراقه برررين الجمررراهير العربيرررة وبرررين الوجرررود االمبريرررالي العسررركري

  ..الثقافي في المنطقة العربية الثقافي في المنطقة العربية _ _ المؤسساتي المؤسساتي 
مضررامين التحرروالت والمخرراطر مضررامين التحرروالت والمخرراطر   وانطالقررًا مررن تحليررل هررذه التناقضررات ، إلررى جانررلوانطالقررًا مررن تحليررل هررذه التناقضررات ، إلررى جانررل

ة، قررررردمت الجبهرررررة السرررررعبية تصرررررورًا واضرررررحًا لبرنرررررامص ة، قررررردمت الجبهرررررة السرررررعبية تصرررررورًا واضرررررحًا لبرنرررررامص التررررري تجسررررردها المرحلرررررة الجديررررردالتررررري تجسررررردها المرحلرررررة الجديرررررد
المواجهة، ضمن خطة تنسرجم مرع عمرق وسرمولية ونوعيرة التحرديات والمخراطرات التري المواجهة، ضمن خطة تنسرجم مرع عمرق وسرمولية ونوعيرة التحرديات والمخراطرات التري 

بهذا المعنى تكتسي طابعا سموليا بهذا المعنى تكتسي طابعا سموليا   --بالنسبة للجبهةبالنسبة للجبهة––تحملها، مؤكدة على أن المواجهة تحملها، مؤكدة على أن المواجهة 
نمرراط وأسرراليل نمرراط وأسرراليل وتكتيكيررا، وهرري عمليررة بنرراء بمعنررى ، االنطررالق نحررو أوتكتيكيررا، وهرري عمليررة بنرراء بمعنررى ، االنطررالق نحررو أ_ _ اسررتراتيجيا اسررتراتيجيا _ _ 

وطرائررق وأسرركال تنظرريم وممارسررة نضررالية تحمررل ديناميررات التجرردد والقرردرة علررى إعررادة وطرائررق وأسرركال تنظرريم وممارسررة نضررالية تحمررل ديناميررات التجرردد والقرردرة علررى إعررادة 
  ..التحسيد والجذل على الصعيدين الوطني والقومي التحسيد والجذل على الصعيدين الوطني والقومي 

وعلررررى هررررذا الصررررعيد مررررن الهررررام التنبرررره إلررررى بعرررره الجوانررررل المنهجيررررة فرررري وعلررررى هررررذا الصررررعيد مررررن الهررررام التنبرررره إلررررى بعرررره الجوانررررل المنهجيررررة فرررري 
  ::332211إستراتيجية المواجهة إستراتيجية المواجهة 

ن الضرررورة تقضرري إعطائهررا طابعررا ن الضرررورة تقضرري إعطائهررا طابعررا بحكررم طبيعررة المواجهررة وسررموليتها ، فررإبحكررم طبيعررة المواجهررة وسررموليتها ، فررإ  ::أوال أوال 
مجتمعيرا سرامال ، فالعردو الصرهيوني يواجهنرا بطاقرة المجتمرع الصرهيوني بكاملره ، عرردا مجتمعيرا سرامال ، فالعردو الصرهيوني يواجهنرا بطاقرة المجتمرع الصرهيوني بكاملره ، عرردا 

  ..عن الدور االستراتيجي الذي تلعبه اإلمبريالية العالمية وخاصة األمريكية عن الدور االستراتيجي الذي تلعبه اإلمبريالية العالمية وخاصة األمريكية 
ارتباطررا بهرررذا العنرروان يصررربو مطلوبررا إعرررادة صررياغة التعامرررل مررع الجمررراهير وفرررق ارتباطررا بهرررذا العنرروان يصررربو مطلوبررا إعرررادة صررياغة التعامرررل مررع الجمررراهير وفرررق 

_ _ جمررع فلسررطيني ، وبمررا يررؤمن اسررتثمار طاقررات الجمرراهير السياسررية جمررع فلسررطيني ، وبمررا يررؤمن اسررتثمار طاقررات الجمرراهير السياسررية خصوصررية كررل تخصوصررية كررل ت
  ..واالقتصادية واالقتصادية _ _ والثقافية والثقافية _ _ والعلمية والعلمية 

                                                           
 99ص –سابق المصدر ال 320

 72ص –المصدر السابق  321



 861 

وزمرررراني، أي أنهررررا وزمرررراني، أي أنهررررا _ _ المواجهررررة المجتمعيررررة السرررراملة ، ذات بعررررد ترررراريخي المواجهررررة المجتمعيررررة السرررراملة ، ذات بعررررد ترررراريخي   ::ثانيــــا ثانيــــا 
عملية تتراكم وتنضص مقدماتها و لياتها عبرر صريرورة سريكون لعامرل الرزمن دوره الفعرال عملية تتراكم وتنضص مقدماتها و لياتها عبرر صريرورة سريكون لعامرل الرزمن دوره الفعرال 

  ..فيها فيها 
هرررذه الرؤيرررة ، فرررإن عمليرررة المواجهرررة للمسررراريع التصرررفوية هررري عمليرررة هرررذه الرؤيرررة ، فرررإن عمليرررة المواجهرررة للمسررراريع التصرررفوية هررري عمليرررة   فررري ضررروءفررري ضررروء

نضالية طويلرة المردى ، دون أن يعنري ذلرك ضررل أو إلغراء الجوانرل المباسررة والراهنرة نضالية طويلرة المردى ، دون أن يعنري ذلرك ضررل أو إلغراء الجوانرل المباسررة والراهنرة 
  ..في المواجهة في المواجهة 
مسرررألة منهاجيرررة ثالثرررة يجرررل التوقرررف أمامهرررا وهررري ضررررورة إيجررراد التررررابط مسرررألة منهاجيرررة ثالثرررة يجرررل التوقرررف أمامهرررا وهررري ضررررورة إيجررراد التررررابط   ::ثالثـــا ثالثـــا 

  ..سي التحرري ، والبرنامص االجتماعي سي التحرري ، والبرنامص االجتماعي الفعال والعميق ما بين البرنامص السياالفعال والعميق ما بين البرنامص السيا
إن هرذا العنرروان هررو أحررد المررداخل والمقرردمات الضرررورية لمجابهررة المرحلررة الجديرردة إن هرذا العنرروان هررو أحررد المررداخل والمقرردمات الضرررورية لمجابهررة المرحلررة الجديرردة 

  ..من أجل التحرير والبناء االجتماعي والديمقراطي من أجل التحرير والبناء االجتماعي والديمقراطي 
إن تحقيرررق هرررذا الجانرررل الحيررروي يسررركل األسرررا  الرررذي يضرررمن للحرررزل وللحركرررة إن تحقيرررق هرررذا الجانرررل الحيررروي يسررركل األسرررا  الرررذي يضرررمن للحرررزل وللحركرررة 

إلرررى قاعررردة سرررعبية فاعلرررة ونسررريطة ، هررري إلرررى قاعررردة سرررعبية فاعلرررة ونسررريطة ، هررري الوطنيرررة الفلسرررطينية بسررركل عرررام، االرتكررراز الوطنيرررة الفلسرررطينية بسررركل عرررام، االرتكررراز 
  ..الضمانة للنجاح على صعيد المواجهة الوطنية والقوميةالضمانة للنجاح على صعيد المواجهة الوطنية والقومية

إننرا إننرا " " ، أشارت الوثيقة إلى ، أشارت الوثيقة إلى " " 332222المسألة الديمقراطية والبديل الديمقراطي المسألة الديمقراطية والبديل الديمقراطي ""وحول وحول 
كحررزل سياسرري كفرراحي وفرري إطررار مواجهتنررا وتصرردينا لمهررام المرحلررة الجديرردة يتوجررل كحررزل سياسرري كفرراحي وفرري إطررار مواجهتنررا وتصرردينا لمهررام المرحلررة الجديرردة يتوجررل 

تحررر تحررر ) ) حمل لواء البرديل الرديمقراطي النجراز المهرام المزدوجرة حمل لواء البرديل الرديمقراطي النجراز المهرام المزدوجرة علينا التقدم إلى األمام لعلينا التقدم إلى األمام ل
وعلينرا أن ال وعلينرا أن ال . . إلى أوسرع مداياتره إلى أوسرع مداياتره ( ( وتعميق االنقالل الديمقراطي وتعميق االنقالل الديمقراطي ( ) ( ) الوطن واستقالله الوطن واستقالله 

ننكفرري أو نرردير الظهررر ونترررك للبرجوازيررة وتحديرردا للسرررائو غيررر األصرريلة، منهررا فرصررة ننكفرري أو نرردير الظهررر ونترررك للبرجوازيررة وتحديرردا للسرررائو غيررر األصرريلة، منهررا فرصررة 
  ..قتحم هذه المرحلة بكل قوانا قتحم هذه المرحلة بكل قوانا بل علينا أن نبل علينا أن ن.. .. رسم معالم المرحلة الجديدة رسم معالم المرحلة الجديدة 

أن تخررط أن تخررط " " الديمقراطيررة الديمقراطيررة _ _ اليسررارية اليسررارية " " لقررد  ن األوان الررذي بررات يفررره علررى القرروى لقررد  ن األوان الررذي بررات يفررره علررى القرروى 
اجتماعيررررا متكررررامال، وعرررردم االكتفرررراء ببرنررررامص اجتماعيررررا متكررررامال، وعرررردم االكتفرررراء ببرنررررامص _ _ اقتصرررراديا اقتصرررراديا _ _ لنفسررررها برنامجررررا سياسرررريا لنفسررررها برنامجررررا سياسرررريا 

إن المرحلررة الجديرردة أضررحت تطلررل مررن قرروى اليسررار ، مررن البررديل إن المرحلررة الجديرردة أضررحت تطلررل مررن قرروى اليسررار ، مررن البررديل . . التحرررر الرروطني التحرررر الرروطني 
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ي، أن تخرروه نضرراال متصررال مررن أجررل االسررتقالل الرروطني الكامررل ومصررالو ي، أن تخرروه نضرراال متصررال مررن أجررل االسررتقالل الرروطني الكامررل ومصررالو الررديمقراطالررديمقراط
الطبقررة العاملررة وعمرروم الكررادحين ، والحفرراظ علررى الفالحررين كمنتجررين مسررتقلين ، وفرري الطبقررة العاملررة وعمرروم الكررادحين ، والحفرراظ علررى الفالحررين كمنتجررين مسررتقلين ، وفرري 

  ..  332233ذات الوقت النضال من أجل بناء وبلورة مؤسسات المجتمع المدنيذات الوقت النضال من أجل بناء وبلورة مؤسسات المجتمع المدني
يمقراطيررررررررة يمقراطيررررررررة والدوالد_ _ ياسررررررررية ياسررررررررية الديمقراطيررررررررة السالديمقراطيررررررررة الس: : إن هررررررررذا البرنررررررررامص يبنرررررررري بركيررررررررزتين إن هررررررررذا البرنررررررررامص يبنرررررررري بركيررررررررزتين 

  ..االجتماعيةاالجتماعية
   332244الديمقراطية السياسية الديمقراطية السياسية::  

  ::وتعني ضرورة النضال من أجل وتعني ضرورة النضال من أجل 
حرررق العرررودة وتقريرررر المصرررير وبنررراء الدولرررة الفلسرررطينية المسرررتقلة ذات السررريادة حرررق العرررودة وتقريرررر المصرررير وبنررراء الدولرررة الفلسرررطينية المسرررتقلة ذات السررريادة   --88

  ..كحل مرحلي كحل مرحلي 
أن تكرون السررلطة السياسررية نترراب ممارسررة إرادة الجمرراهير وحررق تلررك الجمرراهير أن تكرون السررلطة السياسررية نترراب ممارسررة إرادة الجمرراهير وحررق تلررك الجمرراهير   --22

  ..في الرقابة والمحاسبة في الرقابة والمحاسبة 
  ..ون ون سيادة القانسيادة القان  --33
  ..فصل السلطات واستقالل القضاء فصل السلطات واستقالل القضاء   --44
إقرررار الحقرروق الفرديررة للمررواطنين ، وفرري مقرردمتها حريررة المعتقررد وحريررة التعبيررر إقرررار الحقرروق الفرديررة للمررواطنين ، وفرري مقرردمتها حريررة المعتقررد وحريررة التعبيررر   --55

  ..والصحافة واإلعالم والصحافة واإلعالم 
  ..التعددية السياسية والحزبية التعددية السياسية والحزبية   --66
  ..النضال من أجل إقامة نظام علماني ديمقراطي تقدمي النضال من أجل إقامة نظام علماني ديمقراطي تقدمي   --77
   332255الديمقراطية االجتماعية الديمقراطية االجتماعية::  

  : :   وتعني ضرورة النضال من أجلوتعني ضرورة النضال من أجل
حرررق المرررواطنين كافرررة فررري االنتفررراع بسررركل عرررادل مرررن عوائرررد التنميرررة حرررق المرررواطنين كافرررة فررري االنتفررراع بسررركل عرررادل مرررن عوائرررد التنميرررة   --88

  ..واإلنتاب االجتماعي واإلنتاب االجتماعي 
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حررق المررواطنين فرري اختيررار الررنمط التنمرروي الررذي ينسررجم مررع إمكانررات حررق المررواطنين فرري اختيررار الررنمط التنمرروي الررذي ينسررجم مررع إمكانررات   --22
بلرردهم وأهرردافهم الوطنيررة وبنرراء اقتصرراد وطنرري مسررتقل ورفرره التبعيررة بلرردهم وأهرردافهم الوطنيررة وبنرراء اقتصرراد وطنرري مسررتقل ورفرره التبعيررة 

  ..والهيمنة والهيمنة 
_ _ مدينة مدينة ) ) االجتماعية االجتماعية تقليغ الفوارق بين المناطق الجغرافية والفئات تقليغ الفوارق بين المناطق الجغرافية والفئات   --33

  ( .( .صاحل عمل صاحل عمل _ _ أجير أجير _ _ موظف موظف ( )( )ريفريف

  ( .( .رجل رجل _ _ إمرأة إمرأة ) ) األجر المتساوي للعمل المتساوي األجر المتساوي للعمل المتساوي   --44

  ..حماية الطفل ورعاية األمومة واألسرة حماية الطفل ورعاية األمومة واألسرة   --55
الحررررق فرررري إيجرررراد صرررريغ عمرررررل تعرررراوني اجتمرررراعي لتقررررديم الخررررردمات الحررررق فرررري إيجرررراد صرررريغ عمرررررل تعرررراوني اجتمرررراعي لتقررررديم الخررررردمات   --66

  ..والمساعدات ذات الصبغة االجتماعية  والمساعدات ذات الصبغة االجتماعية  
  

  : : 332266  تحفيز البعد القومي في الصرافتحفيز البعد القومي في الصراف
هذا العنوان يسكل محورا استراتيجيا وتكتيكيا أساسيا في برنامص المواجهة لكنه في هذا العنوان يسكل محورا استراتيجيا وتكتيكيا أساسيا في برنامص المواجهة لكنه في 
ذات الوقرررت يعررريا حالرررة مرررن االنحررردار والترررأزم علرررى مررردار السرررنوات السرررابقة، نتيجرررة ذات الوقرررت يعررريا حالرررة مرررن االنحررردار والترررأزم علرررى مررردار السرررنوات السرررابقة، نتيجرررة 
لطبيعة السياسات التي انتهجتها القيادة، إذ اتسمت هذه السياسرات بطرابع االسرتناد إلرى لطبيعة السياسات التي انتهجتها القيادة، إذ اتسمت هذه السياسرات بطرابع االسرتناد إلرى 

رسرررمية علرررى حسرررال العالقرررة مرررع الجمررراهير وحركرررة التحررررر رسرررمية علرررى حسرررال العالقرررة مرررع الجمررراهير وحركرررة التحررررر العالقرررات مرررع األنظمرررة الالعالقرررات مرررع األنظمرررة ال
  ..الوطني العربي الوطني العربي 

إن هرررذا الواقرررع يحتررراب إلرررى تصرررحيو جرررذري السرررتعادة الررروزن الطبيعررري علرررى هرررذا إن هرررذا الواقرررع يحتررراب إلرررى تصرررحيو جرررذري السرررتعادة الررروزن الطبيعررري علرررى هرررذا 
الصرررعيد والمرحلرررة الراهنرررة بكرررل تحررردياتها تسرررتوجل أكثرررر مرررن أي وقرررت فهرررم واسرررتيعال الصرررعيد والمرحلرررة الراهنرررة بكرررل تحررردياتها تسرررتوجل أكثرررر مرررن أي وقرررت فهرررم واسرررتيعال 

  ..الربط بين ما هو قومي ووطني وخاغ وعام الربط بين ما هو قومي ووطني وخاغ وعام 
ي ينرررررردفع بصررررررورة مباسرررررررة وواضررررررحة للهيمنررررررة علررررررى المنطقررررررة ي ينرررررردفع بصررررررورة مباسرررررررة وواضررررررحة للهيمنررررررة علررررررى المنطقررررررة فالمسررررررروع المعررررررادفالمسررررررروع المعرررررراد

خضرراعها بالكامررل مررن مصررالو االمبرياليررة والصررهيونية األمررر الررذي يتنرراقه جررذريا  خضرراعها بالكامررل مررن مصررالو االمبرياليررة والصررهيونية األمررر الررذي يتنرراقه جررذريا وا  وا 
  ..وتناحريا مع مصالو األغلبية الساحقة من جماهير وسعول األمة العربية وتناحريا مع مصالو األغلبية الساحقة من جماهير وسعول األمة العربية 
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  ، حسب وثيقـة الكـونفرنس،، حسب وثيقـة الكـونفرنس،  332277ولمواجهة ه ا الواقع واستحقاقاته يصبح مطلوبا ولمواجهة ه ا الواقع واستحقاقاته يصبح مطلوبا 
  ::ما يلي ما يلي 
العمل الجدي بنقد واقع أزمرة حركرة التحررر الروطني العربري باتجراه نهوضرها العمل الجدي بنقد واقع أزمرة حركرة التحررر الروطني العربري باتجراه نهوضرها   ..88

وخروجهررا مررن واقعهررا الررراهن وبلررورة خطررة عمررل ملموسررة ذات بعررد تنظيمرري وخروجهررا مررن واقعهررا الررراهن وبلررورة خطررة عمررل ملموسررة ذات بعررد تنظيمرري 
  ..وسياسي وكفاحي وسياسي وكفاحي 

--تنسرررررريط وتفعيررررررل عوامررررررل وعناصررررررر االسررررررتباك مررررررع المسررررررروع اإلمبريرررررراليتنسرررررريط وتفعيررررررل عوامررررررل وعناصررررررر االسررررررتباك مررررررع المسررررررروع اإلمبريررررررالي  ..22
فاحيررررا علررررى المسررررتوى فاحيررررا علررررى المسررررتوى الصررررهيوني التصررررفوي سياسرررريا واقتصرررراديا وثقافيررررا وكالصررررهيوني التصررررفوي سياسرررريا واقتصرررراديا وثقافيررررا وك

  ..القومي القومي 
  ..االمساك بمعادلة الوطني والقومي في كل قطر عربي االمساك بمعادلة الوطني والقومي في كل قطر عربي   ..33
أن يصررربو البعرررد الرررديمقراطي والمطلبررري واالجتمررراعي حاضررررا وملموسرررا فررري أن يصررربو البعرررد الرررديمقراطي والمطلبررري واالجتمررراعي حاضررررا وملموسرررا فررري   ..44

الممارسرررة السياسرررية والتنظيميرررة والكفاحيرررة لفصرررائل حركرررة التحررررر الررروطني الممارسرررة السياسرررية والتنظيميرررة والكفاحيرررة لفصرررائل حركرررة التحررررر الررروطني 
  ..العربي العربي 

ها وبررردون كسرررل ثقتهرررا ها وبررردون كسرررل ثقتهرررا الجمررراهير العربيرررة هررري عنررروان الرهررران الحاسرررم وبررردونالجمررراهير العربيرررة هررري عنررروان الرهررران الحاسرررم وبررردون  ..55
والتفافهررا، فررإن أيررة مراهنررة علررى النجرراح فرري مواجهررة تحررديات المرحلررة هرري والتفافهررا، فررإن أيررة مراهنررة علررى النجرراح فرري مواجهررة تحررديات المرحلررة هرري 

  ....مراهنة عقيمة مراهنة عقيمة 

مجابهة خطر التطبيع والتوطين والتهجير وتسكيل اللجان المختصة في كرل مجابهة خطر التطبيع والتوطين والتهجير وتسكيل اللجان المختصة في كرل   ..66
قطرر عربري ولجران مكافحرة الصررهيونية ومقاومرة وفضرو أهرداف ومرامري مررا قطرر عربري ولجران مكافحرة الصررهيونية ومقاومرة وفضرو أهرداف ومرامري مررا 

سرائيلطي الذي طي الذي يسمى بالنظام السرق أوسيسمى بالنظام السرق أوس سرائيلتعمل له أمريكا وا    ..تعمل له أمريكا وا 
  

الفعرل الفعرل   اسـتمراراسـتمرار""، فقـد أكـدت وثيقـة الكـونفرنس علـى ، فقـد أكـدت وثيقـة الكـونفرنس علـى أما على المستوم الـدوليأما على المستوم الـدولي
والنضال على المستوى الدولي لتوفير ما يمكن توفيره من إسناد ودعم لنضالنا الوطني 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 والقومي وانتزاع مزيرد مرن التأييرد لحقوقنرا الوطنيرة فبررغم األحرداث الجسرام التري سرهدها 
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لم والتغيرات النوعية التي حصلت إال أن إمكانيات الفعل والتأثير لكسل المزيد من لم والتغيرات النوعية التي حصلت إال أن إمكانيات الفعل والتأثير لكسل المزيد من العاالعا
أمر قائم تماما غير أن هذا يستوجل رؤية واقعية وسرمولية ومتنوعرة أمر قائم تماما غير أن هذا يستوجل رؤية واقعية وسرمولية ومتنوعرة   ددالتفاعل واالستناالتفاعل واالستنا

السياسررررية ، السياسررررية ، ""للعمررررل فرررري الميرررردان الرررردولي بحيررررث تسررررمل المؤسسررررات والمحافررررل الدوليررررة للعمررررل فرررري الميرررردان الرررردولي بحيررررث تسررررمل المؤسسررررات والمحافررررل الدوليررررة 
والتركيرررز علرررى القضرررايا والتركيرررز علرررى القضرررايا " " اعيرررة ، االقتصرررادية ، الثقافيرررة اعيرررة ، االقتصرررادية ، الثقافيرررة اإلنسرررانية ، الحقوقيرررة، االجتماإلنسرررانية ، الحقوقيرررة، االجتم

حقوق اإلنسان ، وكسف الممارسات العنصررية واإلرهابيرة ضرد سرعبنا وضرد حقوق اإلنسان ، وكسف الممارسات العنصررية واإلرهابيرة ضرد سرعبنا وضرد ""الملموسة الملموسة 
  ..332288" " جماهيرنا العربيةجماهيرنا العربية

إيرررالء االهتمرررام والجهرررد الالزمرررين للعالقرررة والصرررلة مرررع القررروى إيرررالء االهتمرررام والجهرررد الالزمرررين للعالقرررة والصرررلة مرررع القررروى وفـــي  ات الســـياق وفـــي  ات الســـياق 
الليبرالية في البلدان الرأسمالية، وكرذلك برذل الليبرالية في البلدان الرأسمالية، وكرذلك برذل   واألحزال والمنظمات التقدمية والديمقراطيةواألحزال والمنظمات التقدمية والديمقراطية

الجهررود لتمتررين العالقررات وتعزيزهررا مررع حركررات التحرررر الرروطني العررالمي وخاصررة فرري الجهررود لتمتررين العالقررات وتعزيزهررا مررع حركررات التحرررر الرروطني العررالمي وخاصررة فرري 
  ..بلدان العالم الثالث بلدان العالم الثالث 

  
  ::332299وكمهمات محددة على الصعيد الدولي فاننا نناضل من أجل وكمهمات محددة على الصعيد الدولي فاننا نناضل من أجل 

النضررررال مررررن اجررررل ترررروفير الحمايررررة الدوليررررة لسررررعبنا ووضررررع األراضرررري النضررررال مررررن اجررررل ترررروفير الحمايررررة الدوليررررة لسررررعبنا ووضررررع األراضرررري   ..88
ة تحرررت اإلسرررراف الررردولي المؤقرررت، تمهيررردا لنقرررل ملرررف القضرررية ة تحرررت اإلسرررراف الررردولي المؤقرررت، تمهيررردا لنقرررل ملرررف القضرررية المحتلرررالمحتلررر

  ..الفلسطينية إلى األمم المتحدة الفلسطينية إلى األمم المتحدة 
المطالبررررة بتطبيررررق قرررررارات السرررررعية الدوليررررة المقرررررة فرررري هيئررررات األمررررم المطالبررررة بتطبيررررق قرررررارات السرررررعية الدوليررررة المقرررررة فرررري هيئررررات األمررررم   ..22

  ..المتحدة المتحدة 
تحميرررل األمرررم المتحررردة مسرررؤولية عررردم تطبيرررق قراراتهرررا وخاصرررة القررررار تحميرررل األمرررم المتحررردة مسرررؤولية عررردم تطبيرررق قراراتهرررا وخاصرررة القررررار   ..33

  ..المتعلق بحق سعبنا في العودة إلى دياره المتعلق بحق سعبنا في العودة إلى دياره   864864
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املؤمتر الوطني السادس : احملطة السادسة :  الفصل اخلامس
 2111متوز  –

 

بعرررد سررربعة أعررروام علرررى انعقررراد المرررؤتمر الررروطني الخرررام  و سرررتة أعررروام علرررى 
فرري ظررروف  2111انعقرراد الكررونفرن  األول، عقررد المررؤتمر الرروطني السرراد  فرري تمرروز 

ف ومعطيررات المرحلررة لظرررو   -بررل ونقيضرره فرري جوهرهررا –ومسررتجدات سياسررية مغررايرة 
حتررى  8667التاريخيرة السررابقة منررذ إعرالن الكفرراح المسررلو الفلسررطيني علرى أثررر هزيمررة 

تررراريخ انعقررراد كرررل مرررن المرررؤتمر الررروطني الخرررام  و الكرررونفرن  الحزبررري األول ، حيرررث 
كمرا أسررنا  –سهدت السراحة الفلسرطينية متغيررات نوعيرة مرن منطلرق سياسري هرابط بردأ 

مدريرررد ومفاوضرررات واسرررنطن وصرررواًل إلرررى إعرررالن المبرررادئ فررري  منرررذ مرررؤتمر –مرررن قبرررل 
، وتواصررل المفاوضررات العبثيررة بررين  8664أوسررلو وقيررام السررلطة الفلسررطينية فرري تمرروز 

ف مررن ناحيررة وحكومررات العرردو اإلسرررائيلي مررن ناحيررة ثانيررة، .ت.القيررادة المتنفررذة فرري م
مررا يلرري عرضررًا مكثفررًا وفرري هررذا المنرراُ عقررد المررؤتمر الرروطني السرراد  ، الررذي نقرردم في

الخطرررال اإلفتتررراحي للرفيرررق المؤسررر  القائرررد الراحرررل جرررورب : لمحررراوره الرئيسرررية الثالثرررة 
 . حبا ، و الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر، والوثيقة التنظيمية 

خطاب  الرفيق القائد الراحل جورج حبش يف افتتاح املؤمتر الوطني : أوال
 :  السادس

ألقــى الرفيــق جــورج حــبش، مؤســس حركــة القــوميين العــرب  فــي هــ ا المــؤتمر،
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خطابه الخاص واالستثنائي ال ي أعلن فيه تسليم 

حال من األحـوال  دون أن يعني  ل  بأي "دفة القيادة التنظيمية لرفاقه في المؤتمر، 
والمهمــات  اســياالبتعــاد عــن الجبهــة التــي أعطيتهــا عمــري ، أو عــن العمــل السي

 .330"النضالية األشمل وطنيًا وقومياً 
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بـدأ الحكـيم خطابـه مسـت كرًا مسـيرة الجبهـة الشـعبية الطويلـة ، ومسـت كرًا رفاقـه 
األوائل ال ين وهبوا عمرهم في سبيل قضية فلسطين واألمـة العربيـة ، ولكـن رغـم كـل 

لشـيخوخة ، وهـي ه ه المسافة الزمنية الممتدة بين أيام الشـباب وصـواًل إلـى لحظـة ا
مســافة بــ ل فيهــا الحكــيم قصــار جهــده دفاعــًا عــن حقــوق وتطلعــات شــعبنا وأمتنــا ، 

اللحظـة والمرحلـة، حيـث  وصـلت األمـور إلـى هـ ه" –كمـا قـال الحكـيم  –ورغـم  لـ  
– ومع  لـ ، 331("اإلسرائيلية ـ األمريكية) التراجع واإلحباط والتساوق مع المشاريع 

أمسـ   رثية اللحظة وقساوة التحـديات، إال أننـي ال زلـتورغم كا" -كما أضاف الحكيم
نمــا ألننــي أدر  طبيعــة الصــراف، وأدر   ــقإ عــاطفي، وا  بخــيط األمــل، لــيس مــن منطل

هـ ا الشـعب وهـ ه األمـة، كمـا أعـرف دروس التـاريخ، وبـأن الهـزائم واإلحبـاط  أصـالة
مطــاف هــي زمنيــًا فانهــا تبقــى مؤقتــة وعــابرة، فالشــعوب فــي نهايــة ال ومهمــا امتــدت

وهي قادرة على أن تطلق أحالمها وآمالها مقاومـًة وصـمودًا  صاحبة الكلمة والفصل،
 .332"ومصالحها ودفاعًا عن أهلها

جـوهره مـا ا مثلـت تناول حديث الحكيم إلى رفاقـه فـي المـؤتمر ، سـؤااًل أساسـيًا 
ق لقرد مثلرت الجبهرة وفرق حقرائ "وأجـاب بقولـه  الجبهة أثناء وجودي كـأمين عـام لهـا؟

وصرررمود أسرررراها، وعطررراء أعضرررائها،  التررراريخ والواقرررع، بتضرررحياتها، بررردماء سرررهدائها،
تجلت فري التفراف قطاعرات سرعبية  ورؤيتها السياسية، وممارستها النضالية قضية كبيرة
كرران هررذا االلتفررات، ولمرراذا  فلمرراذا. واسررعة حولهررا علررى المسررتويين الفلسررطيني والعربرري

المعاصرم هرل يعرود السربل  قدمة في التاريخ الفلسطينياحتلت الجبهة هذا المكانة المت
السرربل بعررره  إذن هررل. يررا ترررى إلررى سخصررية جررورب حرربام قطعررًا الجرروال برررالنفي

بنيتهررا  العمليررات العسرركرية المعينررةم أم بسرربل طبيعررة الحيرراة التنظيميررة الترري حكمررت
بغيرهم أم  رنةزًا مقافات الكادر الذي سكل نموذجًا مميالداخليةم أم بسبل طبيعة ومواص
للجبهرة، والتري  م أم هل يعود ذلك للهويرة الفكريرة...بسبل طبيعة العالقة مع الجماهير

                                                           
 .المصدر السابق 331
 .المصدر السابق  332
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واالسرتراتيجي، برين  حاولت دائمًا الربط الخالق بين الوطني واالجتماعي، بين المرحلي
ممارسرررتها للقيرررادة  الررروطني والقررروميم أم هرررل يعرررود ذلرررك للتجربرررة المميرررزة للجبهرررة فررري

يجادها للمؤسسات الناظمة للعملم أم غير ذلكمالجماعية و   ا 
عررن التقليررل مررن قيمررة وأهميررة هررذه العوامررل المررذكورة، إال أن هنرراك عوامررل  بعيررداً 
 وجوهرية، فما هي هذه العواملم ةيأكثر أساس

تجربرة الجبهرة  فرإن العامرل األساسري فري تمّيرز ،قناعة ورؤيرة الراحرل الحكريمفق و و 
ولعبت كل هذا  لت كل هذا اإلعجال وهذا الدعم والتأييد،السعبية وخصوصيتها التي نا

تسررابك الخررط  التررأثير فلسررطينيًا وعربيررًا ودوليررًا، يعررود باألسررا  وبالدرجررة األولررى إلررى
 والسير في ...السياسي الذي مثلته الجبهة مع المسروع الوطني التحرري بالخط القتالي

 .الذي يحمل هذين الفرعينالجذع  -تنظيمية خطوات ملموسة في بناء األداة ال
ستراتيجيته بالنسبة للتجربة النضالية الفلسطينية ورغم أهمية الخط إال  ،العسكري وا 

والسربل فري هرذا التأكيرد يعرود إلرى حقيقترين . التأكيرد علرى الخرط السياسري أنني أود هنرا
 .التجربة الفلسطينية المعاصرة أفرزتهما

لل الخط السي جزء مكون مرن الرؤيرة  اسي، أي أنهأن الخط العسكري يأتي في صت
وثوريررة فإنهررا بالتأكيررد  وبالتررالي إذا كانررت الرؤيررة السياسررية سررليمة وعمليررة... السياسررية

 .ستمار  السكل النضالي المالئم مع تلك الرؤية السياسية
إخفاق الحركة الوطنية الفلسطينية، وارتداد قيادتها الرسمية ممثلة بفريرق أوسرلو  إن

ا  إلرررى اخفاقهرررا العسررركري، أو لغيرررال كفاحيرررة قواعررردها التنظيميرررة أو يعرررود باألسررر ال
نما يعود في هذه لمرحلة إلى انهيار الخط السياسري لهرذه القيرادة، الرذي تترّوب السعبية،  وا 

اإلسررائيلي -بانقالبها على البرنامص الوطني التحرري، وانخراطها في المسرروع األمريكري
 .للتسوية

وأعطاهرا كرل هرذا ،  التري سرارت علرى أساسره الجبهرةي أما بالنسبة للخط السياس
 .بأربعة مفاصل رئيسية كما رأى الحكيم يتمثل فهو التمّيز،
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واقعيـة للعـدو وتحالفاتـه وتبـرز  علميـةالجبهـة لرؤيـة  امـتال  :المفصل األول
نست كر حالة الخلط التي رافقـت تجـارب شـعبنا  قيمة ه ا الوعي بصورة أعمق عندما

لقررد طرحررت . العسرررينات والثالثينررات واألربعينررات ، إبررانهــ ا الصــعيد التاريخيــة علــى
لمعسركر األعرداء، وكسرفت األسر  االقتصرادية  الجبهرة وبوضروح سرديد فهمهرا ورؤيتهرا

وبينررت خصررائغ المسررروع الصررهيوني  والسياسررية الترري تكمررن وراء الحررزل المعررادي،
أن : نتاب محرروري مفررادهاسررت كمسررروع امبريررالي اسررتيطاني، كررل هررذا وسررواه أوصررلنا إلررى

ستتواصل وتستمر بحكم طبيعة  حالة االستباك التاريخي بيننا وبين المسروع الصهيوني
إمرا نحرن أو : حصريلته النهائيرة باعتبراره تناقضرًا تناحريراً  ،التناقه الرذي يحكرم الصرراع

 . المسروع الصهيوني
تبين  ،ستهاوسيا( إسرائيل) وعميقة للصراع ولمخططات وممارسات جديةإن نظرة 

الهيمنررة السياسررية  يسررتهدف ،جروهر المسررروع الصرهيوني كمسررروع اسررتيطاني عنصرري
تسررتند إلررى  واالقتصرادية علررى فلسررطين واألمررة العربيرة وكررل ذلررك تحررت مظلررة عسركرية
الواليررات  تفوقهررا المطلررق سررواء فرري األسررلحة التقليديررة أو النوويررة، وبإسررناد كامررل مررن

الصراع علرى  معنى يأخذ حل التناقه التناحري مفهوم حلوبهذا ال. المتحدة األمريكية
الوطنيرررة  أسرررا  التصرررفية السياسرررية للقضرررية الفلسرررطينية ولحقررروق السرررعل الفلسرررطيني

جبارهرا علرى التسراوق  والتاريخيرة وفرره الرضرُو واالستسرالم علرى األطرراف العربيرة وا 
 . مع المسروع المعادي واالنزالق فيه
أن  التنرراقه التنرراحري ودوام االسررتباك الترراريخي، يعررةأننررا نعتقررد، بررالنظر إلررى طب
) -األزمرة دون حرل لهرا ،بمرا يتريو للتحرالف األمريكري المسروع التسووي ال يتعدى إدارة

وبرالرغم مرن كثافرة الحملرة . ونجاحرات توسرعية اسرتعمارية تحقيق انتصارات( اإلسرائيلي
عمليررة "ليررة الجاريررة علررى أنهررا والترري تحرراول ترررويص العم اإلعالميررة، العالميررة والعربيررة،

لهرا صردًا وترأثيرًا علرى سرعوبنا العربيرة، فري الوقرت التري  ، هرذه الحملرة والتري تجرد"سرالم
يجررري لرري  سررالمًا حقيقيررًا، بررل تسرروية مؤقتررة  والواقررع أن مررا، تثبررت فيرره حقررائق الترراريخ
عصررفت  تررأتي فرري ظررل التغييرررات الدراماتيكيررة الهائلررة الترري بررالمعنى الترراريخي، ألنهررا
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العقررد األخيررر مررن القرررن الماضرري، كمررا تررأتي فرري ظررل  بالعررالم وبالوضررع العربرري فرري
وألنها أيضًا تسوية ال تلبي . الفلسطينية المهيمنة التحوالت النوعية التي طالت القيادات
قررد تكررون الجبهررة فرري  ،والتاريخيررة لسررعبنا وأمتنررا الحررد األدنررى مررن الحقرروق المسررروعة

اإلستراتيجية، ولكن من خالل التجربة التي توصلت  على رؤيتهاسنواتها األولى ركزت 
والتكتيرك السرليم، حيرث أكردنا باسرتمرار  ةاإلسرتراتيجي إلرى أهميرة وضررورة الرربط مرا برين

 .على الترابط الوثيق بينهما
 رؤية وقناعة الجبهـة بضـرورة تحشـيد الجمـاهير الفلسـطينية :المفصل الثاني

ــدون اســتثناء التحرررر الرروطني، غيررر أن  لطبيعررة ومهمررات مرحلررة وذلررك اسررتجابة ،ب
حسررد وتعبئررة كررل  الجبهررة كانررت تحرررغ دائمررًا علررى أن تكررون قيررادة الثررورة قررادرة علررى

يجررل أن تكررون معبرررة عررن  ،(أي القيررادة)طبقررات السررعل،وحتى تررتمكن مررن ذلررك فإنهررا 
القيرادة الدفاع عنهرا وحمايتهرا، وهرذا غيرر ممكرن عنردما تكرون  تلك المصالو وقادرة عن

مصررالو الطبقرة البرجوازيررة الكومبرادوريررة كمرا هررو حاصررل  وتعبرر عررن ،فرديرة ونخبويررة
الجبهرة علرى أهميرة أن تكرون القيرادة قرادرة مرن حيرث رؤيتهرا  من هنا كان تركيرز. حالياً 

 . على حماية مصالو وحقوق السعل وفكرها وممارستها الطبقية
تنحررو بررالثورة  ،السررائدة الرسررمية أووعنرردما كانررت الجبهررة تسررعر بررأن قيررادة الثررورة 

النضرررال  باتجررراه االنكفررراء علرررى مصرررالحها الضررريقة كمرررا هرررو حاصرررل ا ن، وتجييرررر
المهيمنرة  الفلسطيني واستثماره فري خدمرة االمتيرازات والثرراء غيرر المسرروع للبيروقراطيرة
ادة القيرر المتحالفررة مررع البرجوازيررة الكومبرادوريررة ، كانررت تتمرررد وتثررور فرري مواجهررة تلررك

 .وخياراتها السياسية التفريطية 
 لرم يكرن الردور وقد استطاعت الجبهة في بعره المراحرل أن تلعرل دورًا رئيسريًا إن

رغامهرا برالعودة عرن مواقفهرا، كمرا حصرل  الرئيسي في فره التراجع على تلك القيادة وا 
 .بالنسبة التفاق عمان في المجل  الوطني التوحيدي في الجزائر
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أن نكون بمستوى  ،المناسبة إخفاقاتنا أننا لم نستطع عند اللحظةولعل أحد أسبال 
لمواجهرررة انحرافرررات  ترجمرررة هرررذا الخرررط الصرررائل فأضرررعنا الفرصرررة التاريخيرررة السرررانحة

 .البرجوازية وخط سيرها المتهافت سياسياً 
راهنرًا وتتضراعف قيمتره يعرد أن أصربحت تلرك القيرادة تملرك  وهرذا التحردي يتواصرل

الرروطن، ومندرجرررة فرري مسرررروع سياسرري متسررراوق مرررع  ة فررري أرهسررلطة وأجهرررزة أمنيرر
إضررافة إلررى تبلررور سررريحة مررن السماسرررة  سررتراتيجية،مخططررات وأهررداف االحررتالل اال
الترري أخررذت تعررزز سررلطتها السياسررية  الرسررمية القيررادةوالرروكالء والمافيررا المتحالفررة مررع 

 .(ياإلسرائيل) واألمنية بسلطة اقتصادية تابعة ومرتبطة باالقتصاد
الفلسـطيني مـع العمـل القـومي العربـي؛  تـرابط العمـل الـوطني :المفصـل الثالـث

ــة الجبهــة لخصوصــية الصــراف ومــوازين ــ ي يعكــس رؤي ــد القــومي  وال القــوم وللبع
سررهدت حراكررًا دائمررًا  ، أمررا الصرريغة التنظيميررة لهررذا الترررابط فقرردكحاضــنة للبعــد الــوطني

العمرل، التفكيرر فري  قوميين العرل، حرزلحركة ال-امتد على مساحة التجربة النضالية 
القيرادة والكرادر  جبهات قومية متعددة لقد كان هرذا المفصرل حاضررًا باسرتمرار فري رؤيرة
دون أن يعنري  والقاعردة، وهرو مفصرل مّيرز باسرتمرار بررامص وسياسرات الجبهرة ومواقفهرا

بهررا تجار  ذلررك عرردم ظهررور أو وجررود أخطرراء وتقصرريرات عديرردة رافقررت هررذه المسرريرة فرري
إلرى  ومحطاتها المختلفة، وخاصة على مسرتوى الممارسرة العمليرة التري لرم ترترق إجمراالً 

 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 
عالقة الوطني بالقومي، األمر الذي تو ب فري أوسرلو بفصرل  المعادلة األساسية في بهذه

 . الفلسطينية عن عمقها القومي العربي القضية
 يرًا لحسرد أوسرعلالبعررد الردوليي حيرث سرعت الجبهرة نظريررًا وعم :المفصـل الرابـع

 إطرار دولري لنصررة القضرية الفلسرطينية إلرى جانرل بعرديها الفلسرطيني والعربري، وذلرك

 هذا الخط كران يعكر  أيضراً . معسكر العدو وما يملكه من إمكانات إدراكًا منها لحجم

رؤيتهررا لوحرردة معسرركر الثررورة علررى المسررتوى العررالمي ونتيجررًة لهررذا الخررط سرركلت الجبهررة 
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عنوانرًا جاذبرًا حيرث التحرق بهرا المناضرلون مرن مختلرف الجنسريات  ،مردار سرنوات وعلى
كة عالقرررات تحالفيرررة واسرررعة لقرررد كانرررت مدرسرررة ثوريرررة اسرررتطاعت إقامرررة سرررب .والبلررردان

العون والمساعدة مع حركات التحررر القروى التقدميرة والديمقراطيرة علرى  النطاق، تتبادل
 .العالمي المستوى

ترراريخ  هررذه فرري تقررديري أهررم العوامررل الترري جعلررت مررن الجبهررة قضررية مميررزة فرري
 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
برأن هرذه  ،برالمعنى الفكرري أو كردرو  للتجربرة إنني على قناعة ترزداد عمقرًا سرواء
غرادر الجبهرة دوائرر ركودهرا إذا مرا أردنرا أن ت النرواظم تسركل معيرارًا واختبرارًا فري العمرق
والتجررردد واسرررتعادة ثقرررة الحركرررة السرررعبية بهرررا  وتراجعهرررا وأزمتهرررا نحرررو الفعرررل والمبرررادرة

 .333التحرري وبمسروعها الوطني والقومي
ـــيم ـــى المـــؤتمر ، حـــرص الحك ـــه إل علرررى اسرررتعراه المرحلرررة  وفـــي ســـياق خطاب
إن  "ًا ألهم معالمها بقوله السياسية الراهنة محلاًل األوضاع الفلسطينية والعربية ، ومبرز 
يرى ذلك خندق أمريكا،  الساحة الفلسطينية والعربية فيها خندقان واضحان لمن يريد أن

القول أن القيادة الرسمية لرر  ، ويؤسفني هنا(إسرائيل)أي خندق اإلمبريالية والصهيونية و
ضررات إدراكرري ووعيرري للتناق ف قررد انضررّمت لهررذا الخنرردق بعررد اتفرراق أوسررلو، مررع.ت.م

تناقضات أخرذت سركل التعارضرات  ، ولكنها(إسرائيل)القائمة بين تلك القيادة الرسمية و
ومررا يزيررد . والرعايررة األمريكيررة الثانويررة، الترري يمكررن حلهررا والتعامررل معهررا تحررت السررقف

المعسكر المعادي أصبو سائدًا عنرد  أن االختالل في رؤية حقيقة قوى هذا اً األمر سوء
دارة الصررراع، ويخلررق  ألفررراد، األمرر الررذي يسرروه قرراءةالعديرد مررن القروى وا التناقضرات وا 

هرذا مرا نجرد . أنه على طريق االنتهاء وعيًا مزيفًا ووهمًا عامًا بأن الصراع قد انتهى أو
والمهرريمن حررل النررزاع، العمليررة السررلمية،  تعبيررره فرري مرادفررات الخطررال السياسرري السررائد
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حقيقيرررة فررري المنطقرررة، المصرررالو  ت نهايرررةأصررربح( إسررررائيل) التطبيرررع، التعرررايا، إن
 الخ... المستركة
ذلك الخندق الذي يعبر عن مصرالو أهرداف الجمراهير الفلسرطينية والعربيرة،  يقابل

والمقاومررة، خنرردق قرروى الثررورة الترري تواصررل طريررق الحريررة واالسررتقالل  خنرردق الصررمود
ات السرررعل الخنررردق الررذي يسررعى لتحقيررق مصررلحة كررل طبقرر. العادلررة لتحقيررق أهرردافنا

والصرررهيونية وحقررره فررري النضرررال ( إسررررائيل)يعررررف حقيقرررة  الفلسرررطيني، الخنررردق الرررذي
الخنررردق الرررذي يرررؤمن يرررأن الدولرررة وتقريرررر ، بالكامرررل المسرررتمر حترررى دحرررر الصرررهيونية

نهاية المطاف أو الصراع، وبالتالي فإنه يواصل  المصير والعودة أهداف مرحلية ولي 
العلمانيرررة، الخنررردق الرررذي ترررؤمن قرررواه السياسرررية  يرررةالنضرررال لتحقيرررق الدولرررة الديمقراط

العلمانيرة جرزء مرن مسرروع إقامرة المجتمرع  بضررورة أن تكرون هرذه الدولرة ،واالجتماعيرة
 .إنسانيًا وديمقراطيًا للمسألة اليهودية العربي الجديد، الخندق الذي يقدم حالً 

ولكرن هرذا مرن الضرعف واالرتبراك،  صرحيو أن هرذا الخنردق يمرّر فري هرذه المرحلرة
العربيررة تمرروب بالتناقضررات ولررن  الحررال مؤقررت كررون سررعبنا الفلسررطيني وجمرراهير أمتنررا
 .لألبد يستطيع أحد خداع أو السيطرة على كل هذه الماليين

يجرل أن يكرون  ،هذا الخندق بكل مرا لره وعليره"وهنا خاطل الحكيم المؤتمر قائاًل 
الترري تعرراني منهررا الجبهررة  أدرك جملررة الصررعوبات كجبهررة سررعبية، رغررم أننرري ناخنرردق

المرررؤتمر الررروطني أن يعيرررد التأكيرررد علرررى موقرررع  وتعترررره مسررريرتها، وأعتقرررد أن مهّمرررة
اسرتعادة الجبهرة لردورها المبرادر والفّعرال علرى  الجبهة في هرذا الخنردق وأن يرسرم سرروط

 ."هذا الصعيد
مرن قبرل ا ن اسرتقراء المخطرط المرسروم  لنحراول ،بعد هذا التأكيرد"واستطردة قائاًل 

سرررائيليأمر )معسرركر العرردّو  الفلسررطينية بهرردف تصررفيتها يرردرك الحلررف  للقضررية( كررا وا 
االختالل التي يعيسها العالم والمنطقرة  ويدرك حجم وعمق حالة ،المعادي حقائق الواقع

الرسرمية الحاليرة لتحقيرق أيرة منجرزات فري  في المرحلة الراهنة، كما يردرك تهافرت القيرادة
سررمية وهميررة مررع بعرره إسررظايا دولررة  كرران الررثمن وخاصررة تحقيررقظررل قيادتهررا ومهمررا 
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ن م  ؤ  ، المهرررم أن تتررر..(الرئاسرررة حرررر  سررررف، بسررراط أحمرررر، أجهرررزة أمرررن)السررركليات 
، إنهررا (اإلسررائيلية)األمريكيرة و مصرالحها فري الهيمنرة االقتصرادية كرروكالء االحتكرارات

وضرمان مكانرة متواضرعة  الكومبرادوريرة تسعى بسرعة لبلرورة مصرالو الطبقرة البرجوازيرة
ولهررذا فلرري  مررن . وسمسررار لرره لهررا فرري خارطررة األخطبرروط الرأسررمالي العررالمي كخررادم

سرررائيل) ،مصررالحها ا ن الصررراع مررع معسرركر األعررداء هررذه  الررذي يرردر برردوره( أمريكررا وا 
هذا نظريًا، أما عمليًا  !الحقائق كلها، وبالتالي يقول لتلك القيادة حسنًا فليكن هناك دولة

مقطعة األوصال  ا يحدث هو إعادة انتسار على جزء بسيط من مساحة الضفة وغزةفم
 ."ودون سوق موحدة مع استمرار قضم األراضي الفلسطينية

قضـايا  لـدينا ثـالث"ويجيب قـائاًل دولة يتحدثون؟  عن أي وهنا، يتساءل الحكيم،
لتنـازل عـن دولـة مقابـل ا ه ه الدولة سـتكون األولى أن -: كبرم يجب أن ندقق بها

  .أجزاء واسعة من الضفة وغزة بما في  ل  القدس
ــة :والثانيــة - ــين الجــئ  هــ ه الدول ــي عــن حقــوق أربعــة مالي ــل التخل ســتكون مقاب

 . فلسطيني في الشتات
ستكون في الواقع بال سيادة، إنها دولة كاريكاتوريـة بمعنـى  ه ه الدولة :والثالثة  -

ــ  الســيادة علــى ــي اســتثمار مواردهــا الحــدود فع أنهــا ال تمل ــ  الحــق ف ــًا، وال تمل لي
الحــق فــي تعزيــز قواهــا الدفاعيــة، وال يحــق لهــا  الطبيعيــة وخاصــة الميــاه، وال تملــ 

ــة  ،(إســرائيل) إقامــة أحــالف ال توافــق عليهــا وال أيضــا أن ال يمــس قيــام هــ ه الدول
( ائيلياإلسـر ) معـازل ملحقـة باالقتصـاد إنها مجـرد. المشاريع االستيطانية الصهيونية

هنــا ال تقّررهــا النوايــا الحســنة أو  واألمــور( اإلســرائيليتين)ة وجســر للســلع و الثقافــ
إن حســم هــ ه القضــايا مــرتبط  براعــة المفاوضــين أو األالعيــب والمنــاورات الســا جة

 .بموازين القوم
ثرررم يستسررررف الحكررريم، برؤيرررة مسرررتقبلية ثاقبرررة، المررر ل الرررذي ستتوصرررل إليررره القيرررادة 

السرياق فرإنني  هذا هو واقرع الحرال دون رتروا وألروان زاهيرة، وفري هرذا: " المتنفذة قائالً 
المرررّرة  أعررررف تمامرررا مختلرررف المنررراورات التررري سررريطلقها عرفرررات لتمويررره هرررذه الحقرررائق
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إننري أدرك : "واسرتطرد قرائاًل " والترويص لخياره السياسي باعتباره الممر اإلجباري الوحيد
ن من يخوه في غمار المساومة بقناعة وبرنرامص المساومة في لحظة ما، ولك إمكانية

ولكننرري أعرررف، . أن يررؤمن باسررتمرار ويعررّزز دائمررًا عناصررر قّوترره وطنرري، يجررل عليرره
إقامرة الدولرة وفرق السرياق الرذي أتيرت علرى ذكرره جراء لتمريرر  وخنردق الثرورة يعررف، أن

لغررراء الميثررراق وت الصرررفقة، ويسررركل غطررراًء لهرررا جويرررف ذلرررك مجررررد االلتحررراق بأوسرررلو وا 
وتسرركيك بجرردوى النضررال وفقرردان اليقررين وقرروة  ف ومررا توالررد مررن أجررواء إحباطيررة.ت.م

واسرتبعاد فصرائل العمرل الروطني الفلسرطيني  المثرال ومحاولرة ضررل الرذاكرة التاريخيرة،
العربري الرسرمي فري مدريرد، والقبرول  مرن قروى وسخصريات وجمراهير، وضررل التنسريق

تخلرري وضرررل للبرنررامص الرروطني  هررو فرري جرروهره بمرجعيررة القرروة، والرعايررة األمريكيررة،
يمكرن تفسريره إال بأنره انتقرال  األمرر الرذي ال. وخذالن للحركة السعبية وأهدافها الوطنيرة

 .334"للخندق ا خر
وفـي ختـام خطابـه التـاريخي ، حـرص الحكـيم علـى مطالبـة رفاقـه فـي المــؤتمر، 

ينية يقوم علرى قاعردة القيادة اليم تحديد موقف سياسي صحيو وصريو حول" بضرورة 
مررع . الموقررف ا خررر تحررت أيررة ذرائررع االبتعرراد عررن التررذيل لهررا أو السررماح لهررا برراحتواء
ونضراالت مسرتركة يجرري توظيفهرا فعراًل  اسرتبقاء البرال مفتوحرًا أليرة تقاطعرات ميدانيرة
وفري . التسووي ونهرص السرلطة وتكتيكاتهرا بما يخدم المسروع التحرري بعيدًا عن المسار

الجمرررراهير لمواصررررلة المسررررروع  لوقررررت االسررررتمرار بررررالتحريه السررررعبي وتعبئررررةذات ا
الفلسرطينية ال تحقيقهرا كمرا  التحررري، فهردف التسروية الجاريرة تردمير األهرداف الوطنيرة

العالقرات القائمرة علرى  يجل رؤية المتغيرات الجارية نحو فره السرق أوسطية بإقامرة
 –السياسررررية  بإمكاناتهررررا( رائيلإسرررر) نهررررل الثررررروات وفررررره التبعيررررة، وخاصررررة بررررين

تتطلررع  التكنولوجيررة، وبررين األردن ومنرراطق السررلطة الفلسررطينية، حيررث –االقتصررادية 
 األولررى لمزيررد  مررن النهررل والتوّسررع وسررراء أسررهم السررركات وتصرردير سررلع تكنولوجيررة،

 جارًا طيبًا وفري أمريكراً ( إسرائيل) ناهيكم عن إتمام التطبيع االستسالمي الذي يرى في
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 إلخي األمر الذي يقتضي...عالقات تجارية(اإلسرائيلية )صديقًا للعرل، وفي التوّسعية 

يمكنهرا  السياسرية واالرتقراء بهرا إلرى المسرتوى الرذي -منرا بنراء وتوحيرد أداتنرا التنظيميرة 
 .335"السياسية على ترجمة هذه السعارات من أن تكون قادرة

موضــوعية الصــادقة تجــاه القائــد فــي هــ ا المنــال المفعــم بالمشــاعر ال اتيــة وال
المؤسس ، إلى جانب المنال السياسي العام الزاخر بالمتغيرات والتراجعـات السياسـية 
ـــة ، خاصـــة القضـــية  ـــة والعربي ـــة واإلقليمي ـــي أصـــابت األوضـــاف العالمي ـــرة الت الخطي
الفلســـطينية فـــي ظـــل هيمنـــة التحـــالف اإلمبريـــالي الصـــهيوني المعـــولم،  اســـتكملت 

الوثيقة السياسية : ؤتمرها الوطني السادس ، ال ي أصدر وثيقتين هماالجبهة عقد م
نحـو رؤيـة "، والوثيقة التنظيمية بعنوان  "نحو رؤية سياسية جديدة للمرحلة" بعنوان 

 . "تنظيمية جديدة
 
 :حنو رؤية سياسية جديدة للمرحلة : الوثيقة السياسية : ثانيًا 

الرذي سرهدته منظمرات الجبهرة السرعبية هذه الوثيقة هي خالصرة الحروار والتفاعرل 
وقررد اسررتهدفت . فرري الرروطن والسررتات والررذي ترروب فرري المررؤتمر الرروطني السرراد  للجبهررة

هذه الوثيقة الوصول لقرراءة منهجيرة للتطرورات السياسرية التري سرهدها الواقرع الفلسرطيني 
8664منذ انعقاد الكونفرن  الوطني األول عام 

336. 
لفرت النظرر إلرى عرردد مرن المالحظرات الهامرة عنررد وفري إطرار هرذا الفهرم نررود أن ن

 :337التعامل مع هذه الوثيقة
إن هذه الوثيقة وثيقة علمية في قراءتها للواقع والتطورات وذلك على قاعردة  :أواًل 

 .رؤيتنا ودورنا ووظيفتنا الوطنية وفكرنا اليساري التقدمي الديمقراطي
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عهرا فري إطرار تكراملي مرع مواقرف هذه الوثيقة يجل النظرر لهرا والتعامرل م :ثانيًا 
 .ورؤية الجبهة التي تتجلى في الوثائق الصادرة عن مؤتمراتها السابقة 

مرا بعرد انعقراد مؤتمرنرا ) منرذ انعقراد المرؤتمر الروطني السراد  وحترى اليروم :ثالثًا 
سررهدت السرراحة الفلسررطينية والقضررية الوطنيررة جملررة كبرررى  (الرروطني السررابع

، 21/6/2111اإلطررالق االنتفاضررة الفلسررطينية مررن التطررورات أهمهررا علررى 
والتررري انررردلعت دفاعرررًا عرررن الحقررروق واألهرررداف الوطنيرررة الثابترررة ، حيرررث قرررام 
العررردو الصرررهيوني علرررى أثرهرررا  بإعرررادة احرررتالل الضرررفة ، ثرررم قرررام فررري عرررام 

بإعادة االنتسار حول غزة تحرت مسرمى االنسرحال اإلسررائيلي مرن   2115
يرها اسرتوجبت وال ترزال المعالجرة السياسرية طرف واحد ، وهذه التطورات وغ
 . من قبل هيئات الجبهة المركزية 

ال حلم خارج الواقع وال مستقبل دون حاضر وماض، :ففي الفصل األول بعنوان 
أن عمليــة أوســلو ومــا ترتــب عليهــا مرتبطــان تمامــًا ومســتغرقان "تشــير الوثيقــة إلــى 

أفضـى إليهـا مجمـل الصـراف طيلـة العقـود بالكامل في النتائج المادية والمعنوية التـي 
ه ا هو السبب وراء الخطوة المنهجيـة للجبهـة الشـعبية، التـي ارتـأت عنـد ، و السابقة

قراءة أزمة الحركة الوطنيـة الفلسـطينية وفـي السـياق أزمـة الجبهـة الشـعبية، العـودة 
بــــالظواهر والنتــــائج المحققــــة إلــــى مقــــدماتها التاريخيــــة مــــن اجتماعيــــة وسياســــية 

ه ه الخطـوة، كانـت تعكـس قناعـة راسـخة للجبهـة بـأن االسـتمرار فـي . الخ...فكريةو 
 هنيــة معالجــة النتــائج دون التوغــل فــي األســباب، يعنــي مواصــلة الــدوران فــي حلقــة 
شـــاعة الـــوهم، ومراكمـــة  مفرغـــة عـــدا عـــن كونـــه يحمـــل مخـــاطر تشـــويه الـــوعي، وا 

 .338"لقوة والمستقبلاألخطاء، وبالحصيلة، تبديد مزيد من الزمن ومكونات ا
تتررررداخل فيرررره  -كمررررا تضرررريف الوثيقررررة–وبطبيعررررة الحررررال فررررإن التفاعررررل الترررراريخي 

الررديناميات الناسررئة والمتفاعلررة ضررمن الواقررع المعرراا، والترري ترسررم اتجاهررات المسررتقبل 
إنهررا عمليررة ترررتبط نتائجهررا بالطريقررة والمحترروى اللررذين سررتدير علررى أساسررهما . وتحررددها
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إنهرررا عمليرررة ذات طرررابع . لسياسرررية واألفرررراد، صرررراعها االجتمررراعيالقررروى االجتماعيرررة وا
االقتصادي / تاريخي، واعية في بعه جوانبها، ومسروطة بمستوى التطور االجتماعي

 .339"في جوانل أخرى
ضررررورة الررروعي والتمييرررز ألبعررراد تلرررك العمليرررة وتسرررابكها، كونهرررا تحفرررظ "مرررن هنرررا 

يجل أن يبقى ماثاًل : ادئة لتجاربنا، وبالتالي السفافية والكفاءة المطلوبة لقراءة علمية ه
فرري الررذهن ونحررن نحرراول قررراءة الواقررع الررراهن، أن التراجررع يحمررل أيضررًا بعرردًا إنهاضرريًا، 
ويحفررل برردرو  قيمررة، دون احترامهررا ووضررعها تحررت الضرروء، وتحويلهررا إلررى قرروة فعررل 

عادة بناء، تتحول إلى قوة استنزاف معنوي ومرادي مردمرة وذب األبررز علرى لعرل النمر. وا 
ما تقدم، هو ما نلمسه ونعيسه اليوم كحزل وحركة وطنية، حيث تبين لنا، أن المسركلة 
نمررا فقررط فرري عرردم الوصررول إلررى رؤيررة فكريررة   –ال تكمررن، فرري حرردوث الهزيمررة فقررط، وا 

سياسررية تتخطررى الهزيمررة فكرررًا وممارسررة، وفرري حالررة العجررز الترري تلررف مختلررف تيررارات 
 .340"طينية ومسمياتهاالحركة الوطنية الفلس

لى تدني الثقة برين الكتلرة الجماهيريرة  وقد قاد هذا الواقع إلى سبه إحباط وسلل، وا 
والحركة السياسية المنظمة من ناحية، وبين األحزال وقواعدها من ناحية أخرى، حيرث 

 . تسود حالة من اإلرباك والتذمر والالفعل
ألحرررداث لتضررررل فررري العمرررق لقرررد جررراءت صررريرورة ا" ثرررم تسرررتطرد الوثيقرررة برررالقول 

اإلسررائيلي سيسرق  –الوهم الذي علق في سباكه كثيرون تخيلروا أن المسرروع األمريكري 
وقررد كسررفت العمليررة السياسررية عررن أنرره . طريقرره فرري الواقررع الفلسررطيني والعربرري بسررهولة

كلما تقدم المسروع المضاد واتضحت معالمره، وأخرذت أبعرادًا ملموسرة، كلمرا تصراعدت 
والمجابهرررة والممانعرررة، وجرررذبت إليهرررا قررروى اجتماعيرررة وسياسرررية سرررعبية أكثرررر المقاومرررة 

 .341"فأكثر
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فرإن وعري تاريخيرة الصرراع وموضروعيته، يضرع النقراا ضرمن "وفي هذا الجانل 
مساره السرليم والمنطقري، ويقرود حتمرًا إلرى التعامرل مرع الصرراع بوصرفه اسرتباكًا تاريخيرًا 

و أخرررغ السرررعل الفلسرررطيني، وبرررين المسرررروع اجتماعيرررًا، برررين األمرررة العربيرررة وعلرررى نحررر
وهرررو صرررراع اجتمررراعي تررراريخي جرررذري باعتبررراره يطرررال الوجرررود . الصرررهيوني اإلمبريرررالي

ذاترررره، وبهررررذا المعنررررى فررررإن الصررررراع يأخررررذ أسرررركااًل نضررررالية متنوعررررة بمررررا فيهررررا الكفرررراح 
 .342"المسلو

، يسرررهم فررري تحسرررين كيفيرررة التعامرررل مرررع المرحلرررة الراهنرررة"إن وعررري هرررذه الحقيقرررة 
اإلمبريالي في  –وتفسير المنعطفات النوعية التي سهدها ويسهدها المسروع الصهيوني 

، هنررا نضررع الرررأي الررذي 343"كررل مرحلررة مررن مراحررل تطررور الصررراع، تاريخيررًا واجتماعيرراً 
يعرود لمجمرل النترائص التري تراكمرت منرذ مرا "يقول بتاريخية الهزائم، وأن ما نعيسره ا ن، 

وهي نتائص من طبيعة تراكمية وتصبو ذات . ا، وحتى ا نبيكو وما بعده–قبل سايك 
أكثر من ذلك، فإن بعه مظراهر التخلرف التري تعراني . ثقل متضاعف مع تقدم الزمن

منهررررا السررررعول العربيررررة، تحولررررت مررررع مرررررور الوقررررت إلررررى ديناميررررة داخليررررة لهررررا قوانينهررررا 
التخلرف، وتبعرًا  الخاصة، التي ما لم يجر كسرها وتخطيها ستبقى تغذي باستمرار حالرة
 .344"لذلك االختالل، وهو األمر الذي يؤس  بصورة طبيعية لمزيد من الهزائم

إن وعرري هررذه الحقيقررة بعمررق، يفررره ضرررورة وعرري أن عمليررة الكسررر والتخطرري "
محل اإلسارة هي عملية اجتماعية تاريخية واسعة، تتخطرى مسريئة أحرد طرفري الصرراع 

ه أسمل وأعقرد مرن الرديناميات والعناصرر التري بمفرد، ذلك أن عناصر الصراع وديناميت
إنهرا حصريلة تاريخيرة مركبرة ومتحركرة لمجمرل عمليرة الصرراع . تدور عند أحد الطررفين
 .345"التاريخي التي نقول بها
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ضرورة إعادة التدقيق بالمسرائل، والحرذر السرديد عنرد قرراءة واقرع "يفره ما تقدم، 
رزتره الحيراة مرن حقرائق منرذ توقيرع اتفراق الحال الفلسطيني راهنًا، وذلرك فري ضروء مرا أف

إن مرا . أوسلو وحتى ا ن، والتري تردل علرى عمرق وأسربال واسرتمرار الصرراع التراريخي
تقرردم يسرركل اإلطررار، الررذي يحمرري التحليررل مررن الوقرروع فرري مهالررك التسرررع أو النررزق أو 

 . 346"بابهالذاتية وأوهام أن باإلمكان قفل بال الصراع، الذي ال ينتهي إال بانتهاء أس
وعــن اتفــاق أوســلو ، هــل هــو ســالم أم إعــادة إنتــاج للصــراف بأشــكال متجــددة؟ 

لرري  مطلوبررًا منررا ا ن " تقرردم الوثيقررة إجابتهررا علررى هررذا السررؤال عبررر التأكيررد علررى أنرره 
إعرررررادة النقررررراا فررررري المخررررراطر واألضررررررار الجسررررريمة المتراكمرررررة التررررري لحقرررررت بالقضرررررية 

تاله، ألن ما ورد في الوثيقة السياسية الصرادرة عرن الفلسطينية، جراء اتفاق أوسلو وما 
، باإلضافة إلى ما تناولتره وثرائق الجبهرة السرعبية 8664الكونفرن  الوطني األول عام 

فقرد ألقرت القيرادة . "347"الصادرة عن هيئاتها األولى بهذا الصدد وغيرها، أكثر من كاف
االتحراد السروفييتي، بمعظرم أوراق الفلسطينية المتنفذة، بعد حرل الخليص الثانية وانهيرار 

القضية الفلسطينية وأهمها، في خانة الرهان على الواليات المتحردة األمريكيرة وعلرى مرا 
، مرا يعنري اسرتجابة القيرادة المسرتنفذة  348"يزعمه الكيان الصهيوني من اسرتعداد للسرالم

اميات تلك اإلسرائيلية، وسمحت لدين –لمقتضيات اإلستراتيجية األمريكية "ف .ت.في م
 .349"اإلستراتيجية بأن تتحكم بها وبخياراتها

دارتررره مرررع العررردو،  هررري الوجررره ا خرررر "هرررذه السياسرررة البائسرررة فررري فهرررم الصرررراع وا 
لسياسة بائسة أخرى تجاه الرداخل الفلسرطيني، والتري تجلرت فري ذهنيرة قاصررة، تراكمرت 

و مرا قراد إلرى تبديرد تاريخيًا لتأخذ سكل بيروقراطية عاجزة ومدمرة، سالحها اإلفساد، وهر
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 
 .350"لهذا المجتمع... البنى التنظيمية والمؤسساتية واإلدارية 

عمليرة تحطريم وتمزيرق أهرم إطرار وطنري فلسرطيني " وأبرز نمروذب علرى ذلرك هرو،
. حيررث جرررى التعامررل معهررا بصررورة محزنررة ومؤلمررة. ف .ت.فرري الفترررة المعاصرررة أي م

إن دل ذلرررك علرررى سررريء فإنمرررا يررردل علرررى قصرررر نظرررر السياسرررة التررري مورسرررت، وخفرررة 
 التعامل مع هذا اإلطار الهام، الذي كان من المفروه أن يبقى بمثابة اإلطار الوطني

 .351"الجامع
ترافق الواقع المسار له، مع ممارسة ال تقل خطورة وقصر نظر، تمثلت فري "كما 

النظرررة االسرررتخدامية للحركرررة السرررعبية الفلسرررطينية، ممررا أدى إلرررى توسررريع المسرررافة بينهرررا 
وبين السلطة السياسية، وبالتالي فقدان الثقة بالسلطة التي لم تحرافظ علرى الحرد األدنرى 

يرررة وحمايتهرررا، وفررري الوقرررت نفسررره لرررم تررردل ممارسررراتها تجررراه المجتمرررع مرررن الحقررروق الوطن
الفلسطيني، ولو على حرد أدنرى مرن االحتررام والثقرة، تجلرت تلرك السياسرة وأخرذت ثالثرة 

 -ب. المالحقــة واالعتقــال نــزواًل عنــد إمــالءات االحــتالل -أ:  أسرركال أساسررية هرري 
محاولــــة تكييــــف  -ج. ةاالنتهازيــــة واالســــتخدام اللحظــــي المؤقــــت للحركــــة الشــــعبي

وكـــان مـــن الطبيعـــي ان تقـــود هـــ ه . 352المعارضـــة مـــع ســـقف الســـلطة وسياســـاتها
إلررى نتررائص خطيرررة علررى الحركررة الوطنيررة الفلسررطينية، ذلررك أنهررا سرراهمت فرري "السياســة 

بقاء أسبال االستنزاف واالنفجارات الداخلية قائمة كما . تعزيز حالة التمزق واالفتراق، وا 
طة، مفهروم الحروار الروطني مرن مضرامينه وركرائزه، وبالترالي حولررت أفرغرت سياسرة السرل

مسرررالة الوحررردة الوطنيرررة، إلرررى ورقرررة منررراورة، ولررري  خطرررًا سياسررريًا ناظمرررًا لفعرررل الحركرررة 
 .353"الوطنية الفلسطينية بتالوينها وتياراتها وتنظيماتها المختلفة

                                                           
 29ص –المصدر السابق   350
 29ص –المصدر السابق   351
 27ص –المصدر السابق   352
 26ص –المصدر السابق   353



 286 

يحاول الربعه بناء على ما تقدم، ال تعود المسكلة في هذه الحكومة أو تلك كما 
اإلسررررائيلي  –أن يرررروب، إن المسررركلة تكمرررن باألسرررا  فررري طبيعرررة المسرررروع األمريكررري 

للسالم الذي هرو فري الحقيقرة ومرن ناحيرة المنطرق والهردف مسرروع واحرد، وبالترالي فرأي 
رهررران علرررى هرررذه العمليرررة إنمرررا يعبرررر عرررن قصرررر نظرررر، أو إحبررراط مأسررراوي، أو التسرررليم 

 .سرائيلي وقدرهاإل -بقضاء المسروع األمريكي
يفررره علينررا كسررعل فلسررطيني وحركررة وطنيررة فلسررطينية، تعويررد أنفسررنا "مررا تقرردم 

وعقولنا بأسرع وقت ممكن على التجذر والمرونرة الالزمرة، لرتلم  واسرتيعال أيرة حركرة 
أو مسرررتجد فرررري الواقرررع، وأن نخفررررف مررررن الصرررخل والضررررجيص، ونكثرررف القررررراءة الدقيقررررة 

ومتماسرركة للصررراع، الررذي لررم يعررد سرررًا، أنرره صررراع علررى والفعررل المسررتند لرؤيررة سرراملة 
 .354"الوجود نفسه ويدور في حيز الواقع ويدار بناء لقانون ميزان القوى

الجديرد الرذي يفرره نفسره فري هرذا المجرال، هرو مرا يروجزه " ما يعني بوضروح أن 
هرررل نكتفررري بمعالجرررة أوسرررلو ومرررا تررراله بمزيرررد مرررن التسرررخيغ والتحليرررل : السرررؤال الترررالي

بيرران مخرراطره العديرردة فقررط، أم أن علينررا اسررتحقاقًا  خررر، هررو الرردفع بالعقررل والممارسررة وت
إلررى دوائررر وميررادين ال تتجرراوز أوسررلو أو تنسرراه ولكنهررا ال تسررتمر عنررد حرردوده وتصرربو 

 .355"هنا يكمن جذر خالف منهجي في الفكر والممارسة السياسية  رهينة لهم
سرخيغ وكسرف المخراطر، يعنري جعرل إن الوقروع فري محظرور االكتفراء بالت"ذلك 

. الحرزل والحركررة الوطنيرة رهينررة دوامررة الرديناميات الترري أطلقهررا ويطلقهرا مسررروع أوسررلو
بكلمة أخرى، العمل بموجل سياسة رد الفعل، مما يتريو للعردو االحتفراظ بزمرام المبرادرة 
ويسرررهل عليرررره إدارة الصرررراع لتحقيررررق مزيرررد مررررن األهرررداف دون مواجهررررة منظمرررة وقرررروى 

حرردة، تسررتند إلررى رؤيررة واضررحة سرراملة وممارسررة إيجابيررة تعرررف مرراذا تريررد فرري ظررل مو 
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الظروف المستجدة ومعطيات الواقع التي أصبحت محددًا قسريًا للصرراع الردائر وكيفيرة 
 .356"إدارته

االرتقررراء بالرؤيرررة والممارسرررة مرررن مسرررتوى المناهضرررة "لرررذلك ، فرررإن المطلرررول هرررو 
إلررى مسررتوى المجابهررة الفعليررة، بمعنررى تقررديم البررديل  الدعاويررة، أو ردود الفعررل المتفرقررة

التررراريخي السرررامل، أي مجابهرررة مسرررروع أوسرررلو بمسرررروع نقررريه كامرررل، يتررريو الفرصرررة 
للمبادرة واستثمار كامل عناصر القوة، من فاعلة وكامنة، على قاعردة التواصرل والقطرع 

قرائق تاريخيرة التواصرل مرع الماضري بمرا يمثلره مرن أهرداف وح. في الصراع في  ن معاً 
وطنية وقومية، والقطرع مرع الثغررات واألخطراء فري الرؤيرة والممارسرة الفكريرة والسياسرية 

 .357"والعملية
إن مرررا تقررردم هرررو الطريرررق الوحيرررد المفضررري إلرررى ترررركيم عناصرررر التقررردم وتقلررريغ 

 . المسافة بيننا وبين العدو، تمهيدًا لتحقيق انتصارات أو فرضها
منا استمرار إعادة قراءة الماضي إلى ما ال نهايرة، لي  المطلول "بكلمة محددة، 

إن تقريررر أمررر مكاننررا ومكانتنررا يجررل أن يبقررى . أو صررياغة برنررامص لمرردى غيررر منظررور
مكاننرررا ومكانتنرررا هررري فررري قلرررل الواقرررع . بعيررردًا عرررن الهررررول إلرررى الخلرررف أو إلرررى األمرررام

ة سياسرررية فرررنحن أمرررام عمليرررة محرررددة تسرررتدعي رسرررم رؤيررر"، وبهرررذا المعنرررى 358"والحررردث
اجتماعية وفكرية، وبناء لما هو متوفر من تجربة تاريخية متراكمة، ووقائع  –وتنظيمية 

دون ذلررك، . 359"المرحلررة علررى تنرروع مفرداتهررا، السرراملة والموزعررة علررى كررل المسررتويات
نفتقد ألهم سرط من سروط امتالك الرؤية العلمية والقردرة علرى تحديرد البررامص المالئمرة 

 . و موجود لتحقيق ما هو مطلولانطالقًا مما ه
المحرددات التري ال برد مرن أخرذها بعرين االعتبرار  –أما بالنسربة ألبررز المعطيرات 

 :بوصفها سمات أساسية للمرحلة، فالوثيقة تحصرها في خمسة معطيات
                                                           

 11ص –المصدر السابق   356
 11-11ص –المصدر السابق   357
 11ص –المصدر السابق   358
 11ص –المصدر السابق   359



 228 

الردفاع، / أن السرمة األساسرية للمرحلرة هري التراجرع واالنكفراء :360المعطى األول 
 . حالة هجومفيما المسروع النقيه في 

ــاني  ويسررتعره أزمررة الحركررة الوطنيررة الفلسررطينية، حيررث تؤكررد  :361المعطــى الث
الوثيقررة علررى أن الهزيمررة كسررفت عمررق األزمررة البنيويررة الترري تعصررف بالحركررة الوطنيررة 

 :362الفلسطينية، والتي هي من طبيعة تاريخية تراكمية، أسفرت عن نتيجتين أساسيتين
 .اإلسرائيلي –ها لمسروع التسوية األمريكي استسالم القيادة الرسمية وخضوع -8
عجررز قرروى المعارضررة، وتفرراقم أزمتهررا متمثلررة بعرردم قرردرتها علررى بلررورة ولعررل  -2

البديل الوطني القادر، مرن خرالل توحيرد صرفوفها علرى أسرا  برنرامص وطنري 
مسترك يعبر عن نفسره برأطر تنظيميرة وسياسرية بمرا يرؤمن السررعية وبالترالي 

 . ن القيادة التي تخلت عن البرنامص الوطنيالمرجعية البديلة  ع

ويتنررراول موضررروع التنررراقه الررررئي  والتناقضرررات الثانويرررة،  :363المعطـــى الثالـــث 
إن التنرررراقه الرئيسرررري كرررران وال يررررزال مررررع االحررررتالل والسرررررائو : "حيررررث تطرررررح الوثيقررررة 

 المرتبطرررة بررره وترررتم مواجهتررره بالمقاومرررة، وذلرررك بحكرررم طبيعرررة المرحلرررة باعتبارهرررا مرحلرررة
 ". تحرر وطني وديمقراطي كون أهداف وحقوق السعل الفلسطيني األساسية لم تتحقق

بدأ يسهد حالة صراع برين "  فيتناول الواقع العربي ال ي: 364أما المعطى الرابع 
. اإلسرررائيلي، والقرروى المتصرردية لهررذا المسررروع –القرروى الدافعررة فرري المسررروع األمريكرري 
الحررراك والتنرراقه الررذي يتمظهررر فرري مسررتويات حيررث يسررهد الوضررع  العربرري حالررة مررن 

 : مختلفة 
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التناقه المتصاعد بين سياسة النظام الرسمي العربي الرذي  :المستوم األول 
 –يميل للمهادنة وميوعرة المواقرف تجراه سياسرات الحلرف األمريكري 

 .365اإلسرائيلي وبين طموحات وأهداف الجماهير العربية
اإلسرررررائيلي  –اف المسررررروع األمريكرررري التنرررراقه بررررين أهررررد :المســــتوم الثــــاني

للتسرررروية والحررررد األدنررررى مررررن الحقرررروق والمصررررالو القوميررررة والوطنيررررة 
 .366للسعول العربية

اتضرراح حقيقررة الرردور األمريكرري فرري عمليررة التسرروية والررذي  :المســتوم الثالــث 
يقرررروم علررررى تطويررررع مواقررررف األنظمررررة العربيررررة والطرررررف الفلسررررطيني 

 .367وط المواقف اإلسرائيليةوالضغط عليها، بما يستجيل لسر 
تبراين السياسرة "ويتناول البعد الدولي حيث تسرير الوثيقرة إلرى  :المعطى الخامس 

مررع أن التبرراين بررين السياسررتين األمريكيررة : األمريكيررة والرؤيررة األوروبيررة لحررل الصررراع 
 .368"واألوروبية لم يصل إلى مستوى المواجهة بينهما 

دارة الصـــرا ـــة وا  ـــرم الوثيقـــة أن : فوحـــول مفهـــوم المرحل سررررطًا أوليرررًا إلدارة  "ت
مسرررح "الصررراع علررى نحررو فعررال ونسررط يكمررن فرري القرردرة علررى رؤيررة لوحررة الصررراع أو 

 .369"إن جاز التعبير، بسكل كامل ودقيق" العمليات
كمـــا تتوقـــف القـــدرة علـــى امـــتال  رؤيـــة ســـليمة ودقيقـــة، ضـــمن هـــ ا الواقـــع 

وطها ومعاييرهـا، وعلـى رأس هـ ه وجـود المتشاب  والمعقد والمتحر ، على توفير شر 
تنظيميـة قـادرة علـى تلبيـة الشـروط الواجبـة، بمـا يسـتدعيه  –سياسية  -أداة فكرية 

 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 
 .370الثقافية –االقتصادية  –اعية االجتم

إن تطررروير الخطرررال واألداء السياسررري والميرررل لايقررراع الهرررادئ، لررري  إال حصررريلة 
يسرترط مرا تقردم، إحرداث . لمزيد من العمل والثقة بالذات وانعكاسًا لالرتقاء فكريًا وعملياً 

هررذا تغيرر نرروعي فري معررايير األداء، بحيررث ترتقري إلررى مسررتوى الصرراع واسررتحقاقاته،  و 
لررن يكررون لنررا إال إذا اسررتندت تلررك المعررايير إلررى احترررام المعرفررة والعلررم والعمررل والررزمن 

 .371وبحيث يجري استثمار كل مكامن القوة الهائلة والكامنة في المجتمع
ضررررمن هررررذه السررررروط، يمكررررن االرتقرررراء بالممارسررررة السياسررررية والفكريررررة والنضررررالية 

بي والعفرروي، إلررى مسررتوى الفعررل اإليجررابي للجبهررة، واالنتقررال مررن مسررتوى رد الفعررل السررل
وبررذلك فقررط يمكررن أن يررتم . الررذي ال طريررق لرره إال عبررر امررتالك رؤيررة سياسررية إيجابيررة

تخطي الدوامة الخطيرة التي ت م كَّن  االحتالل الصرهيوني بواسرطتها مرن البقراء فري موقرع 
خررروب الجبهرة مررن وفرري دعروة صررريحة وجرادة ل. المبرادر، واسررتطرادًا المتقردم علينررا دائمراً 

 ن األوان ليتجررراوز األداء السياسررري " أزمتهرررا ، تخاطرررل الوثيقرررة كافرررة الرفررراق بأنررره قرررد 
واالجتمررراعي حرررال االرتبررراك والعجرررز والحيررررة، وهرررذا ممكرررن علميرررًا إذا كانرررت لنرررا رؤيتنرررا 
الخاصة للصراع ولموازين القوى، وقمنرا بنراء عليهرا، برسرم خطروط مواجهرة ترتالءم ومرا 

ناصر قوة، بهرذا نحررم الحلرف المعرادي مرن حريرة المنراورة، ونقرل المواجهرة نملكه من ع
باالسرتناد لهرذا الفهرم، ولري  االكتفراء فقرط بررفه مرا . كما يريد ومترى يريرد وحيرث يريرد

لقرررد  ن األوان لتحويرررل الممانعرررة إلرررى . علرررى أهميتهرررا" الممانعرررة"يتقررردم بررره ا خرررر، أي 
 .372"صراع
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دد كـل جوانـب حيـاة المجتمـع الفلسـطيني، إ ن فما دام المشروف الصـهيوني يهـ
المواجهة معه يجب أن تجري عند كل جانب وفي كل زاوية تتبدم المساحة الشاسعة 

 : 373للصراف في
 –الميـــاه  –إزالـــة االســـتيطان  -الســـيادة  –القـــدس  -الدولـــة  -حـــق العـــودة 

 –التعلـيم  –حمايـة المؤسسـات الوطنيـة المدنيـة  –الزراعـة  –االستقالل االقتصادي 
 –البيئـة  –الحريـات  –ا ثـار  –التراث  –الصناعة  –التنمية  –الرياضة  –الصحة 
 –التـاريخ  –الثقافة  –العمل  –األدب  –المسرح  –السينما  –الموسيقى  –القانون 
حيــث يحتـــاج كــل واحــد مــن هـــ ه . الــخ..حقـــوق الطفــل  –حريــة المــرأة  –العمــارة 

ـــاوين إلـــى آليـــات وبـــرامج وك فـــاءات خاصـــة تـــتالءم مـــع كـــل خصوصـــية مـــن العن
 .خصوصيات ه ه العناوين، وعلى رأسها تعدد التجمعات الفلسطينية

أننررررا أمررررام لوحررررة واسررررعة متناقضررررة، ونسررررطة، " -حسررررل الوثيقررررة–خالصرررة القررررول 
وبنراء عليرره، فمررن . متحركرة ومفتوحررة بالكامرل علررى المسرتقبل ولنررا بهرا بمقرردار مرا علينررا

هررا بنجرراح وبصررورة متحركررة باسررتمرار، دون وعيهررا علررى نحررو غيررر الممكررن التعامررل مع
كفؤ وسرط ذلك، امتالك عقل ورؤيرة تصرل إلرى مسرتوى اسرتيعال كرل حركيرة وتنراقه 
ونسرراط لوحررة الصررراع بكررل أبعادهررا ومسررتوياتها الممترردة فرري المكرران والزمرران والوجرردان، 

التحرررررري  والترررري تحكررررم المرحلررررة بمررررا هرررري مرحلررررة تحرررررر وطنرررري وديمقراطرررري ببعررررديها
 .374"واالجتماعي في  ن

تتكامررررررل النسرررررراطات والمبررررررادرات الموقعيررررررة أو " -كمررررررا تضرررررريف الوثيقررررررة–وبهررررررذا 
الفرعية مع األهداف العامة العليا اإلستراتيجية، ويتحول الفعل الديمقراطي / االجتماعية

االجتماعي إلى جزء عضوي من مسروع سياسي أسمل، وهو السرط الضروري لحمايرة 
  : 375"ركة الوطنية من خطرين هماالحزل والح
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 .االنعزال في المباشر أو الخاص، أو ألمطلبي: خطر  (2)
 .التهويم عند االستراتيجي أو المجرد، أو السياسي العام: خطر  (1)

ضمن هرذا األفرق، يمكرن التأسري  لحركرة سرعبية واسرعة ذات مضرمون اجتمراعي 
 . ديمقراطي منظم –

كمررا تؤكررد –االجتمرراعي الررديمقراطي وبنرراء علررى مررا تقرردم ، فررإن مفهرروم الصررراع 
يأخرررذ ترجمرررات متنوعرررة وسررراملة ألبعرررد حرررد، ويسررركل مررردخاًل أساسررريًا إلعرررادة  -الوثيقرررة

االعتبار لبرنرامص البرديل الروطني الرديمقراطي، ذلرك أن التمرايزات علرى صرعيد العنروان 
نررا السياسري بررين تيررارات قروى المعارضررة تبقررى متقاربرة، بينمررا التمررايز الجردي بالنسرربة ل

فرري الجبهررة يتجلررى فرري البرنررامص االجتمرراعي االسررتراكي مررن منطررق الرؤيررة الماركسررية 
 .ومنهجها المادي الجدلي

لهرررذا فرررإن قررردرتنا فررري الجبهرررة علرررى صرررياغة برنامجنرررا االجتمررراعي علرررى أسرررا   
ديمقراطررري تقررردمي، وعلرررى أسرررا  معطيرررات الواقرررع، وقررردرتنا علرررى اسرررتعادة دورنرررا فررري 

حقيقيًا لجديتنا وفعاليتنرا، وهرذا غيرر ممكرن بردون إعرادة نظرر  المجتمع سيسمل اختباراً 
الثقررافي /جديررة فرري خطابنررا وممارسررتنا، وبرردون إعررادة بنرراء جديررة علررى الصررعيد الفكررري

لمفاهيمنررررا السياسررررية االجتماعية،واأليديولوجيررررة، بحيررررث يصرررربو فرررري مقرررردورنا التررررأثير 
قرروى االجتماعيررة وبالتررالي الملمررو  والمترردرب، إلحررداث إزاحررات حقيقيررة فرري مرروازين ال

وبهرررذا الفهرررم يمكرررن لبرامجنرررا علرررى صرررعيد  السياسرررية داخرررل المجتمرررع الفلسرررطيني،
العمال، والفالحين، والعاطلين عن العمرل، وعلرى صرعيد االقتصراد، الصرناعة ، 

إلررخ ، أن ال .... الزراعررة، الميرراه، كمررا علررى صررعيد السرربال و المرررأة والمهنيررين
ة عررن أعضرراء حزبنررا وعررن القطاعررات السررعبية ذات تظررل أفكررارًا مجررردة معزولرر

نمررا تصربو بررامص مقبولررة مرن جميررع األوسراط إذا مررا  العالقرة مرن أبنرراء سرعبنا، وا 
أعررددناها وفررق منهجيررة علميررة متخصصررة تسررتند إلررى حقررائق المجتمررع وفررق كررل 
اختصررراغ ، وبهرررذا المرررنهص واألداء التطبيقررري لررره سرررنحقق الرررربط الجررردلي برررين 
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عمليرررررة النضرررررالية ببعرررررديها الررررروطني التحررررررري واالجتمررررراعي مختلرررررف جوانرررررل ال
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
كامل ا ني مع البعيد والخاغ مع العام، ويتحول الفعل الديمقراطي اإلستراتيجية، ويت

االجتمرراعي إلررى جررزء عضرروي مررن مسررروع سياسرري أسررمل، وهررو السرررط الموضرروعي 
  لحماية الحزل والحركة الوطنية من خطرين

خطررررررر االنعررررررزال فرررررري المباسررررررر أو الخرررررراغ أو ألمطلبرررررري، وخطررررررر التهررررررويم عنررررررد  -
  .ياسي العاماالستراتيجي أو المجرد أو الس

إلـى أيـن ؟ فـان الوثيقـة ...منظمـة التحريـر الفلسـطينية "أما فيما يتعلق بسؤال 
بالمنطلقات التي حددتها ت كرنا  –الصادرة عن المؤتمر الوطني السادس  –السياسية 

الجبهرررة السرررعبية تجررراه هرررذا العنررروان فررري وثيقرررة الكرررونفرن  الررروطني األول الصرررادرة فررري 
بـداًل " ثم تؤكـد الوثيقـة علـى أنـه سار إليها في هذه الدراسرة ، ، الم8664حزيران عام 

ــة لعمــوم .ت.مــن أن تصــبح م ــاءات المعنوي ــة، والكف ــات المادي ف إطــارًا لجــ ب الطاق
ــى مســتوم الصــراف  ــة وطنيــة ترتقــي إل ــدار علــى أســاس رؤي الشــعب الفلســطيني، وت

إلـى مجـرد إطـار المفتوح مع االحتالل، جرم تحويل المنظمة بفعل السياسـة القاصـرة 
 .376"تستخدمه القوة المهيمنة لتوفير الشرعية لخياراتها وبرنامجها الخاص

ــة  ــل كمــا تضــيف الوثيق ــي المقاب ــى تالوينهــا "وف ــتخط قــوم المعارضــة عل لــم ت
ن كــان خطابهــا وبعــض ممارســاتها يعاكســان أو  المختلفــة، هــ ا الخلــل المنهجــي، وا 

تجاوزنـــا االســـتثناء، فـــان المظهـــر  يتقـــدمان نســـبيًا علـــى ممارســـة القـــوة األولـــى لـــو
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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بينما وظيفة " الكوتا"لتنظيم عمل الفصائل وعالقاتها، وبالتالي استنزاف الصراف على 
عارضة ودورها هو كبديل ديمقراطي تاريخي شامل قـواًل وفعـاًل، ولـم تقصـر القيـادة الم

ــة االســتنزاف  ــق حال ــي اســتخدام عجــز وضــعف وتشــتت المعارضــة لتعمي ــ ة ف المتنف
 .377"تل 

إن استمرار حالة التبديد من قبل فريق أوسرلو "وتستنتص الوثيقة بصورة موضوعية 
يرردل علررى أنرره مررا زال علررى إصررراره ولررم يررتعلم لهررذا المنجررز الرروطني االسررتراتيجي إنمررا 

يتمثررل ذلررك باسررتمرار الذهنيررة الفرديررة وسياسررة الهيمنررة الفئويررة، . الكثيررر أو حتررى القليررل
 .378"ف.ت.المترافقة مع سياسة تهميا متدرب لدور ومؤسسات م

ف إطـارًا أدم دورًا ووظيفـة .ت.اعتبـار م" تح ر الوثيقة مـن في ضوء ما تقدم، 
إن . ينة، وا ن اسـتنف ت  اتهـا، ووصـلت إلـى طـور السـقوط والتالشـيفي مرحلة مع

التسليم به ا الخيار يؤدي إلى التقاطع مع هدف االحتالل لتصـفية المنظمـة، إضـافة 
أنــه يضــرب بصــورة نهائيــة المضــمون األساســي للمنظمــة كمعبــر عــن وحــدة الشــعب 

 .379"الفلسطيني وكيانيته الشرعية

–عليه، وتر  المسألة برمتهـا تحـت رحمـة الواقـع لكن بقاء الحال على ما هو 
فان النتيجة إفساح المجال أمـام المشـروف اإلسـرائيلي لتصـفية  -كما تضيف الوثيقة 

المنظمــة دون مقاومــة مــن ناحيــة، وتركهــا تحــت رحمــة وهيمنــة الفريــق المتنفــ  مــن 
 .ناحية أخرم

تعاملهررا مررع  نالحررظ فرري هررذا الجانررل ، أن الجبهررة السررعبية مررا زالررت تنطلررق فرري
ال تزال تمثل سعبيًا وقانونيًا إطارًا وطنيًا "ف ، بأنها وبالرغم من كل ما لحق بها، .ت.م

جمعيررًا، ومعبرررًا معنويررًا وكيانيررًا عررن وحرردة السررعل الفلسررطيني ، األمررر الررذي يعنرري أن 
المنظمرررة تبقرررى معبررررًا عرررن معررراني ومضرررامين وحررردة السرررعل السياسرررية، وبالترررالي فهررري 
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ميررردان لصرررراع القررروى السياسرررية، دون أن يصرررل ذلرررك الصرررراع إلرررى حررردود ومضرررامينها 
طار مؤسساتي عام  .380"المسا  بها كوجود قانوني وا 

ديناميات متعرددة األبعراد والمسرتويات، ألنره يبقري "حيث يوفر األخذ بهذا الخيار، 
ف ميدانًا للصراع مع العدو ومجابهته والتصدي لسياساته التي تستهدف .ت.موضوع م

ف، كمنجرز .ت.يتها وسطبها، كما أنه يحافظ على االسرتمرارية وعردم القطرع مرع متصف
وطنررررري، وبرنرررررامص تحررررررري وميثررررراق ومعبرررررر مؤسسررررراتي وقرررررانوني عرررررن وحررررردة السرررررعل 
الفلسرررطيني، واسرررتثمار مرررا تحظرررى بررره مرررن سررررعية عربيرررة ودوليرررة، بمرررا يخررردم السرررعل 

 .381"الفلسطيني، ومسروعه الوطني ومصالحه العليا
المجرال لتسرديد المجابهرة ضرد التنرازالت، ومصرادرة " ذا الخيرار أيضرًا كما يفرتو هر

إرادة السعل واحتكار قرراره مرن قبرل فريرق السرلطة، و يسركل عنوانرًا السرتمرار مصرارعة 
اتفاقررررات أوسررررلو ومررررا ترتررررل عليهررررا مررررن مؤسسررررات، تحرررراول مصررررادرة سرررررعية " سرررررعية"

 .382"ف.ت.وصالحيات م
مة التحرير إلى ميدان مجابهة ضد نهج تحويل موضوف منظ"يستدعي ما تقدم 

يبدد دورها ومكانتها، ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة خيار أوسلو، وهـو 
نهائهـا إ ن فـان . ما يصب فـي خدمـة محـاوالت الكيـان الصـهيوني شـطب المنظمـة وا 

ف مســألة متحركــة تــرتبط بمــدم التــزام المنظمــة بالثوابــت الوطنيــة .ت.التعامــل مــع م
 .383"طينية والدفاف عنهاالفلس

وهذا يفره بالضرورة مغرادرة منراهص التفكيرر والممارسرة السرابقة لقروى المعارضرة 
على هذا الصعيد، بما يعنيه ذلك من ضرورة االنتقال لمناهص عمل أكثر فاعليرة تحرول 

ف إلررى عنرروان لمواجهررات ملموسررة تسررارك بهررا القرروى االجتماعيررة والسياسررية فرري .ت.م
 .لسعل الفلسطينيمختلف تجمعات ا
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ن السياسرررة الفعالرررة والمجديرررة، هررري سياسرررة تحسررريد القررروى حرررول مهمرررة وطنيرررة  وا 
ف بمرررا تمثلررره مرررن ميثررراق وطنررري وبرنرررامص تحررررري هررري الممثرررل .ت.م: "مباسرررة هررري أن

الهردف أسرا  علمري وواقعري / يسركل هرذا السرعار. السرعي والوحيد للسرعل الفلسرطيني
ميررردان المواجهرررة، وبالترررالي يفرررتو ا فررراق إلدارة لجرررذل قررروى اجتماعيرررة وسياسرررية فعليرررة ل
 .384"مستوى وصعيد العملية وممارسة الصراع على أكثر من

هكررذا تنتقررل المواجهررة مررن المسررتوى السياسرري إلررى المسررتوى االجتمرراعي السرررامل 
وبالترررالي فرررإن المطلرررول ا ن أكثرررر مرررن أي وقرررت مضرررى، . لعمررروم السرررعل الفلسرررطيني

ف، والضرغط علرى القروة .ت.ى تنظيميرة باسرم الردفاع عرن متأطير هذه العملية عبر بنر"
المهيمنة على المنظمة ومطالبتها بوضوح الوفاء بااللتزامات والحقوق التي تقرهرا لروائو 

ف للقوى الفلسطينية األخرى والتي ال يحق ألي جهة مهما كان حجمهرا .ت.ودساتير م
 . 385"التصرف بها أو مصادرتها أو سوء استخدامها

تنطلق الوثيقرة " الوحدة والحوار الوطني سكل أم مضمونم" سؤال /ان وتحت عنو 
مرحلرررررة تحررررررر وطنررررري " فررررري هرررررذا الجانرررررل مرررررن تحليلهرررررا للمرحلرررررة الراهنرررررة باعتبارهرررررا 

وديمقراطري، وبالترالي فرإن التنرراقه الرئيسري يبقرى وباسررتمرار ضرد االحرتالل ومسرراريعه 
مونًا، صرررررورة الصرررررراع ويأخرررررذ النضرررررال الررررروطني الفلسرررررطيني سررررركاًل ومضررررر. وسياسررررراته

 –صررررهيوني  -السياسرررري الترررراريخي كجررررزء عضرررروي مررررن صررررراع عربرررري / االجتمرررراعي
 .386إمبريالي أسمل

اجتمررراعي، محكرررروم / فررري ضررروء مررررا تقررردم، فررررإن كرررل واقررررع  وأي مسرررروع سياسرررري
بديناميات تعك  بصورة مركبة حركة العالقات ما بين التناقه الرئيسي كناظم، وبرين 

 .وتكامل العوامل ةن مبدأ التراكم واالستمراريالتناقضات الثانوية، ضم
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النجررراح فررري مواجهرررة االحرررتالل، مسرررروط " أن  -كمرررا تسرررتنتص الوثيقرررة–مرررا يعنررري 
بالقررردرة علرررى توحيرررد الطاقرررات الفلسرررطينية، واسرررتثمار كرررل مكونرررات القررروة لررردى السرررعل 

ي يفره وفي هذا المجال فإن السؤال الذ. الفلسطيني، بأعلى درجة من الفائدة والكثافة
هررررل هنرررراك مهمررررة أخرررررى لهررررا أولويررررة تتقرررردم الحفرررراظ علررررى وحرررردة السررررعل : نفسرررره هررررو

الفلسررطيني، فرري ظررل المخرراطر الترري تتهرردد وجررودهم وهررل باإلمكرران تحقيررق هررذا السرررط 
 .387"دون اتضاح رؤية مسنودة بممارسة وأطر مالئمة لتوحيد حركته الوطنيةم

لكنهررا "، -كمررا تؤكررد الوثيقررة– تبرردو اإلجابررة علررى المسررتوى النظررري سررهلة وبديهيررة
والمسرركلة هنرا ليسرت مفتعلررة . سررعان مرا تغردو مسرركلة حقيقيرة، عنردما تنتقررل إلرى الواقرع

بتاتررًا، فررري ظرررل اخرررتالف المنررراهص والخيرررارات السياسررية، التررري يتقررردم بهرررا كرررل واحرررد مرررن 
ت تيرررارات الحركرررة السياسرررية الفلسرررطينية، علرررى تعرررددها ارتباطرررًا بمرررا تعكسررره تلرررك التيرررارا

وتمثله من أبعاد طبقية وأيديولوجية ومستويات تطورها، إضافة لما تمثله من وزن فعلي 
 .388"في الواقع الفلسطيني

أخرذ الميرل نحرو الوحردة، تجليرات وجدانيرة نفسررية "وفري هرذا السرياق، تقرول الوثيقرة 
اجتماعيرررة سياسرررية فكريرررة كثيفرررة جررردًا، فررري محاولرررة لتعرررويه اهترررزاز األسررر  الماديرررة 

أخرذ مفهروم الوحردة . اعية وقطرع السرياقات الطبيعيرة لتطرور المجتمرع الفلسرطينيواالجتم
الوطنيررة فررري الممارسرررة السياسرررية لفصرررائل العمرررل الررروطني الفلسرررطيني، سررركل االئرررتالف 

فررري ضررروء تقررراطع . السياسررري لتلرررك الفصرررائل، علرررى أسرررا  برنرررامص اإلجمررراع الررروطني
ره علررررى صررررعيد مرررروازين القرررروى واخرررتالف التنظيمررررات الفلسررررطينية، وثقررررل كررررل منهرررا ودو 

الداخليرررة والخارجيرررة، وهنرررا يتمظهرررر جرررذر اإلسررركالية التررري تعررراني منهرررا مسرررألة الوحررردة 
الوطنيررة، أي التسررابك بررين مفهرروم الوحرردة الوطنيررة، كتعبيررر عررن حالررة نفسررية وجدانيررة، 

ة، اجتماعية متجذرة، وبين الوحدة الوطنية باعتبارها سكاًل محددًا لتأطير القوى السياسي
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فررري لحظرررة سياسرررية تاريخيرررة محرررددة، لتحقيرررق أهرررداف محرررددة، أو برنامجرررًا محرررددًا، أو 
 .389"لمواجهة خطر أو مسروع يهدد مصالو السعل الفلسطيني

أكثرر اتسراعًا ومثرارًا " إن هذه اإلسكالية ، تصبو من وجهة نظر الجبهرة السرعبية 
ف ، حيث ترم التعامرل .ت.لالرتباك في ظل التسابك بين مفهوم الوحدة الوطنية وبين م

مع المنظمة بمستوى معين، وكأنها اإلطار التنظيمي السياسي والترجمة العملية لمفهوم 
بنررراء عليررره، فرررإن أول مهمرررة تفرررره نفسرررها هررري القيرررام بعمليرررة فررره . الوحررردة الوطنيرررة

استباك برين هرذه المفراهيم واألبعراد واألطرر، بحيرث يتحردد أواًل مفهروم ودور ومكانرة كرل 
ف بمرا تمثلره مرن ميثراق .ت.ف، الوحدة الوطنية،  خذين بعين االعتبرار أن م.ت.من م

وبرنامص وطني تحرري، وبما هي تعبير رمزي ومادي عن الهوية والكيانية الفلسطينية، 
وبهذا المعنى، وبرغم . فإنها تسكل اإلطار الوطني المعبر عن وحدة السعل الفلسطيني

عبيرًا عن األهداف الوطنية العليا، يجد فيها السرعل كل ما أصابها، فإنها تبقى إطارًا وت
 .390"الفلسطيني وجدانه ومثله العليا وميله الطبيعي للتوحد

أمررررا الوحرررردة الوطنيررررة كمفهرررروم للقرررروة، فإنهررررا تجررررد ترجمتهررررا فرررري إطررررار سياسرررري  
وتنظيمي ثابت نسبيًا لتوحيد فعل القروى السياسرية الفلسرطينية أو أغلبهرا فري كرل مرحلرة 

برنررامص مسررترك محرردد، أو لمواجهررة أخطررار محررددة، وبالتررالي فهرري إطررار  علررى أسررا 
متحررررك، وهررري ملزمرررة وقائمرررة بقررردر مرررا تبقرررى القررروى المسررراركة فيهرررا ملتزمرررة بالبرنرررامص 

فان إطار الوحدة الوطنية ال بـد وأن يكـون، وبحكـم منطـق األمـور " المحدد، وبالترالي 
اف مسـتمر، واالشـتبا  مـع االحـتالل وبما أن الصـر . في حالة حركة صعودًا أو هبوطاً 

ومشاريعه وسياساته متواصل، فان الوحدة الوطنية تصبح في كل مرحلة مـن مراحـل 
ــدفاف عــن مصــالح وحقــوق الشــعب الفلســطيني  ــًا، ألن ال ــًا مركزي الصــراف هــدفًا وطني
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عمومـًا أو أحـد تجمعاتــه، يسـتدعي منطقيــًا توحيـد كافــة القـوم علــى قواسـم مشــتركة 
 .391"الحد األدنى المشتر هي برنامج 

وهنا يتجلى وعي الجبهرة السرعبية لمفهروم الوحردة الوطنيرة كمبردأ، ومرن الناحيرة  
يرتقي هذا المفهوم إلى مستوى الهدف الوطني، على ذلك، يأخذ مفهوم "النظرية، حيث 

الوحرردة الوطنيررة أبعررادًا نظريررة وعمليررة متسررابكة ومتحركررة، فهرري هرردف ووسرريلة، سرربل 
 .ت الوقتونتيجة في ذا

أن فهم الوحدة الوطنية على أساس ه ه األبعاد، ينقلهـا مـن مسـتوم الفهـم "إ  
التنظيمي أو الفصائلي الضيق إلـى مسـتوم أشـمل وأرقـى أي باعتبارهـا ناظمـًا وطنيـًا 

 .392"لخوض الصراف
نما   بناء عليه، وربطًا به ، فان المشكلة ال تعود في المشاركة أو المقاطعة، وا 

هكـ ا يغـدو الحـوار جـزءًا مـن . ر وتحديد ما تريـد كـل قـوة سياسـية منـهفي فهم الحوا
سياسة عامة تستجيب لمتطلبات العمل الوطني، وبوصـفه آليـة للوصـول إلـى قواسـم 

 .393"وطنية مشتركة
أن التعامــل مــع هــ ه العمليــة بخفــة، " وعنــد هــ ه النقطــة ، تحــ ر الوثيقــة مــن 
داخليـة، مـع مـا يترتـب علـى  لـ  مـن سيؤدي إلى خلل عميق في إدارة التناقضـات ال

استنزاف وتركـل القـوة الداخليـة، األمـر الـ ي يعنـي موضـوعيًا تعميـق حالـة الضـعف، 
تأخ  العملية المشار لها مدًم خطرًا، في ظـل الحالـة . وتقديم خدمة مجانية لالحتالل

ــث تتضــاعف جهــود االحــتالل لمواصــلة اختــراق  ــع الفلســطيني، حي ــي الواق ــة ف الراهن
 .394"الفلسطيني، وفرض مزيد من التنازالت السياسية عليه الجسم

بصــدد مفاوضــات مــا يســمى "أمــا القســم الخــامس مــن الوثيقــة ، وهــو بعنــوان 
بعد مرور عسر سنوات على مؤتمر مدريرد، ومرا "حيث يشير إلى أنه  " بالحل النهائي
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 -يرات القراهرة ترتل عليه من اتفاقيرات وتفاهمرات بردءًا مرن اتفاقرات أوسرلو مررورًا باتفاق
وسررررم السررريخ الثانيرررة  –واي بالنتيسرررن  –سررررم السرريخ  –الخليرررل  -برراري  االقتصرررادي 

اتضرررحت معرررالم التسررروية كمرررا يراهرررا ويريررردها . إضرررافة التفاقيرررة وادي عربرررة مرررع األردن
 .395"اإلسرائيلي –الحلف األمريكي 

ية وفرري السرررياق ذاتررره عمرررل الحلرررف المعررادي علرررى فرررك ارتبررراط القضرررية الفلسرررطين 
كمررا اسررتخدم االحررتالل فترررة العسررر سررنوات الماضررية السررتنزاف الواقررع . ببعرردها العربرري

الفلسررطيني ودفعرره بصررورة متواصررلة إلررى خررط التنررازل عررن الحقرروق الوطنيررة الفلسررطينية 
يصرراله إلررى لحظررة يوافررق فيهررا الفريررق الفلسررطيني المفرراوه علررى المطالررل والسررروط  وا 

 .396اإلسرائيلية
ول أن اتفاقررات أوسررلو قررد اسررتنفذت أهرردافها المحررددة، ويحرراول وهكررذا نسررتطيع القرر

ا ن الكيرران الصررهيوني وبرردعم أمريكرري سررامل، فررره تسرروية نهائيررة يررتم عبرهررا ضرررل 
والدولرة  –القرد   –تقريرر المصرير  –حق العرودة : ركائز القضية الفلسطينية األساسية
تالل يحرررراول بكررررل طاقترررره وبهررررذا المعنررررى فررررإن االحرررر. الفلسررررطينية ذات السرررريادة الكاملررررة

توظيرررررف مرررررا راكمررررره مرررررن إنجرررررازات خرررررالل العقرررررود الماضرررررية بهررررردف ترسررررريخ االحرررررتالل 
 .397ومساريعه

وبهررذا يكررون قرررد قررام بتصررفية ثوابرررت القضررية الفلسررطينية كقضرررية حقرروق تاريخيرررة 
ومررن خرالل هرذه السياسرة وهررذه الرؤيرة يرتم تكرري  المسررروع . وكقضرية تحررر واسرتقالل

 .398يمنة وسيطرة في قلل العالم العربيالصهيوني كمسروع ه
فإننرررا نررررى برررأن القضرررية الفلسرررطينية قرررد " وفررري هرررذا اإلطرررار كمرررا تضررريف الوثيقرررة 

إلررى مفترررق طررررق حاسررم، يهرردد فعررراًل  –نتيجررة لسياسررات المهادنرررة والتنررازل  -وصررلت 
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الحقررروق الوطنيرررة ويفرررتو المجرررال ليحقرررق المسرررروع الصرررهيوني المزيرررد مرررن االنتصرررارات 
 399".ات على حسال السعل الفلسطيني ومصالحه القومية والوطنية العلياواإلنجاز 

بنـاًء 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 

 –تفـــرد األمريكـــي قاعـــدة إبقـــاء عمليـــة التفـــاوض مســـتمرة علـــى أســـاس مرجعيـــة ال
اإلسـرائيلي وبعيــدًا عــن مرجعيــة قــرارات الشـرعية الدوليــة، وقــرارات المجــالس الوطنيــة 
وبرنــامج اإلجمــاف الــوطني فانهــا لــن تقــود لنتــائج تفضــي إلــى نيــل حقوقنــا الوطنيــة 

ــه مــن أخطــار المســاومة عليهــا ــة، عــدا عمــا تحمل ــان . الثابت ــى هــ ا األســاس ف وعل
 :400ما يلي الجبهة الشعبية تدعو إلى

اعتبرررار اتفاقرررات أوسرررلو ومرررا ترترررل عليهرررا مرررن ترجمرررات قرررد انتهرررى عمرهرررا  :أواًل 
 . الزمني، وبالتالي فلي  هناك عالقة بين أوسلو ومفهوم الحل النهائي

إن مرجعية الحل المرحلي للقضرية الفلسرطينية يجرل أن تقروم علرى أسرا   :ثانيًا 
 .ن قبل الكيان الصهيونيقرارات السرعية الدولية وتنفيذها بالكامل م

 .كأسا  قانوني لحل قضية الالجئين الفلسطينيين 864التمسك بالقرار  :ثالثًا 
إن الحررل النهررائي كمررا نفهمرره يقرروم علررى ضررمان حقرروق سررعبنا الكاملررة فرري  :رابعــًا 

العودة واالستقالل والسيادة وبالتالي فإن أي مسا  بحق العودة، أو عروبة 
طنات، أو مرررنو االحرررتالل حريرررة التحررررك واسرررتخدام القرررد ، أو بقررراء المسرررتو 

أراضرري الدولررة الفلسررطينية ألغررراه أمنيررة وعسرركرية يمرر  بمفهرروم ومعررايير 
السرريادة والتحرررر، وبالتررالي فإنرره حررل يسررتدعي المقاومررة والنضررال بمختلررف 

 .األسكال
وهررذا يطرررح علررى قرروى المعارضررة بمختلررف تياراتهررا، اسررتحقاقات تحسرريد طاقاتهررا، 

فعلهررا، وتررأطير أدائهررا، للردفاع عررن الحقرروق الوطنيررة مرع تركيررز خرراغ فرري هررذه  وتنظريم
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المرحلررررة علرررررى حررررق عرررررودة الالجئرررررين الفلسررررطينيين وقضرررررية القررررد  كعنررررراوين مركزيرررررة 
 .للصراع
ــد الجبهــة   ــ ، تؤك ــي ســبيل  ل ــى أن أشــكال  -حســب الوثيقــة-وف بوضــوح عل

يررة فرري ظررل معطيررات الحالررة والفكر  –والعسرركرية  –االقتصررادية  –السياسررية  "النضــال  
الفلسررطينية مفتوحررة علررى كررل األسرراليل برردون اسررتثناء، الترري تكفررل الرردفاع عررن الحقرروق 

 .401"العربية والفلسطينية واستعادتها
نتخطررى الفكررر المررأزوم أو المهررزوم "باالسررتناد إلررى مررا تقرردم، كمررا تسررتطرد الوثيقررة 

نهررا، وارتباطررًا بررذلك انتهرراء الررذي يعتبررر أن مرحلررة الكفرراح المسررلو قررد انتهررت وجرررى دف
مرحلة التحرر الوطني، األمر الذي يعنري االنتقرال إلرى مرحلرة جديردة كليرًا، هري مرحلرة 
البنرراء االجتمرراعي الررديمقراطي، أمررا مررا تبقررى مررن حقرروق وطنيررة فقررد تررم حصررر السررعي 
لتحقيقهرررا ضرررمن األطرررر الدبلوماسرررية والمفاوضرررات السرررلمية والسرررروط واألطرررر القانونيرررة 

تمررت صررياغتها فرري االتفاقررات الترري عقرردت حتررى ا ن، إذ أن هررذه السياسررة ترردلل   الترري
من جانل على عردم امرتالك رؤيرة صرحيحة للصرراع وذلرك ارتباطرًا بسرروطه وعناصرره 
الموضوعية، ومن جانرل  خرر، علرى عردم فهرم طبيعرة العردو ومسراريعه السياسرية علرى 

الو السرعل الفلسرطيني الوطنيرة نحو سليم، وهو األمر الذي قاد إلى وضع حقوق ومص
 .402"والقومية تحت سقف السروط التي صاغها وفرضها االحتالل

إن طبيعة الصراع، تتخطى السياسات القاصرة وما يحكمها من "وخالصة القول، 
ممارسات سياسية وفكريرة باهترة وارتجاليرة إلرى رؤيرة سياسرية سراملة تقررأ لوحرة الصرراع 

عيرررة علرررى أسرررا  مبررردأ الترررركيم واالسرررتمرارية والتكامرررل جيررردًا وتررردير العمليرررة بصرررورة وا
 .403"وتفعيل كامل الطاقات الكامنة
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إن األخررررذ بهررررذه الرؤيررررة ال يعنرررري الفوضررررى أو االرتجررررال بتاتررررًا، ذلررررك أن تحديرررررد 
األسررلول والسرركل المالئررم للنضررال، يسررترط رؤيررة اللحظررة السياسررية ومررا يحرريط بهررا مررن 

 .ما هو متوفر بين يديها من إمكاناتظروف، ويحتاب إلدارة سليمة وواعية ل
أن مررا تقرردم يجررل أن يفهررم انطالقررًا مررن "وهنررا تسررير الجبهررة السررعبية بوضرروح إلررى 

بديهية أساسية أال وهري أن قدسرية أي سركل مرن أسركال الكفراح هري بالقردر الرذي يخردم 
يعنررري هرررذا، أن يكرررون . فيررره المسرررروع الررروطني فررري المكررران المناسرررل والزمررران المناسرررل

مررل مررع أسررلول الكفرراح المسررلو فرري كررل مرحلررة باعتبرراره وسرريلة فرري خدمررة الرؤيررة التعا
السياسررية السرراملة، الترري يعررود لهررا أمررر تحديررد الوظيفررة الترري يجررل أن يؤديهررا فرري كررل 
مرحلرة مرن مراحرل الصرراع، وبمرا يرتالءم مرع كرل خصوصرية مرن خصوصريات السررعل 

 .404ركة الصراعالفلسطيني، أي أن وظيفته متحركة باستمرار تبعًا لح
: وفي تناولها لمفهوم ومضمون البديل، تطرح الوثيقة السؤال الجـوهري التـالي 

تقردم هل نحن في الجبهة أمام مشروف ديمقراطـي شـامل أم إعـالن سياسـي للتـاريخ؟ 
الوثيقة إجابة تحمل في طياتها حسرمًا سياسريًا ومعرفيرًا عبرر العالقرة الجدليرة والعضروية 

أننررا أمررام عمليررة تاريخيررة " القررومي معررًا، وذلررك فرري تأكيرردها علررى بررين البعرردين الرروطني و 
رغرم تركرز الصرراع وكثافتره فري . هائلة الرزخم، وصرراع سرامل يطرال أبعرد الزوايرا وأدقهرا

الصرررهيوني فررري قلرررل  –للمسرررروع اإلمبريرررالي " إنرررزال"فلسرررطين بحكرررم اختيارهرررا كمنطقرررة 
عماري التراريخي أبعرد وأسرمل مرن ذلرك االست" اإلنزال"العالم العربي، إال أن أهداف ذلك 

 . 405"بكثير
وبهذا المعنى، يغدو الصراع حتى ولرو كران عنوانره تحريرر فلسرطين، صرراعًا مرن 
أجل تحرير األمة العربية، وتأمين سروط وعناصر نهوضها الماديرة والثقافيرة، وبمرا أن 

ونررات نتررائص الصررراع الترراريخي تتقرررر فرري ضرروء قرردرة كررل طرررف علررى تركيررز وتررركيم مك
القرروة السرراملة، إلحررداث اإلزاحررات المالئمررة فرري ميررزان القرروى، فإنرره يغرردو بحكررم البديهررة 
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العلميرررة اعتبرررار عامرررل الحسرررم فررري الصرررراع هرررو العامرررل الرررداخلي، إذ أن هرررذه العمليرررة 
النهضرروي، هررري عمليررة واحررردة  –التحرررري، واالجتمررراعي  –التاريخيررة ببعررديها الررروطني 

 . 406"عمليًا فصل أحد البعدين عن ا خر تجري في ذات الوقت، ويستحيل
تسررتدعي حالررة التسررابك المسررار لهررا بتجلياتهررا وتفاعالتهررا وحركتهررا، مسررتوى "كمررا 

وعقاًل قياديًا يملك سروط المعرفرة والكفراءة للتعامرل مرع . راق  من اإلدارة واألداء والقيادة
هرررذه الوثيقرررة وفررري هرررذا السرررياق، يمكرررن فهرررم محاولرررة . صررريرورات الصرررراع واسرررتحقاقاته

االجتماعيرررة  –لالرتقررراء بالنقررراا والفعاليرررة الفكريرررة إلرررى مسرررتوى هرررذه العمليرررة السياسرررية 
الساملة، وبالتالي إنضاب رؤية قادرة على قراءة المرحلة بكل أبعادها ارتباطًا بالمصالو 

وكررل ذلررك مسررروط بقرردرتنا علررى تجرراوز ومجابهررة عوامررل . 407"الوطنيررة والقوميررة العليررا
تزوير وتجويف اإلرادة السعبية، وتمرير مختلف السياسات العاجزة والقاصررة " وظواهر 

 .408"دائمًا باسم سرعيات سعبية، جرى ابتذالها لتصبو سرعية السلطة وأسباه األنظمة
 –، غيرال أو اغتصرال الديمقراطيرة االجتماعيرة أول ه ه الظـواهر وأخطرهـا 

أما . دمير روح المبادرة واإلبداع فيهالسياسية، األمر الذي أدى لكبو تطور المجتمع وت
. االجتماعيررررة وتسوسررررها/ الفكريررررة/ ، فقرررردان الرؤيررررة السياسرررريةالظــــاهرة الثانيــــة فهــــي

هبروط المعرايير واالسرتخفاف بالعقرل، " فهي تتعلق بر -حسل الوثيقة – الظاهرة الثالثة
تفسررري هرررذا الواقرررع أدى إلرررى . ممرررا قررراد إلرررى حالرررة مرررن الفوضرررى الفكريرررة وفقررردان الرؤيرررة

السررررررعبوية والبراغماتيررررررة المبتذلررررررة فرررررري محرررررراوالت ال تتوقررررررف لتبريررررررر سياسررررررات القيررررررادة 
خفاقاتهررا عمررق مررن هررذا المررأزق غيررال البيئررة والممارسررة الديمقراطيررة، وانتسررار الفكررر . وا 

الفئوي على حسال الفكر الوطني، وهبوط معايير النقد العلمي وما يستدعيه من فعالية 
 .409"ونزاهة فكرية وأخالقية
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" ،صررول إليهررا مررن وراء تعررداد الظررواهرإن جرروهر الفكرررة الترري تسررعى الوثيقررة الو  
اجتماعيررة  –يتمثررل فرري مترتبررات الررديناميات السررلبية الترري تولرردت عررن ممارسررة سياسررية 

قاصرررررة وانفعاليررررة، أدت إلررررى اسررررتنزاف وت كررررل داخلرررري، وتبديررررد مررررذهل مررررادي ومعنرررروي، 
صرل فري مسرتوى األداء السياسري الكفرراحي سياسري وفكرري، وفري المحصرلة، هبروط متوا

واالجتمرررراعي والفكررررري، هررررذا األمررررر، عمررررق االخررررتالل فرررري مرررروازين القرررروى بررررين طرفرررري 
الصررراع، وهررذا برردوره أفسررو المجررال لقيررام الطرررف النقرريه بتثميررر االخررتالل علررى سرركل 

 .انتصارات سياسية وفكرية وميدانية
فلسررطينيًا علررى سرركل أزمررة  تجلررى االخررتالل التراكمرري فرري مرروازين القرروى،"وقررد  

وهكذا وجردت الحركرة الوطنيرة الفلسرطينية بتياراتهرا . بنيوية ساملة تضرل في كل اتجاه
المختلفة نفسها، وعلى نحو مفاجي، وجهًا لوجه أمام أزمرة بنيويرة طاحنرة، رغرم وضروح 

عبررت األزمرة عرن ذاتهررا عمليرًا فري حقرائق أساسررية . مقردمات األزمرة ومظاهرهرا األوليررة
 :410هي

استسرررررالم القيرررررادة الفلسرررررطينية الرسرررررمية التررررري ربطرررررت خياراتهرررررا السياسرررررية  (8)
اإلسررررائيلي ودخلرررت المفاوضرررات السياسرررية برررروح  –بالمسرررروع األمريكررري 

 .وعقلية الهزيمة
أزمة قروى المعارضرة، التري لرم ترتمكن مرن كربو اندفاعره القيرادة الفلسرطينية  (2)

جديردة تسرمل أدائهرا  الرسمية، كما لم تستطع بناء ذاتها علرى أسرا  رؤيرة
 . الفكري والسياسي والتنظيمي ارتباطًا بتحوالت الصراع

يفرررره اسرررتحقاق البرررديل الررروطني الرررديمقراطي وسرررروط قيامررره بصرررورة "مرررا تقررردم، 
نقول بصورة قسرية، حيث إننرا أمرام لوحرة تحكمهرا تناقضرات الصرراع التاريخيرة . قسرية

. وحة تعبر عن سمولية الصراع وتاريخيتهل. والراهنة أو التي ال تزال في رحم المستقبل
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صراع يديره الطرف ا خر، بكل ما يملك من قوة وبراعة مسرتفيدًا مرن  خرر مرا وصرلت 
 . 411"إليه البسرية من منجزات العلم والتكنولوجيا واإلدارة على مختلف المستويات

غير أن لوحة الصراع تلك بقدر ما تحمل، في هذه المرحلة، من مظاهر التراجرع 
 . واالنكفاء، فإنها تحمل أيضًا مظاهر التأزم والتحفز والمقاومة فلسطينيًا وعربياً 

هرذا الواقرع يعنري حكمرًا أن المجتمرع، وفرري سرياق ديناميرات المقاومرة، سروف يقرروم 
بخلررررق أدواترررره وقررررواه القررررادرة علررررى تلبيررررة سررررروط الصررررراع الموضرررروعية والذاتيررررة، ولرررري  

ال تتخطى عادة مقاسات األفراد أو التنظيمات التي السروط الموهومة أو المتخيلة التي 
 .تختزل السعل في ذاتها، وتختصر الصراع في إسقاطاتها ونظراتها القاصرة

طبيعرررة الصرررراع الموضررروعية، والرررذي نجرررد انعكاسرررًا لررره فررري " تضررريف الوثيقرررة أن 
اسررتمرار مظرراهر الصررراع، واحترردام التناقضررات مررع العرردو، تسررير علررى أن األزمررة الترري 

عيسها الحركرة الوطنيرة الفلسرطينية، هري تعبيرر عرن قصرور وعجرز العامرل الرذاتي عرن ت
االرتقرراء برؤيترره وأدائرره وممارسرررته السياسررية والفكريررة إلرررى مسررتوى اسررتحقاقات وسرررروط 

 .412"الصراع
هنا تقع مكانرة الحالرة الديمقراطيرة فري السراحة الفلسرطينية والردور التراريخي الرذي "

الدقيقررة حيررث سرريتقرر غيررر سررأن مصرريري ، وتمررأل المسرراحة  ينتظرهررا فرري هررذه المرحلررة
الفارغة التي ما زالت تنتظر إطارها التاريخي، القادر على تقديم الرؤية وتقردير اللحظرة 

 :".والدور والمكانة ومؤهل ليعبر عنهما
يمكـن قـراءة التحـديات واألسـئلة الكبـرم "في ضوء المعنى الدقيق المشار إليـه، 

ل الــوطني الــديمقراطي، واسـتنتاج أننــا أمــام عمليــة عميقــة وشــاملة التـي تواجــه البــدي
تستدعي القطع الجدي مع الفكر السائد، ال ي يحصر مفهوم البـديل الـديمقراطي فـي 

تكمــن معضـلة هـ ا الفكـر فـي أنــه ال . وحـدة بعـض الفصـائل الديمقراطيـة الفلسـطينية
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ألنه يعود إلى نفس ال هنية ي هب بالمسائل إلى ج ورها، بل يعيد إلى إنتاج األزمة، 
 .413"والمفاهيم السياسية التي قادت إلى األزمة

تأسيسرررًا علرررى هرررذا الفهرررم، يصررربو باإلمكررران قرررراءة تجربرررة التيرررار الرررديمقراطي فررري 
الساحة الفلسرطينية، وتحديرد جرذور إخفاقاتره وفسرله التري تعرود فري جوهرهرا إلرى تراجعره 

ي ديمقراطري بمرا يمثلره مرن رؤيرة سياسرية التراكمي عن تأدية دوره ووظيفتره كبرديل وطنر
إن كلفررة إخفرراق التيررار الررديمقراطي فرري تأديررة دوره ووظيفترره كبررديل . واجتماعيررة وفكريررة

وطنرري ديمقراطرري ترراريخي لليمررين الفلسررطيني، تتجرراوز حرردود هررذا التيررار، لتصرريل فرري 
تأديرة  النهاية السعل الفلسطيني الذي فقد، بسبل إخفاق وعجرز التيرار الرديمقراطي عرن

دوره ووظيفتررره كبرررديل تررراريخي، عنصرررر التررروازن المطلرررول فررري حياتررره السياسرررية، تاركرررًا 
الفرصة لذهنيرة التفررد والهيمنرة والهبروط فري مسرتوى معرايير األداء ربطرًا بغيرال الرقيرل 

 .414الخ...البديل –المناف   –
ذاترره  البررديل الرروطني مسررروعًا تاريخيررًا للمسررتقبل، يقرروم علررى وعرري" وبالتررالي فررإن 

كرؤية وبنى وممارسة ساملة لعموم المستويات، ويتحرك على أسا  محرددات الصرراع 
اإلسررتراتيجية، وباالسررتناد لمررا تقرردم فررإن الحررديث عررن البررديل الرروطني الررديمقراطي يفقرررد 
علميترره ومنطقرره حررين يبتررذل إلررى مسررتوى النظررر لكارثررة أوسررلو، والتعامررل معهررا وكأنهررا 

الصرهيوني، وبالتررالي  –ممكرن لحركرة الصررراع الفلسرطيني  نتيجرة نهائيرة أو خيرار وحيررد
 . 415"التأسي  عليها وكأنها منصة االنطالق ألية مهام قادمة

إن البرررديل المطلرررول، ال برررد وأن يكرررون مرررن خرررارب أوسرررلو، ألن غيرررر ذلرررك يضرررع 
النضرررال الررروطني الفلسرررطيني ضرررمن ديناميرررة سياسرررية اجتماعيرررة فررري منتهرررى الخطرررورة، 

يمنة التي كرستها إسرائيل في االتفاقات الموقعة وما تفرضه من وقرائع بحكم القيود واله
ماديرررة ميدانيرررة، األمرررر الرررذي يتررريو لهرررا تكرررري  مصرررالحها كإطرررار مرجعررري يمكنهرررا مرررن 
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اسررتخدام عناصررر تفوقهررا لتعزيررز إنجازاتهررا مررن جانررل، وقطررع الطريررق علررى محرراوالت 
 . النهوه الوطني الفلسطيني من جانل  خر

فرررإن مفهررروم البررديل الررروطني الرررديمقراطي يعنرري رؤيرررة الواقرررع "تقرردم،  بنرراء علرررى مرررا
ومسرررتجداته وحركتررره، لخدمرررة الرؤيرررة السررراملة للصرررراع الررروطني التحررررري واالجتمررراعي 

بهذا المعنى، تتضو فكرة القطع مع أوسلو كمنهص وخيار التصرف تجاهره . الديمقراطي
 . 416"كواقع معطى

اجتماعيرة  -تجسرد البرديل كعمليرة سياسرية هكذا تستقيم المعادلة وتنسرجم، حيرث ي
كفاحيرررة نقيضررره لكرررل مرررن المسرررروع المعرررادي، والفكرررر اليرررومي  –ثقافيرررة  –اقتصرررادية  –

العررراجز لليمرررين الفلسرررطيني، هرررذه العمليرررة مسرررروطة بتررروفير الرؤيرررة المنهجيرررة للصرررراع 
القررادرة علررى إيجرراد الترروازن المطلررول فرري كررل مرحلررة، وعنررد كررل مسررتوى مررن مسررتويات 

 .الصراع، بحيث تترابط أبعاد وركائز البديل اإلستراتيجية والتكتيكية
تتيو بلرورة البرديل الروطني الرديمقراطي ضرمن هرذه النرواظم إمكانيرة التعامرل "حيث 

مرررع الواقرررع المتحررررك، وتضرررمن اسرررتمرار القررردرة علرررى تجسرررير المسرررافات برررين عناصرررر 
 .  نالصراع ومكوناته المتنوعة المتجاذبة والمتنافرة في 

العمررررل لتخطرررري الخلررررل، الررررذي حكررررم ممارسررررة المعارضررررة "يسررررتدعي هررررذا الواقررررع 
بمرا هرو تعبيرر ". البرديل الروطني الرديمقراطي"السياسية، إلى دور الرافعة وحامل مسروع 

هكرررذا . عرررن مسرررروع وطنررري تحررررري اجتمررراعي ديمقراطررري إيجرررابي فررري جررروهره ومظهرررره
يتمراهى مرع فكررة المعارضرة ورد  يجري تخطي جدار األزمرة الرذي جعرل مسرروع البرديل

 .417"الفعل على مبادرات وسياسات األطراف األخرى
إن تخطي األزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية، مسروط بقدرتها 
على إعادة بناء ذاتها، وفرق اسرتحقاقات البرديل الروطني الرديمقراطي، واالنتقرال بالعمليرة 

لى المستوى الوطني السامل، ومرن المسرتوى التنظيمري من المستوى الفصائلي الضيق إ
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المحرردود إلررى مسرررتوى فهمهررا كعمليرررة بنائيررة ترتقررري عبرهررا القررروى الديمقراطيررة أو التيرررار 
الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعه القوى السياسية والسخصيات االجتماعية 

ني، التري بردونها يسرتحيل إلى مستوى الحالة الديمقراطية الساملة لعموم السعل الفلسرطي
 .418ترجمة مفهوم البديل الوطني الديمقراطي

الوثيقرة تؤكرد علرى "، فرإن قـوم اإلسـالم السياسـي أما بالنسبة لموقف الجبهرة مرن 
وثيقة الكونفرن  الوطني األول تجاه قوى اإلسالم السياسي انطالقًا مرن أن ما تضمنته 

إن قرروى اإلسررالم السياسرري هرري "يقررة تلررك الرؤيررة ال تررزال تحررتفظ بصررحتها، وتضرريف الوث
مكون طبيعي من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية على الرغم من أية خصوصيات 
تمثلهررا، وعلرررى هرررذا الصرررعيد يهمنرررا أن نؤكرررد بررأن الجبهرررة السرررعبية تررررى فررري تلرررك القررروى 
إحدى دوائر الفعل والتفاعل الوطني، وذلرك علرى قاعردة الوحردة والصرراع كقرانون يجرل 

 . 419"نظم العالقات بين القوى الوطنية في أوساط السعل الفلسطينيأن ي

وهنررا ال يجرروز أن توضررع عالمررة مسرراواة بررين قرروى اإلسررالم السياسرري بمررا هرري  
قرروى وأحررزال وتنظيمررات لهررا برررامص ومواقررف وممارسررات محررددة، وبررين اإلسررالم كرردين 

 .وعقيدة وفضاء فكري وحضاري لسعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية

فإننا جزء من هذا الفضاء حيث يغدو التراث والحضارة "حيث أننا بهذا المعنى  
أمرا بالنسربة لعالقرة الجبهرة . اإلسالمية مكونًا عضويًا من مكونات خصوصريتنا الثقافيرة

عالقة متحركة وجدلية تبعًا لتناقضات الواقرع السياسرية "مع قوى اإلسالم السياسي فهي 
تررراز فررري هرررذه المرحلرررة بتقررراطع أعلرررى علرررى الصرررعيد واالجتماعيرررة، ومرررع ذلرررك فهررري تم

السياسررري حيرررث نقرررف والقررروى اإلسرررالمية علرررى أرضرررية المعارضرررة والمواجهرررة لمسررراريع 
اإلسرررررائيلية ، بينمررررا علررررى الصررررعيد االجتمرررراعي فررررإن التعرررراره  –التسرررروية األمريكيررررة 

لبنراء  والتناقه أكثر حضورًا، سواء على صعيد فهم الديمقراطية كقيم و ليات وممارسرة
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المجتمع ومؤسسراته أو تجراه القضرايا االجتماعيرة الرئيسرية حريرة المررأة، حريرة االعتقراد 
وحرية التعبير واالجتهاد وحرية اإلبداع الثقافي وقضايا العدالة االجتماعية واالقتصادية 

 .420"بمختلف تجلياتها

الحترام وفي ضوء ما تقدم فإن العالقة مع القوى اإلسالمية هي عالقة تقوم على ا
وتحسرررريد الطاقررررات والجهررررود فرررري مواجهررررة التنرررراقه الرئيسرررري مررررع االحررررتالل والسرررررائو 
المتحالفرررررة معررررره مرررررن جانرررررل، وعلرررررى الصرررررراع الرررررديمقراطي فيمرررررا يتعلرررررق بالتناقضرررررات 

 .االجتماعية والثقافية وما تعكسه من برامص وممارسات وقيم

اء البرررديل الررروطني إن هرررذا الفهرررم وهرررذه الرؤيرررة ال يتناقضررران مرررع خيرررار الجبهرررة لبنررر
الديمقراطي، بل أن صياغة العالقة مع مختلف القروى فري السراحة الفلسرطينية بمرا فيهرا 
قررروى اإلسرررالم السياسررري علرررى قاعررردة الوضررروح هرررو سررررط واسرررتحقاق دائرررم علرررى القررروى 
ال سرررتفقد  سررركاالته بصرررورة خالقرررة، وا  الديمقراطيررة أن تتعامرررل معررره وتسرررتجيل ألسررئلته وا 

 .عوامل نجاحها وتأثيرهاالسياسة التحالفية 
 

 "حنو رؤية تنظيمية جديدة": الوثيقة التنظيمية : ثالثًا 
كاتجاهات سياسية فكريرة ناظمرة "تبدأ الوثيقة بالتأكيد على أن التعامل مع أي رؤية 

يؤمن األداة المعرفية و المنهجية الكفيلة بالتعامل مرع حركرة الواقرع و أسرئلته التفصريلية 
بطريقة أمينة ، و يسلو الهيئرات التنفيذيرة بمرا يسربه الخريط النراظم التي ال حصر لها ، 

الررذي يسررتخدمه البنرراءون المهرررة ليتمكنرروا مررن التعامررل مررع كررل حجررر و مررع كررل مرردماك 
بصورة خاصة و بارعة وفقرًا لحجمره و مواصرفاته ، و لكرن علرى أسرا  دوره و مكانتره 

الرؤيررة المنهجيررة –الخرريط النرراظم ووظيفترره فرري البنرراء الررداخلي السررامل الررذي يؤسررر إليرره 
 . 421"بصورة دائمة
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الحررزل مررن الغرررق فرري التفاصرريل يحمرري " االنضررباط لهررذه السررروط وبالتررالي فررإن 
ويرتقرري برره مرررن حررزل يعررالص مسرررائل أقررل أهميرررة و يعبررر عررن حالرررة إحبرراط و يرررأ  أو 
تصررفية حسررابات إلررى حررزل يسرروده تفرراؤل بررالنهوه ، و يتصرررف بمسررؤولية وطنيررة ، 

 . 422"افة نوعية لتحرير العقل و إطالق أوسع فعالية تنظيمية و فكريةوانعط
وهنررا تؤكررد الجبهررة السررعبية علررى ضرررورة الررربط الجرردلي بررين المسررتويين السياسرري 

أننررا قررد حررددنا فرري الوثيقررة السياسررية " والتنظيمرري ، حيررث تسررير الوثيقررة التنظيميررة إلررى 
الراهنررة ، غيررر أن هررذه تبقررى تعرراني  نررواظم وركررائز ومحررددات الرؤيررة السياسررية للمرحلررة

الرؤية السياسرية من نقغ جوهري إذا ما توقفت عند هذا المستوى ، يعود ذلك إلى أن 
فرري بنررى و مؤسسررات و  مهمررا كانررت جميلررة و سررليمة ، تبقررى مجرررد كررالم إذا لررم تتجررلَّ 

هيئررات و منهجيررات و  ليررات و ممارسررة تنظيميررة ، هرري جررزء عضرروي و مكررون داخلرري 
الفكريرة و –و بهرذا المعنرى ، فرإن تنراغم الرؤيرة السياسرية  .ن أية رؤية سراملة أصيل م

 .423"الرؤية التنظيمية ، هو بمثابة سرط الزم للعمل و النجاح
إن االختالل في الرؤية السياسية الفكرية ، إنما يعك  اختالاًل جرذريًا ف" وبالمقابل 

خرتالل الرؤيرة التنظيميرة ، فإنره في رؤية الواقع و سرروط الصرراع و محدداتره ، و أمرا ا
، الفكرية–لرؤية السياسية يعك  وجود عدم تناسل خطر بين الرؤية التنظيمية و بين ا

وعليررره ، يجرررل االنتبررراه كررري ال تقرررع  .أي برررين السياسرررة و الهررردف و برررين أداة تحقيقهرررا 
، جمريالً لسكلي الذي قد يبدو بناًء الفكرية في وهم التماسك المنطقي ا–الرؤية السياسية 

، وهرذا ال يعنري و لكنه لسوء الحظ لي  البنراء المطلرول و المالئرم السرتحقاقات الواقرع 
تغيررل االنجررازات الترري تحققررت فرري سررياق النضررال الرروطني الفلسررطيني ، ولكننررا نتحرردث 
عررن واقررع مررأزوم ، يحترراب لجرررأة عاليررة لتخطرري دوائررر المراوحررة و التررذمر و محرراوالت 

لتأسررري  لعمليرررات نهررروه ال برررد منهرررا ، كوننرررا كسرررعل و قررروى تبريرررر الفسرررل ، باتجررراه ا
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وطنيررة ال نررزال ، علررى مررا يبرردو ، فرري جرروالت الصررراع األولررى رغررم كررل عقررود النضررال 
 . 424"التي انقضت حتى ا ن
ضـرورة " -كما توضح الوثيقة التنظيمية للمؤتمر السـادس- يشترط ه ا حكمًا ،

ســتبقى العمليــة أســيرة العفويــة و تــوفير مجموعــة محــددات و نــواظم ، دون توفرهــا 
 : 425" تطرح الوثيقة ثالثة محددات رئيسية هي  و هنا. ضيق األفق 

ــل  :أواًل  ــيس دلي ــة و صــحة ، و ل ــة حيوي ــراف بهــا دالل إن وعــي األزمــة و االعت
عجز أو إحباط ، كما أنه دليل مقاومة و صفاء و ثقة بال ات و بالمشروف 

إلنقـا  التنظـيم مـن خطـر مميـت إ ا مـا الوطني ، هو بمثابـة الشـرط الـالزم 
إنــه و الحــال هــ ه ، بالضــبط . واصــل التصــرف ، و كأنــه فــي أحســن حــال 

مثــل مــريض يعطــي بعــدم وعيــه الفرصــة للمــرض ليواصــل الفتــ  بالجســد و 
ــروح ببســاطة و ســهولة  ــة . ال ــه فهــو بمثاب ــراف ب ــه و عــدم االعت أمــا وعي

 .انتحار 
إنهرا عمليرة . رة واحدة و إلى األبد إن بروز و مواجهة األزمات ال تتم م

فحترى . مستمرة ، كون عناصر األزمة تتولد في كل لحظة و في كل مرحلرة 
 .في أرقى مراحل الحزل حيوية و نساطًا و قوة هناك بذور ما ألزمة قادمة 

و بنررراًء عليررره ، فرررإن خيرررر ضرررمانة لحرررل األزمرررات ، برررل و عررردم نسررروئها 
ين حركررة الواقررع و حركررة الرؤيررة و حركررة أصرراًل ، فرري حفررظ الترروازن دائمررًا برر

 .األداة 
وعري هررذه الحقيقرة و العمررل بموجبهرا هررو ضرمانة أساسررية لتجنيرل الحررزل 

كان باإلمكان تجنبها بثمن زهيرد دفع كلفة باهظة سياسيًا و معنويًا و ماديًا ، 
أو بكلمرررات . هرررو التصرررحيو فررري الوقرررت المناسرررل و علرررى النحرررو المناسرررل و 

 .درهم وقاية خير من قنطار عالب: ورنا السعبي أخرى يكثفها مأث
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ضــرورة التمييــز أثنــاء مواجهــة المعضــالت و القصــورات التنظيميــة ، بــين : ثانيــًا 
النقد العلمي و القراءة العميقة لج ور تل  المعضالت الفكريـة و السياسـية 

يؤسـس المظهـر األول لـديناميات .  و العملية ، و عمليات الندب و النواح
و نهوض ، و يؤشر المظهر الثاني لبؤس معرفي و معنوي، و يقود تطور 

في حال استفحاله إلى تبديد المزيد من الطاقات و االسـتنزاف الـداخلي ، و 
 .تعطيل العقل و إشاعة منال من اليأس و اإلحباط 

هنررررا يرررررى المررررؤتمر أن التأكيررررد علررررى التأهيررررل النظررررري للكررررادر كفيررررل و 
يل تماسررركه الررداخلي بمررا يخرردم أجررواء مهيرررأة بتحصررين بنيترره الفكريررة و تصررل

 .لعملية النهوه و التطور 
وعي العملية التنظيمية و ما يرافقها من معضالت على أنهـا عمليـة وطنيـة : ثالثاً 

يمثل وعي هـ ه الحقيقـة ، أهميـة ، إ  و اجتماعية موضوعية و تاريخية 
داريـة و قصوم كونه يرتقي بالمسـألة التنظيميـة مـن مجـرد عمليـة فنيـة إ

ـــي يتعامـــل معهـــا  ـــات و القواعـــد و النصـــوص الجامـــدة ، الت بعـــض ا لي
البعض و كأنهـا خاصـة بـه و بعاداتـه و مسـتواه ، إلـى مسـتوم اعتبارهـا 

 .انعكاسًا كثيفًا للرؤية االجتماعية و الفكرية 
هكذا يمتلرك الحرزل المواصرفات المطلوبرة التري تكفرل دوره اإليجرابي و 

اخرررررل التنظررررريم األسرررررمل و األعقرررررد و األغنرررررى ، أي ممارسرررررته ، الطبيعيرررررة د
 .المجتمع 

يــتم إنقــا  العمليــة التنظيميــة مــن محــاوالت  -كمــا تضــيف الوثيقــة– بهــ ا الفهــم
ن الحقيقرة التري أ"إذ ، الهبوط بها و كأنها صراف أشخاص يمارسون عبرهـا هوايـاتهم 

هايرررة المطررراف و يجرررل أن يرررتم احترامهرررا و بحرررزم ، دائمرررًا و أبررردًا هررري أن الحرررزل فررري ن
سياسررررري طررررروعي يسرررررعى لتحقيرررررق مسرررررروع وطنررررري تحررررررري / بداياتررررره، عقرررررد اجتمررررراعي 

و لعل هـ ا بـين عوامـل أخـرم ،  اجتماعي سامل ، ال يجوز اإلخالل بأي من سرروطه
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هو سبب ما لدينا من قناعة أكيدة بأن الجبهة الشعبية تمل  ممكنات مغـادرة األزمـة 
 .426"دورها ووظيفتها الوطنية و االجتماعيةباتجاه النهوض و االنطالق لتأدية 

وفــي هــ ا الســياق تقــر الوثيقــة بحجــم الثغــرات 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 "
غير أن  لـ  لـم يحـرف االتجـاه العـام الـ ي بـدأ بطـور االعتـراف باألزمـة، . ليةوالداخ

مــرورًا بســيادة مظــاهر النقــد، ثــم االنتقــال لطــور وعــي األزمــة وقراءتهــا العميقــة مــن 
خالل عمليات ووقفات ووثائق مراجعة شاملة، وصواًل إلى المرحلة الراهنة التي تمثل 

 .427"نهوضعملية التهيؤ للدخول في ديناميات ال

لقرد كانرت المرحلرة الراهنررة اختبرارًا هرائاًل لقردرة الجبهرة السررعبية و "وتضريف الوثيقرة 
ق بررررين معررررادن القرررروى و مرررردى سررررواها علررررى الصررررمود ، و كسررررفت و ال تررررزال ، الفرررروار 

، و برررنف  القررردر علرررى مررردى مخزونهرررا الرررديمقراطي و الفكرررري و األخالقررري و أصرررالتها
 .428"الكادرات المنضويين في صفوفهاالنضالي و على مستوى األفراد و 

و بنرراًء عليرره ، تصرربو الجبهررة السررعبية ، ارتباطررًا بالرؤيررة التنظيميررة ، أمررام جملررة "
اسرررتحقاقات و اسرررتراطات بعضرررها يعرررود للمرحلرررة السرررابقة ، و معظمهرررا يتجررره للواقرررع و 

ية يتمثل أهم استحقاق ناظم علرى الصرعيد التنظيمري فري قردرة الجبهرة السرعب. المستقبل 
علررى تطرروير بناهررا و مؤسسرراتها و أدائهررا ، بمررا يلبرري الوظيفررة و الرردور الترراريخي الررذي 

 .429 "يجل أن تقوم به
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، ل كمررا قررد يتخيررل الرربعهإن ترجمررة االسررتحقاق المسررار إليرره ، لرري  برراألمر السرره
ذلررررك أنرررره يصررررطدم بالعررررادات و التقاليررررد و البنررررى التنظيميررررة الترررري تأسسررررت تاريخيررررًا ، 

 .430ة دفع ذاتية ، تغذيها و باستمرار روافد ال حصر لها فأصبحت لها قو 

لررذا ، يجررل أن تررتم العمليررة وعيررًا و ممارسررة بوصررفها صرريرورة تقرروم بوظيفتهررا و و 
دورهررا المحرردد ، مررن خررالل عمليررات تررركيم و إزاحررات متتاليررة تصررل إلررى لحظررة التقرردم 

 -: 431النوعي بعد تأمين مقدماتها

خليرة ، التري تعنري تروفير البيئرة القرادرة علرى اسرتيعال تأمين الديمقراطية الدا: أواًل 
. مجمل العمليات التنظيمية الداخلية ، بحيث تغردو الديمقراطيرة نظرام حيراة 

هكذا ال تكون الديمقراطية مناسبة ليرقغ كل من يساء وفقًا لفكرة فوضروية 
هنا ال بد من التشديد على أن ال أحد ، مهما كـان ،  " .أنا حر"خطرة 

بـــالمعنى المطلـــق ، ألن الديمقراطيـــة مشـــروطة بـــالوعي و  هـــو حـــر
 .مصـــــلحة الجماعـــــة ، مشـــــروطة بـــــالنواظم المنهجيـــــة المالءمـــــة 

الديمقراطية التي تحمي ذاتها من الفردية و األنانيرة و االنغرالق و فري ذات 
مـا لـم يتـوفر  .الوقت من االبتذال و االنفرالت و إلحراق الضررر بالجماعرة 

مجـرد " الديمقراطيـة الجماعيـة"فـان كـل حـديث عـن  ه ا الشرط التأسيسـي
 .432لغو أو لهو

ترؤمن البيئرة الديمقراطيرة المنراُ المناسرل إلطرالق أوسرع فاعليرة فكريرة فري : ثانيًا 
 .433الحزل 
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توفر البيئة الديمقراطيرة و الفاعليرة الفكريرة الحرل المناسرل إلدارة تناقضرات : ثالثًا 
 .و توظيفها إيجابيًا  الحزل الداخلية بهدف إنضاجها و حلها

إغنـاء طبيعـي لمـن يقـدرها و  التنوف و صـراف األفكـار هـو مصـدر إثـراء وف
ــل ال يعنــي ســوم المــوت و  يعــرف كيــف يســتفيد منهــا ، ألن التطــابق و التماث

فيتحول الحزل إلى قوى طاردة بردل  ،الركود ال ي يقود إلى دكتاتورية الرأي الواحد
 . 434االجتماعية أن يكون مركزًا جاذبًا للطاقات

وعن كيفية توفير سروط الفعالية القصوى والوحدة الصلبة، تضع الوثيقة التنظيمية 
هرا الملموسرة فري معرايير و نرواظم تروفير البيئرة الديمقراطيرة و ترجمات" سبياًل لذلك عبر 

 ليررات ، إلررى جانررل إطررالق الفعاليررة الفكريررة ، ووعرري التناقضررات الداخليررة ، و احترررام و 
بررردور الحرررزل و رؤيتررره و ممارسرررته ، و  لالرتقررراءو التعامرررل معهرررا كعنصرررر قررروة ا راء 

احترام عالقرات الخراغ و العرام ، ترؤمن األسر  و السرروط الضررورية ، لتركيرز وحردة 
الحرررزل علرررى بنرررى و نرررواظم و  ليرررات و قناعرررات عميقرررة ، و فعاليرررة سياسرررية و فكريرررة 

 .435"متواصلة

المواقرف و توازنررات القرروى و الكتررل و  تتخطررى وحرردة الحرزل مصرريدة توليررف"هكرذا 
إن وضرررع الحرررزل .  االنفعررالتمويرره التناقضرررات و سياسرررة التراضرري و مرررزاب األفرررراد و 

تحت رحمة هذه المناهص و العقلية ، يؤدي بصورة حتمية إلى هبوط مريع في األداء و 
لنفاق له ه العملية السلبية تفتح الباب واسعًا أمام توليد بيئة مالءمة ، المعرايير

ــى التناقضــات و شخصــنتها و  ــدان الجــرأة و الصــراحة و اللعــب عل و فقرردان ، فق
و بالحصيلة ، إغراق حياة الحرزل و مرا تواجهره .القدرة على المحاسبة و النقد الجريء 
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مررررن أسررررئلة و معضررررالت و مهررررام كبرررررى فكريررررًا و سياسرررريًا و كفاحيررررًا فرررري المنرررراورات و 
 . 436"الحسابات األنانية التافهة

من المأساة في مثل ه ه الحالة ، في أن الحزب هو ال ي يدفع الـثمن تكو "
من رصيده السياسي و المعنوي ، على شكل فقدان الشـروط الضـرورية لتأديـة 

على المستوى الوطني ، و يخل ببنيته كعقد  دوره ووظيفته السياسية و االجتماعية
، علـى شـكل نـزف هك ا تصل الوحدة الشكلية إلـى نهايتهـا المحزنـة  .اجتمراعي 

داخلي مستمر ، و فقـدان للثقـة و الهيبـة داخليـًا و خارجيـًا وصـواًل إلـى تصـدف 
، و فرري أحسررن األحرروال ، تحولرره لتنظرريم هامسرري و تررابع ،  البنــاء الحزبــي بالكامــل

 .437"يتخطاه الواقع و التاريخ عاجاًل أم  جالً 
يترررة ، يرررأتي مرررن إن إنقررراذ الحرررزل ووحدتررره مرررن مثررل هرررذه المصررريدة الممفررر"وبالتررالي 

 .438"خالل عملية واعية ألقصى حد بإطالق دينامية معاكسة و نقيضة لألول تماماً 
أن وحـدة الحـزب الحقيقيـة ، إنمـا  -كمـا تضـيف الوثيقـة- خالصة القول ،

تأتي كحصيلة إجمالية لفاعليته القصوم سياسيًا و فكريًا و كفاحيًا و ه ا غيـر 
الممارسة الديمقراطية و بالمعايير التـي تحكـم ممكن ، إال إ ا تم االرتقاء دومًا ب

، التري بردورها العمليات التنظيمية المتنوعة ، لتصـبح بمسـتوم الرؤيـة السياسـية
 .439ترتبط بمعايير الصراع األسمل و أداء الطرف النقيه

علـــى مـــدم "، يتوقـــفالوصـــول بالعمليـــة لهـــ ا المســـتوم الراقـــي  علـــى أن
راطيــة ، و احتــرام العقــل الجمعــي و الفــردي االنضــباط للقــيم و الممارســة الديمق

فري ، و" االرتقـاءووعي التناقضات الداخليـة كمظهـر طبيعـي و شـرط للتطـور و 
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بمرا –سياق هذه العملية تتراجع عقلية التوليف و تمويه التناقضات و تفقد مراكز القروى 
البيئرة  -هي تعبير سلبي يتمظهر علرى سركل أحرزال صرغيرة فري إطرار الحرزل األسرمل

 .440"التي تحتضنها و التربة التي تغذيها
التمييز جيدًا بين مفهوم مراكز القوى السرلبي كظراهرة "تطالل الوثيقة بوجول  هناو 

تحتضررن الضررعف و العجررز لتررأمين الحمايررة لررذاتها ، و بررين االصررطفافات الطبيعيررة ، 
ضررمن الترري تظهررر فرري سررياق العمليررة اإليجابيررة القائمررة علررى إطررالق الفعاليررة الحزبيررة 

فررري "بهرررذا المعنرررى نفهرررم مقررروالت مرررن نررروع . السرررروط الناظمرررة التررري أتينرررا علرررى ذكرهرررا 
، هكذا يتاح المجال لقانون التناقه كري " التناقه جوهر الديالكتيك"، " التناقه حياة

 .441"يفعل فعله في الحزل بحرية كاملة كمدخل للتطور و التقدم
المتجسـدة فـي بنـى و  وحـدة الحـزبأن "وفي ه ا السـياق تسـتنتج الوثيقـة 

ــة السياســية ــاغم مــع الرؤي -نظــم و هيئــات و أفــراد و ممارســة ، يجــب أن تتن
ن عمليرة التنراغم تلرك سررط نراظم لتطرور الحرزل و إخراجره مرن مرأزق و  ، االجتماعية ا 

العمليررات المسررار إليهررا هرري بمثابررة الصرريرورات الترري ال "، ذلررك أن االسررتنزاف الررداخلي
دخل سررررلبي لحسرررربها تحررررت سررررقف معررررايير هابطررررة، يعنرررري تتوقرررف ، وأي ممارسررررة أو ترررر

التأسرررري  لررررديناميات األزمررررة، وبالتررررالي فررررإن وعرررري واسررررتيعال تلررررك العمليررررات بصررررورة 
صحيحة، مسروط بمستوى كفاءة الهيئات واألفراد والممارسة، وتبعًا لذلك يرتبط مستوى 

. لرري والمعرفرريالكفرراءة بسرررط القرردرة علررى مواكبررة واسررتيعال تطررور الواقررع المررادي والعم
هررذا ينقررل النقرراا لعنرروان  خررر مررن عنرراوين المسررألة التنظيميررة، نقصررد عمليررة التجديررد 

 .442"الحزبي
نجرراح أو وحرول مفهروم التحرول والتجردد أو الضررمور والتالسري تررى الوثيقرة أن أي 

قدرته الدائمة و المتجددة على مواكبرة حركرة المجتمرع  يتقرر بمدىي حزل ، ألإخفاق 
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لمتسررابكة ألبعررد حررد ، و بالتررالي القرردرة علررى تلبيررة مصررالو و أهررداف ذلررك المعقرردة و ا
 .443"المجتمع ، في كل مستوى و مرحلة 

فالحزل لي  فوق المجتمع أو خارجه أو تحته ، بل هو مكون داخلي أصيل من "
مكونررات المجتمرررع ، و ميزتررره الحاسرررمة تتجلرررى فرري وعيررره لررردوره ووظيفتررره كجسرررم عرررالي 

المجتمرع ، سرواء علرى الصرعيد البنرائي الرداخلي ، / لصرالو األصرل  التنظيم و األداء ،
 . 444"أو على صعيد الصراع ضد عدو قومي كالعدو الصهيوني

شـرطًا حاسـمًا ليصـبح يـوفر نجاح الحـزب فـي تأديـة وظيفتـه و دوره ، " إن
ــل أوســع  ــرام مــن قب ــى القناعــة و الثقــة و االحت ــرة جــ ب ، تقــوم عل الحــزب دائ

هررذا يفررره ضرررورة التحرررك الرردائم لتلبيررة ، يــات و القــوم الشــعبيةالطبقــات و الفعال
ذه العملية من تناقضات جديردة ، استحقاقات عملية الجذل تلك ، بما تعنيه و تحمله ه

 .445"أسئلة جديدة ، و مهام جديدة ، وصواًل للحظة القطع الثوري و 
في وهم هنا يجب االنتباه لمخاطر جدية ترافق ه ه العملية الحيوية تتمثل "

التسرف و القفز عـن تشـابكات الواقـع  و بالتـالي إقحـام الحـزب و المجتمـع فـي 
 .446"عملية صراف داخلي مبكرة 

ثمة خطر  خر هو ، استمرار العمل بنف  المعايير و األداء و األدوات السابقة ، 
األمرررر الرررذي يقرررود الحرررزل إلرررى دائررررة العجرررز عرررن اسرررتيعال حركرررة الواقرررع ، و بالترررالي 

يتـأتى هـ ا الخطـر الجـدي ، ، فرغ ثمينة لتجديرد بنيتره و رؤيتره و ممارسرتهإضاعة 
عن عقلية قاصرة و نرجسية ، تفسر نجاح الحزب و تستخدمه باعتبـاره نجاحـًا 

، األمررررر الررررذي يعنرررري السررررقوط فرررري وهررررم أن البنيررررة و القيررررادة و الممارسررررة و  شخصــــياً 
ا ، صررالحة لكررل زمرران و ا ليررات الترري أتررى النجرراح فرري ظلهررا فرري لحظررة أو مرحلررة مرر
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إن الوقوع في أسر هذا المحظرور الخطرر ، يؤسرر علرى خلرل منهجري و معرفري . مكان
 :447تجاه بديهيتين هما 

إغفررال مبرردأ التجديررد كخررط نرراظم يعبررر موضرروعيًا عررن مبرردأ تعاقررل األجيررال  .8
إن إغفررال هررذا المبرردأ و عرردم وعيرره . بصررورة طبيعيررة فرري المجتمررع و الحررزل 

ه مررررن ديناميررررات التررررركيم و التكامررررل و التواصررررل بررررالمعنى بعمررررق ، ينقررررل فعلرررر
 .اإليجابي ، إلى ديناميات الصراع و الصدام 

القفز عن بديهية أن المجتمع يملك طاقات و كفاءات مبدعرة أكثرر مرن كرل  .2
يقرررود إغفررال هرررذه الحقيقررة إلرررى البيروقراطيرررة و . األحررزال السياسرررية مجتمعررة 

 .عالقة فوقية مع المجتمع
عمليـة التجديـد فـي الحـزب  ات إن " الوثيقة إلى نتيجة مفادها  هك ا تصل

ـــبطـــابع موضـــوعي ، مســـتمرة و متواصـــ ـــل الجوان . لة باســـتمرار و شـــاملة لك
يستدعي حماية عملية التجديد من مصيدة الشـكلية ، و الفهـم الضـيق ، الـ ي 

، و إعرررادة النظرررر السررركلية فررري  يحصـــرها فـــي الحـــرا  و التبـــادل الحزبـــي الـــداخلي
لنصرروغ بصررورة مجررردة ، إلررى مسررتوى التعامررل معهررا ، مفهومررًا و ممارسررة ، كعمليررة ا

، الحقيقي يكون بإضافة طاقات جديدةإن التجديد . تبادل فعالة بين الحزل و المجتمع 
هرذا يعنري بالضررورة ، االرتقراء بمعرايير  .لم تكن أصاًل موجرودة داخرل األطرر الحزبيرة 

مرا يضرمه و يختزنره المجتمرع مرن كفراءات ، و إال  التجديد لتصبو متناغمة مرع أفضرل
سرريجد الحررزل نفسرره فرري لحظررة معينررة أمررام مسرركلة جديررة ، تتجلررى فرري تراجررع مسررتوى 

 .448"معايير قيادته و كوادره و أعضائه و بناه و ممارسته 
عمليررة التجديررد بقرردر مررا هرري عمليررة  فررإن" وبنرراء علررى ذلررك، كمررا تضرريف الوثيقررة 

لحياة ، بقردر مرا يجرل أن ترتم فري الحرزل بصرورة واعيرة ، و موضوعية تعك  قوانين ا
إال ستتحول إلى عملية عفوية ، تجري تحت ضرغط األزمرات و األحرداث مرع مرا يرافرق 
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ذلرررك مرررن نبرررذ للكفررراءات ، و نزيرررف داخلررري ، و فقررردان للهيبرررة و الثقرررة علرررى أكثرررر مرررن 
وهرذا هرو –ف، برل ، ألن األمر لن يقف عنرد حردود الترذمرات الداخليرة واالسرتنكامستوى
وتبعررًا . تحرررري -اجتمرراعي–سرريتعداها إلررى ت كررل الحررزل كمسررروع سياسرري  -األخطررر

مجتمرررررع، واسرررررتحقاقات الصرررررراع لرررررذلك، فقررررردان المبرررررادرة، والتخلرررررف عرررررن صررررريرورات ال
 .449"األسمل
إن عمليررة التجديررد الحزبرري تسررمل أيضررًا التجديررد علررى صررعيد الرؤيررة السياسررية و "

و البنررررى و األطررررر و البرررررامص ، بصررررورة مسررررتمرة و متواصررررلة الفكريررررة و االجتماعيررررة ، 
ارتباطًا بحركة الواقع و سروط الصراع ، و األهداف الوطنية و القومية ، و تبعرًا لرذلك 

 .450"التجديد في وظيفة الحزل و دوره
إن عملية التجديد من ناحية المبدأ ، هي عمليـة موضـوعية ، لكنهـا يجـب 

، هــ ا يعنــي ، أن هيئــات الحــزب القياديــة ،  أن تــتم فــي الحــزب بصــورة واعيــة
يجب أن تمل  الوعي و الكفاءة و الصبر إلدارة هـ ه العمليـة بنجـاح و إنقا هـا 

ومما يتراكم من هبوط في المعايير مع مرور الرزمن، ومرا تفرضره ،من مزاجية األفراد 
ال ستتخ لف عن عملية احتدام الصراع من إعادة نظر في المعايير بصورة متواصلة، وا 

مواكبة األحداث واستحقاقات المسروع بجانبيه التحرري واالجتمراعي، وهرو األمرر الرذي 
يقرررررود لتأسررررري  ديناميرررررات كررررربو داخليرررررة حفاظرررررًا علرررررى سرررررقوف الررررروعي واألداء والبنررررري 

 .451"القائمة
نجاح القيادة فـي إدارة هـ ه العمليـة و إطـالق فعالياتهـا أن " وترم الوثيقة بحق 
ر عمـق وعيهـا لـدورها ووظيفتهـا فـي إطـار الحـزب كمشـروف ألقصى مدم ، هو معيـا

وطني شـامل و ممتـد و متواصـل و متجـدد باسـتمرار، كظـاهرة اجتماعيـة عمرهـا مـن 
ه ا األمر يعني حكمًا أن ثقـل دور القيـادة و مكانتهـا ،  عمر المجتمع و ليس األفراد
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رار الحـزب في صفحات تاريخ الحزب و الوطن ، مرتبطان بقدرتها علـى شـروط اسـتم
ـــة سياســـية ـــه كحامـــل لرؤي ـــدوره ووظيفت ـــة متطـــورة -و تطـــوره ، ارتباطـــًا ب اجتماعي

تبعًا لتطور الواقـع الموضـوعي والـ اتي، وتبعـًا لتطـور األهـداف مـن مرحلـة  باستمرار
 .452"ألخرم

حيـث تؤكـد الوثيقــة علـى أن هــ ا الـدور المطلــوب مـن الهيئــات القياديـة مرهــون 
وعي الهيئـات القياديـة أفـرادًا و جماعـة يعنـي أن تقـوم إن بعمق وعي ه ه الهيئات، 

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 ، 

الن  ."ضـوعية أو  اتيـةأو من تثبت الممارسة عجزه و تخلفه سواء بحكم عوامـل مو 
تحترررل، عبرررر هرررذه العمليرررة و النجررراح فررري ترررأمين "  –كمـــا توضـــح الوثيقـــة –القيـــادة 

سروطها ، دورها و مكانتها في تاريخ الحزل و السعل و ال تختلسه اختالسًا في غفلة 
، ألنها تستعيد في هذا المجال مضامين وأبعاد الفكرة التي أطلقتها من الحزل أو الزمن

، بمرررا هرررو "مبرردأ التحرررول: "لسرررعبية فررري مرحلرررة متقدمررة، مرررن تاريخهرررا أال وهررري الجبهررة ا
عمليررة سرراملة ومتواصررلة دائمررًا وأبرردًا ، وحيررث يتمرراهى التحررول تمامررًا مررع مبرردأ التجديررد 

 .453"الذي أتينا على ركائزه ونواظمه الموضوعية والذاتية
إن إعـادة " بقولهـا  -كحـزب ماركسـي –أخيرًا تست كر الوثيقة موضوعة التحول 

االعتبــار للتحــول، بمــا هــو عمليــة تجديــد مســتمر، تحفــظ للجبهــة الشــعبية تاريخهــا 
إن . وحقوقهـا، وتسـلحها بمبـدأ أن يكـون التجـدد جـوهر حيـاة الحـزب ومصـدر شـبابه

التاريخ مدعاة للفخر، ولكن الفخر األكبـر هـو فـي االسـتمرار بالمسـتقبل عبـر عطـاء 
ال إ ا واصل الحزب تجدده بصـورة دائمـة كحامـل متواصل وكثيف ، وه ا غير ممكن إ

لمصالح وأهداف الشعب الوطنيـة واالجتماعيـة العليـا، لـيس فـي مرحلـة مـا ، بـل فـي 
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إن شـــرط  لـــ ، وكمـــا هـــو معـــروف، تحضـــير الـــ ات، وعبـــر التجـــدد، . كـــل المراحـــل
 .454للمستقبل

إن واجبنــا جميعــًا ، " وتضــيف الوثيقــة مخاطبــة كافــة الرفــاق فــي الجبهــة 
اء فــي هيئــات الحــزب و منظماتــه و أعضــائه أو أصــحاب فكــر و مســؤولية ســو 

وطنية االرتقاء لمستوم ه ه المهمة اإلنهاضية الكبـرم ، بوصـفها شـأنًا وطنيـًا 
قبل أن تكون مسألة حزبية ، به ا نؤسس جميعًا في الداخل و الخارج فكريـًا و 

ط و اليـأس و التـ مر مـن مرحلـة األزمـة و المراوحـة و اإلحبـا لالنتقـالعمليًا ، 
إلى مرحلة النهوض عبر تلبية اشتراطاتها و استحقاقاتها التـي نحـن علـى ثقـة 

كمـا أننـا علـى ثقـة أن الحـزب .أننا قادرون عليها ، فيما لو قمنـا بمـا نسـتطيع 
يملــ  ممكنــات النهــوض ، علــى الــرغم مــن كــل األثقــال التــي يعــاني منهـــا و 

 . 455"ه ، و مفاعيل األزمة التي يعيشهاالتحديات الوطنية الكبرم التي تواجه
يهمنا أن نسير إلى أن عملية التحول عاست نوعرًا مرن المفارقرة او الثنائيرة أخيرًا ، 

المتناقضة ، فالجبهة السعبية وعلى الرغم من توجهها الماركسي الصرادق ، إال أنهرا لرم 
وفررررق وثررررائق  تسررررتطع الموائمررررة أو التفاعررررل االيجررررابي بررررين هويتهررررا الماركسررررية المعلنررررة

مؤتمراتهررا ، وبررين سياسرراتها وبناهررا التنظيميررة الترري لررم تسررتطع ترروفير األسرر  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 

ررة فري الجبهرة فري تلرك المرحلرة ، والتري ظلرت كمرا يبردوا أسريرة لماضريها ، خاصرة المق
فيمررررا يتعلررررق بالتزامهررررا بالمفرررراهيم القوميررررة التقليديررررة و عرررردم قرررردرتها فرررري فهررررم واسررررتيعال 
طروحات النظرية الماركسية ومنهجها ، إلى جانل استمرار ظاهرة الخلط وعدم التمييز 

رى واألهررداف التكتيكيررة، وبالتررالي االنسررداد فرري أغلررل بررين األهررداف االسررتراتيجية الكبرر
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المحطات لما هو استراتيجي ، ما يعني جمودًا على تلك المواقرف بعيردًا عرن ضررورات 
ضد منطرق الثبرات ممرا أثرر علرى  –في تلك المرحلة وكل المراحل  -الحركة المطلوبة 

عرددًا مرن القررارات ، إلرى جانرل أن وأدى فري بعره االحيران إلرى عزلتهرا فعاليرة الجبهرة
لم تخلت من  -والالحقة فيما بعد–أو الممارسات التي أكدت أن تجربة الجبهة التاريخية 

ـــم "جرررورب حررربا  حينمرررا أكرررد علرررى .أخطررراء علرررى حرررد قرررول المؤسررر  الراحرررل د ـــا ل أنن
أمـا العقـل ... كنا نقاتـل بسـواعدنا أواًل وبقلوبنـا ثانيـًا  نستعمل عقلنا كما يجب،

إن إلتــزام الجبهــة بــالفكر "وفرري قولرره أيضررًا ،  456"فيــه الكفايــة فلــم نســتعمله بمــا
، ول ل  457"الماركسي لم يمنع وقوعها في بعض األخطاء والفهم الميكانيكي للمسائل

فان دروس وعبر مؤتمرات الجبهة وقراراتهـا الخاصـة بموضـوف التحـول ، تتجلـى فـي 
منظومــة الفكريــة ضــرورة النظــر إلــى عمليــة التحــول ، كعمليــة جدليــة فــي إطــار ال

والسياسية والتنظيمية المتكاملة، بحيث ال يجوز للكادر أن يكتفي فقط بقـراءة العديـد 
من الكتب الماركسية دون أن يتعاطى مع القضـايا األخـرم ، السياسـية والتنظيميـة ، 

، طــة ، فــالقراءة أو التثقيــف الحزبــيوالمجتمعيــة ، والجماهيريــة برؤيــة شــمولية متراب
ــًا ال علــى أهميتــه  وضــرورته وأولويتــه القصــوم ، إال أنــه يظــل طريقــًا أو بعــدًا أحادي

يمكن ان يحقق تأثيره أو نتائجه المأمولة في عملية التحول بدون التفاعل مـع كافـة 
القضــايا األخــرم بصــورة شــاملة ومترابطــة ، بحيــث يمكــن عندئــ  الحــديث عــن تحــول 

لـــى سياســـات و  أوضـــاف وهياكـــل تنظيميـــة النظريـــة الماركســـية إلـــى مـــنهج عمـــل ، وا 
متالئمة مع شروط التحول، وبدون  ل  تظل الماركسية مجرد الفتة حمراء أو شـعارًا 
مرفوعــًا محكومــًا للشــكل أو المظــاهر بعيــدًا عــن الجــوهر الحقيقــي الــ ي توختــه أو 

 .استهدفته عملية التحول من  المؤتمر األول للجبهة 
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 2183ديسمرب  –املؤمتر الوطني السابع :  الفصل السادس 
 

وفي رحال احتفالنا بالذكرى  2/18/8112ولغاية  – 82/11/8112بتاريخ 
السادسة واألربعين النطالقة جبهتنا، تم عقد مؤتمرنا الوطني السابع بتزامن موحد 

المؤتمر الوطني "جبهتنا في الوطن والمنافي تحت سعار /ومنظم في كافة فروع حزبنا
لنهوه والثورة المستمرة حتى تحرير كامل الترال السابع محطة هامة على طريق ا

حيث قام الرفاق أعضاء المؤتمر في كل حلقة من حلقاته " الوطني الفلسطيني 
قرار جدول األعمال في إطار التنسيق السامل بين  بانتخال هيئة رئاسة المؤتمر وا 

دارة المؤتمر وفق  ليات عمل مستركة استندت إلى  ليات  جميع الحلقات في تنسيق وا 
ديمقراطية في كل أعمال وقرارات المؤتمر وفقًا لنصوغ وسروحات نظامنا الداخلي 
باعتباره المرجعية الدستورية الناظمة لمؤتمراتنا وعالقاتنا التنظيمية الداخلية بين هيئات 

 .وأعضاء الجبهة السعبية 
أحمد  هذا وقد تم افتتاح المؤتمر بكلمة الرفيق المناضل األسير األمين العام
اعتزازنا  سعدات بدأها بتوجيه التحية إلى ذوي السهداء والجرحى واألسرى مصدر

اللجنة المركزية في  وأعضاءرفاقا قادة مؤسسين  ومعين صمود سعبنا وحزبنا، مستذكراً 
الرفيق  واألمميالمؤس  والقائد القومي والوطني  بين المؤتمرين، العامة، فقدناهم
ماهر اليماني،  أبو والرفيقعلي مصطفى،  أبو القائد الرفيق السهيدجورب حبا و 

االستمرار في خنادق النضال، حتى معاهدًا الجميع مواصلة كوكبة من الرفاق القادة، و 
 .في التحرير والديمقراطية والعدالة االجتماعية والوحدة سعبنا أهدافتحقيق 

ينعقد مؤتمرنا الوطني " ثم تطرق الرفيق األمين العام إلى التحوالت العالمية قائاًل 
فالجماهير التي  .على عتبة تحوالت كبرى على الصعيد الكوني والقومينحن السابع، و 

في لحظة  إرادتهامل، تعبر عن ول، وموقع الثقة واألكانت وال زالت رهاننا األ طالما
، وعلى وقع حراكها تتغير معادالت دولية، فعالم القطل أبدالن تقوم  أنهاظن البعه 

الذي  األمريكيحد ينسحل من الواجهة لصالو حالة جديدة يصبو فيها السرطي الوا
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، وهو ال ينفك يعاني أخرىقوى  تتقدمصال على مدى عقدين من الزمان قوة عظمى 
لسياساته الدولية على و  لحروبه متفاقمة، ومن فسل متتابع بنيوية اقتصادية أزمةمن 

ك احر  أوالالتينية،  أمريكافي  أووقع حركات السعول سواء في وطننا العربي 
 ."المتوحسة الليبرالية الجديدةالطبقات السعبية ضد عولمة 

يأتي مؤتمرنا  "كما أسار الرفيق األمين العام إلى الحراك الثوري العربي بقوله 
متزامنا مع حراك سعبي عربي يسكل في جوهره العام حالة استفاقة من سبات طويل، 

، واستعادة الجماهير االجتماعي والسياسي الديمقراطيطني و الو  بالتغيير األملتعزز 
التغيير، واستعادة زمام المبادرة، رغم ما يعتري  إحداثلثقتها بطاقاتها وقدرتها على 

الحقيقية  أهدافهاوحرف مسارها عن  إجهاضها إلىذلك من مخاطر محدقة بها تهدف 
 .العادلةو  المستقلة السيدة ببناء الدولة المدنية الديمقراطية

ضمن أبعادها الوطنية والقومية  تعميق الرؤية  في الجبهة السعبيةيحتاب منا وهذا 
، كما يطرح علينا وعلى القوى الثورية العربية، مهام تفعيل وتطوير العمل واألممية

، على وديمقراطي مسروع قومي نهضوي تقدمي إلىالقومي المسترك، بما يفضي 
 ."الموحدةالتقدمية قومية السياسية ال أداتهطريق بناء 

انتفاضة سعبنا الكبرى  أنالمفارقة الكبرى،  إن"وأضاف الرفيق األمين العام قائاًل 
 للسبال العربي، في حين ال زالت البرجوازية أساسيا، كانت ملهما 1821عام 

 اإلحباطتضيف مزيدا من وطني، الطفيلية الفلسطينية بسقيها الديني والالكومبرادورية و 
الجماهير الفلسطينية جراء االحترال على سلطة محدودة، ولدت فسادا  وساطأفي 

دارياسياسيا وماليا   ".لم تتحقق أوهام، وثقافيا، جراء المراهنة على وا 
السياسي على  اإلسالمال نقلل من خطر  إننا إذ"واستطرد الرفيق األمين العام قائاًل 

واختياراته التي ال تفيد العملية  خيرةاألقضيتنا الوطنية والديمقراطية، بعد تحوالته 
مستمر رئيسي االحتالل كخطر خطر  بعد أن الخطر الثانيالتحررية الوطنية، نرى 

واستجابتها الفلسطينية،  السياسي للقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الهبوطهو وقائم، 
يسار ذلك يملي على حزبنا وقوى وسخصيات ال، و والصهيونية األمريكيةللضغوط 
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عمق التحوالت الطبقية والسياسية التي طرأت على البرجوازية  إدراكالفلسطيني، 
 أوالمطلول هو عدم التماهي معها  إن، في منظمة التحرير الفلسطينيةالطفيلية 

كوجه  خر لعملة البرجوازية  األصوليمهادنة مواقفها تحت فزاعة مواجهة الخطر 
برز رؤيتنا الثالثة نت  وقوى يسارية أنل ثوري هذا يملي علينا كحز  .ذاتها الطفيلية

المستقلة والنابعة من مصالو وطموحات الجماهير السعبية التي تعبر يوميا عن 
  ".وضع قضيتنا إليهاستيائها مما  ل 

وعلى أثر ختام كلمة الرفيق األمين العام، استكمل مؤتمرنا الوطني السابع أعماله 
، 8112اخلية في كافة منظمات حزبنا منذ بداية العام تتويجًا لممارسة الديمقراطية الد

التي قامت بمناقسة الوثائق المقدمة للمؤتمر، وانتخال مندوبيها إليه، حيث نوقست 
أثناء انعقاد المؤتمر بروح عالية من الوعي والمسؤولية وصواًل إلى الصياغة النهائية 

 . للوثائق
 
 : التقرير السياسي : أوالً 

 

 :لي الوضع الدو  -أ
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، 

الترابط الوثيق راهنًا ومستقباًل بين البعدين القومي والوطني في وذلك انطالقًا من 
النضال التحرري ضد الكيان الصهيوني والوجود االمبريالي من جهة والنضال 
الديمقراطي ضد القوى واألنظمة الرجعية وكافة مظاهر االستغالل الطبقي واالستبداد 

 .من جهة ثانية
رة القراءة الواعية والمتأنية لكافة جوانل وفي هذا السياق، أكد المؤتمر على ضرو 

ومكونات الواقع االقليمي والدولي، بما يضمن لحزبنا رسم الرؤية الدقيقة والتكتيك 
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األفضل لممارسة النضال التحرري الوطني والديمقراطي وبما يلبي المتطلبات 
يها كوكبنا، واألهداف المرتبطة بواقعنا ومسوارنا الكفاحي في هذه المرحلة التي يعيا ف

بكل مكوناته السياسية، حالة غير مسبوقة من الفوضى واالضطرابات األمنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، س تترك  ثارها وتداعياتها إيجابا أو سلبًا 
على مجمل الساحات الرئيسية الدولية عمومًا، وعلى قضيتنا الفلسطينية وكافة بلدان 

خصوصًا، في ظل تراجع العولمة األحادية األمريكية بفعل أزماتها الوطن العربي 
المتالحقة، ومن ثم بداية ظهور أسكال من التعددية القطبية ، إلى جانل تنامي دور 

يران وفنزويال ودول أمريكا الالتينية  .الهند والبرازيل وا 
الجارية، وهنا بالضبط، تتجلى دعوة المؤتمر إلى قراءة مسهد التحوالت العالمية 

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 

ادرة على بلورة مواقف وسياسات معارضة أو متناقضة مع أمريكا الالتينية والهند، الق
سياسات ومناهص األحادية األمريكية المعولمة، بما يتيو لسعبنا العربي الفلسطيني وكل 
سعوبنا العربية، عبر قواها الثورية الديمقراطية، مزيدًا من الفرغ واإلمكانات األكثر 

مقراطي التقدمي من ناحية، وبما مالئمة وانسجامًا مع أهداف نضالنا التحرري الدي
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 مرهونًا بدورنا الذاتي من أجل االرتقاء 

قاتنا السياسية مع كافة القوى اليسارية والديمقراطية الثورية  والدول الصديقة في بعال
 .المسهد العالمي الراهن

 : الوضع العربي -ب
في قراءته لألوضاع العربية، أسار المؤتمر بوضوح، إلى الحالة المأساوية التي 

تهم وقوتهم تعيسها البلدان العربية طوال العقدين الماضيين، حيث فقد العرل سياد
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وأمنهم، وبات الوطن العربي من أكثر المناطق تأثرًا بسلبيات الهيمنة االمبريالية 
األمريكية المعولمة، التي استطاعت عبر عمالؤها من السرائو الكومبرادورية والطفيلية 
والبيروقراطية الحاكمة في مجمل األنظمة العربية، أن تكر  مظاهر التبعية 

التخلف واالستبداد، األمر الذي أدى بأقطار الوطن العربي إلى واالستغالل الطبقي و 
مزيد من التفكك والغرق في السياسة القطرية على حسال المصالو القومية، حيث 

 .تحولت الجامعة العربية إلى ديكور وغطاء يستر أزمات وخالفات األنظمة
لنظام العربي ونتيجة لهذه التراكمات السالبة والخطيرة، أكد المؤتمر على أن ا 

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 

 . أي سياسات للتنمية المستقلة المعتمدة على الذاتالثروات والدخل في ظل غيال 
كما أن محاوالت التوريث السياسي في نظام الحكم الجمهوري، بدياًل عن 
الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة، أحدث حالة عميقة من االغترال بين 

 . السعول العربية وأنظمتها ونخبها السياسية
بي البائ ، تحول الوطن العربي إلى المسرح األبرز وفي ضوء هذا الواقع العر 

لألحداث دوليًا، حيث تجلت على أرضه مظاهر العدوانية األمريكية، الصهيونية، من 
خضاع سعوبه واستغالل مقدراته، وضمان أمن  أجل تحقيق الهيمنة الساملة عليه، وا 

وال يزال، يعيا وسيطرة الكيان الصهيوني، األمر الذي يعني أن الوطن العربي، كان 
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
ذه االستنتاجات، دعا المؤتمر إلى ضرورة المراجعة الساملة لمسيرة وارتباطًا به

حركة التحرر العربي، من خالل إعادة االعتبار للفكر التقدمي الديمقراطي، وفتو 
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حول اإلسكاالت الكبرى والمصيرية، بما  -بين كافة أطراف هذه الحركة–حوار سامل 
هر االستبداد واالستغالل والقمع يمكننا من توسيع جبهة المواجهة، والتصدي لكل مظا

 . واإلرهال الفكري الذي تعيسه سعوبنا العربية
كما أكد المؤتمر، على أننا بحاجة لصيغة جديدة للثورة العربية، ذات بتعد 
اجتماعي طبقي وتوجه ديمقراطي، صيغة تلتصق بالجماهير، وتنخرط بها وتسعى 

، الكفيلة برفع المعاناة االقتصادية إليجاد البدائل البرامجية الثورية الديمقراطية
واالجتماعية والسياسية للجماهير السعبية التي وصل البؤ  واإلحباط في أوساطها، 
إلى حد اللجوء إلى الحركات السلفية والتيارات األصولية، وأخذ القرارات والتوجهات 

 .التي تحقق ذلك
ون  ومصر وليبيا وفي تحليله لالنتفاضات السعبية وسقوط رؤو  األنظمة في ت

واليمن وامتدادها إلى معظم األقطار العربية، رأى المؤتمر في هذه الحالة الثورية، 
رادة الجماهير العربية التي أثبتت وبرهنت  بداية مسهد عربي جديد، يجسد تطلعات وا 
على أن لديها من قوة التغيير ما يؤهلها إلسقاط أنظمة االستبداد واالستغالل، إذا ما 

 . القوى الطليعية الثورية التقدمية الديمقراطية المعبرة عن تطلعاتها وأمانيهاتوفرت 
لكن غيال أو ضعف هذه القوى، كما ال حظ المؤتمر، أدى إلى توفر الفرغ 
لكي تقطف حركات اإلسالم السياسي عمومًا، وجماعة اإلخوان المسلمين خصوصًا، 

حكم في تون  ومصر بعد سقوط ثمار الحالة الثورية واالستيالء على السلطة وال
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 

ر التبعية وتفاقم مظاهر الفقر والبطالة والغالء، إلى جانل تفاقم مظاهر حيث استمرا
التخلف االجتماعي عبر دعوة هذه الجماعات إلى معالجة القضايا االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية من خالل منطق غيبي تراجعي عاجز عن بلورة برنامص 

ت الجماهير بالثورة من أجل ديمقراطي تنموي يلبي الحد األدنى من األهداف التي قام
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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 

ي في إطار أسكال جديدة من التبعية لالمبريالية األمريكية والنظام الرأسمالي العرب
عبر مواقفها السياسية التاريخية في –العالمي، خاصة وان الجماعات اإلسالمية أثبتت 

أنها ال تتناقه مع السياسات والرؤى  -المرحلة الماضية أو في المسهد الراهن
 .االمبريالية

أن تستعل االنتفاضات السعبية من جديد في مصر وتون   ولذلك لم يكن مستغرباً 
خصوصًا، 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 

الراهن، وان تتحمل هذه القوى مسئوليتها الكبرى، في كونها تسكل في هذه العربي 
المرحلة طليعة الحامل السياسي االجتماعي الديمقراطي من أجل تغيير الواقع الراهن 
وتجاوزه، وتحقيق تطلعات وأهداف جماهير الفقراء من العمال و الفالحين وكل 

الديمقراطي من اجل استكمال  المظلومين والمضطهدين في إطار مواصلة النضال
 . مهمات الثورة الوطنية السعبية الديمقراطية ب فاقها االستراكية

فمع استمرار سيرورة الحالة الثورية العربية وتحقيقها ألهدافها، يصبو من الطبيعي 
أن يتأس  على ذلك فضاًء قوميًا عربيًا ديمقراطيًا على الصعيدين السعبي والرسمي، 

وعاًء للقضية الفلسطينية انطالقًا من أن الصراع مع الكيان الصهيوني يسكل حاضنًا 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 
 . ومستقبلها فعالية اللحظة السياسية والثورات السعبية العربية

 

 : الوضع الفلسطيني -ج
ضمن االستخالصات الرئيسية، فقد أكد المؤتمر على أن ما ت ع رَّه  له سعبنا من 

 1882متغيرات خطيرة أصابت ثوابته وأهدافه الوطنية منذ توقيع اتفاق أوسلو 
وتراكماتها المتفاقمة حتى لحظة انعقاده، تفره علينا في الجبهة السعبية أن نناضل 

لتفعيل دورنا عبر رؤيتنا السياسية وبرنامص حزبنا في ممارسة كل  -بصورة ديمقراطية–
ف، ضد كافة السياسات .ت.أساليل الضغط والمواجهة الديمقراطية داخل مؤسسات م

ف .ت.الهابطة وكل مظاهر الهيمنة البيروقراطية والتفرد، وذلك من أجل تجديد بنية م
ليصها من هيمنة القوى الطبقية والسياسية اليمينية والحركة الوطنية الفلسطينية وتخ

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 

 .نياهو بإسراف أمريكي منحاز للسروط اإلسرائيليةنت
وبالتالي فأن عملية التجديد التي أكد على ضرورتها مؤتمرنا الوطني السابع، 
تستهدف تجديد وتطوير مسيرة نضال سعبنا وانجازاته التي حققها عبر عقود من 

نا، التقسيمات والمعاناة والنضال، وهذا يعني تجديد أهم إطار سياسي جامع لسعب
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 

، ورضُو قيادتها .ف.ت.،وعجزها عن تحقيق عملية التحرر الوطني وفق مواثيق م
األمريكية واإلسرائيلية، والتخلي عن برنامص اإلجماع الوطني واستبداله للسروط 

المعبر عن مصالحها األنانية الضيقة، إلى جانل ( أوسلو)بالبرنامص السياسي والطبقي 
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عجز البديل اليساري عن النهوه، وتفاقم الصراع على السلطة والمصالو بين الهوية 
، وبين هوية اإلسالم السياسي القائمة على رؤية الوطنية الديمقراطية العلمانية لسعبنا

ماضوية، يمينية، تفتو الطريق أمام االستبداد واإلكراه االجتماعي، وكل هذه األسبال 
والعوامل، التي وقف أمامها المؤتمر تسخيصًا وتحلياًل، هي التي دفعته إلى التأكيد 

ف، وفق رؤية .ت.م على عملية التجديد في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية في
وطنية ثورية وديمقراطية، انطالقًا من إدراك المؤتمر أن الت كل الكبير الذي أصال 

ومؤسساتها، إنما هو أحد تجليات حالة الت كل والتراجع في نضالنا . ف.ت.مكانة م
في نهص ومسار . ف.ت.الوطني التحرري، وتحديدًا منذ اندراب القيادة المتنفذة في م

 .ارها بذات النهص اليميني االستسالمي حتى اللحظةأوسلو واستمر 
ومن ناحية ثانية، أكد المؤتمر على أن اإلعالء المتعمد لمكانة السلطة الفلسطينية 

قد سدد ضربة قاسية لمكانتها نتيجة . ف.ت.على حسال مكانة ودور ومرجعية م
وأهدافه الوطنية فقدانها الحفاظ على األفكار الوطنية التوحيدية الناظمة لوعي سعبنا 

 .الكبرى
 : لذلك رأى المؤتمر أن عملية التجديد يجل أن تتضمن ما يلي

/ بالميثاق الوطني الفلسطيني: التجديد لاللتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية  :أوالً 
وعلى األخغ  –البرنامص السياسي للمنظمة / وبرنامص االجماع الوطني 

المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة التمسك بحق العودة لسعبنا وتقرير 
 . وعاصمتها القد 

بلورة إستراتيجية راهنة للنضال الوطني الفلسطيني، تقوم على الثوابت التي  :ثانياً 
جرت اإلسارة إليها من جانل، وتستجيل لمتطلبات الكفاح الوطني 

 . الفلسطيني في ظل الظروف المعطاة من جانل  خر
عبنا الفلسطيني ووضع حد لحالة الت كل التي نسأت خالل تعزيز وحدة س :ثالثاً 

إن تجديد وتعميق (.سمال جنول( )ضفة غزة( )داخل خارب)العقد األخير 
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الصالت بين أبناء سعبنا في كافة أماكن تواجده يمثل هدفًا راهنًا وعنوانًا 
 .يتوجل علينا اإلمساك به بكل قوتنا

وبالتالي .. طيني وعربي في  ن واحدإن تحقيق حق العودة هو هدف فلس :رابعاً 
السعبي من جانل،  –فإن إعادة إطالق مفاعيل الترابط بين العمق العربي 

والنضال الوطني الفلسطيني من جانل  خر، وبما يعيد االعتبار للعمق 
العربي في الصراع الدائر بين سعبنا الفلسطيني وسعوبنا العربية وبين 

االحتالل، إنما يمثل ضرورة وعنوانًا  المسروع الصهيوني المجسد بدولة
، ومجمل مركبات حركة التحرر .ف.ت.أصياًل في عملية تجديد مبنى م

 .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 

لفلسطينية، حيث تجلى االنقسام في أكثر من محطة ومرحلة سياسية طوال العقود ا
الستة الماضية، لكنه كان انقسامًا حول كيفية إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني في 

 -طوال العقود األربعة الماضية –كل مرحلة من مراحل النضال، حيث تكر  
، منهص التسوية السياسية، ومنهص منهجان سياسيان في التعاطي مع قضايا الصراع

 .استمرار النضال والمقاومة
، لكن في حدود الخالف في .ف.ت.وقد استمر النهجان في الصراع داخل م

ا راء السياسية دون الوصول إلى الفصل الجغرافي أو الجهوي، لكن محطة أوسلو، 
ة انعطاف حادة وقيام سلطة الحكم اإلداري الذاتي في الضفة وقطاع غزة، س كَّال نقط

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 
فوز التي تراكمت واستسرت في السلطة الفلسطينية، قدمت بعدًا موضوعيًا وذاتيًا في 

 . 8112حركة حما  في االنتخابات التي جرت في يناير 



 261 

وفي هذا السياق، الحظ المؤتمر، إن حركة حما ، بداًل من أن تسكل بفوزها 
، مسارًا جديدًا في الحياة السياسية الفلسطينية، 8112باألغلبية في انتخابات يناير 

لصراع على السلطة راحت بعيدًا تحت تأثير نسوة الفوز في إطار استمرار عملية ا
والمصالو مع حركة فتو، باإلقدام على الحسم العسكري في الرابع عسر من حزيران 

، وضرل مفهوم وركائز الديمقراطية التي أوصلتها إلى السلطة، كما ضربت 8111
مبدأ الحوار الوطني، كناظم سياسي وديمقراطي لبلوو سعبنا ومجتمعنا الغايات 

 . من أجلها -الوماز  –واألهداف التي ناضل 
لكل ما هو سرعي ووطني، " السرعي"وبالتالي، أصبحت حركة حما  هي البديل 

وفرضت نموذجًا في قطاع غزة، ال يختلف في جوهره كثيرًا عن نموذب حركة فتو، بل 
فاقم من سياسة التفرد والهيمنة والقمع والمالحقة، بما أدى إلى إنتاب ظواهر سياسية 

 .بالذات، غريبة عن موروث مجتمعنا الفلسطينيومجتمعية في قطاع غزة 
فسلهما في نقل المجتمع  –كما أكد المؤتمر –والمحصلة من تجربة فتو وحما  

الفلسطيني من حالة االستبداد والتراجع االجتماعي والهبوط السياسي إلى حالة 
وهذا  ديمقراطية تعددية في إطار الحراك الوطني التحرري والثوابت واألهداف الوطنية،

الفسل مازال عنوانًا ومؤسرًا سلبيًا خطيرًا في حياة سعبنا الفلسطيني في الوطن والستات 
حتى اللحظة، حيث تراجع مسروعنا الوطني التحرري الديمقراطي  8111منذ حزيران 

الفلسطيني وتقدم الصراع على السلطة والمصالو الفئوية بين حركتي فتو وحما  
 .التحرريعلى حسال المسروع الوطني 

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 

نا ومقاومته، ورفضت المساركة في الحكومات الديمقراطي، ومع تعزيز صمود سعب
الفئوية في غزة أو رام ا ، واستمرت في ممارسة موقفها وقناعاتها في مقاومة ورفه 

بالحوار الوطني السامل مدخاًل  –وما زالت –الحسم العسكري وتداعياته، وتمسكت 
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عتقال وحيدًا لمعالجة الخالفات والتعارضات، وأعلنت تجريمها اللجوء إلى اال
على ممارسة كل أسكال الضغط السعبي الجماهيري  -ومازالت–السياسي، وحرصت 

من أجل إنهاء االنقسام والتمسك الدائم بإرساء أس  النظام السياسي الفلسطيني 
 . الديمقراطي التعددي

وفي هذا المجال، أسار المؤتمر إلى ضعف البديل الديمقراطي المطلول لمجابهة 
لهبوط السياسي واالجتماعي واالقتصادي في المجتمع الفلسطيني، االنقسام ومظاهر ا

وذلك انطالقًا من رؤية جبهتنا السعبية لمفهوم البديل الوطني الديمقراطي، الذي ال 
نعتبره ضرورة وطنية ومجتمعية وسياسية فحسل، بل نعتبره عملية سياسية اجتماعية 

قيضة قادت الوضع الفلسطيني وفكرية ساملة في مواجهة عملية سياسية اجتماعية ن
 .على مدار عقود نحو مواقع الفسل والهزيمة

بناء على ما تقدم، فإن المؤتمر يرى أن بديلنا الوطني الثوري والديمقراطي لي  
.. أو ردات فعل سياسية من واقع األحداث السياسية الجارية.. نزعات سياسية يومية

حقاقات الصراع السامل والموضوعي إنما بديلنا هو خيار استراتيجي لمواجهة است
وذلك انطالقًا من )والمفتوح مع االحتالل، والصراع مع اليمين المهيمن سياسيًا وفكريًا، 

.. أن الجبهة السعبية ترى في البديل الوطني والديمقراطي أداة صراعية مع المحتل
ملة للصراع في إطار رؤية سا( ومع برامص اليمين بسقيه الليبرالي السياسي واإلسالمي

 .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
وجبات البديل من هنا فإن الجبهة السعبية لم تزل ترى في تحليلها وتبنيها لم

وعملية .. الوطني والديمقراطي، عملية إنهاضية وثورية للوضع الفلسطيني برمته
كما .. على قاعدة تملك سروط الصراع الموضوعية والذاتية.. مفتوحة على أوسع مدى
ودافعًا لنا من جديد في العمل الدؤول ألجل .. تحلياًل صائباً .. ترى أن هذا التحليل 

 .سطينية من األزمة المستعصية أو المأزق الراهنإخراب الحالة الفل
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أما بالنسبة للموقف من الحل المرحلي، فإن المؤتمر أعاد التأكيد على أن تبني 
الجبهة للمرحلية في النضال، كان هدفًا مرحليًا في إطار رؤيتنا اإلستراتيجية ألنها لم 

ره فلسطين من عن رؤيتها لطبيعة الصراع الدائر فوق أ –ولن تتخلى  –تتخلى 
حيث كونه صراعًا يدور بين المسروع الصهيوني المتع ب ر عن مصالو النظام الرأسمالي 
العالمي من جانل، وبين سعبنا الفلسطيني صاحل األره والتاريخ إلى جانل سعوبنا 
العربية التي تدرك اليوم أن الدولة الصهيونية أسهمت في احتجاز تطورها وتكري  

حيث يتضو للجميع أن الصراع مع دولة العدو هو صراع عربي  تبعيتها وتخلفها،
 . صهيوني امبريالي بالدرجة األولى

ولذلك رأى المؤتمر أن أية مراجعة نقدية للمسارات السياسية التي سهدها الصراع 
إن الحل النهائي لهذا الصراع : مع الكيان الصهيوني، تقودنا الستنتاب واحد محدد وهو

بقيام دولة فلسطين الديمقراطية على كامل ترال فلسطين التاريخية  لن يتم فعاًل إال
 . 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 

لسطيني في الوطن والمنافي بكل جوانبها السياسية واالقتصادية والتنموية والسعل الف
والثقافية، وبالتالي فإن المؤتمر أكد على أن مهمة إعادة التوازن للحياة االجتماعية 
والسياسية الفلسطينية باتت تسكل ضرورة وواجبًا وطنيًا ملحًا، واستحقاقًا راهنًا ال 

ي الجبهة السعبية لتحرير فلسطين النضال من أجل مستقبليًا، وهذا يفره علينا ف
تجاوز الوضع القائم صول وضع تحرري ، ديمقراطي وثوري على الصعيدين 
السياسي والمجتمعي ، يستند إلى العدالة االجتماعية والديمقراطية في إطار رؤيتنا 

ومن  الوطنية المستندة إلى قطع كل عالقة سياسية واقتصادية مع الدولة الصهيونية،
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 انطالقًا من إدراك المؤتمر بأن 
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ي رؤية كفاحية، تهدف إلى تحقيق االستقالل الوطني الرؤية التقدمية للتنمية، ه
الناجز، الن ال تنمية حقيقية مستقلة بدون طرد االحتالل وتحقيق الحرية واالستقالل 

من اجل تحقيق الهدف الكبير  -في إطار الثورات العربية –ومن ثم مواصلة النضال 
 . في فلسطين الديمقراطية لكل سكانها، كبديل تاريخي وحل تاريخي

 
 :اهلوية الفكرية للجبهة : ثانيًا 

إدراكًا من الوعي بأن ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية، فقد أكد المؤتمر مجددًا 
على االسترساد بالنظرية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي، مسيرًا إلى التعاطي معها 

قتصادي بروح عالية من التجديد والتطور الفكري المنسجم مع قضايا واقعنا اال
 . والسياسي واالجتماعي والثقافي بعيدًا عن كل مظاهر الجمود الفكري العقائدي

 
المجتمع  لواقع استيعابها يعني أن يجل الماركسية تجديد عن الحديث فإن وبالتالي

والسعل الفلسطيني في الوطن والستات، إلى جانل الواقع االجتماعي لبلدان الوطن 
ويرى  الراهنة، العالمية بالمتغيرات ارتباطاً  سهدها التي والتطورات وخصوصيتهالعربي 

 التاريخية التجربة خبرة من االستفادة المؤتمر أن من واجل القوى اليسارية العربية،
 أو البلد هذا في الواقع خصوصية وفق وتطبيقها الماركسية إنتاب على للعمل السابقة
 والتقدم التحرر في حةالمصل ذات القوى عن المتصل الكسف عبر وذلك ذاك،

 أجل من النضال أيضا وعليهم الذات، على المعتمدة المستقلة والتنمية االجتماعي
 أسكال كل ومراكمة واالقتصادية، االجتماعية السياسية بأبعادها الحقيقية الديمقراطية

 السعبية الجماهير مع المتصلة اليومية الممارسة عبر( الحزل) المنظم الثوري الوعي
 التغيير عوامل لمراكمة والمضطهدين الكادحين وكل الفقراء والفالحين لعمالا من

 واالستبداد التبعية أنظمة بنية بتحطيم الكفيلة الثورية النوعية والتحوالت الثوري
 . االستراكية ب فاقه السعبي الديمقراطي النظام وتأسي  الطبقي واالستغالل والتخلف
 



 272 

 : الوضع التنظيمي : ثالثاً 
 

د المؤتمر على أهمية تعزيز وحدة التنظيم من خالل تعميق الحياة الديمقراطية أك
على كل المستويات، حيث ناقا المؤتمر التقرير التنظيمي، وأسار إلى جملة العوامل 

حيث تم ممارسة النقد  ،الموضوعية والذاتية التي أّثرت على بنية الجبهة السعبية
، ما بين المؤتمرين ستها الجبهة السعبيةالموضوعي للحالة التنظيمية التي عا

مستخلصين الدرو  من التجربة الماضية لتصليل البنية التنظيمية والفكرية 
على طريق الخروب من األزمة الخاصة للجبهة المرافقة لألزمة الوطنية  ،والسياسية

 .صول النهوه العامة، وحدد المهام التنظيمية الراهنة للخروب من هذه األزمة
عليها، بما وأجرى العديد من التعديالت  ،النظام الداخلي وثيقةناقا المؤتمر كما 

 .في حياتنا الحزبية الداخليةيواكل التطور ويستجيل لتعزيز الديمقراطية 
وأقر المؤتمر سلسلة من الخطوات الداعية لبذل الجهود والطاقات إلعادة بناء 

ئه، واالرتقاء بمستوى فعالياته التنظيم وتطوير وسائل وأساليل عمله، وتحسين أدا
وأنسطته المختلفة، وتعزيز العالقة مع الجماهير السعبية، باعتبار أن التنظيم هو 
الرافعة األساسية التي بدونها يستحيل فتو ا فاق أمام إمكانيات التقدم بالمسروع 

 .الوطني
سواء  ،لتنظيميةولقد أولى المؤتمر اهتمامًا لمسألة الديمقراطية في الحياة الحزبية ا

قرارات المؤتمر، مسددًا على أهمية التعاطي معها كمنهص تفكير  وأفي نقاا الوثائق 
وسلوك وأسلول عمل، على قاعدة تعميق الوعي وتوسيع هاما ممارساتها داخل 
الحزل، وبناء األداة الطليعية القادرة على حمل الفكرة والبرنامص والسعار، والسير 

اء األداة التنظيمية القوية القادرة على الصمود في وجه بخطوات ملموسة في بن
التحديات وا فات واألمراه الضارة، واستحداث األدوات المالئمة والقادرة على 
االستنهاه، وذلك من خالل استنفار الحزل لكل إمكانياته وقواعده وهيئاته ومؤسساته 

 .في خدمة الجماهير
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لسبال كقوة محركة للثورات، مؤكدًا على كما توقف المؤتمر أمام الدور الهام ل
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 

ر أدوات هيئات الحزل بمختلف مستوياته الكادرية والقيادية، إلى جانل االهتمام بتطوي
 .عمل حزبنا في أوساط السبال الفلسطيني في الوطن والستات

كما ناقا المؤتمر باهتمام بالغ وبروح عالية من الح  الوطني المخاطر الجارية 
من أجل حق ضد حقوق الالجئين وحق العودة مسددًا على أهمية النضال المستمر 

ورفه  1892روا منها عام عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هج
، إلى جانل كافة المخططات والمساريع الرامية إلى تصفية هذا الحق التاريخي

 1892مواصلة النضال من أجل ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية لسعبنا في مناطق 
ومقاومة كافة أسكال ومحاوالت تبديدها، ومحاربة مخططات الكيان الصهيوني بالنسبة 

، ومجابهة ومقاومة مخططاتها الهادفة إلى تهويد مدن وقرى السعل لتهويد الدولة
 .الفلسطيني

كذلك األمر، وقف المؤتمر مطواًل أمام قضية المرأة الفلسطينية ودورها الهام في 
 التحرر عن حديث مسيرة النضال الوطني التحرري واالجتماعي، مؤكدًا على أن كل

 الكاملة المساواة اجل من بالنضال الممارسة في ميلتز  ال والتقدم والمقاومة والديمقراطية
 وأدوات أسكال كافة ومن االجتماعية القيود كافة من وتحريرها الرجل مع العربية للمرأة

 ال زائف أو منافق حديث هو، بالدنا في المرأة منها تعاني التي االستبداد ومظاهر
 .تأثير أو له قيمة وال معنى

بزيادة وجود المرأة في اللجنة المركزية المنتخبة  هذا وقد جسد المؤتمر كل ذلك
 . من المؤتمر على طريق زيادة مكانتها ودورها في هيئات الجبهة القيادية 

من بين أهم  تحريرهموالمعتقلين اعتبر المؤتمر قضية األسرى و  ألسرىوبالنسبة ل
فة كابحتالل أولويات حزبنا في نضاله المستمر من أجل تحريرهم من سجون اال

 .الوسائل
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مواصلة النضال والسير بالسهداء لكافة األسرى وجميع  كما جدد المؤتمر العهد
، ووجه التحية إلى أرواح السهداء وفي مقدمتهم على ذات الدرل والطريق الطويل

وغسان  القائد أبو ماهر اليمانيو القائد أبو علي مصطفى و القائد المؤس  جورب حبا 
سهداء حزبنا  وكل غزة وسادية أبو غزالة ومها نصار كنفاني ووديع حداد وجيفارا

 .وثورتنا المجيدةوسعبنا 
هذا وقد اختتم المؤتمر أعماله بتوجيه التحية إلى الرفاق الذين أخلوا مواقعهم 
القيادية، ثم قام  بانتخال لجنة الرقابة المركزية واللجنة المركزية العامة والتي بدورها 

لمؤتمر وقامت بانتخال الرفيق أحمد سعدات أمينًا عامًا اجتمعت بعد انتهاء أعمال ا
للجبهة والرفيق أبو أحمد فؤاد نائبًا لألمين العام وبقية أعضاء المكتل السياسي بصورة 

، وفي المكتل السياسي %25ديمقراطية، وقد بلغت نسبة التجديد في اللجنة المركزية 
 %.81غت ، ونسبة تمثيل المرأة في الهيئات المركزية بل55%
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وثائق مؤمتراتنا بوصلة رفاقنا للمرحلة  :  السابعالفصل 
 الراهنة واملستقبل

 
، الموجررره للسرررعل  88/82/8667فررري السياسررري األول  أطلقرررت بيانهرررامنرررذ أن 

 واالسرتمرار فيره لممارسرة النضرال الروطني التحررريالعربية، والرداعي  الفلسطيني واألمة
بمصرداقيتها وصرالبة تميزت الجبهة السعبية ،  بالرغم من كل الصعال حتى االنتصار

موقفهررا ووضرروحه فرري كررل المنعطفررات السياسررية، عبررر الرردور المميررز الررذي لعبترره ومررا 
تزال، في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني سياسيًا وعسكريا وجماهيريا، لي  فقط من 

ا ن  كرررون الجبهرررة السرررعبية قررردمت أكثرررر مرررن ثالثرررة  الف سرررهيد منرررذ انطالقتهرررا حترررى
وعسرات ا الف من المعتقلين والجرحى على مذبو قضية سعبنا الوطنيرة، برل أيضرا ، 

عطرررراء التحليررررل   -ومازالررررت –ألن الجبهررررة كانررررت  قررررادرة علررررى استكسرررراف المسررررتقبل وا 
العلمررري والررردقيق لألحرررداث والتطرررورات التررري تسرررهدها سررراحات العمرررل الررروطني والقرررومي 

 . واألممي بصورة جدلية ومترابطة
برررالرغم مرررن كرررل مرررا رافرررق هرررذه المسررريرة المليئرررة باالنجرررازات  ،الجبهرررة السرررعبية إن

استطاعت الحفاظ على   االلتواءات واالنكسارات، والمطبات السياسية وغير السياسية،و 
، انطالقررًا مررن إيمانهررا العميررق بمبادئهررا ورؤيتهررا ودورهررا لرري  فرري ، وعلررى أدائهررا دورهررا 

كل لحظة بما في ذلك الوضع المأزوم الرراهن فحسرل مجابهة االستحقاقات الراهنة في 
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
اجع الجميررع، وباتررت الفلسررطيني برات يقرره مضر الوضرعالرراهن، فرران  وفري الوقررت

إلزاحة وتجراوز مسركالتها الخاصرة ، وهري  تدعوها أسئلة مستجدة، الجبهة السعبية أمام
الطليعررري فررري جبهرررة اليسرررار والتيرررار الرررديمقراطي النقررريه لقررروى للنهررروه بررردورها  قرررادرة

 .اليمين في حركتي فتو وحما  
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ة فري هرذه الجبهريتصردى لهرا عمروم أعضراء  يتوجرل أن لعل المهمرة الملحرة التريو 
ردم الفجروة برين القضرايا السياسرية والفكريرة والتنظيميرة كمرا أقرتهرا ، هري مهمرة  المرحلة

وثررائق المررؤتمرات الوطنيررة مررن ناحيررة ، وبررين الواقررع السياسرري والفكررري والتنظيمرري مررن 
فرررري ظررررل مرررروازين القرررروى الدوليررررة والعربيررررة المختلررررة لصررررالو التحررررالف ناحيررررة ثانيررررة ، ف

ني وموقفه النقيه للحد األدنى من ثوابت وأهداف سعبنا الوطنيرة ، اإلمبريالي الصهيو 
ال انسـحاب مـن : التصـّور الصـهيوني يتمسـ  بـالءات خمسـة هـي أنبات واضرحًا ، 

القــدس، ال انســحاب مــن وادي األردن، ال إزالــة للمســتوطنات، ال عــودة لالجئــين، وال 
هررررة السررررعبية أعبرررراء علررررى الجب، األمــــر الــــ ي يفــــرض للدولــــة الفلســــطينية المســــتقلة

ومسئوليات كبرى ارتباطًا بدورها في المرحلة الراهنة عمومًا ودورها المسرتقبلي الطليعري 
وهــ ا يتطلــب إســهام الجميــع فــي مناقشــة القضــايا المطروحــة  علرى وجرره الخصرروغ،
مـن اجـل بلـورة األسـس الفكريـة والسياسـية والتنظيميـة التـي  –بكل مسئولية ووعـي 

بمــا يمكنهــا مــن تحديــد رؤيتهــا ومهامهــا ووحــدتها الداخليــة  تكفــل نهــوض الجبهــة ،
 .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 

لكافرررة المتغيررررات السياسرررية والمجتمعيرررة  بررردورها انطالقرررا مرررن قرررراءة واعيرررة وموضررروعية
وهنـا بالضـبط يتجسـد والفكرية ، سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو الدولي ، 

المعنــى الحقيقــي لألعبــاء والمســئولية الملقــاة علــى عــاتق كــل عضــو مــن أعضــائها، 
وصــواًل 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 

، بمـــا يضـــمن الوصـــول إلـــى بلـــورة الرؤيـــة الموضـــوعية الشـــاملة  -تاريخيـــًا وراهنـــاً 
مسـيرة الجبهـة فـي نضـالها الـراهن للقضايا السياسية والفكرية والتنظيمية، كضمانة ل

 .والمستقبلي لتحقيق أهداف شعبنا في التحرر الوطني والديمقراطي 
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لغرروغ فري غياهررل الغررره منهرا ا لري إن هرذه الردعوة للنقرراا الموضروعي الجرراد 
اللغررررة والمفرررراهيم كمررررا قررررد يررررذهل الرررربعه بالتفسررررير ، بررررل ألعلررررى درجررررة مررررن النزاهررررة 

رفرراق فيمررا يقولررون ويفعلررون، أي المطابقررة الخالقررة بررين لجميررع الواالسررتقامة األخالقيررة 
يلتزمررروا بمصرررداقية عاليرررة فررري تطبررريقهم المبرررادئ  بكلمرررة محرررددة أنالنظريرررة والممارسرررة، 

واألفكار التي  منوا بها، حترى ال ينحررف النقراا عرن جروهره ليصربو بحثرًا ودفاعرًا عرن 
 .هذا الموقف أو ذاك ارتباطًا بموقف مسبق

لرفررراق فررري الجبهرررة، الررردخول إلرررى المعرفرررة الموضررروعية فررري كافرررة فرررإذا كررران هررردف ا
 حهمسرالسرالمة أوال ،  يتفحصرواأن  هرمفراألولى بالقضايا والمهرام الملقراة علرى عراتقهم، 

، ونقصرد برذلك الماركسرية ومنهجهرا على هرذا الصرعيد أي األدوات المعرفيرة المسرتخدمة
هررو رهررن تحديرردها هررا ألنفسررهم أرادو فرري تأديررة مهمررة  نجرراحهمإن المررادي الجرردلي، ذلررك 

ذ  ، بدقة أنهرا مرن  هممرحلرة جديردة ،  فيجرل أن يبقرى مراثال فري أذهران يواجهون اليوموا 
طبيعة تراكمية وتكاملية قادت وتقرود إلرى حصريلة إجماليرة ال يجروز رؤيتهرا بمعرزل عرن 

، ومررررن هررررذا المنطلررررق يمكررررن تقيرررريم وثررررائق ومررررؤتمرات الجبهررررة عبررررر عناصرررررها المكونررررة
لرري  إال جررزأ مررن  -فرري هررذه المرحلررة أو فرري المسررتقبل–فررالمؤتمر الرروطني ا ،  مسرريرته

يتكررون مررن خرراغ  ،عررام هررو مسرريرة الجبهررة،  ولكررن يمكررن النظررر إليرره كعررام قررائم بذاترره
وهرررو األهرررم ارتباطرررًا بالنقررراا الرررواعي المعمرررق لتلرررك  ،وخررراغ ثررراني ،هرررو الوثرررائق ،أول

ام مهررام متصررلة ، تتحرردد قيمررة كررل واحرردة أمرر فررإن جميررع الرفرراقوبنرراء عليرره ، ، الوثررائق 
 .منها فيما يسبقها وما يليها من مهام

نجازهرا علرى قاعردتي ترراكم :  وهنا تأتي أهميرة تحديرد مفهروم المرؤتمر ووظيفتره ، وا 
، إلررررى جانررررل النقرررراا الموضرررروعي لألفكررررار بعيرررردًا عررررن  يررررة مواقررررف الحلقررررات وتكاملهررررا

  .التي تهدد أي مؤتمر قادم مسبقة، بما يمكن الجميع من تجاوز المخاطر

أن ينطلرررق جميرررع الرفررراق فررري  ،انسرررجاما مرررع كرررل مرررا تقررردم فرررأن منطرررق األمرررور 
مرررن فكررررة مركزيرررة  -فررري المرررؤتمرات الوطنيرررة أو الفرعيرررة–نقاسرررهم للوثرررائق المطروحرررة 
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وجوهرية مفادها أنهم جميعًا سيتعاطون مع هذه الوثائق لكي يبلروروا معرًا نصرًا واضرحًا 
الحقيقية والساملة ، كما هي فري الواقرع والماضري وكمرا ية يعك  صورتها للجبهة السعب

يجل أن تكون عليه في المستقبل ، ال نصا يمثل رأي هذا الرفيق أو ذاك ، هذه الجهة 
 .التنظيمية أو تلك، في فترة أو أخرى

علرى  االتفراق أوالً ، تكمرن فري ولذا ، فأن البداية الصحيحة لنقاا أي مسألة كانرت
لرري  اختصررارا للوقررت ، بررل السرررط المررنهص السررليم للنقرراا وإلدارة الحرروار ، وهررذا  ماهيررة

لكرري يررذهل البحررث والنقرراا صررول جرروهر القضررايا وال يغرررق فرري  الررذي ال غنررى عنرره
استسررررراف التفاصرررريل بمررررا يضررررمن، تحقيررررق هرررردف المررررؤتمر ووظيفترررره الترررري تتحرررردد فرررري 

، عبررررر وثررررائق تعكرررر   ضرررريانطالقررررا مررررن الحاضررررر والما للمسررررتقبل الخطرررروط الرئيسررررية
ضرررورات الواقررع ورؤيررة المسررتقبل فرري  ن واحررد، خاصررة وأن أي مررؤتمر للجبهررة ، فرري 

في ظل حقبة انتقالية بين مرحلتين تاريخيتين نوعيتين، مرحلـة  هذه المرحلة، سريعقد 
الحركة الوطنيـة بكـل أطيافهـا المحمولـة بالهويـة الوطنيـة مـن ناحيـة ومرحلـة صـعود 

حمـاس وبـروز وانتشـار هويـة اإلسـالم السياسـي، مـن ناحيـة ثانيـة،  _التيار الديني 
الحـزب متـدني "وفي آن القول بــ" الحزب الطليعي"وبالتالي ال مجال الستقامة القول بـ

  ".المستوم فكرياً 
وفرري هررذا السررياق ، البررد مررن التررذكير بررأن األزمررة الوطنيررة العامررة، الترري وصررلتها 

إلى عجز القيادة التاريخية عن الوفاء بالتزاماتها في  القضية ال يمكن أن تحال بالكامل
" المعارضرة البديلرة"و" المعارضرة التاريخيرة"تحقيق األهداف المعلنة، ، برل أيضرا عجرز 

أن فرري برنامجررره الررردواء السررافي، فرررأتى الواقرررع : فرري أن تصررربو البرررديل الررذي طالمرررا قرررال
 .ليقول إنه لم يسكل البديل التاريخي المطلول 

ــة، وهــي أن نكــون  وفــي هــ ا ــة معروف ــان البداي ــب ف ــي الجبهــة–الجان ــر  -ف غي
ملتبسين، وأن نكون شيئًا حقيقيًا وموحدا فـي الـداخل أي ديمقـراطيين فعـال وواقعيـين 

 .ثوريين سياسيًا وأيديولوجيًا فعاًل في نفس الوقت
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وبالترررالي فرررإن القرررول بررردور تررراريخي للجبهرررة السرررعبية لررري  إال فرضرررية علرررى جميرررع 
واجررل إثباتهررا عبررر التفاعررل والتطررابق الجرردلي بررين النظريررة كمررا بلورتهررا وثررائق  الرفرراق

 .مؤتمرات الجبهة وبين الممارسة النضالية والسياسية والمجتمعية والجماهيرية

 :وا  ا جاز لنا تلخيص كل ما تقدم نستعيد مفاصل رئيسية

 .ضرورة مغادرة ال هنية التي تتعاطى السياسة بنوف من االنفعال -2
 .حاجة دائمًا لرؤية ونظرية صراف تقود سياسات العمل والممارسةال -1

 .وعي واحترام قانون التراكم والتكامل والمراجعة والفحص الدوري -1

 .مغادرة  هنية القطع -1

 .االلتزام بمبدأ النزاهة الفكرية واألخالقية وضمانته الوعي والديمقراطية -9

  .اريخيتج ير المسائل والعودة بها إلى ج رها الفكري والت -7
 :ويمكن المضي باالستنتاجات األساسية نحو -

هويتنـا اليسـارية )القيمة المطلقة للعقل والنظام المعرفي والمنظومـة الفكريـة  -6
 (.الماركسية تحديداً 

يجابـــًا بـــين خصوصـــية القضـــية  -9 الخصوصـــية الفلســـطينية وتوزيعهـــا ســـلبًا وا 
وحركـة التحـرر وخصوصية الشعب والمجتمع ارتباطًا بالبعد القومي العربـي 

 .العربية

إن ما تقدم ، يتطلل من الجبهة ترسيخ األس  العلمية الصحيحة لبناء حركة ثورية 
صرررحيحة تطررررد كرررل مظررراهر األزمرررة الفكريرررة والتنظيميرررة والسياسرررة ، بمرررا يمكنهرررا مرررن 
مواجهررة هررذه التحرروالت السررريعة المعقرردة علررى المسررتوى المحلرري و القررومي والعررالمي، و 

ها التحرريررة الوطنيرررة الديمقراطيررة ستضررل الطريرررق، إذا لررم نلتررزم بصرررورة إال فررإن مسرريرت
التــي  يقــوم عليهــا الحــزب الثــوري وهــي واعيررة وخالقررة بعيرردة عررن الجمررود، باألسرر  

 :تحديدًا أربعة أسس 
 .األساس التنظيمي ( 8 
 . األساس األيديولوجي( 1 
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 .األساس السياسي ( 3 
رادة األساس الكفاحي بكـل مضـامينه ال( 1  تـي يتوجـب أن تجسـد بـوعي عميـق وا 

 .صلبة جوهر األسس الثالثة السابقة
فررإذا تعرضررت هررذه المبررادئ ألي سرركل مررن أسرركال التعطيررل أو الرخرراوة، فررال معنررى 
لررذلك سرروى تعررريه الحررزل بهررذه الدرجررة أو تلررك لحالررة مررن الركررود أو التراجررع والسررلل 

 .مرة ألفكار الحزل ومبادئه وفاعليته ومن ثم الخضوع للنزعات االنتهازية والسللية المد
فا ا كّفت أيديولوجيا الحزب عن االستجابة لما يرغب ويفكر به الرأي العام ويعبر 

فان الحزب يفقد تأثيره تدريجيًا فال حركة  اوطموحاته ح الجماهير الشعبيةعن مصال
 . ثورية بدون نظرية ثورية

الطليعة للجماهير فقط ،بل إنه الحزل السياسي الثوري ،لي  المنظم والقائد و ف
 .الوعي لها" دخلمت "أساسًا 

وفي ضوء ما تقدم فإن عقد المؤتمر الوطني، أو المؤتمرات الفرعيرة ، لري  مجررد 
نمررا " فسررة خلررق" ــي كــل ، "جررزء مررن سياسررة حررل "وا  ــى الســؤال المفتــاحي حاضــرًا ف يبق

 مما ال ي نريده كحزب من المؤتمر: لحظة
حطة إلعادة النظر في فهم إدارة الصراف ضـد المشـروف ما نريده من المؤتمر، م

الصهيوني من جانب، وأبعاد ومضامين وأشـكال أدائنـا تجـاه  لـ  الصـراف مـن جانـب 
ــَؤّمن القــدرة علــى اســتثمار مــا تملكــه الجبهــة مــن مخــزون أو أرصــده  آخــر، وبمــا ُي

مـن نضالية راسخة فـي  هنيـة قسـم هـام مـن أبنـاء شـعبنا، يضـاف عليهـا مـا تملكـه 
 -مـن حيـث المصـداقية–رؤم ومواقف سياسـية ومنطلقـات فكريـة هـي األكثـر تعبيـرًا 

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 

ية، إ  أن الشـرط األول لنجـاح أي مـن هـ ه تحالفات او تجمعـات ديمقراطيـة أو يسـار 
ــي  ــداخلي ف ــي ال ــاء الحزب ــة اســتكمال عناصــر البن التحالفــات أو األطــر مرهــون بعملي

 .تنظيميًا وفكريًا وسياسيًا  -بصورة ديمقراطية-هيئات ومراتب الجبهة  
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وارتباطررًا بهررذا، تررأمين البنرري الحزبيررة المالئمررة بمسررتوياتها المختلفررة كحوامررل كفررؤة، 
رتقي سكاًل ومضمونًا وأداء إلى مسرتوى سرروط وأهرداف المسرروع الروطني وبتاريخيتره لت

وحاضررررره و فاقرررره المسررررتقبلية، فررررالمؤتمر فرررري كررررل األحرررروال لرررري  مررررن وظيفترررره مالحقررررة 
نمرررررا تحديرررررد النرررررواظم العامرررررة لحركرررررة الواقرررررع السياسررررري ارتباطرررررًا  السياسرررررات الجاريرررررة، وا 

 .بمستوياتها المتنوعة

، وغمررررروه المفرررراهيم واضرررررطرابها ،ريررررةفرضرررررية الفوضررررى الفك إن االسررررتنتاب بررررأن
العام، هو صحيو، فقد عجرز أو  -والقومي–كظاهرة سائدة اليوم على الصعيد الوطني 

–تراجع اليسار ولم تتقدم الليبرالية، وأجهضت الثورة ولم يبنى نظام، بل تزايدت الفجوة 
كلي مرن االنقسرام  عبرر رغرم الخرروب السر)نسرهد حيرث  -خاصة في الساحة الفلسرطينية

الصرراع علررى اسرتمرار  مرن خرراللانقسرامًا نوعيرًا ( 2184نيسرران / غرزة-السراطي إعرالن
مررن البرنررامص ( بسرربل أزماتهررا)بررين فررتو وحمررا  رغررم اقترررال األخيرررة المصررالو الفئويررة 

الحركة الوطنية وبالتالي استمرار التفكك والتراجع في بنية  ،السياسي الهابط لحركة فتو
ف وفرتو مرن مضرامينها .ت.سطينية عبر هوية وطنية أفرغتها القيرادة المتنفرذة فري مالفل

من جهة وهويرة اإلسرالم السياسري التري نمرت بقروة فري ظرل انحسرار وتراجرع دور القروى 
الوطنية واليسارية خصوصًا من جهة ثانية والذي ما كران ليوجرد لروال تخلرف تسربل فري 

 . ا أعدنا إنتاب تخلفناتفاوت وفجوة تعني إعادة إنتاجهما إنن

من هنا كانت أهمية المراجعة واستعادة المبادرة فكريًا وتنظيميًا ، لتفسير ما حردث 
وتقررديم أطروحررة صررائبة ألسررئلة مطروحررة وفررراو ذهنرري يخطرري مررن يظررن أن العرردو ال 
يحراول سرده بأطروحرة فكريرة فاسردة، والحرال هرذه فرإن المراجعرة الجرادة ومرن ثرم تكررري  

الرفاق بأطروحتنا الفكرية الماركسرية، ليسرت ترفرًا كمرا يتروهم الربعه، برل وتعميق وعي 
ضرورة ال غنى عنها في معركة فكرية مستعلة، هي جزء ال يتجرزأ مرن الحررل السراملة 

ويسنها العدو الصهيوني اإلمبريالي وتابعه النظرام الرسرمي العربري، لتكرري  التي سنها 
 .تها عملياً فكرة الهزيمة نظريًا ونفسيًا بعد صناع
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مررن البرردء بعمليررة  -النقديررة الجماعيررة 458أثنرراء المراجعررة–وفرري هررذا السررياق، البررد 
تسررررخيغ وتحليررررل مظرررراهر ومكونررررات وتفريعررررات األزمررررة الراهنررررة وصررررواًل إلررررى العررررالب 
الفعررال، الررذي يضررمن ويحقررق إزاحررة عواملهررا وتصررفية  ثارهررا ، بمررا يمكررن الجبهررة مررن 

مرراهير السررعبية فرري الرروطن والسررتات عبررر التأسرري  أوسرراط الج فرري االنتسررار والتوسررع 
والمصررررانع  مؤسسرررراتالالجماهيريررررة والجامعررررات و  وااللتحرررراق فرررري النقابررررات والمنظمررررات

فرري إطررار جهررد مخطررط ومتصررل مررن اللجرران أو الرردوائر التنظيميررة والفكريررة  والمررزارع ،
 ،ة لحزبنررا مزيررد مررن القرروة والتماسررك والوحرردة الداخليرر وغيرهررا مررن الرردوائر ، يهرردف إلررى

واسرررتكمال أسررر  النهررروه والبنررراء التنظيمررري والفكرررري والسياسررري وصرررواًل إلرررى التطرررابق 
والتفاعرررررل الجررررردلي برررررين مبرررررادئ ووثرررررائق حزبنرررررا مرررررن ناحيرررررة وممارسررررراته الفعليرررررة علرررررى 
الصعيديين التحرري والديمقراطي من ناحية ثانية، بما يمكننا كخطوة نوعية الحقرة مرن 

بفرررك  -مرررع عوامرررل أخررررى –ليسررراري الماركسررري، الكفيرررل تأسررري  واسرررتنهاه التحرررالف ا
ى، ومن السياسي من جهة أخر  اإلسالم ىمن جهة ، وقو  السلطةالقائم بين االستقطال 

ثم إتاحة مساحة أوسع لحزبنا في أوساط الجماهير تعزز دورنا المستقبلي عبر التفاعل 
لمتمثرل برالواقع المرأزوم وااللتحام الجدلي بين العاملين الذاتي ، الحزل ، والموضروعي ا

 .من حولنا
ذلررك إن اسررتمرار كررل هررذه التعقيرردات والهبرروط السياسرري ومظرراهر المعانرراة والبطالررة 

الجبهررة، كحررزل  فرراق المسررتقبل مفتوحرة أمررام  والفقرر فرري المرحلررة الراهنررة تؤكرد علررى أن
 وميرة،ماركسي ملترزم بالقضرايا الوطنيرة التحرريرة والمجتمعيرة للطبقرات السرعبية برؤيرة ق

فرري السرراحة للجبهررة الفعررال  الطليعرري للوجررودكمررا تؤكررد أيضررًا علررى الحاجررة الموضرروعية 
، ولكن رغم انفتاح هذه ا فاق، ورغرم نضروب الظرروف الموضروعية مرن حولنرا السياسية

إال أننرا لرم نتفاعرل كمرا ينبغري مرع هرذه ا فراق أو ( التي باتت تستنجد بنرا كقروة يسرارية)
قاصررًا أو متررددًا أو رخروًا، رغرم كرل نصروغ ( الحرزل)لرذاتي الظروف، وظرل العامرل ا

                                                           
 مفهوم المراجعة والفحص الدوري بوصفه جزًا أصياًل من نظام العمل 458
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وثائق حزبنا التري توضرو دون أدنرى لرب ، مردى التزامنرا المبردئي فري االنردماب والردفاع 
وكل الفقراء والمهمسين ، بما يحقق أعلى درجات الوعي  عن مصالو الطبقات السعبية

ن والفقرررراء مسرررريرة الحررررزل الثررروري ، كطريررررق وحيرررد لكرررري يتررررولى أبنررراء وكرررروادر الكررررادحي
 .وقيادته
 

وهنررا بالضرربط تتجلرررى األهميررة القصررروى المترتبررة علرررى طرررح سرررؤال األزمررة الراهنرررة 
إذا أردنا اإلجابة على هذا ؟  وكيفية تفكيكها ومجابهتها والخروب منها صول النهوه 

ي يجب أواًل أن نؤكد على أن اليسار ال ي نعنيه هنا هو اليسار الماركسي فـالسرؤال، 
على الصعيد  –ال ي يستهدف ( ضمن الخصوصية القطرية في كل بلد)بعده القومي 

ــة ، و  ــة الديمقراطي ــة التحرري ــورة القومي ــي الث قامــة مجتمــع اإلســتراتيجي، اإلســهام ف ا 
تحريـر الـوطن مـن االغتصـاب . اشتراكي عربي، األساس فيه تحرير الوطن والمواطن

ـــة ـــل أشـــكال االحـــتالل أو الســـيطرة األجنبي ـــة واالســـتغالل وك ـــف والتبعي ، ومـــن التخل
الخــارجي، وتحريــر المــواطن مــن كــل أشــكال االضــطهاد الــوطني واالســتغالل الطبقــي 

 . ومن االستبداد ومن كل ما يحول دون االرتقاء بنوعية حياته وتحقيق  اته
إن الحاجرررررة الموضررررروعية السرررررتنهاه اليسرررررار ورغ صرررررفوفه وتقويرررررة بنيانررررره فررررري 

ن العربرررري، تبرررررز كضرررررورة ملحررررة فرررري الظررررروف الراهنررررة فلسررررطين وكررررل أقطررررار الرررروط
المحكومرررة بكرررل عوامرررل الهبررروط السياسررري والتراجرررع االجتمررراعي مرررع كرررل مظررراهر القلرررق 
واإلحباط، التي باتت تسكل مساحة واسعة فري الذهنيرة السرعبية فري بالدنرا كمرا فري كرل 

مرررًا ، والجبهرررة البلررردان العربيرررة، وبالترررالي فرررإن هرررذه الحاجرررة الملحرررة لنهضرررة اليسرررار عمو 
. السعبية على وجه الخصروغ ترزداد إلحاحرًا فري الظرروف الراهنرة للمجتمرع الفلسرطيني

مجموعرة : إذ تتصدر الساحة السياسية مجموعتان تختلفان سكاًل رغم جوهرهما الواحرد 
الرأسرررماليين المنضررروين تحرررت لرررواء السررررلطة أو أنظمرررة الحكرررم، ومجموعرررة الرأسررررماليين 

رغرررم القاعررردة السرررعبية )ين  فررري قيرررادة حركرررة اإلخررروان المسرررلمين المنضررروين أو المتنفرررذ
أي أن السررراحة السياسرررية العربيرررة مسررريطر (. الفقيررررة والبرجوازيرررة الصرررغيرة لهرررذه الحركرررة
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( ، واليمرين الرديني"العلمراني"اليمرين : عبرر برنرامجين)عليها عمليًا من جانل قوة واحدة 
لتحررالف مررع البيروقراطيررة الحاكمررة وكالهمررا وهررى الرأسررمالية الطفيليررة والكومبرادوريررة با

لقاعررردة التبعيرررة والتخلرررف، كمرررا أن كرررل منهمرررا ال   -بهرررذه الدرجرررة أو تلرررك–محكومررران 
 .يتناقه في الجوهر مع اإلمبريالية والنظام الرأسمالي

فررري كرررل بلررردان  –" اإلخررروانى " و" الررروطني " إن هرررذه القررروى الرأسرررمالية بجناحيهرررا 
القرروى الرأسررمالية خررارب هررذين التيررارين، ال تملررك فرري الواقررع  وكررذلك  -الرروطن العربرري 

نقيضرًا للنظرام االمبريرالي الرأسرمالي، كمرا أنهرا ال تملرك أيضرًا . مسروعًا وطنيًا أو قومياً 
مسروعًا تنمويًا وطنيًا ،  فالتنمية عندها هي ما تأتي به قوى السوق المفتوح والمبادرات 

لكررومبرادوري الررذي ال يسررتهدف سرروى تحقيررق الررربو العسرروائية للقطرراع الخرراغ المحلرري ا
حترررى لرررو كررران علرررى حسرررال دمررراء الطبقرررات السرررعبية، إلرررى جانرررل نسررراط المسرررتثمرين 
األجانررررررل الررررررذي ال يتفررررررق ومتطلبررررررات االقتصرررررراد الرررررروطني والقررررررومي بقرررررردر مررررررا يتفررررررق 
واسررتراتيجيات السررركات المتعررددة الجنسررية الكبرررى فرري تحقيررق أكبررر ربررو علررى الصررعيد 

بقراء العال مي في إطار تطبيق مقولة االستيالء على فائه القيمة لسرعوبنا مرن ناحيرة وا 
سررعوبنا أسرريرة  ليررات التخلررف والتبعيررة واالسررتغالل مررن ناحيررة ثانيررة، فرري مقابررل حرررغ 
القرروى اإلمبرياليررة علررى تقررديم كررل مقومررات القرروه لدولررة العرردو اإلسرررائيلي تكريسررًا لرردورها 

 .اإلمبريالية والنظام الرأسمالي العالميووظيفتها في خدمة األهداف 
وهنا بالضبط يتجلى دور الجبهة الشعبية في العمل االستراتيجي الجاد من أجـل 
عـادة توجيـه مسـارها  اإلسهام الفعال في وقف انحراف قيادة حركـة التحـرر الـوطني وا 

 ، وذلررك التحــرري الــديمقراطي فــي إطــار إســتراتيجية التحــرر القــومي العربــي األشــمل
مرهررون بسرررط ضررمان وضرروح رؤيتنررا وبرنامجنررا المرحلرري المرررتبط بتلررك اإلسررتراتيجية، 
فبررالرغم مررن كررل متغيرررات المرحلررة السررابقة ، وعلررى قاعرردة المكانررة التاريخيررة للجبهررة ، 
بوصررفها رمررز لالسررتمرارية التاريخيررة لمسرريرة سررعبنا فرري نضرراله مررن أجررل تحقيررق أهدافرره 

جبهرة السرعبية هري األكثرر مسرؤولية إزاء المسرتقبل بمعنرى فإن ال الوطنية والديمقراطية ،
إنهررررا األكثررررر تررررأهيال إلخررررراب التجربررررة الفلسررررطينية مررررن مأزقهررررا الترررراريخي، إن ثمررررة دور 
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تاريخي واجل الجبهة أن تؤديه تجاه القضية الوطنية والقومية العامة أوال وتجراه نفسرها 
ــوم عثانيررًا،  ــة إســتراتيجية واضــحة تق ــًا مــن رؤي ــالي انطالق ــى إنهــاء الوجــود اإلمبري ل

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 هــ ا 

ــ ــًا الواق  –ع العربــي المهــزوم، ليصــبح الصــراف ضــد الوجــود الصــهيوني صــراعًا عربي
إســـرائيليًا يســـتهدف تحقيـــق التحـــرر الـــوطني والقـــومي وينهـــي كـــل أشـــكال التبعيـــة 

 .والخضوف والتخلف على طريق التطور والحداثة والعدالة االجتماعية والوحدة
واإلقليميرررة والدوليرررة تسررررير إن المرحلرررة الراهنرررة بكرررل محررردداتها ومتغيراتهررررا العربيرررة 

بوضرروح إلررى أن  فرراق النضررال القطررري الفلسررطيني برردون ارتباطرره ببعررده القررومي، سرربه 
مسرردودة، بعررد أن بررات واضررحًا أن الخيررار الررذي قررام علررى أسررا  أنرره يمكررن أن يحصررل 
الفلسرطينيون علرى دولررة مسرتقلة عبررر طريرق التسروية الررذي سرارت عليرره القيرادة المتنفررذة 

تفاقيات أوسلو كان وهمًا، قاد إلى النهاية التري نعيسرها، أي تراجرع المقاومرة وأوصلها ال
وتوسررررع السرررريطرة الصررررهيونية علررررى األره، وأيضررررًا انفصررررال قطرررراع غررررزة عررررن الضررررفة 
الغربية، وتفكك النظرام السياسري الفلسرطيني ومعره تفككرت أوصرال المجتمرع الفلسرطيني 

الضررفة وا خررر فرري غررزة، فرري ظررل  الررذي يبرردو أنرره ينقسررم إلررى مجتمعررين، أحرردهما فرري
بدرجة  واسرعة فري صريرورة الحركرة  -المتحكمان –البنية والنهص أوضاع تسير إلى أن 

/ التحرريررة الفلسررطينية، يعانيرران مررن أزمررات مستعصررية مرتبطررة إمررا برراليمين السياسرري 
حما  أو بكليهما معًا، وهنا بالضبط تتجلرى مهمرة الجبهرة فري / فتو أو اليمين الديني 

العمررل علررى  –وهررذا هررو األهررم –إدراك طبيعررة المرحلررة والقرروى المررؤثرة فيهررا، ومررن ثررم 
استنهاه وبناء أوضراعها الذاتيرة بحيرث يصربو التطرابق والتفاعرل برين هويتهرا الفكريرة 

قائمرًا   يودورها النضالي، التحرري والديمقراط -الوطنية والقومية واألممية-وسياساتها 
هررا فرري الفكررر والسياسررة والممارسررة المجتمعيررة ، بعيرردًا عررن ومنسررجمًا بمررا يضررمن تمايز 
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كافرررة المواقرررف التوفيقيرررة أو االنفعاليرررة مرررن ناحيرررة ، ونقيضرررًا سياسررريًا وديمقراطيرررًا لقررروى 
 .اليمين في كل من السلطة الفلسطينية والتيارات الدينية من ناحية ثانية

ادئرررة والمعمقرررة يفرررره علينرررا المراجعرررة الجديرررة الهالوضرررع الفلسرررطيني ا ن إن 
الحرررل ، بعرررد أن برررات خرررالل العقرررود الرررثالث الماضرررية  األفكرررار التررري طترحرررتلكافرررة 

أسرريرًا للسررروط األمريكيررة اإلسرررائيلية ، فرري ظررل مررا وصررلت إليرره المطررروح مررذاك ، 
االعتررررررراف العربرررررري الرسررررررمي المتزايررررررد بررررررالوجود أوضرررررراعنا الداخليررررررة ، وفرررررري ظررررررل 

 .اإلسرائيلي

قد أسارت مرارًا في سياق رؤيتهرا للحرل المرحلري، إلرى أن  فبالرغم من أن الجبهة ،
حق العودة هو الجسر الذي يربط حقنا الوطني في االستقالل وتقرير المصرير وحقوقنرا 
التاريخيرررة فررري فلسرررطين، ومررردخل لبنررراء دولرررة ديمقراطيرررة واحررردة كحرررل ديمقراطررري سرررامل 

سياسرية التكتيكيرة أو للصراع في فلسطين وحول فلسطين، كما التزمت في طروحاتهرا ال
، ووثيقرة 8115المرحلية بثوابرت اإلجمراع الروطني، كمرا وردت فري إعرالن القراهرة سرنة 

ف، وس ررّددت علررى الوحرردة .ت.، ودعررت دومررًا إلررى إعررادة بنرراء م8112الوفرراق الرروطني 
من أجل توفير الحماية العربية والدولية ونقل ملف القضية إلرى األمرم المتحردة "الوطنية 

عقد مؤتمر دولري برعايرة األمرم المتحردة وعلرى أسرا  قراراتهرا التري تسرتجيل من خالل 
قامررة دولتنررا الفلسررطينية المسررتقلة  لحقرروق سررعبنا الوطنيررة فرري العررودة وتقريررر المصررير وا 

 ". وعاصمتها القد 
إال أن مررا وصررلت إليرره قضرريتنا فرري المرحلررة الراهنررة مررن تراجررع خطيررر، لرري  فقررط 

الترررابع والخاضررع للسياسرررات األمريكيررة ، ولررري  بسررربل  بسرربل الوضرررع العربرري الرسرررمي
لضررررارة علررررى قضرررريتنا ومسررررتقبلها احترررردام الصررررراع الررررداخلي بررررين فررررتو وحمررررا  و ثرررراره ا

، بل أيضًا ، وهذا هو األسا  بسبل الموقف الدولي عمومًا والموقف األمريكي فحسل
تراتيجي لره فري خصوصًا ، الرداعم برال حردود للدولرة الصرهيونية باعتبارهرا الحليرف االسر

 .المنطقة العربية واإلقليم السرق أوسطي
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" المحسرو "ونتيجة لكل هذه المعطيات يمكن القول بأن سعبنا الفلسطيني لم  برر 
فرري هررذه المرحلررة البالغررة الخطررورة ، أن ال حررل وسررط مررع الدولررة الصررهيونية، فهرري لررن 

،  1821لرررة عرررام توافرررق علرررى قيرررام دولرررة فلسرررطينية كاملرررة السررريادة علرررى األره المحت
السرررير فررري  –انطالقرررًا مرررن مصرررالحها الطبقيرررة  –ف اسرررتمرأت .ت.خاصرررة وأن قيرررادة م

عامرًا مضرت، انتقلنرا عبرهرا مرن قراع إلرى قراع  12المفاوضات العبثية مع العردو طروال 
 -فرري ظررل حالررة تراكميررة مررن القلررق واإلحبرراط–أسررد عمقررًا وانسرردادًا ، وهنررا بررات سررعبنا 

على الرغم من اقترال وتقاطع حركة )ين حركتي فتو وحما  بسبل استمرار الصراع ب
كمرا أن الالجئرين مرن أبنراء سرعبنا فري ، (حما  مرع برنرامص السرلطة ورئيسرها أبرو مرازن

تقرررارل أو تقررراطع حركرررة حمرررا  مرررع البرنرررامص  الررروطن والسرررتات ، بررراتوا يسرررعرون برررأن
قد تركهم بعد لوطني السياسي الهابط لرئي  السلطة وحكومته المسماة بحكومة الوفاق ا

أن اسررتغل دورهررم النضررالي وسررهداءهم، وبررالطبع فررإن األمررر بالنسرربة ألبنرراء سررعبنا فرري 
 .بات أكثر سوءاً  92األراضي الفلسطينية عام 

الوطنيررة، والمصررالحة، " الوحرردة"مررن هنررا، وفرري سررياق الرردعوة للحرروار الرروطني و لررر  
ين عليهرررا مرررن أجرررل وحررردة وهررري دعررروة نعتقرررد أن الجبهرررة السرررعبية مرررن أصررردق الحريصررر

هرل : الصف الفلسطيني على ثوابت الحد األدنى، لكننرا البرد مرن أن نطررح هرذا السرؤال
الجبهررررة معنيررررة ألن تصرررربو طرفررررًا فرررري حرررروار يسررررتهدف التوصررررل إلررررى وثيقررررة تتضررررمن 
استجابتها للسروط األمريكيرة اإلسررائيلية وخارطرة الطريرقم أم أنهرا معنيرة بالنضرال مرن 

–وابت الوطنية والوحدة الداخليرة التري تضرمن حرق االخرتالف والتعردد أجل التمسك بالث
خاصة وأنها تمتلك رؤية وبرنامجًا سياسيًا يختلف جوهريًا عمرا  -كأولوية راهنة وعاجلة

 تطرحه كل من حركتي فتو وحما م
. ف على أسا  تحالف قوى مختلفة بهدف تحرير فلسرطين.ت.لقد قامت صيغة م

ذا كانررررت قيررررادة حركرررررة  أطلقرررررت "، "فجررررررت المقاومررررة"فررررتو تعتبررررر أنهرررررا القائرررردة ألنهررررا وا 
، فقررد انبنررى القبررول بقيادتهررا وبهيمنتهررا علررى فكرررة أننررا نمررّر بمرحلررة "الرصاصررة األولررى

وبالتررالي فقررد قبلررت الجبهررة التعامررل ". البرجوازيررة"تحرررر وطنرري تتعررايا مؤقتررًا مررع قيررادة 
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لكرن . هرا للسريطرة علرى القررار السياسريمع هذه  القيادة، رغم أنها لم تسرتطع وقرف  ليات
. ف.ت.ظرل هردف التحريرر هررو الموحرد والمبررر لهرذه العالقررة التري تكونرت فري إطررار م

رغررم أن القيررادة المهيمنررة انتقلررت مررن السررعي لتحريررر فلسررطين إلررى الحررل المرحلرري وفررق 
" تينيررت"و" ميتسرريل"أوسررلو ثررم إلررى القبررول باتفاقررات و ي ريفررر وسرررم السرريخ وتفاهمررات 

دون أي أفرررق للتقررردم " بررراراك أوبامرررا"و" رؤيرررة برروا "و " خارطرررة الطريرررق " وصررواًل إلرررى 
صررول الحررل العررادل، بررل المزيررد مررن التكيررف مررع بنرراء المسررتوطنات والجرردار ومصررادرة 
األراضرري والتوسررع الصررهيوني فرري الضررفة الغربيررة ، وكررل هررذه الخطرروات أو التراجعررات 

 .ف والبلدان العربية الرجعية والتابعة .ت.قيادة مالخطيرة تمت بالتوافق والتكيف بين 
فررري ضررروء ذلرررك نسرررأل مجرررددًا ، هرررل ظرررل مفهررروم مرحلرررة التحررررر فررري ظرررل القيرررادة 

ف واألطررراف النافررذة فيهررا صررحيحًا م وهررل ظلررت التقاطعررات مررع هررذه .ت.الحاليررة لررر م
الفئررة هرري ذاتهررام إن الوضررع الررراهن يفررره  إعررادة نظررر جذريررة فيرره مررن جهررة، وفررري 

فهرررل ظلرررت قيرررادة السرررلطة معنيرررة برررالتحريرم لقرررد . لقررروى التررري قادتررره مرررن جهرررة أخررررىا
أصررربحت سرررلطة وتمرررار  علرررى هرررذا األسرررا ، ومصرررالحها الخاصرررة هررري التررري باترررت 

مررن % 21واعترفررت بالدولررة الصررهيونية متنازلررة عررن . تحركهررا ولرري  القضررية الوطنيررة
مانحرة ومربوطرة ماليرًا بهرا ، وهري خاضرعة للواليرات المتحردة والردول ال.. فلسطين وأكثر
علرى اسرتعداد للتنرازل عرن  -كما أوضحت الجبهة في العديد من أدبياتهرا –وهي أيضًا 

مبدأ العودة كجوهر قضرية الالجئرين ، وهري مسرتمرة فري سياسرة التفراوه التري أعطرت 
كمرررال الجررردار  الدولرررة الصرررهيونية كرررل الوقرررت مرررن أجرررل إكمرررال السررريطرة علرررى األره وا 

بتسرركيل أجهررزة أمنيررة  -برروعي مررع سرربق اإلصرررار–ضررفة الغربيررة، وسررمحت والررتحكم بال
 .هي في خدمة الواليات المتحدة والدولة الصهيونية

أما بالنسبة لحركة حما ، ويمكن أن نتحدث طوياًل عن حما ، لكن يمكن القول 
بأنهررررا تحمررررل مسررررروعًا  خررررر، يرررررى األمررررور مررررن زاويررررة أصررررولية دينيررررة تفررررره عليهررررا 

أن تخضرع لمنطرق أيرديولوجي يتغ لّرل العقيرردة علرى مرا عرداه، بحيرث تسررعى موضروعيًا ، 
إلررى إحررالل هويررة اإلسررالم السياسرري محررل الهررويتين الوطنيررة والقوميررة ، وكررل ذلررك فرري 
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سررياق ترابطهررا العضرروي المباسررر وغيررر المباسررر مررع سرررائو وفئررات كمبرادوريررة وماليررة 
ف عرررن الطبيعرررة الطبقيرررة لقيرررادة وعقاريرررة وطفيليرررة ، فهررري إذن ، فررري الجررروهر ال تختلررر

ف، وان اختلررررف السرررركل السياسرررري الظرررراهري بينهمررررا ، بهرررردف اسررررتمرار الصررررراع .ت.م
ف، أو سرررًا أو .ت.والتفرراوه علنررًا وبسرركل مباسررر، كمررا هررو الحررال مررع قيررادة فررتو و م

بسكل غير مباسر ، كما هو حال حركة حما ، التي يبدو أن الفرصة باتت مهيرأة لها 
تحررت غطرراء اإلسررالم السياسرري المعترردل، وعلررى  -مت علررى تلررك التنررازالتإذا مررا أقررد-

قاعرردة فقهيررة تقررول إن الضرررورات تبرريو المحظررورات بمررا يحقررق هرردف الواليررات المتحرردة 
سرائيل في إسدال الستار على م مسهد اإلسالم السياسري "ف لحسال ما يسمى بر .ت.وا 

ليسرارية والقوميرة علرى مرا هري عليره إذا ما بقيرت أوضراع القروى الديمقراطيرة وا" المعتدل
ذا مررا ترروفرت مقوماترره وعناصررره الخارجيررة وفررق مقتضرريات ومصررالو النظررام  مررن جهررة وا 

 . اإلمبريالي من جهة ثانية
 والمفاوضــات العبثيــة  نســتنتج مــن كــل  لــ  ، أن التجربــة السياســية الفلســطينية

، أوضـحت "2072اتفـاق الشـاطئ نيسـان"وصـواًل إلـى من  مدريـد وواشـنطن وأوسـلو 
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 

أو ما يسمى بالدولة القابلة  -في ضوء ه ا االرتهان- بات واضحًا أن الحل المرحلي
فاقــدة لمقومــات الســيادة الفعليــة ، ارتباطــًا بقبولهــا " دولــة"للحيــاة، لــن يحقــق ســوم 

اإلكراهي بمـا تقـرره الدولـة الصـهيونية مدعومـة مـن قبـل اإلمبرياليـة األمريكيـة ، مـا 
 .ير واالستقالل الكاملوتقرير المصعن حق العودة " الدولة"يعني بوضوح تخلي ه ه 

وبالتررالي فررإن موقررف الجبهررة السررعبية الواضررو الررذي عبرررت عنرره فرري المررادة االولررى 
مرررن النظرررام الرررداخلي الرررذي ينطلرررق مرررن الحقررروق التاريخيرررة فررري فلسرررطين التررري  تفترررره 

هرذه هري المسرألة الجوهريرة رغرم ضرخامتها، . استعادة فلسطين بإنهاء الدولة الصهيونية
فنحن مرن . الذي يطالها ألن ميزان القوى ا ن ال يساعد على تحقيقهاأو رغم التسكيك 
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وميزان القوى لي  مرتبطرًا . يجل أن يعمل على تعديل ميزان القوى لكي تصبو ممكنة
تفرضررررره مرررررن تحررررروالت ثوريرررررة كليرررررًا بالوضرررررع الررررردولي، برررررل مررررررتبط بقررررروى السرررررعل ومرررررا 

ليسرررررار علرررررى وجررررره إلرررررى جانرررررل التررررررابط مرررررع نضررررراالت السرررررعول وقررررروى ا. ديمقراطيرررررة
 .الخصوغ

 
إن ما ترتبه اإلمبريالية والصهيونية للمنطقة عمومًا ولقضيتنا الوطنية على وجه 
الخصوص ليس قدرًا ال يرد، حتى في ظل النجاحات واالنجازات النوعية والكبيرة التي 
ــان  ــًا، وبهــ ا المعنــى ف ــديًا ونهائي ــن يكــون أب حققهــا الحلــف المعــادي، فهــ ا الواقــع ل

الثورية الوطنية والقومية وباالستناد إلى طبيعة المشاريع المعادية وتناقضها  الحركة
الج ري مع حقوق ومصالح شعبنا وامتنا، قادرة علـى الفعـل والمجابهـة وبمـا يؤسـس 
لمرحلة نهوض جديدة أكثر نضجًا وأكثر استجابة لحركة الواقـع الموضـوعية وال اتيـة 

 .وطنيًا وقومياً 
ول وسرررواعد الجميرررع، كمرررا تتطلرررل اإلرادة والتصرررميم علرررى إن المرحلرررة تتطلرررل عقررر

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 
كرررون النضرررال الفلسرررطيني فررري الوضرررع العربررري، أي بالنضرررال العربررري ككرررل، سررررط أن ي

طليعته ، انطالقًا من أن الصراع هو صراع الطبقرات السرعبية فري الروطن العربري ضرد 
السرررريطرة اإلمبرياليررررة بمررررا فيهررررا الدولررررة الصررررهيونية كونهررررا أداة فرررري مصررررلحة السررررركات 

 . االحتكارية اإلمبريالية
 

والفكــري وفــي هــ ا الجانــب ، فــان اســتكمال عملــة النهــوض الــ اتي ، السياســي 
والتنظيمي والجماهيري والكفاحي للجبهة ، مـن أكثـر المهـام الداخليـة إلحاحـًا تمهيـدًا 

 .إلعادة بناء قوم اليسار الماركسي ووحدتها
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وهنرررا يتجلرررى دور الجبهرررة السرررعبية لكررري تكرررون قرررادرة علرررى ترررأطير كرررل المناضرررلين 

 :الجديين، وفق رؤية تطرح للنقاا ، تقوم على 
ع الطبقررررات السرررعبية العربيررررة ضررررد السرررريطرة اإلمبرياليررررة أن الصرررراع هررررو صرررررا (1

وهنرا يجررل أن يتحردد دور الطبقررات . الصرهيونية، والررنظم الكومبرادوريرة التابعررة
 . اإلستراتيجية/ السعبية الفلسطينية في إطار هذه الرؤية

أن ال حررل ترراريخي وعررادل فرري فلسررطين إال عبررر إنهرراء الدولررة الصررهيونية فرري  (8
وأن البررررديل هررررو الدولررررة الديمقراطيررررة العلمانيررررة . برررري العررررامإطررررار الصررررراع العر 

 . بحقوق متساوية لكل مواطنيها 
إعادة بناء العالقة مع الطبقات السعبية الفلسرطينية فري كرل منراطق تواجردها    (2

انطالقررًا مررن هررذه األسرر ، وتوحيررد نسررراطها مررن أجررل النهرروه بالنضررال مرررن 
 .لوسائل الممكنةجديد، وتفعيل نساطها ضد االحتالل بمختلف ا

ذلك أن الضياع في تفاصيل الوضع اليرومي لرن تقرود سروى إلرى الترأخر عرن البردء 
من البداية الصحيحة، وربما الفسل النهائي الذي سيفرز بردوره مزيردًا مرن الفررغ لقروى 
اليمرررين السياسررري واالجتمررراعي للتمررردد واالنتسرررار، مرررا يعنررري إمكانيرررة تررروفير المزيرررد مرررن 

نظيمري والجمرراهيري بالنسربة لليسررار عمومرًا وللجبهررة بسركل خرراغ ، عوامرل التراجررع الت
وهررو أمررر يرفضرره أعضرراءها وأصرردقاءها بصررورة كليررة واثقررين مررن إمكانيررة تجرردد دورهررا 
الطليعرري فرري هررذه المرحلررة وفرري المسررتقبل ارتباطررًا بالتزامهررا باألسرر  السياسررية والفكريررة 

 .اوالتنظيمية التي تتؤمن بها وتناضل من أجل تحقيقه
 

وعرري الواقررع، وألننررا  بمعنررى ن مهمررة الفكررر هرري توضرريو المسررار الررواقعي،إ.. أخيـــراً 
يسرمل األهرداف الذي معنيون بالنساط الواقعي، من الضروري تحديد التصور البرنامجي 

مسار حركة النضال الروطني التحررري ، المتعلقة بتطور واإلستراتيجيةالمرحلية السياسية 
مجتمعنررررا الفلسررررطيني عمومررررا لترررري يتوقررررف علررررى حلهررررا تطررررور ، األهررررداف اوالررررديمقراطي
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وهرذا مرا حاولنراه فري العديرد مرن  ،والطبقات السعبية خصوصا في سياق النضرال القرومي
ولعل هرذه المسرألة األخيررة هري التري تحردد  وثائقنا وأدبياتنا  وبخاصة وثائق مؤتمراتنا ، 

فررارق بررين الثرروري واإلصررالحي، وثوريترره، وهرري بالتررالي الترري تحرردد ال نسرراط حزبنرراجذريررة 
المتطررررورة المتجررررددة أبرررردًا، ولهررررذا نرررردعو دائمررررًا  الماركسرررريةالرؤيررررة الررررواقعي والمثررررالي فرررري 

 .للمراجعة والنقد للوثائق وللممارسة على السواء
، مسريرة الجبهرة السرعبية -ورة مكثفرةبصر–نأمل أن يسرهم هرذا الكترال، الرذي يلخرغ 

خمسرينيات القررن الماضري حترى هزيمرة الخرام   منذ تأسي  حركرة القروميين العررل فري
، ووالدة الجبهة من رحم الحركة األم، في الحادي عسر من ديسمبر  8667من حزيران 

مرررؤتمرات وطنيرررة كانرررت بمثابرررة محطرررات  بع، وتطرررور مسرررارها النضرررالي عبرررر سررر 8667
 حترى المرؤتمر الروطني 8661ومنعطفات هامة في مسيرتها منرذ المرؤتمر األول فري  ل 

 فررري  تعميرررق الررروعي بهويرررة حزبنرررا الفكريرررة ، الماركسرررية ، ، 2183 السرررابع فررري ديسرررمبر
حيررث حرصررنا فرري   ضررمانا لرردوره الطليعرري فرري تحقيررق األهررداف التحرريررة والديمقراطيررة ،

الررردائرة الثقافيرررة المركزيرررة علرررى تقرررديم أهرررم القضرررايا السياسرررية والفكريرررة والتنظيميرررة التررري 
لحزبنررا، بهرردف اطررالع الجميررع مررن أعضرراء  السرربعةلوطنيررة تضررمنتها وثررائق المررؤتمرات ا

الجبهة وأصدقائها، إلى جانرل المهتمرين مرن المثقفرين والبراحثين ، علرى مسريرة الجبهرة ، 
وتطورها التاريخي، بكل أبعاده السياسية والفكرية والكفاحية والتنظيمية ، كردليل للحاضرر 

ة للجبهررة، فرري إطررار النضررال الرروطني ومنررارة للمسررتقبل ، مسررتلهمين تلررك التجربررة الزاخررر 
العررام حيررث قرردمت أروع األمثلررة فرري ثباتهررا وتمسرركها بحقرروق سررعبنا الوطنيررة والتاريخيررة ، 
وفي التزامها في الدفاع عرن قضرايا الفقرراء وكرل الكرادحين والمضرطهدين طروال مسريرتها 

قرراءة الجرادة التي قدمت فيهرا  الف السرهداء والجرحرى والمعتقلرين ، وهنرا تتجلرى أهميرة ال
لهررذا الكتررال الررذي يتضررمن عرضررًا مكثفررًا وموثقررًا ألبرررز واهررم المواقررف والرررؤى السياسررية 

 بعهررا السرروالفكريررة فرري محطررات مسرريرة الجبهررة كمررا سررجلتها وثائقهررا الصررادرة عررن مؤتمرات
، وهررري محطرررات غنيرررة برررالعبر والررردرو  المحفرررزة  2183حترررى العرررام  8661منرررذ عرررام 

، من اجل ترسيخ انتمائهم والتزامهمومًا وألعضاء الجبهة خصوصا، لسبابنا الوطنيين عم
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وتعميررق وعرريهم ، وتفعيررل ممارسرراتهم النضررالية علررى طريررق تكررري  تطرروير وتجديررد بنيررة 
ومنطلقرررررات ومواقرررررف الجبهرررررة، وممارسررررراتها النضرررررالية ، الكفاحيرررررة والسياسرررررية والفكريرررررة 

ية بررررين أهررررداف النضررررال الرررروطني والتنظيميررررة ، اسررررتنادًا إلررررى العالقررررة الجدليررررة والعضررررو 
التحرررري الفلسررطيني وأهررداف النضررال الثرروري التحرررري القررومي الررديمقراطي مررن ناحيررة ، 
وبررررين األهرررررداف األمميرررررة اإلنسررررانية مرررررن ناحيرررررة ثانيرررررة ، وفررررق أسررررر  ومبرررررادئ النظريرررررة 

ال حركرة ثوريرة بردون " الماركسية ومنهجها المرادي الجردلي كتجسريد خرالق لمقولرة لينرين 
، إذ أن هررذا هررو الطريررق الررذي يضررمن مزيرردًا مررن الرروعي لرؤيررة ومواقررف " ة ثوريررةنظريرر

الجبهة وممارساتها الكفاحية والسياسية والفكرية والتنظيمية ، وبما يضمن أيضرًا ، تفعيرل 
وممارسة الحوار الداخلي بدرجة عالية من الموضوعية والح  العالي بالمسئولية ، بروح 

الذاتيررة ، ومررن ثررم الجماعيررة ، الهادفررة إلررى تطرروير وتجديررد بنيررة رفاقيررة  ترتقرري بالدافعيررة 
الجبهررة لتتبرروأ مكانتهررا وموقعهررا الريررادي الطليعرري اليسرراري ، فرري إطررار النضررال الرروطني 
التحرررري والررديمقراطي مررن أجررل تحقيررق أهررداف سررعبنا فرري الحريررة واالسررتقالل والعررودة ، 

ة االجتماعيررررة ب فاقهررررا والعدالرررر وفرررري إطررررار النضررررال االجتمرررراعي مررررن اجررررل الديمقراطيررررة
 . االستراكية
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