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  بيان
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 

م لنيل أية درجة عليا باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيث ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقد

  .ألي جامعة أو معهد

  

  

  : ........................................التوقيع

  .حكم طالب خضر ذياب: االسم

.م18/7/2009: التاريخ
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  وإىل أعضاء املكتب ورعاهمسري غوشه حفظه ا. أهدى هذا العمل إىل األمني العام جلبهة النضال الشعيب الفلسطيين د
  .هائالسياسي واللجنة املركزية وكافة كوادر اجلبهة وأعضا

  

إىل والدي الكرام األعزاء الذين ضحوا بكل ما يستطيعون من أجل أن أكمل تعليمي، وإىل أخوتي األعزاء الذين 
  .كا�وا مصدر عون ومساعدة

  

  .هرة أرض فلسطني  ولكل الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاخضر طالب ويوسف طالبهيدين ـإىل أخوي الش
  

  .إىل زوجيت وأوالدي الذين سهروا الليايل من أجل هذا العمل
  

  .إىل كل أصدقائي الذين قدموا يل املساعدة والتشجيع من أجل إجناز هذا البحث
  
  

 الباحث                      
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 لوقفته وتقدميه كل أشكال الدعم  ورعاهمسري غوشه حفظه ا. إىل األمني العام جلبهة النضال الشعيب الفلسطيين د
  .واإلسناد إلخراج هذا البحث إىل حيز الوجود

  

عبد الرمحن احلاج الذي بذل جهوداً خملصة من خالل إشرافه ومتابعته وتوجيهاته وإرشاده من أجل . إىل األخ املشرف د
  .إجناز هذا البحث

  

  .إىل كل األصدقاء الذين قدموا يل املساعدة والتشجيع
  

  الباحث                      
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  ملخص
 

تعتبر القضية الفلسطينية من القضايا الهامة والمعقدة التي شهدها العالم، فمنذ نهاية العهد العثماني الذي 
اتسم بالضعف والتشرذم بدأت أطماع العديد من الدول الغربية باإلضافة إلى المنظمات اليهودية الصهيونية 

أت الهجرة اليهودية من العديد من الدول األوروبية إلى أرض للسيطرة على فلسطين والعالم العربي، فبد
فلسطين مستغلين حالة الضعف والعجز التي عانت منها الدولة العثمانية على الرغم من معارضتها إلقامة 

بدأت الدول االستعمارية بإحكام سيطرتها على الوطن العربي ودخول . وطن قومي لليهود في فلسطين
اع الدول االستعمارية بما تمثله من أهمية دينية وتاريخية وجغرافية، فقد أعلنت فلسطين في حلقة أطم

بريطانيا انتدابها على فلسطين منذ بداية القرن الماضي، مما ساعد من جديد على دخول فلسطين تحت 
أعين وأطماع العديد من المنظمات الصهيونية لتحقيق مؤامراتهم بإقامة وطن قومي لهم على أرض 

استعمارية من أجل تحقيق مطامع تلك الدول - ن وإخضاع فلسطين وشعبها لمؤامرة دولية صهيونيةفلسطي
  .بأحكام سيطرتها على الوطن العربي والمنطقة أجمع

أثناء االنتداب البريطاني على فلسطين، قام الشعب الفلسطيني بالعديد من الثورات والمظاهرات 
بريطانية وإيقاف الهجرة اليهودية؛ وبالرغم من ذلك ارتفعت واالعتصامات التي تطالب بجالء القوات ال

الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشكل كبير، نظراً لما قدمته القوات البريطانية من رعاية وتنظيم لموجات 
الهجرة وحماية المستعمرات الصهيونية حيث ضمت العديد من أفراد العصابات الصهيونية إلى صفوف 

  .دادهم بالسالحجيوشها لتدريبهم وإم

أدى هذا إلى قيام الوطن القومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه 
وتشريده إلى األقطار العربية ليعيش حياة اللجوء والشتات، وعجز الدول العربية في الوقوف في وجه هذا 

  . فلسطينيةالمخطط الذي استهدف أرض فلسطين وشعبها وضياع الهوية الوطنية ال

ظهرت العديد من فصائل العمل الوطني التي تهدف إلى الوقوف في وجه المشروع الصهيوني والحفاظ 
على الهوية الوطنية الفلسطينية، حيث تم استعراض أبرز هذه الفصائل من حيث نشأتها وتطورها، 

 ودورها في النضال الوطني وهياكلها التنظيمية وبرامجها السياسية الوطنية والدينية والقومية المختلفة،
الفلسطيني والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، إال أن هذه الفصائل لم تحقق األهداف التي انطلقت من 

تم تسليط الضوء على جبهة النضال الشعبي الفلسطيني . أجلها، وهذه المشكلة التي يتمحور حولها البحث
ي التي لها بصماتها وإسهاماتها في كل محطات النضال كنموذج باعتبارها إحدى فصائل العمل الوطن
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الوطني، فتناول البحث نشأتها وتطورها، والظروف التي واكبت تأسيسها وانطالقتها، توسعها وانتشارها 
سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً وإعالمياً ومالياً، وعالقاتها مع الفصائل الوطنية األخرى واألحزاب العربية 

م دوراً ريادياً 1967ها الداخلي وبرنامجها السياسي، حيث لعبت منذ بداية تأسيسها عام والدولية، ونظام
ومميزاً في مختلف مراحل النضال الوطني الفلسطيني على كافة األصعدة العسكرية والسياسية والتنظيمية 

  . واإلعالمية والنقابية والجماهيرية

لوطني وكذلك ظروف نشأة ومسيرة فصائل العمل تكمن أهمية البحث في استعراض أهم مراحل النضال ا
تناول البحث بشكل مفصل . الوطني ألخذ العبر والتعرف على أماكن الضعف من أجل تصويب أدائها

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني باعتبارها أحد فصائل العمل الوطني من حيث طابعها الفكري والسياسي 
راحل النضال الوطني إذ يشكل هذا البحث إضافة علمية جديدة والتنظيمي والدور الذي لعبته في مختلف م

  .إذ لم يأخذ هذا العنوان حقه في الدراسات واألبحاث، وإلفادة الباحثين وإغناء المكتبة

أكد البحث على الصعيد الفلسطيني على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ عليها وكذلك استخدام لغة الحوار 
. ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.ت.ية والحفاظ على ملحل جميع الخالفات الداخل

أما ما يتعلق بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أكد على تعزيز الحياة الديمقراطية الداخلية وكذلك التركيز 
ع على الناحية اإلعالمية وانفتاح أكبر على جميع قطاعات الشعب الفلسطيني من أجل استنهاض الوض

  الفلسطيني للوصول إلى األهداف الوطنية 

استخدم في هذا البحث المنهج التاريخي والتحليلي كمنهج علمي باإلضافة إلى استخدام المقابلة كأداة من 
أدوات البحث العلمي، وتم تحديد البحث مكانياً بفلسطين والدول العربية واألجنبية التي هاجر إليها 

  .م2009م إلى عام 1964 الفلسطينيون وزمنياً بين عام
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Aِbstract 
 

The Palestinian case is considered as one of the most significant and intricate issues 
that the world have ever witnessed. Since the Othman era, which was characterized 
as being in the state of weakness, feebleness, and disarranged; the greediness of 
many Western countries as well as many Zionist-Jewish organizations came out to 
dominate and takeover Palestine along with the Arabic World. The emigration and 
exodus of Jewish from many European countries have been begun to settle in 
Palestine, taking advantage of the impotence and powerlessness of the Othman 
Country despite of its objection to establish a home country for Jewish in Palestine.  
 
Owing to this weakness and impotence, the Arab world had fallen under 
colonialism; consequently, The Palestinian territories became one of its targets due 
to its religious, historical and geographical  importance. At the beginning of the last 
century, England announced its mandate over Palestine, which consolidated the 
concept of the Zionist Organization to achieve its conspiracy in expropriating and 
establishing its Jewish Country in Palestine through subjugating it as well as its 
people to The Zionist-Imperialistic to dominate the Arabic World and the whole 
area as well.  
 
During the British mandate, the Palestinian people rebelled against the British 
policies in Palestine, by executing set-ins, strikes, and demonstrations because of 
the immigration of Jewish to the country which accompanied by the departure of 
the British Occupation Forces as well as the policy of providing the Jewish families 
with full protection. Moreover, the British Government gave the Zionist Gangsters 
the opportunity to enroll in the British Army to provide them the drills and 
armaments. Although the immigration of Jewish augmented extensively. 
 
This resulted in establishing a homeland for Jewish People in Palestine on the 
account of Palestinian people, expelling them from their lands to be displaced to 
Arab countries to live the life of asylum and Diaspora. All Arab countries were 
disable to stand in front of the Zionistic Plan which targeted Palestine and the loss 
of the Palestinian National Identity.   
 
Many of the National Work Factions emerged to the surface to stand in from of the 
Zionistic Plan, which has been reviewed in regard of their establishment, 
development, structure programs and their role in the Palestinian national struggle 
and their conservation of the Palestinian National Authority, whether they are 
Patriotism, National or Islamic, as well as shed  light on The Palestinian Popular 
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Struggle Front as a model. However, the issue of this research that the reason 
behind the emergence of these National Fraction has not achieved yet. 
 
 
Through focusing on The Palestinian Popular Struggle Front, as one of the national 
work factions, concerning its contribution to the national struggle, its establishment 
and the circumstances surrounding its inception, development, and its expansion on 
different areas - politically, organizational, military, media, and financial. Its 
relation with the other national factions, Arabic states as well as parties; This study 
addresses the areas that (PPSF) has been living by addressing its struggle military, 
political, organizational, media, as well as public and trade unions.  
 
The concluding section of this research includes the basic key-notes and 
recommendations regarding both the Palestinian internal situation and the 
Palestinian Popular Struggle Front - PPSF. 
 
The importance of this research on demonstrating the keys periods of the National 
Struggle and the circumstances surrounded their emergence and their procession  
on the National Work Fractions as well, to take lessons and identifying the 
weakness spots of these fractions to rectify their performance. In addition, the 
importance of this study lies on addressing in details the emergence and 
development of the Palestinian Popular Struggle Front – PPSF as one of the 
National Work Fractions, regarding its ideology, policy and organizational 
structure as well as the role it has played in the various levels of the national 
struggle. This research constitutes a new scientific addition to the library and 
assisting researches as this topic has been overlooked in studies and researches.  
 
On the Palestinian level, the research has emphasized on the national unity as well 
as using dialogue in solving all the internal differences and preserving the 
Palestinian Liberation Organization - PLO as it is the sole legitimate representative 
for the Palestinian People to enhance and advance the Palestinian situation to 
achieve the national objectives.  
 
In this research, the historical and analytical method has been applied as a scientific 
method as well as employing the interview method as one of the scientific research 
tools. This research has been spatially to the historical Palestine, Arab nations and 
foreign nation where Palestinian people has expelled and displaced to. As to the 
temporal limitation, this research addresses the period between 1964 to 2009.    
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  المقدمة

ستراتيجي الذي يتميز به الوطن العربي كحلقة وصل بين القارات الثالث وممر  للموقع االنظراً
للتجارة العالمية، ولما يتمتع به من ثرواتظل محل أطماع الدول ) الخ..نفط وغاز ( طبيعية

التي سعت بشتى الطرق والوسائل الحتالله وإخضاعه لهيمنتها والسيطرة عليه واالستفادة االستعمارية 
 – وتجسد ذلك من خالل اتفاقية سايكس،  حيث أصبح مركزاً لالهتمامات الدولية وثرواتهمن خيراته
 وبموجب هذه االتفاقية تم تقسيم الوطن العربي ،التي عقدت بين بريطانيا وفرنسا م1916بيكو عام 

بينهما، واعتبرت هذه مقدمة لخلق قاعدة استعمارية في قلب الوطن العربي من أجل أن تعمل على 
 تجميع اليهود من شتى أنحاء العالم  بكل أنواع الدعم المادي والمعنوي المتمثل فيزئته، وتحظىتج

 ، من أرضه، وارتكبت بحقه المجازرطُردإلقامة وطن قومي لهم في فلسطين على حساب شعبها الذي 
  الصادر عن وزير خارجية بريطانيا، ونتيجة لذلك قامتم1917 عام بلفور بتصريحوتجسد ذلك 

بالتنسيق  ما جاء في هذا التصريح عسكريا من اجل تنفيذ  والسيطرة عليها،بريطانيا باحتالل فلسطين
 وعين ،مع المنظمة الصهيونية العالمية حيث تحول االحتالل البريطاني العسكري المباشر إلى انتداب

يعات فعمل على سن التشر ،)هربرت صموئيل(أول مندوب سامي بريطاني يهودي على فلسطين 
الحماية و  الدعم وتقديم كل أشكال، وانتقال األراضي لليهود،والقوانين من اجل تسهيل الهجرة اليهودية

   .لهم من اجل إقامة المستوطنات الزراعية والمعسكرات تمهيدا إلقامة الوطن القومي لليهود

ل المتاحة من بكل الوسائ  وخاض نضاال مريراً،رفض الشعب الفلسطيني هذا الواقع بصورة قاطعة
اجل طرد اليهود ومنعهم من السيطرة على األرض واالستيالء عليها سواء بالوسائل الجماهيرية 

من خالل و ،المسيرات والمظاهرات واإلضرابات ورفع المذكرات وأشكال العصيان المدني األخرىك
والمدربة والمجهزة عمليات وصدامات مع المنظمات الصهيونية المؤهلة البسيطة من الوسائل العسكرية 

 القرى  سكان وارتكبت أبشع المجازر بحق، السكان الفلسطينيينهاجمت بهاالتي بجميع أنواع األسلحة 
 المشروع لتحقيق حلموالبلدات الفلسطينية من اجل تهجيرهم وطردهم من بيوتهم وقراهم ومدنهم 

 تميز  الذين الشعب الفلسطينيإال أ .في إقامة الوطن القومي لليهود على ارض فلسطيناالستعماري 
 وبدأت تتشكل الفصائل والتنظيمات التي ، في العمل الوطني منذ البداياتنخرطابعطائه وتضحياته 

تدعو إلى طرد اليهود من فلسطين ومنعهم من اغتصاب األرض، فقامت العديد من الثورات 
يد أيضا من اإلضرابات حتى ، والعدم1936  عامثورة و،م1929 عام واالنتفاضات منها ثورة البراق

 ،مت بريطانيا مشكلة فلسطين إلى األمم المتحدة نظرا لعدم سيطرتها على الوضع حيث سلّم1947عام 
والذي ينص على إقامة دولتين ) 181(الذي يحمل رقم  م1947دى ذلك إلى صدور قرار التقسيم عام أف

   .وتدويل القدسعربية ويهودية 
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  وبتسهيالت منها، مكانهاتتمركز وبدأت القوات الصهيونية تدريجياً،نسحاب  باالبدأت بريطانيا عملياً
 دول  حيث شاركت جيوش من سبعم1948ثر ذلك قامت حرب أ ، وعلىوأعلنت قيام دولة إسرائيل

المتمثل جل القضاء على المشروع الصهيوني عربية ومتطوعين وجيش القدس من داخل فلسطين من أ
سبعمائة تهت الحرب بكارثة على فلسطين والعرب تمثلت بتشريد حوالي  وان،بقيام دولة إسرائيل

 حيث ثبتت ، ومازالوا يعانون من ذلك حتى أالن، ألف فلسطيني في دول اللجوء والشتاتوخمسين
 ، بدأت بالتوسع والسيطرةبلولم تتوقف األحداث عند هذا الحدث ، إسرائيل حدودها وأقامت دولتها

 من أجل حرية ثي ضد مصرالعدوان الثال  فيى جانب بريطانيا وفرنسا إلم1956  عامفخاضت حرب
 وتدمير الجيش المصري واحتالل المالحة في قناة السويس والقضاء على نظام جمال عبد الناصر

  كل ما تبتغيه من لم تحقق إسرائيل. في محاولة أيضا للحد من النفوذ السوفيتي في المنطقةسيناء
، انت هذه مقدمه لحروب أخرى قادمة ألنها ذات طبيعة توسعية وعدوانية فك، هذه الحربفيأهداف 

القمة العربي األول حيث تم  تأسست منظمة التحرير الفلسطينية بتوصية من مؤتمر م1964وفي عام 
 حيث عقد أول مؤتمر وطني ، باالتصال بالتجمعات الفلسطينية من أجل تنفيذ ذلكتكليف أحمد الشقيري

 ،وتم تشكيل جيش التحرير الفلسطيني وتمخض عنه الميثاق القومي الفلسطيني م،1964في القدس عام 
وأجزاء من الدول ) الضفة الغربية وغزة(سرائيل على احتالل باقي فلسطين م أقدمت إ1967وفي عام 
 من حاجتها وتلبية سيناء والجوالن، وتمثلت أهداف هذه الحرب في كسر شوكة العرب  مثلالعربية
   . أسواق لمنتجاتهافتح وعاملةاأليدي ال

 ، ورفعت شعار تحرير فلسطين،ف.ت. بدأت الفصائل تتشكل ودخلت إطار مفي ظل هذا المناخ،
 الكفاح معتمدة السياسي والعسكري  النضال شتى منأشكاالً وخاضت ،ذلكووضعت البرامج لتحقيق 

  .والذي لم يتحقق حتى اآلن لتحرير فلسطين وحيدكطريق المسلح 

 يتمثل في فصائل العمل الوطني ودورها في النضال التحرري للشعب اًول هذا البحث عنوانا رئيسسيتنا
سيتم تسليط الضوء على جبهة النضال الشعبي و ،جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نموذجاً/الفلسطيني

واحد  مدار  والتي قدمت علىم،1967التي انطلقت منذ عام ية الفلسطيني باعتبارها أحد الفصائل الوطن
 الشهداء واألسرى والجرحى وكان لها إسهامات كبيرة في جميع محطات النضال  عاماًوأربعون

الوطني والذي يعتقد الباحث أنها لم تأخذ حقها في العديد من الدراسات وإبراز دورها بشكل واضح 
وجلي.  

وبرامجها  ، وتطورهامل الوطني من حيث نشأتها على فصائل الع البحث التعرفَ هذال أهدافثِّتم
 ولما يشكله من ،وإغناء المكتبة العربية والفلسطينية بمادة علمية إلغناء الباحثين والمهتمين، السياسية
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بشكل مفصل نشأة وتطور جبهة النضال تناوله لو ، اكتشاف الخلل في األداء وتصويبه فيأهمية خاصة
  .والقراءله هذا البحث من فائدة للباحثين  ولما يمث،في النضال الوطني وإسهاماتهاالشعبي ودورها 

  :بما يليللبحث يتمثل  لسؤال الرئيسفا

جبهة النضال /الفلسطينيما هو دور فصائل العمل الوطني الفلسطيني في النضال التحرري للشعب 
  الشعبي الفلسطيني نموذجا؟

  :االتي سيقوم البحث بتناولها واإلجابة عنه األسئلة الفرعية  العديد منهناكو

  ؟ مالمح نشأة وتطور القضية الفلسطينيةما .1
  برامجها السياسية ودورها؟-تطورها–نشأتها –ما دور وطبيعة فصائل العمل  .2
ما المحطات الهامة في مسيرة جبهة النضال الشعبي منذ انطالقتها وطبيعتها الفكرية والسياسية  .3

  والتنظيمية؟
  ؟عمل الوطنيما دور ومكانة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في ال .4

 1964 بالفتـرة ما بين وزمنيا، وتم تحديد البحث مكانيا بفلسطين والدول التي هاجر إليها الفلسطينيون
وسيستخدم في هذا ،  وهناك العديد من المصطلحات التي سيتم تناولها والتعريف بها.م2009عام حتى و

  .لبحث العلمي لجمع البياناتوالمقابلة كأداة من أدوات ا، والتحليليالبحث المنهج التاريخي 

  :على ضوء ذلك تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول هي

  . يحتوي على محورين أساسيين:األولالفصل  -

  .مدخل تاريخي عن القضية الفلسطينية ونشأتها - 1
  .ف.ت. مِـالنشأة والتطور ل - 2

  :يشملو الفصل الثاني -

  .فصائل العمل الوطني نشأتها وتطورها وبرامجها السياسية •

  : ويشملالفصل الثالث -

  .التنظيميةالسياسية و وتطورها وطبيعتها الفكرية واالشعبي، نشأتهجبهة النضال  •
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  :يشمل ولفصل الرابع ا-

 كافة مراحل النضال انطالقتها وفيالدور الذي لعبته جبهة النضال الشعبي الفلسطيني منذ  •
  .الجماهيريو  النقابي أوإلعالمي أو ا أو العسكري والتنظيمي السياسي على الصعيد سواءالوطني

  :الفصل الخامس -

  .والتوصيات الخاتمة •

سوف يستند هذا البحث إلى العديد من المراجع و المصادر التي تتناول القضية الفلسطينية ومسيرة 
 وكذلك وثائق األحزاب ومواقعها اإللكترونية ونخبة من المجالت العلمية والسياسية الوطنية،الحركة 

  .الحزبيةو

 مشكلة البحث

 ،لعبت الفصائل الوطنية دورا أساسيا منذ انطالقتها في النضال الوطني الفلسطيني في مختلف مراحله
 وصاغت برامجها ومارست كل أشكال ،حيث حددت أهدافها بتحرير فلسطين كاملة وإزالة االحتالل

 نشوء  أيضاًلبحثسيتناول هذا او، ولم تستطع تحقيق هذه األهداف ،النضال السياسي والعسكري
 أماكن الضعف والقوة ولتقديم علىلتعرف لم والدور الذي لعبته 1964وتطور الحركة الوطنية منذ عام 

  .  مستقبالً إلى األفضلالتصورات التي قد تغير مسيرة العمل الوطني

  نموذج جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من حيث نشأتها وتطورها وماهية طابعهاعلى  البحثسيركز
 من الفصائل األساسية على ا في النضال الوطني باعتباره لعبتهوماالفكري والسياسي والتنظيمي 

 ، الشهداء واألسرى والجرحى من عاماًواحد وأربعينعلى مدار  ه قدمتوما الفلسطينية الساحة
م 1967تناول النشأة واالنطالقة منذ ن الفلسطيني حيث س الوطني في كل مواقع النضالهاشاركتمو

 وطابعها الفكري والسياسي والتنظيمي والدور الذي لعبته في ، النضالية الطويلةوتطورها عبر المسيرة
 وبما يشكله هذا البحث من إضافة علمية ،النضال الوطني، الذي لم يأخذ حقه في العديد من الدراسات

 .إغناء للمكتبة وإفادة للباحثين والمهتمين

 :مبررات البحث

  :بحث فيما يليتتمثل مبررات ال

 . في النضال الوطنيف.ت.مالتعرف إلى ماهية الدور الذي لعبته  - 1
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 .إلقاء الضوء على الظروف التي عملت فيها الفصائل الوطنية - 2

على  نشاطها وعملهاوطيني في مسيرة النضال الوطني دور جبهة النضال الشعبي الفلس إبراز - 3
ن هذا عد من الدراسات العلمية غابت  وذلك ألن العدي، عاما من النضالينمدار واحد وأربع

  .ودراستها أبحاثهاالمجال في 

  :أهداف البحث

 :تتمثل أهداف البحث فيما يلي

 فصائل العمل الوطني ودورها واتجاهاتها وسياساتها ومواقفها من مجمل القضايا علىالتعرف  - 1
 .المطروحة

 . محليا وإقليميا ودوليا الوطنية ظروف نشأة الفصائلعلىالتعرف  - 2

 من أجل أصاب الفصائل الذي التراجعتهدف الدراسة إلى وضع تصور حول آليات معالجة  - 3
 .تصويب مسارها وتعزيز دورها في النضال الوطني

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كأحد فصائل العمل  - 4
من حيث  في النضال الوطني ماً عاواحد وأربعين على مدى اً أساسياًالوطني والتي لعبت دور

 .الثقافينشأتها وتطورها وطابعها الفكري والسياسي والتنظيمي والتعبوي و

هتمين في العمل الوطني إغناء المكتبة العربية والفلسطينية بمادة علمية جديدة تغني الباحثين والم - 5
  .الحركات الوطنية الفلسطينيةو

 اإلشراق والقصور فيه عبر مراحل ومواقف وجهأتشخيص الواقع النضالي الفلسطيني وإبراز  - 6
 من النضال السياسي والعسكري ضد  عاماًعيننضال المتنوع بأشكاله خالل أربمتعددة من ال

  .االحتالل
 الوصول والخروج بمقترحات وتوجيهات يستطيع ذوي االختصاص اإلفادة منها في تجارب - 7

  .امةعأخرى على الصعيد الفلسطيني خاصة والعربي اإلسالمي 

 :أهمية البحث

، تكمن أهمية البحث في أنه يستعرض أهم مراحل النضال الوطني منذ نشأة منظمة التحرير الفلسطينية
والتي كانت زاخرة ،  من مراحل النضال الوطنيةلبحث مدخال مهما في استقراء مرحلحيث يعتبر ا

 رسمت أسلوب النضال السياسي باعتبار أن هذه الفصائل ،ألحداث المصيرية للشعب الفلسطينيبأهم ا
 متمسكة بالثوابت ،والعسكري وخاضت كل الوسائل من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية

الوطنية وحافظت على منظمة التحرير الفلسطينية اإلطار األوسع والجامع للفصائل الوطنية من 
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 ومسيرة تلك الفصائل ألخذ العبرة فكان ال بد من استعراض ظروف نشأة، االحتواء واإللغاء والطمس
 .والتعرف على أماكن الخلل وكيفيه معالجتها من أجل تصويب أداء الفصائل الفلسطينية 

إضافة لذلك سيتناول البحث وبشكل مفصل نشأة وتطور جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كأحد 
والتنظيمي ودورها في النضال  سيتناول طابعها الفكري السياسي كما .فصائل العمل الوطني الفلسطيني

 أيضا في أنه سيشكل إضافة علمية تؤدي إلى فهم أوسع في عنوان الرسالة تهوتكمن أهمي، الوطني
 .هلباحثين من أجل تطويرا  إفادةوكذلك، وأسئلتها

  :حدود البحث

 :يشتمل البحث على الحدود التالية

 .الفلسطينيونجر إليها  التي هاة العربية واألجنبيالدولطين و فلس:المكانيالحد  1

 .م2009 وحتى عام –م 1964  عام اشتمل البحث على الفترة القائمة بين:لزمانياالحد  2

  البحثمصطلحات 

هذا المفهوم استند إليه ثيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية التي نصت : البراءة الدولية ♦
وني األول الذي عقد في مدينة بازل عليه النقطة الرابعة لبرنامج بازل، الذي نتج عن المؤتمر الصهي

بسويسرا والذي وضع األسس لقيام المشروع الصهيوني في فلسطين الذي توقف نجاحه على تبنيه من 
 الصهيونية بقيادة هرتسل تعمل عمالً حثيثاً ةقبل الدول االستعمارية الكبرى، فباشرت الدبلوماسي

ونية على عدد من الدول األوروبية في إطار ومتواصالً حيث عرضت خالله خدمات الحركة الصهي
المصالح المتبادلة، وتحويل المشروع الصهيوني من مشروع منظمة إلى مشروع يلقى الدعم الدولي 

  ).41، صـ1983مؤسسة الدراسات العربية، فلسطين تاريخها وقضيتها، (
ه وإحالل شعب  هو نوع من االستعمار الذي يقوم على طرد شعب من أرض:االستعمار االحاللي ♦

أخر بدالً منه، ومن األمثلة على ذلك االستعمار البريطاني لجنوب أفريقيا حيث تم طرد عدد من السكان 
األصلين السود وإحالل السكان البيض مكانهم، والذي ما زال يحدث في فلسطين إلى يومنا هذا؛ فقد 

رد السكان الفلسطينيين من قامت الحركة الصهيونية بدعم من الدول االستعمارية الكبرى على ط
أراضيهم ومبادلتهم بالمهاجرين اليهود ليستعمروها ويستولوا عليها، وخير دليل على ذلك ما يحدث 

 ).الباحث(حالياً في القدس المحتلة، واالستيطان المتواصل لألراضي في الضفة الغربية 

م في فلسطين الذي استمر 1936عام  تشكلت لجنة قومية للدعوة إلضراب: الهيئة العربية العليا ♦
طويالً نظراً لألحداث التي شهدتها البالد، كما تشكلت أيضاً لجان قومية في كل مدينة وقرية وعم 
اإلضراب في فلسطين، فأجمعت األحزاب على تشكيل لجنة عربية عليا برئاسة الحاج أمين الحسيني 
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ن، وأعيد تشكيل اللجنة العربية العليا وعضوية ممثلين عنها احتجاجاً على الهجرة اليهودية إلى فلسطي
م، وأطلق عليه أسم الهيئة 1946الفلسطينية بمساع من جامعة الدول العربية في اجتماعها ببلودان عام 

 ).92،121، صـ1983مؤسسة الدراسات العربية فلسطين تاريخها وقضيتها، (العربية العليا 

 شكل االنقالب العسكري الذي قاده ضباط  هي حركة تغيير سلمي، وأخذت:حركة الضباط األحرار ♦
م والمتمثل بالملك 1952بالجيش المصري بقيادة جمال عبد الناصر ضد النظام الملكي القائم عام 

فاروق الذي طُلب منه التنازل عن العرش، وتم إصدار بيان بإلغاء النظام الملكي وإعالن الجمهورية، 
إلدارة الحكومية، قانون اإلصالح الزراعي، إلغاء وفي أعقاب الثورة صدرت تشريعات بتطهير ا

م، وتأميم قناة 1956وجالء القوات البريطانية جالء تاماً عام  الدستور، والتأكيد على عروبة مصر،
 )/ar.wikipidia.org/wiki. (م،1958السويس باإلضافة إلى إقامة وحدة مع سوريا عام 

 التي تولت عملية 1947امعة الدول العربية عام  ُأسس هذا الجيش بقرار من ج:جيش اإلنقاذ ♦
 –تسليحه واإلنفاق عليه سبع دول عربية وتولى قيادته فوزي القاوقجي، وقد شُكَِّل من ثمانية أفواج 

 وضم أكثر من –اليرموك األول والثاني والثالث، القادسية، حطين، أجنادين، العراق، وجبل طارق 
ن دخلوا فلسطين يعادل أربعة آالف وستمائة وثالثين شخصاً ال عشرة آالف شخص، مع العلم أن الذي

غير، وكانت تنقصه اإلرادة والقيادة واالنضباط والتدريب والتعبئة، وشّكَِّل هذا الجيش من أجل إنقاذ 
فلسطين من المشروع الصهيوني بعد انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين وصدور قرار التقسيم 

 –الكيالني هيثم، االستراتيجيات العربية للحروب العربية (م 1948ام حيث شارك في حرب ع
 ).67،68، صـ1999، 1988-1948اإلسرائيلية 

أول حكومة فلسطينية عربية تقام على أرض فلسطين، ترأسها أحمد حلمي : حكومة عموم فلسطين ♦
أقرت دستوراً عبد الباقي، واتخذت من القدس عاصمة لفلسطين ومن غزة مقراً مؤقتاً لها حيث 

تشكلت هذه الحكومة على أثر دعوة من الهيئة . لفلسطين من ثماني عشرةَ مادة، واختارت علماً لها
 والذي عرف بمؤتمر فلسطين، حيث 1/12/1984العربية العليا لمناقشة الوضع الفلسطيني بتاريخ 

دوره أعلن استقالل تشكل فيه المجلس الوطني، وأسندت رئاسته إلى الحاج أمين الحسيني الذي ب
محمد (فلسطين كلها استقالالً تاماً وانتخبت حكومة عموم فلسطين، ولكن هذه الحكومة لم تعمر طويالً 

 ).366، صـ2005سعيد حمدان وآخرون، فلسطين والقضية الفلسطينية، 

يعتبر أحد أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهو بمثابة : المجلس الوطني الفلسطيني ♦
لسلطة التشريعية، ويشكل السلطة العليا في المنظمة ويتولى وضع السياسات والبرامج، أعضاؤه ا

ينتخبون عن طريق االقتراع المباشر كل ثالث سنوات، ويجتمع مرة كل سنة، ينتخب وينظر في 
 جميع تقارير اللجنة التنفيذية والصندوق القومي، باإلضافة إلى النظر في اقتراحات اللجان المشكلة من

 ).  406، 405مصدر سابق، صـ(الميادين 
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 نظام عسكري من خالله يفرض على األعضاء المنتمين لجبهة النضال :قانون الخدمة الثورية ♦
الشعبي الفلسطيني الخدمة العسكرية لمدة شهر سنوياً حيث يشارك األعضاء في جميع معارك الثورة، 

سمير غوشه، األمين العام . د( القواعد العسكرية ويسبق ذلك فترة شهر ونصف إلعدادهم وتدريبهم في
 ).لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

 هي عملية هيكلة االنتفاضة من خالل تشكيل لجان في كل قرية ومدينة من :مأسسة االنتفاضة ♦
 ).مصدر سابق. (باب تنظيم الجهد وتوجيهه لمتابعة الجوانب المختلفة في جميع المجاالت

  الدراسات السابقة

إن هذا البحث الذي يحمل عنوان فصائل العمل الوطني ودورها في النضال التحرري للشعب 
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، يضاف إلى بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع /الفلسطيني

فصائل العمل الوطني، حيث أن جميعها افتقرت إلى موضوع جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ولم 
  : حقه كفصيل أساسي لعب دوراً في النضال الوطني الفلسطيني، وسنتناول البعض منهاتعطه

 تناولت هذه الدراسة مراحل :م2002دراسة يزيد صايغ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة،  ♦
م، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير وطرد 1948نشوء وتطور القضية الفلسطينية منذ عام 

لجوء والشتات، وكذلك تطرقت إلى انخراط الشعب الفلسطيني في صفوف األحزاب ليعيش حياة ال
العربية بمختلف ألوانها السياسية من أجل تحرير أرضه وحلمه في العودة إلى وطنه، وتشكيل منظمة 
التحرير الفلسطينية، والدور الذي لعبته في حماية الهوية الفلسطينية، وانطالقة الفصائل الوطنية التي 

تمدت الكفاح المسلح كطريقة لتحرير فلسطين، واتّسمت هذه الدراسة بالشمولية وتناول جميع اع
 .المحطات التي عاشتها القضية الفلسطينية

 :م2005دراسة صبحي عسيله وآخرون، الفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارات الهدنة  ♦
ركيز على بعض الفصائل واستثناء هذه الدراسة تناولت موضوع فصائل العمل الوطني، حيث تم الت

 .فصائل أخرى

 تناولت هذه الدراسة اليسار :م2006رسالة حياة عيادة ورمضان علي، اليسار الفلسطيني،  ♦
الفلسطيني باعتباره جزءاً من الحركة الوطنية ودوره على كافة الصعد الفكرية والسياسية والتنظيمية 

ذه الرسالة ركزت على بعض قوى اليسار واستثنت ه. والعسكرية، والمشاكل التي اعترضت تطورها
 .قوى أخرى، إال أنها دراسة تناولت قضايا أساسية فيما يتعلق بموضوع اليسار

تناولت هذه الدراسة مسيرة : م2008دراسة علي بدوان، صفحات من تاريخ الكفاح المسلح،  ♦
الوطنية في التحرر الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر ضد االحتالل من أجل تحقيق أهدافه 
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واالستقالل، حيث تناولت فصائل العمل الوطني منذ نشأتها، تطورها، فكرها، والدور الذي لعبته في 
 .النضال الوطني الفلسطيني

 : للبحثالمنهج العلمي
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I.1.  عن القضية الفلسطينية ونشأتهاتاريخيمدخل   

I.1.1 االستيطان وبداية النشاط الصهيوني 

ة كة والمعقدة، ومن القضايا الرئيس القومية واإلقليمية الشائضية الفلسطينية واحدة من القضايا القتعتبر
ضية تسببت وأدت إلى  وهي ق،الساخنة على الصعيد العالمي، وتشكل جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي

  .  أرضهل وعدم استقرار والسبب يعود إلى التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني واحتالوقالقلإحداث توتر 

 النصف الثاني من القرن التاسع  التأثيرات الصهيونية علي فلسطين فيوتعود بدايات القضية الفلسطينية إلى
تي عملت على مزج الدين بالقومية محولة الدين  وال، نشوء وتطور الحركة الصهيونيةوالتي تبعهاعشر 

 دينية تهدف إلى جمع يهود العالم فوق أرض شعب – ةاليهودي من مجرد ديانة سماوية إلى رابطة سياسي
 فاألرض التي وقع عليها الهدف ،)163-154،صـ1977جريس، (آخر في دولة صهيونية خاصة بهم 

  .عت خيارات الستيطان أراض أخرى في العالمتمثلت بفلسطين، رغم أن الحركة الصهيونية وض

في بداية نشأة الحركة الصهيونية، كان طابعها غير يهودي وفي أوساط استعمارية بريطانية، فيما 
اقتصر العمل اليهودي على بعض المفكرين الذين دعوا إلى القومية اليهودية وإحياء اللغة العبرية وتأسيس 

مفكرين على أن فلسطين هي الوطن األكثر مالئمة إلقامة الوطن المستعمرات اليهودية، وركز جل ال
القومي اليهودي عليها ألسباب تاريخية ودينية، ونتيجة لذلك تشكلت بعض المنظمات الصهيونية وبالذات 

أول حركة صهيونية ذات طابع سياسي وقد ) 1895-1882(في روسيا واعتبرت حركة أحباء صهيون 
فكرية معظمها ذات طابع ديني وجمعيات ومنظمات مختلفة تستهدف جميعها شد سبقتها ورافقتها إرهاصات 

أنظار اليهود إلى ارض إسرائيل، وبعث الحنين في نفوسهم أليها والسعي إلى الخالص والعودة إلى ارض 
، كما وظهرت أيضا حركة بيلو رجوع  إلى فلسطين التي انتشرت بين )24، صـ1991الكيالني، (الميعاد 

 ونشأت بعض الجمعيات الصهيونية التي تسعى إلى مساعدة هود بالجامعات والمدارس الثانوية،اليالطالب 
  . اليهود اقتصاديا ودعمهم وتمويلهم

عملت هذه الحركات والجمعيات على تشجيع الهجرة إلى فلسطين بأساليب متنوعة مستغلة الدين 
ية التي تلخصها مقولة شعب اهللا المختار اليهودي والحديث عن أرض الميعاد، وكذلك المفاهيم العنصر

المعززة بنظرية نقاء العنصر اليهودي العنصرية، مستغلة أوضاع العزلة التي عاشها الشعب اليهودي، 



 3

وحاالت االضطهاد في روسيا وفرنسا وغيرها من الدول األوروبية، فشجعتهم على الهجرة إلى فلسطين 
 أطلق عليها اسم م1855ستوطنة لليهود في فلسطين عام للخالص من هذا الواقع،  حيث أقيمت أول م

من أراضي قرية ملبس العربية، ) بتاح تكفا(، واشترى يهود من القدس أراضي مستوطنة فيتيفيوري
إضافة إلى ذلك أقيمت مستوطنة ). 28، صـ2007حمدان،(وأقاموا عليها مستوطنة بتاح تكفا األولى 

تالها إقامة العديد من المستوطنات الزراعية التي تهدف ، ومن ثم رشيون لتسيون وزخرون يعقوب
باألساس إلى استثمار األرض وفالحتها واستيطانها تمهيدا للسيطرة عليها، حيث كانت تقام المستوطنات 
على األراضي الزراعية الخصبة وخاصة في المناطق الساحلية، وكان يعني هذا بداية تدفق الهجرة 

  . لعب الرأسمال اليهودي دوراً أساسيا وهاما في تشجيع اليهود للهجرةاليهودية إلى فلسطين، وقد

اتسم العمل والنشاط الصهيوني في البداية بالتشتت وعدم التخطيط والضعف حيث انطلقت الموجة 
 تعبيراً عن االستيالء على األرض المحراث والسيفاألولى للهجرة اليهودية إلى فلسطين تحت شعار 

ة في  رغبلمهاجر أن يكون مزارعاً ولديه تشترط على افكانت ،)3،صـ1991،كيالنيال (والحفاظ عليها
   .رض واالستيالء عليها بوسائل متعددةالعمل الزراعي من أجل زراعة األ

I.2.1 المنظمة الصهيونية العالمية وتطورها  

ي لذا،  ثيودور هرتسل الشهيرهوديي ال والكاتبن العمل الصهيوني المنظم تجسد بظهور الصحفيإ
 بشكل خاص نظّر إلى الدولة اليهوديةيعتبر مؤسس الحركة الصهيونية، فهرتسل في كتاباته عموماً وكتاب 

ام حركة يقومي لهم، فعمل على وضع األسس ل وطن قفيأن حل مشكلة اليهود ال يكمن إال بتجميعهم 
 ، وطن قومي لهمفيالمتمثل بتجميع اليهود اً إلقامة المشروع الصهيوني وضع تصورو ،صهيونية منظمة
 اليهودية في جميع بالتجمعات قام هرتسل باالتصال في ضوء هذه األفكار . الالزمة لذلكووضع اآلليات

 في عقد المؤتمر األسس للحركة الصهيونية، ونجح فعالًضع  ليمؤتمراء العالم من أجل التحضير لعقد أنح
ع ما عرف فيما بعد باسم برنامج بازل ، ووضم1897 عامالصهيوني األول برئاسته في بازل بسويسرا 

  ). 38،صـ1983الفلسطينية، (الصهيوني 

ل في نشاطها من     تحو محطة للحركة الصهيونية و   نقطة انطالق ووالدة    بازل شكل  مؤتمرويرى الباحث أن    
لهدف األساس لمثل   وضع ا  واضحة، حيث    منظم إلى العمل المنظم المبني على أسس      الغير  العمل المبعثر و  

التـي  األسس لتحقيق مثل هذا الهـدف       وضعت   العالم وإقامة وطن قومي لهم، و      يهودلمؤتمر بتجميع   هذا ا 
 المستوطنات وتوفير التمويل الالزم لذلك، وتجميـع الجهـود          إقامةتشجيع الهجرة و   على   تحددت في العمل  
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وضـع   وتـم  ،ميةالمنظمة الصهيونية العال   على تسميته    المنظمة في جسم تنظيمي واحد أتفق     غير  اليهودية  
 في بـال  : لخص هرتسل هذا العمل حيث قال        بكلمات معدودة التنظيمية، و ا  نظامها الداخلي وتشكيل هيكلته   

  . وتم تحديد ذلك بخمسين عام كحد أقصى) 64،صـ2007حمدان،(ت الدولة اليهودية أسس

التـي  م الصهيونية    عقد المؤتمر الصهيوني األول هو تعزيز عقيدته        وراء ومن الواضح أن الهدف األساس    
، وتهجير اليهـود إلـى      االنفصال بين اليهود وغيرهم من الشعوب     إنشاء دولة يهودية، وخلق     : ترتكز على 

  ).23/24،صـ1991الكيالني،  (ستيعاب الهجرة اليهودية المستمرة وتوسيع الدولة ال،أرض إسرائيل

اف المتمثلة بإقامة دولة يهودية على      الذي وضع األسس واألهد    هذا هو الجوهر الحقيقي لمؤتمر بازل األول      
اليهودي، وتجنيد العالم والقوى    وإيقاظ الوعي   ل تشجيع اليهود على االستيطان فيها،       أرض فلسطين من خال   

  . الدولية لصالح هذه األهداف، فشكل هذا المؤتمر انعطافاً أساسياً في تاريخ الحركة الصهيونية

  إسـرائيل  إعالنعام  ) 1948-1897(ندن وغيرها وبين األعوام     انعقدت العديد من المؤتمرات في بازل ول      
حيث عقدت الحركة الصهيونية أثنين وعشرين مؤتمراً جميعها أكدت على قرارات بـازل، وتـم خاللهـا                 
تشكيل العديد من الهيئات منها  ما يتعلق بالوضع التنظيمي للحركة، ومنها ما يتعلق بالوضع المالي، كمـا                  

وصـندوق االئتمـان    ،  الصندوق القومي اليهودي  صناديق والمصارف التمويلية، ومنها     تشكلت العديد من ال   
 في فلسطين، من أجل تمويل البرنامج االستيطاني اليهودي في فلسطين من شراء لألراضي وتقديم               اليهودي

 الخدمات والمساعدات للمهاجرين وتركيز االستيطان باتجاه الزراعة ودعم المشروع الصهيوني عـسكرياً           
  )24، صـ1991الكيالني، . (وسياسياً ومالياً وتنظيمياً

أما على الصعيد الخارجي، فنشط هرتسل في نسج العالقات مع العديد من الدول مثـل إيطاليـا، النمـسا،                   
ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، وذلك من أجل تجنيد الدعم الدولي لصالح أهداف الحركة الصهيونية والوصـول               

 التي نصت عليها النقطة الرابعة من برنامج بازل؛ ألنه أدرك أن مشروعه سيبقى حبراً               ةالبراءة الدولي إلى  
  ).41، صـ1983الفلسطينية، (على ورق ما لم تتبناه تلك القوى االستعمارية الكبرى 

التقى هرتسل بالعديد من قادة الدول، وقام بحركة دبلوماسية نشطة، فعلى سبيل المثال، التقى السلطان عبد                
حميد وحاول إقناعه بكل الوسائل، ومنها اإلغراءات المالية من أجل السماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين               ال

ألنها كانت خاضعة للحكم العثماني، إال أن السلطان عبد الحميد رفض كل هذه اإلغـراءات التـي قـدمها                   
  .هرتسل
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ول آنـذاك علـى أسـاس المـصالح         ارتكزت جميع اللقاءات التي قام بها هرتسل مع العديد من قادة الـد            
المشتركة،  وتبادل المنافع والعمل على إقناعهم بمدى أهمية قيام دولة يهودية في فلسطين، لتقـوم بحمايـة      
المصالح االستعمارية ولتكون قاعدة استعمارية في قلب الوطن العربي لتجزئته وضرب أي تحرك وحدوي              

  .الستنهاض طاقاته

يطانيا لعبت دوراً أساسياً وكبيراً في نشأة وتطور الحركة الصهيونية، وتعود           ومن الجدير بالمالحظة أن بر    
م 1834عالقات بريطانية باليهود إلى زمن سابق، حيث تم افتتاح أول قنصلية بريطانية في القـدس عـام                  
مـدان  ح(لحماية المصالح البريطانية في الشرق أوالً، واالهتمام بتشجيع اليهود للهجرة إلى فلسطين ثانيـاً               

، ولجأت إلى حث تركيا على تجميع اليهود وتوطينهم في فلـسطين، وفـي عـام          )179،صـ2005سعيد،  
  ).182،صـ2005مصدر سابق،(صندوق استكشاف فلسطين "م أنشأ الصهاينة االنجليز 1860

لحيـاة  وكان لليهود عالقات قديمة مع القيادة البريطانية، وتغلغل النفوذ اليهودي ثم الصهيوني في مجاالت ا              
ـ 2007حمـدان، (البريطانية المتنوعة وعلى رأسها االقتصادية والمالية والـسياسية          ، فالحركـة   )54،صـ

  .الصهيونية لها نشاط متجذر داخل بريطانيا تعززت بالتقاء المصالح البريطانية الصهيونية

 الذي  تب فلسطين مكمن اجل تكريس الجهد االستيطاني باتجاه فلسطين، شكلت المنظمة الصهيونية العالمية            
انحصر دوره في شراء األراضي واستمالكها من أجل إقامة المستوطنات الزراعية كمقدمة للسيطرة علـى              
األرض وامتالكها، فكانت تقام هذه المستوطنات بمحاذاة الساحل وفي المناطق اإلستراتيجية الحساسة ذات             

 البعض من أجـل تعزيـز الحمايـة لهـا،      المواقع الهامة، من أجل إحكام السيطرة عليها، وبجانب بعضها        
وتركزت الهجرة على الشباب المدرب والمسلح، وكانت تتم بطريقة منظمة وبإشراف المنظمة الـصهيونية              

  . عليها من أجل أن تكون مقدمة لبناء الكيان الصهيوني ولتأسيس الدولة

، محاولة لوضـع    )م1914(لى  واندالع الحرب العالمية األو   ) م1897(اعتبرت الفترة ما بين مؤتمر بازل       
األسس األولى للوجود الصهيوني في فلسطين من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والعـسكرية              

  ).40،صـ1983الفلسطينية،(

سمي باتفاق  ) بريطانيا وفرنسا (ففي أثناء الحرب العالمية األولى، عقد اتفاق بين الدول االستعمارية الكبرى            
تلحـوق، حـداد،    (م الذي اعتبر أول طعنة في صميم الكيـان العربـي            1916 في عام    ) بيكو -سايكس  (

، وفيه تم االتفاق على اقتسام الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا، وبموجبه تـم تـدويل                )30،صـ1953
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فلسطين، مما أثار غضب الحركة الصهيونية، إال أنه في النهاية عملت بريطانيا على بث الطمأنينـة لـدى                  
  .هاينة مبررين ذلك بأنه نوع من التكتيكالص

في ظل هذه الظروف والتطورات واالتصاالت المستمرة بين قادة الحركة الصهيونية وقادة الدول الكبرى،              
ومن أجل إيجاد دعم دولي للمشروع الصهيوني والعمل على تبنيه من قبل الدول العظمى عززت الحركـة                 

ول الكبرى، وكان أكثرها  أثراً مع بريطانيا، حيث تركزت على أن            الصهيونية االتصاالت واللقاءات مع الد    
االستيطان اليهودي في فلسطين هو مصلحة بريطانية بالدرجة األولى باعتبار اليهود يشكلون حرساً فعـاالً               

، كذلك العمل على إبعاد فلسطين عن مناطق النفـوذ الفرنـسي،            )50،صـ1983الفلسطينية،(لقناة السويس   
لق كيان داخل الوطن العربي من أجل تجزئته، وكون الكيان الجديد المراد إقامته أداة لتنفيـذ                ناهيك عن خ  

إن ذلك كله يشير إلى التقاء المصالح الصهيونية والبريطانية في المنطقة،           . السياسات البريطانية في المنطقة   
  .م1917وقد تم تتويج ذلك في عام 

وهو التصريح الذي تم بـصياغة      . إلى وزير خارجية بريطانيا   ففي هذا التاريخ صدر تصريح بلفور، نسبة        
وجاء فـي هـذا     . متفق عليها مع قادة الحركة الصهيونية وخاصة مع اللورد اليهودي الصهيوني روتشيلد           

  :التصريح ما يلي

  عزيزي اللورد روتشيلد "

ى العطف على   يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته، التصريح التالي الذي ينطوي عل            
  : أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته

 ،للـشعب اليهـودي    وطن قومي في فلسطين      إقامة تنظر بعين العطف إلى      جاللة الملك إن حكومة   
وليكن معلوماً أنه ال يسمح بإجراء أي شيء         هذه الغاية،    بلوغ لتسهيل   وسوف تفرغ خير مساعيها   

الحقوق ب أولطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين اآلن        لنية والدينية   الحقوق المد ب يلحق الضرر 
، 1971أبـو بـصير،     ". ( وبمركـزهم الـسياسي فيهـا       اليهود في البلدان األخرى    ا يتمتع به  التي
  ).60-59صـ

هذا هو النص الرسمي لتصريح بلفور والذي يشير بشكل واضح وجلي بأن األمور تسير حـسب الخطـط                  
قبل قادة الحركة الصهيونية والمتمثلة بحشد الدعم الدولي لمشروعهم وتبنيه من قبل دول             التي وضعت من    

استعمارية، وتمثل ذلك في بريطانيا التي أصدرت هذا التصريح والذي أصبح وعداً قطعته على نفسها من                
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ـ               ار هـذا   أجل إقامة الوطن القومي اليهودي على أرض فلسطين ألجل إحكام السيطرة على المنطقة واعتب
الكيان بمثابة قاعدة استعمارية لحماية مصالحها في هذه المنطقة، واعتبر تصريح بلفـور حجـر الزاويـة                 
األولى في بناء أول كيان قومي لليهود في العالم الحديث، وتطوروا في استخدامه من مأوى إلـى وطـن                   

  ).35،صـ1953تلحوق،حداد،(فدولة 

I.3.1 االنتداب البريطاني على فلسطين  

تنفيذ هذا التصريح، قامت بريطانيا بدخول فلسطين بعد خمسة أيام من صدوره، وأقامت بريطانيا              من أجل   
م إلى انتداب بقرار دولي من عصبة األمم المتحدة عـام           1921في البداية حكماً عسكرياً مباشراً تحول عام        

على مباركـة   م، حيث تم دمج تصريح بلفور ضمن صك االنتداب ليأخذ الطابع الشرعي والحصول              1922
نصت المادة الثانية من صك االنتداب على فلسطين أن علـى الدولـة             . والتزام دوليين بتنفيذ هذا التصريح    

أبو (المنتدبة أن تضع فلسطين في أوضاع سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي               
وزارة المستعمرات التـي يرأسـها      ، وقامت بريطانيا بإلحاق فلسطين إلى       )8،صـ1993غربية مذكرات، 

 حيث أكد تصريح بلفور على العالقة       بمذكرة تشرتشل  وارتكزت سياستها تجاه فلسطين فيما سمي        لتشرتش
  ). 36،صـ1991الكيالني،(التاريخية لليهود بفلسطين وأن وجودهم فيها حقٌ وليس منّه 

ني تقرر تعيين هربـرت صـموئيل       من اجل تسهيل األمور وتوفير األجواء المناسبة للمشروع الصهيو        
اليهودي األصل كأول مندوب سامي للبالد وهو من غالة الصهاينة والذي تميز بحنكته وقدراته العالية من                
أجل العمل على وضع األسس العملية لتصريح بلفور، وأن يكون هناك تعاون مستمر مع الوكالة اليهوديـة                 

للغة العبرية، وسن القوانين واألنظمة التي تعمل على تهيئـة          التي ستعنى بأمور اليهود والعمل على إحياء ا       
األجواء والظروف لقيام مثل هذا الكيان مثل قانون المهاجرة والتملك وغيرها وسار صموئيل على سياسته               

  ).29،صـ2005حمدان سعيد،(ليهود فلسطين وهي تشجيع الهجرة اليهودية ونقل ملكية األرض بالتدريج 

 بشكل واسع، وكذلك حيازة األرض وتمليكها لليهود بكل الوسائل والطرق من أجل             فتحت أبواب الهجرة  
السيطرة على أكبر قدر ممكن منها، وهيأت سلطات االنتداب الظروف لذلك حيث سهلت لليهود شراء أكثر                

على سبيل  ). 65،صـ1983الفلسطينية،  (من مئتي ألف دونم في سهل مرج بن عامر من غير الفلسطينيين             
 ألف يهودي وقفز معدل الهجرة في تلك الفتـرة  443م 1935مثال، بلغ عدد اليهود في فلسطين حتى عام    ال

ـ 2009شبيب سـميح،    ( مهاجراً في العام الواحد      42985إلى   وأعطـتهم كافـة االمتيـازات      ) 34،صـ
إصدار فلجأ صموئيل إلى    . واالستثمارات، وسمحت للرأسمال اليهودي في لعب دور كبير على هذا الصعيد          
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وأعطى هـذا القـانون الحركـة       . م ضمن سلسلة قوانين أخرى لصالح اليهود      26/8/1920قانون الهجرة   
الصهيونية حق إدخال ستة عشر ألفاً وخمسمائة مهاجر إلى فلسطين كل عام بـشرط أن تمـول الحركـة                   

  ). 175،صـ2007حمدان،(إعالتهم لمدة عام 

ات المنظمة الصهيونية العالمية لرعاية شؤون اليهود وتمويل        لجأت إدارة االنتداب إلى السماح لكافة مؤسس      
استيطانهم، واستمرت في تهيئة الظروف لليهود الستكمال مشروعهم بإقامة وطـن قـومي لليهـود فـي                 
فلسطين، فظلت الهجرة إلى فلسطين بازدياد من أجل السيطرة على مزيد من األراضي، ولجأت إلى توفير                

ليهود من أجل حماية المستوطنات والتحضير إلقامة الكيـان الـصهيوني علـى             المال والسالح والتدريب ل   
األراضي الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه، وقامت باتخاذ اإلجراءات الرادعة والمحاكمات            
واإلعدامات بحق كل إنسان عربي فلسطيني يضبط بحوزته سالح، كما عملت بريطانيا على تدريب اليهود               

 المستوطنات، وقامـت    ة جيشها وأمدتهم بالخبرات العسكرية الكافية وشكلت نواة شرطة لحراس         في صفوف 
الحركة الصهيونية بتشكيل العديد من المنظمات العسكرية المسلحة المدربة والمؤهلة التي قامت بارتكـاب              

 وغيرها مـن    ماخكمنظمة الهاغانا والبال  المذابح والمجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني لطرده من أرضه          
ـ      ألف عنصر دربوا داخل فلسطين على أيدي خبراء بريطانيين على حرب            50المنظمات التي قدر قوامها ب

كراس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ـ لمحة عن تـاريخ نـضال الـشعب     . (وان فيثالعصابات مثل 
  )22م، صـ1969الفلسطيني، 

سطين وإحالة هذه القضية إلى هيئة األمم المتحدة والتي أقرت          وأخيراً قررت بريطانيا التخلي عن انتدابها لفل      
م بين عربية ويهودية والقدس دولية وحمل القـرار رقـم           1947 تشرين ثاني    29في النهاية تقسيم فلسطين     

وكان ) 43،صـ1991الكيالني،  (م  1948 أيار   15، وعلى بريطانيا أن تنجز انسحابها من فلسطين         )181(
  .الن قيام إسرائيلفي نفس هذا اليوم إع

وخلق المشاكل  ) فرق تسد (إن المتتبع لسياسة بريطانيا خالل فترة انتدابها، يالحظ أنها ارتكزت على سياسة             
والفتن وزعزعة العرب ومواقفهم، وكذلك فرض القيود عليهم وعلى حركتهم، وضـرب أي تجمـع لهـم                 

مراوغـة والتحايـل، وعـزل الـشعب        وتوجه لنهضتهم ووحدتهم، وإتباع سياسة المماطلة والتسويف وال       
  .الفلسطيني عن  بعده العربي تمهيداً لتحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين
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I.4.1 رد فعل الشعب الفلسطيني  

نتيجة لهذه األوضاع والمخاطر المترتبة على المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى طرد الشعب الفلسطيني              
شعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه وحقوقه، ولم يتـوان         من أرضه وإقامة وطن قومي لليهود مكانه هب ال        

يوماً عن الدفاع عن نفسه والصمود أمام التحديات التي تواجهه، وتؤكد كل المعطيات التاريخية حقيقـة أن                 
الشعب العربي الفلسطيني تنبه منذ البدايات األولى لخطورة أهداف الحركة الصهيونية ومخاطر المـشروع              

 حصلت مصادمات مسلحة عديدة بـين العـرب         1901 – 1883الستيطان اليهودي   الصهيوني، فمنذ بدء ا   
والمستوطنين على أثر طرد الفالحين من قراهم الخضيرة وملبس وزمارين وغيرها وإقامة المـستعمرات              

  ).44،صـ1983الفلسطينية، (اليهودية على أراضيها 

مكانات المتاحة، فأحياناً كـان يأخـذ       إن نضال الشعب الفلسطيني لم يتوقف لحظة وتركز وتنوع حسب اإل          
  .شكل الصدام مع المستوطنين وأحياناً برفع شكاوى ومذكرات وإضرابات واحتجاجات

تيقظ العرب والفلسطينيون منذ البداية لمخاطر الحركة الصهيونية ومخططاتهم، فبرز العديد مـن األدبـاء               
يوني وتدعو لمحاربته بكـل الوسـائل   والكتاب وكذلك الصحف التي تنذر وتحذر من خطر المشروع الصه   

 بأهداف الحركة الـصهيونية وخطـورة المـشروع         نوالطرق الممكنة، وكذلك توعية العرب والفلسطينيي     
جمعيـة مكافحـة    الصهيوني، فأقيمت العديد من األحزاب والجمعيات من أجل مقاومة الصهيونية، منهـا             

، وسعت هذه الجمعيات إلى بـث       )47،صـ1991الكيالني،( واتخذت نابلس مقراً     ،م1913عام   الصهيونية
الوعي والروح الوطنية، وكذلك تنبيه الشعب العربي الفلسطيني للمخـاطر التـي سـتنجم عـن التحـرك                  

في منع الهجـرة وتحـريم      ) 1916 – 1897(الصهيوني، فتركز الشعار النضالي في المرحلة األولى من         
  ).89،صـ1974علوش، (1947 امتالك األراضي وسيظل هذان الشعاران مرفوعين حتى

م حملة احتجاجات واسعة من العرائض الجماعية ضد شراء اليهود األراضـي الزراعيـة              1901شهد عام   
فكان اليهود يحصلون على األراضي بطرق ملتوية وغير مشروعة،         ) 10،صـ1993أبو غربية مذكرات،  (

 بين العرب والصهيونيين في يافـا       ووقع أيضاً صدام  ) سرسق اللبنانية وغيرها  (ومن عائالت معروفة مثل     
  ).10،صـ1993أبو غربية مذكرات، (م  سقط فيه قتلى وجرحى 1908

تصريح بلفور واالحتالل البريطاني فيما بعد، تبين بوضوح أهداف الحركة الصهيونية ووقوف            بعد صدور   
جمعيات اإلسالمية  بريطانيا بكل قوة إلى جانب مخططاتهم ودعمهم في كل المجاالت، فتشكلت العديد من ال             
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م، وعقدت العديد من المؤتمرات سواء داخل فلسطين وخارجها، والتي أكدت علـى             1918والمسيحية عام   
رفض االحتالل البريطاني وتصريح بلفور، وتعتبر الجمعية اإلسالمية المسيحية رائدة الحركة الوطنية أيام             

يـة إسـالمية مـسيحية      فترة الحكـم العـسكري فـي فلـسطين، وقـد تـشكل فـي كـل مدينـة جمع                   
ورفعت شعارات عديدة ضد تصريح بلفور واالحـتالل البريطـاني والهجـرة            ) 337،صـ2005حمدان،(

م، 1920اليهودية إلى فلسطين واستمالك اليهود لألرض، ففي المؤتمر الثالث الذي عقد في مدينة حيفا عام                
اللجنة التنفيذية، وبقيت هـذه اللجنـة       وأصدر قرارات أهمها انتخاب لجنة تنفيذية للمؤتمر عرفت فيما بعد           

الممثلة للشعب الفلسطيني في جميع المؤتمرات الفلسطينية الالحقة حتى المؤتمر الفلسطيني السابع، وكـان              
مقرها القدس وعين السيد موسى كـاظم الحـسيني رئيـساً لهـا وعـارف الرحبـاني نائبـاً للـرئيس                     

م قامت اضطرابات في مدينـة      1920ه، ففي عام    ، واستمرت الصدامات ولم تنت    )120،صـ1998جبارة،(
القدس أثناء االحتفال بموسم زيارة النبي موسى استمرت بضعة أيام وأسفرت عن تـسعة قتلـى ومئتـين                  

غربيـة  (وخمسين جريحاُ مـن اليهـود وأربعـة شـهداء وواحـد وعـشرين جريحـاً مـن العـرب                     
  ).13،صـ1993مذكرات،

I.5.1  الوطنيةوبلورة الحركة المقاومة الفلسطينية  

أحس الشعب الفلسطيني بالخطر الصهيوني الداهم منذ بدايته، وعبر عن مشاعره ورفضه لالستيالء علـى               
أرضه بشتى الوسائل والطرق، وخاصة السلمية منها في البداية، لكن االستفزازات اليهودية دفعت العـرب               

 االضطرابات في مدينة يافـا      م حصل العديد من   1921الفلسطينيين لصدامات ومواجهات عنيفة، ففي عام       
 بمظـاهرات   – يوم عيد العمال العـالمي       –م  1921وكان السبب المباشر لها قيام اليهود في يوم أول أيار           

  ).47،صـ1953تلحوق،(حماسية اخترقوا فيها شوارع يافا الرئيسة 

التي أقيمـت   م حصلت اضطرابات في فلسطين نتيجة زيارة بلفور الفتتاح الجامعة العبرية            1925في عام   
على جبل الزيتون على أرض عربية انتزعتها السلطات من العرب بالقوة بموجب قانون نزع الملكية، وقد                
أضربت البالد وأمطرت بلفور بوابل من برقيات االستنكار وقاطعته وأغلقت أبواب المسجد األقصى فـي               

  ).74،صـ1983الفلسطينية،(وجهه 

 البراق الشريف حائط  ت على أثر مسيرة قام بها اليهود إلى         م حصلت اضطرابات ومصادما   1929في عام   
 التـي علـى     هبة البراق وقاموا بطقوس وأعمال ممنوعة، وأدى ذلك إلى العديد من الصدامات عرفت بـ             

أثرها قامت سلطات االنتداب بالتنكيل بالثوار والمجاهدين الفلسطينيين، فزجت بهم في السجون والمعتقالت،             
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ما عـرف بيـوم     (، وكان إلعدام المجاهدين محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير           وأعدمت عددا منهم  
األثر البالغ في نفوس الفلسطينيين وتحول وجهة مقاومتهم لالنتداب البريطـاني والغـزو             ) الثالثاء األحمر 

  ).15،صـ1993أبو غربية مذكرات،. (الصهيوني

م، وتلخص هذا التحـول     1930ية في فلسطين عام     بدأ تحول واضح في اتجاه سياسة الحركة الوطنية العرب        
م ازدادت عـداء لـسلطات االحـتالل البريطـاني          1930في أن الحركة الوطنية في فلسطين بعـد عـام           

، واتجهت أكثر فأكثر نحو المقاومة المسلحة، ونتيجة لتأزم األوضاع انعقد فـي             )180،صـ1974علوش،(
ي عام حضره مندوبون عن جميع األقطـار اإلسـالمية     م مؤتمر إسالم  1931ديسمبر  / كانون أول  7القدس  

، ويأتي ذلك رداً على الموقف البريطاني الواضح والداعم للموقـف           )81،صـ1983الفلسطينية،  (والعربية  
الصهيوني وسياسة القمع واالضطهاد المتبعة ضد العرب والتي أدت إلى ازديـاد الحقـد علـى الـسياسة                  

م لبحـث   26/2/1933 تم عقد اجتماع شعبي في دار اللجنة التنفيذية فـي            البريطانية المساندة لليهود، حيث   
  ).183،صـ1974علوش،(مشكلتي الهجرة وبيع األراضي 

ظهرت بعض التحوالت في أعقاب هذه األحداث والتي تمثلت بتأسيس أحزاب سياسية فلسطينية، وأسـس               
، وتبعه العديد   )87،صـ2007حمدان،(م، وعرف باسم حزب االستقالل      1932أول حزب سياسي في عام      

 وغيرها، ورفعت هـذه األحـزاب       منها الدفاع الوطني، والعربي الفلسطيني، وحزب الشباب      من األحزاب   
شعارات واضحة تمثلت برفض تصريح بلفور واالحتالل البريطاني ومقاومة المشروع الـصهيوني بكـل              

 الشيخ عز الدين القسام يحث الناس       الوسائل وبث الروح الوطنية وتوعية الجماهير، وعلى صعيد آخر كان         
على مقاومة االنجليز والصهاينة في خطبه التي كان يلقيها من جامع االستقالل في حيفـا، وبـدأ بتـشكيل                   

م 1935حركة الشيخ عز الدين القسام السرية المـسلحة فـي عـام              م، فظهرت 1930منظمات سرية عام    
راش يعبد أثر اشـتباك مـسلح مـع القـوات           استشهد القسام في أح   ). 349،صـ2005حمدان وآخرون، (

البريطانية، حيث كان الستشهاده أثر كبير في نفوس العرب والفلسطينيين حتى لم يستطع االنجليـز منـع                 
الجماهير العربية من االشتراك في جنازة القسام وجماعته التي ألهبت حماسة الجماهير وشـجعتهم علـى                

  ).223،صـ1998جبارة،(الجهاد 

ع في فلسطين نتيجة لسياسة وإجراءات االحتالل البريطاني في سبيل تنفيذ تصريح بلفـور،              ساءت األوضا 
وارتفاع وتيرة الهجرة اليهودية، وشراء األراضي وتملكها من قبل اليهود، وتشكيل المنظمـات العـسكرية               

نحـو اقتنـاء    وغيرها، والتي حفزت الفلسطينيين والعرب للتوجه الهاغانا واشتيرن وايتسلالصهيونية مثل   
  .السالح والتَدرب عليه
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بدأت األوضاع في بداية الثالثينيات أكثر توتراً على الرغم من محاوالت التهدئـة المتواصـلة مـن قبـل               
م، التي شهدت اإلضراب العام الكبير في جميع أنحاء فلـسطين،           1936بريطانيا، واشتدت إثر أحداث عام      

ان المدني، ولم يتوقف إال بعد نداء من الملوك والرؤساء العرب           الذي دام ستة أشهر في حركة أشبه بالعصي       
شهدت هذه الفترة بداية تشكيل اللجنة العربية العليا التي ترأسها الحاج أمـين             . يطالب الفلسطينيين بالسكينة  

الحسيني، والتي جمعت األحزاب تحت لوائها، وشرعت مجموعات من الشباب الفلسطيني المجاهد بمهاجمة             
 البريطانية والمستعمرات الصهيونية في أماكن عديدة من فلسطين مطالبة بوقف الهجرة ومنع انتقال              القوات

األراضي إلى اليهود، وانتشرت المجموعات المسلحة في عموم فلسطين وخاصة في الريف الذي كان أكثر               
 الفلـسطينيين،   تضررا جراء سياسة االستيطان واالستيالء على األرض، وتشكلت قيادات وفصائل للثـوار           

بزعامة المجاهدين عبد الرحيم الحاج محمد وعارف عبد الرازق وعبد القار الحسيني وغيـرهم، ووقـف                
معهم المجاهدون العرب ومنهم فوزي القاوقجي وسعيد العاص وحمد صعب، واستمرت هذه األحداث لغاية              

مغادرة فلسطين إلى البلـدان     م، حيث منيت الثورة بهزيمة واستشهد معظم قادتها أو اضطروا ل          1939عام  
 ألف جندي مسلحين بأحدث المدرعات والدبابات والمدافع        100العربية المجاورة، وقامت بريطانيا بتجهيز      

والطائرات لقمع هذه الثورة حيث أدى ذلك إلى استشهاد ثمانيـة آالف فلـسطيني ونـسف آالف البيـوت                   
. ياء كاملة من المدن الفلسطينية مثل جنين ويافـا        والمساكن وفي كثير من الحاالت نسفت قرى بأكملها وأح        

  )19، صـ1969كراس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ـ لمحة عن تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، (

وكعادتها باستمرار كانت بريطانيا ترسل لجنة تحقيق بعد أية اضطرابات أو أحداث مـن أجـل التهدئـة                  
تها ظلت مستمرة في تسهيل الهجرة وتقوية الحركـة الـصهيونية           والطمأنة وامتصاص النقمة، إال أن سياس     

وتدريبها ومدها  بالمال والسالح، ومع نهاية هذه الفترة شهد العالم بداية الحرب العالمية الثانية، وتحولـت                 
  .فلسطين إلى مركز إقليمي للجيوش البريطانية

I.6.1  ونكبة الشعب الفلسطيني1948حرب   

نية تعزز الوجود الصهيوني في فلسطين، وتعزز الدعم االستعماري للحركـة           في فترة الحرب العالمية الثا    
ومع اقتراب انتهاء مدة االنتداب البريطـاني علـى         . الوطن القومي لليهود  الصهيونية باتجاه إقامة ما سمي      

ـ                ذا فلسطين بعد تأسيس منظمة األمم المتحدة، قامت بريطانيا بإعالن انتهاء انتدابها على فلسطين وتسليم ه
، والـذي يـنص     )181(م قرار التقسيم رقم     29/11/1949الموضوع لألمم المتحدة، التي أصدرت بتاريخ       

وعلى الـرغم مـن     . على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ووضع القدس في إطار دولي خاص            
ابها، فسارعت  قررت على اثر ذلك إعالن انسح      رفض الفلسطينيين والعرب لقرار التقسيم، إال أن بريطانيا       
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، وسـاعدها علـى ذلـك االنـسحاب         دولة إسرائيل الحركة الصهيونية إلى اإلعالن عن قيام ما سمي بـ          
  . البريطاني التدريجي الذي مهد األجواء إلفساح المجال للقوات الصهيونية إلحكام سيطرتها على األرض

ية في فلسطين، فشكلت الهيئـة      رفض الشعب الفلسطيني قرار التقسيم ووقف في مواجهة األطماع الصهيون         
، وتدفق المتطوعون العرب إلى فلسطين، وقامت جامعة الدول العربيـة           جيش الجهاد المقدس  العربية العليا   

بتشكيل جيش اإلنقاذ من سبع دول عربية حيث تم فتح باب التطوع، ودخلت هذه الجيوش أرض فلـسطين                  
  . وب العربية اإلسرائيلية وكانت هذه أول الحرم،1948حرب مما أدى إلى اندالع 

، م وتثبيت وجودها على أكثر مما هو منصوص عليه في قـرار التقـسي             دولة إسرائيل انتهت الحرب بقيام    
من % 55من مساحة فلسطين، بينما خصص لها مشروع التقسيم نحو          % 77.40حيث استولت على حوالي     

 ألـف   750جميها وطرد أكثر من     ، وهزمت الجيوش العربية     )171،صـ1983الفلسطينية،(تلك المساحة   
فلسطيني عن ديارهم وممتلكاتهم وأرض وطنهم إلى سوريا واألردن ولبنان وغيرهـا، ونتيجـة المأسـاة                

  .م عام النكبة1948والكارثة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء ذلك اعتبر 

 بهمـا الحركـة     م إلى التخطيط والتنظيم واإلعداد اللذين اتسمت      1948ترجع هزيمة العرب في حرب      
الصهيونية، وإلى القدرات العسكرية الهائلة المتوفرة، والتدريب والدعم الالمحدود عسكرياً ومالياً المقدم لها             

وفي المقابل نجد لدى العرب الفلـسطينيين سـوء         ). أمريكا، بريطانيا، فرنسا، وغيرها   (من الدول الكبرى    
ية من حيث العدة والعتاد ومستوى التـدريب، إلـى          التخطيط والتنظيم واإلدارة، وضعف القدرات العسكر     

جانب الضعف والتفكك العربيين والعالقات العربية المتوترة، ناهيك عن أن األمة العربية كانـت تـرزح                
  .تحت وطأة االستعمار، وكانت مشاركتها بجيوش هزيلة وتسليح ضعيف

مزيق وحدته وطمس شخـصيته      كانت نتائج هذه الحرب وخيمة على الشعب الفلسطيني حيث أدت إلى ت           
الوطنية عن طريق التهجير ألقسري بشتى الوسائل، ومنع الالجئين والمهجرين من العودة إلـى بيـوتهم،                 
وإخضاع من تبقى في أرضه داخل الكيان الصهيوني بشتى وسائل القمع والترهيب والترغيب، وإصـدار               

على ممتلكاتهم وأراضيهم، وتساعد علـى اسـتقدام        القوانين التي تنزع ملكية الفلسطينيين وتسهل االستيالء        
الهيئة -يهود الشتات وتوطينهم في فلسطين، وعلى أثر ذلك حاول عدد من قادة الحركة الوطنية الفلسطينية                

 ما قبل النكبة، أن يلملموا أوضاع الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية الممزقة، فبادر المفتي              -العربية العليا 
حيث وجه دعوة إلى مئة وخمسين      . حكومة عموم فلسطين  ني إلى  تشكيل ما عرف باسم        الحاج أمين الحسي  

م، واجتمعت خمس وثمانون شخصية وطنية      1/10/1948شخصية فلسطينية لحضور مؤتمر وطني بتاريخ       
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، وانتخب هذا المجلس حكومة     المجلس الوطني الفلسطيني  وتداولت بالشأن الفلسطيني، وشكلت ما سمي بـ        
، واتخذت هذه الحكومة مقرها المؤقت في مدينـة         )318،صـ1998جباره، (ومة عموم فلسطين  حكأسماها  

إال أن بعض الدول العربية وضعت العراقيل أمامهـا         . غزة واعتبرت القدس عاصمة فلسطين مقرها الدائم      
ه مثل األردن وقامت بدعم من األردن حركة مغايرة عقدت مؤتمرات شبيهة أهمها مؤتمر أريحا تمخض عن               

المملكة األردنية  قرارات بضم الضفة الغربية لنهر األردن إلى الضفة الشرقية في إطار ما أطلق عليه اسم                
ويفسر صايغ هذه السياسة والسلوك العربي تجاه الهيئة العربية وحكومة عموم فلـسطين، أنـه               . الهاشمية

 مـع إسـرائيل     نتيجة رغبة عامة لدى الـدول العربيـة فـي تجنيـب الثـورة فـي أي نـزاع جديـد                    
  ).115،صـ2002صايغ،(

في مقابل هذه التطورات على الجانب الفلسطيني، وبعد اإلعالن عن قيام دولة إسـرائيل واالعتـراف                
العالمي بها وخاصة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي قامت الـدول االسـتعمارية الكبـرى               

ل وتشجيع الهجرة وتسهيلها، فأصدرت الواليات المتحـدة        الداعمة للحركة الصهيونية في مشروعها بالتموي     
، وغاية البيان ضمان حدود إسـرائيل وكيانهـا،         البيان الثالثي  1950مايو  / أيار 25وبريطانيا وفرنسا في    

واإلبقاء على الوضع الراهن فيما بين الدول العربية مع إقصاء االتحاد السوفيتي عن المنطقة خصوصاً بعد                
، وهذا يعني استمرارية الدعم لهـذا الكيـان         )174،صـ1983الفلسطينية،  (نفوذ في العالم    اقتسام مناطق ال  

ومده بكل أنواع األسلحة من أجل إبقائه قوةً عسكرية هائلة استناداً للهدف من وراء قيامه باعتباره قاعـدة                  
ل ثرواته وخيراته   استعمارية في قلب الوطن العربي لتجزئته وإبقائه في حالة من الجهل والتخلف، واستغال            

  .والسيطرة على موقعه االستراتيجي

I.7.1 نتائج النكبة على الصعيد العربي  

م، لجأت الدول العربية إلى عقد اتفاقية الدفاع العربي المشترك؛ على الـرغم             1948على أثر نكبة عام     
لى الـدول   من هشاشة النظام العربي وضعفه، ويعني ذلك أن أي اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء ع                

لكن الهزيمة أدت إلى حدوث تطورات عديدة في        . العربية جميعها واعتمدت نظام مقاطعة الكيان الصهيوني      
المنطقة من اضطرابات وانقالبات وخاصة في البلدان التي شاركت جيوشها في الحرب مثل سوريا، وتـم                

ـ           23 فـي  ثـورة يوليـو   اغتيال الملك عبد اهللا، وشهدت مصر حركة الضباط األحرار أو ما عـرف بـ
م، كما تصاعدت الثورة الجزائرية في وجه االستعمار الفرنسي، وقامت في ظـل هـذه               1952يوليو  /تموز

التي عول عليها الفلـسطينيون     ) الوحدة العربية بين مصر وسوريا    (األجواء أول وحدة بين قطرين عربيين       
 . ي عمت العالم العربي بعد النكبةكثيرا ولقيت دعما شعبيا واسعا بسبب حالة اليأس واإلحباط الت
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في مثل هذه األجواء من المد القومي، وبسبب ما لحق بالشعب الفلسطيني من تشتت وتـوزع فـي بلـدان                    
المنافي، ونظرا لغياب حركة وطنية فلسطينية فاعلة، وطغيان الفكر القومي في خمسينات وستينات القـرن               

طاء الشباب الفلسطيني وبعض قيادات الحركـة الوطنيـة         الماضي إثر صعود الناصرية، قام العديد من نش       
السابقة باالنضمام لصفوف األحزاب والحركات السياسية العربية المتواجدة آنـذاك كالحركـة الناصـرية              
وحزب البعث العربي االشتراكي، كما عمل عدد منهم في صفوف اإلخوان المسلمين، وانخرط بقايا الحزب               

قي األحزاب العربية المماثلـة وشـكل عـدد مـنهم مـع             ) تحرر الوطني عصبة ال (الشيوعي الفلسطيني   
المجموعات الماركسية في شرقي األردن الحزب الشيوعي األردني، فيما بقي شيوعيو قطاع غزة في إطار               
مستقل تحت اسم الحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة، وسـاهم عـدد مـن النـشطاء الـسياسيين                   

شطاء سياسيين عرب في تأسيس بعض األطر القومية ردا على النكبة ولمواجهة            الفلسطينيين بالتعاون مع ن   
 ونذرت نفسها لتحريـر فلـسطين       كتائب الفداء العربي  الكيان الصهيوني واالستعمار، فتشكلت مثالً منظمة       

ـ  1998جبارة،  (وانخرط فيها شبان من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر           ، وظهـرت   )329، صـ
معيات ثقافية خاصةً في الجامعات، وفي الجامعة األمريكية في بيروت تتلمذ عدد من الشبان              كذلك نواد وج  

الفلسطينيين والعرب على يدي المنظّر القومي العربي قسطنتين زريق، ومنهم جورج حبش ووديع حـداد               
فكرة  جلوأحمد الخطيب وهاني الهندي وغيرهم من الطلبة الفلسطينيين والعرب، وعمل هؤالء الحقا من أ             

قيام تنظيم عربي قومي جديد يضع نصب عينيه حل المسألة الفلسطينية كونها المـشكلة الرئيـسة لألمـة                  
  ).99،صـ2006باو مغرتن،. (العربية

 الشباب القومي العربـي   تحت اسم   ) 1952-1951عام  ( وعملت في البداية     ن العرب يحركة القومي تأسست  
رت فروعها في جميع أنحاء الدول العربية، وبات جورج         وسرعان ما انتش  ). 113،صـ2006باو مغرتن، (

  .حبش فيما بعد أمينا عاما لها

كان ثمة تغلغل فلسطيني واضح في صفوف حركة القوميين العرب في سوريا ولبنان والحقاً في عمان،                
 والذي اعتبر من الفروع النشطة، وكانت الصحيفة الناطقة بلسان الحركة هي صحيفة الثأر، التـي أخـذت                

وهو ما يعني أنه ال     ) 330،صـ1998جبارة، (وحدة، تحرر، ثأر  تنشر الفكر القومي العربي ورفعت شعار       
يمكن تحرير فلسطين إال بالوحدة العربية، وأن الهدف السياسي األسمى لحركة القوميين العرب كان يتمثل               

نبثق عن هذه الحركـة     وقد ا ). 119،صـ2006باو مغرتن، (في جمع الدول العربية في دولة عربية واحدة         
 ولم تحقق حركة القوميين العرب توسعها المتواضع، أو تعزز مـستقبلها الـسياسي إال          هيئة مقاومة الصلح  

  ).137،صـ2002صايغ،(بعد وصول عبد الناصر إلى زعامة المنطقة 



 16

ير ركزت حركة القوميين العرب على الوحدة العربية والتضامن العربي باعتباره الطريق الوحيد لتحر            
فلسطين وعودة الفلسطينيين الالجئين إلى ديارهم، وإلى جانب حركة القوميين العرب كان حـزب البعـث                
ينادي بالوحدة والحرية واالشتراكية، وهذا النداء جذب اهتمام المثقفين من شباب فلـسطين وخاصـة فـي                 

االتجـاه الناصـري    ، وهناك   )330،صـ1998جبارة،(األردن والقى ذلك دعماً نشطاً من آالف الالجئين         
الذي استقطب قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، واألخوان المسلمون الذين شكلوا رابطـة فلـسطين               

  .بالقاهرة

المحرك الرئيس النخراط نشطاء الشعب الفلـسطيني فـي جميـع هـذه األحـزاب                ومن المالحظ أن  
هذه األحزاب في تلك الفتـرة فـي        والحركات هو تحقيق حلمهم بالعودة وإزالة االحتالل، وقد تجسد نشاط           

فضح الممارسات الصهيونية والتصدي للعديد من المشاريع التي كانت تهدف إلى توطين الالجئين ودمجهم              
في الدول العربية، والنظر إلى القضية الفلسطينية كقضية إنسانية تتعلق بتوطينهم وتحسين ظروف حيـاتهم               

حاوالت نزع الصبغة الـسياسية عـن القـضية الفلـسطينية           ومعيشتهم، وتزعمت الدبلوماسية األمريكية م    
للقضاء على الهوية الفلسطينية وتمزيقها ووضع الحلول لهـا مـن خـالل             ) 201،صـ1983الفلسطينية،(

المشاريع المشبوهة التي طرحت في تلك الفترة لمعالجة موضوع الالجئين بطريقة إنسانية، فوقف الـشعب               
ولم تتوقف المقاومة عند هذا الحد، بل كان العديـد مـن            . ريع ورفضها  بكل قوة ضد هذه المشا     يالفلسطين

الفلسطينيين يقومون باستمرار بهجمات على المستعمرات الصهيونية، وتكررت حوادث التسلل إما للعـودة             
  .أو المقاومة

د شباب الثأر وكتيبة الحق على يد أفرا      : في تلك الفترة تشكلت مجموعتان عسكريتان في قطاع غزة هما         
. وصالح خلف الملقب بـ أبـي إيـاد       ) أبو جهاد (لهم صلة بحركة األخوان المسلمين ومنهم خليل الوزير         

  . ويعني هذا أنه كانت هناك تشكيالت عسكرية ومقاومة فلسطينية مستمرة

م بإسناد مـن بريطانيـا وفرنـسا        1956في ظل هذه التطورات، قامت إسرائيل بعدوانها على مصر عام           
ام عبد الناصر، وضمان حرية المالحة عبر قناة السويس، وللحد من نفوذ االتحاد السوفيتي              للقضاء على نظ  

وضرب المقاومة الفلسطينية، إال أن إسرائيل لم تستطع تحقيق كامل أهدافها من هذه الحرب، إذ أن تـدخل                  
، الفلـسطينية (االتحاد السوفيتي في مجلس األمن عزز من وضع ونفـوذ مـصر فـي العـالم العربـي                   

  ).29،صـ1983
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م، علقت كثير من األحزاب العربية اآلمال عليها إال أنها لـم  1958بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا عام    
  .تستمر إال ثالثة أعوام من قيامها مما سبب خيبة أمل لهذه األحزاب وللجماهير العربية

ية القـضية الفلـسطينية     خالل تلك الفترة دارت في أوساط وطنية فلسطينية أفكار عديدة حـول خـصوص             
وضرورة بلورة الشخصية الوطنية الفلسطينية وقيام الفلسطينيين باإلمساك بزمام أمور قضيتهم بعيدا عـن              

م، التي اتبعت   1957 عام   فتحاألحزاب العربية، وفي هذا اإلطار نشأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني           
اعتبار الثورة الفلسطينية طليعة العالم العربـي فـي         أسلوب الكفاح المسلح، ودعت إلى مقاومة االحتالل، و       

م، والتي كانت تعمل ضمن أراضـي       1959 عام   حركة األرض ، كما ظهرت    )فلسطين(الدفاع عن الوطن    
، وكانت مطالبها ذات طابع سياسي تتعلق بوقف مصادرة األراضـي وإلغـاء الحكـم العـسكري                 48عام  

 وضم شخـصيات    الحزب القومي العربي الفلسطيني    ظهر   1958وفي عام   . والمساواة بين العرب واليهود   
مثل أمين الحسيني وأحمد حلمي رئيس حكومة عموم فلسطين، وظهرت أيـضاً عـدة مجموعـات شـبه                  

 وخاصة بين فلسطينيي سوريا، وتوحدت الـروابط الطالبيـة          جبهة تحرير فلسطين  عسكرية تحت مسمى    
لبنان في إطار االتحاد العام لطلبـة فلـسطين عـام           الفلسطينية في الجامعات العربية في مصر وسوريا و       

م، وتشكل الحقا االتحاد    1948م، فكان أول مؤسسة في اتجاه إحياء كيان الشعب الفلسطيني بعد عام             1959
، )369،صـ2005حمدان،(م  1965م، واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام       1963العام لعمال فلسطين عام     

ات واالتحادات الشعبية الفلسطينية نقطة تحول وبداية آلليات عمـل وطنـي   وكان لظهور األحزاب والحرك  
جديد مختلف عن السابق ليؤكد أن الشعب الفلسطيني هو طليعة األمة العربية في المقاومة وهو الذي يتحمل                 

  .المسؤولية الوطنية لتحرير األرض، وأن الطريق إلى الوحدة العربية يمر بفلسطين

ات على الساحة الفلسطينية، وفي محاولة لتأطيرها حتى ال تخرج عن سقف المواقف             إلى جانب هذه التطور   
العربية، وخوفا من التورط العربي في حرب مباشرة مع إسرائيل، برز اهتمام وسعي عربي إلبراز كيـان                 

  ). منظمة التحرير الفلسطينية(ف .ت.م إلى قيام م1964كل ذلك أدى في عام . فلسطيني
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I.2. ف.ت. لـ م والتطورالنشأة 

I.1.2 ف.ت. قيام مإرهاصات 

 من كارثة مزقت شخصيته الوطنية، وذوبت هويته، وأدت إلى إظهار قضيته            يإن ما حل بالشعب الفلسطين    
على أنها قضية ذات طابع إنساني تتعلق بموضوع الالجئين والعمل علـى تـوطينهم وتحـسين ظـروف                  

، وظهرت العديد من    )األونروا(ن الفلسطينيين   معيشتهم، وتشكلت من أجل ذلك وكالة الغوث وتشغيل الالجئي        
المشاريع التي تدعو إلى التوطين ودمج الالجئين الفلسطينيين في الـدول العربيـة كمـشروع جونـستون                 

فانخرط الفلسطينيون في العديد مـن األحـزاب والحركـات          . 1956 ومشروع داالس عام     1953-1955
ومنها حركة القوميين العرب، وحزب البعث، والحزب الشيوعي        السياسية العربية ولعبوا دوراً بارزاً فيها،       

األردني، وغيرها من األحزاب واالتحادات لكشف هذه المشاريع وفضحها وتعريتها، وركـزت علـى أن               
القضية الفلسطينية هي قضية سياسية وطنية تتعلق بقيام كيان صهيوني غاصب على حساب تهجير وطرد                

  . الشعب الفلسطيني من أرضه

د إعالن بريطانيا انتهاء انتدابها على فلسطين، طالبت الهيئة العربية العليا بقيام دولة عربيـة فلـسطينية                 بع
نـتج عنـه تـشكيل      ) م1948عام  (وهذا يعني التمسك بإيجاد كيان فلسطيني سياسي، فعقد مؤتمر في غزة            

 الجامعة العربيـة فيمـا      حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، وهو الذي مثل فلسطين في            
بعد، وحصلت هذه الحكومة على اعتراف عربي باستثناء األردن، التي قامت فيما بعـد بخطـوات بـضم                  

 ةالضفة الغربية إليها واإلعالن عن تأسيس المملكة األردنية الهاشمية وكذلك إلحاق غزة باإلدارة العـسكري              
  .المصرية

لوطنية وضغط المقاومـة الفلـسطينية وكبـر حجمهـا          إن بروز الفصائل الفلسطينية وتطور الحركة ا      
وتوسعها، وعجز الكثير من األحزاب العربية عن تحقيق األهداف المطلوبة، وباإلضافة إلى انهيار الوحـدة   
العربية بين مصر وسوريا وعدم تحقيقها على الصعيد العربي العام، ترسخت قناعة الشعب الفلسطيني بأن               

ده على ذلك نجاح الثورة الجزائرية، مما جعل عوامل عديدة، محلية وإقليميـة،             يأخذ زمام المبادرة، وساع   
تتضافر باتجاه العمل من أجل إنشاء كيان فلسطيني يستند إلى أسس قادرة على المقاومة وتحقيق األهـداف                 

  .الوطنية في إزالة االحتالل وإعادة الالجئين إلى ديارهم

ربية، والنظام العربي الرسمي من أجل إيجـاد مثـل هـذا            شكل هذا الوضع أداة ضغط على الدول الع       
الكيان الفلسطيني، حتى ال تفقد السيطرة على الوضع الفلسطيني المتفجر وذلك عبر تنظيمه من خالل كيان                
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م كانت هناك عدة محاوالت داخل الجامعة العربية من         1959فلسطيني تحت وصايتها ورعايتها، فمنذ عام       
يان، فكانت ملزمة بتعيين ممثل أخر لفلسطين في الجامعة العربية خلفاً ألحمد حلمي             أجل إنشاء مثل هذا الك    

حمـدان  (م حيـث عينـت أحمـد الـشقيري خلفـاً لـه              19/9/1963باشا بعد وفاته، وقد تم ذلك فـي         
، إلى جانب اختياره مندوباً لفلسطين، عهد إليه تشكيل وفد فلسطين برئاسته إلى             )396،صـ2005وآخرون،

، وعلى أثر التطورات    )397،صـ2005مصدر سابق،   (المتحدة ليتولى الدفاع عن القضية الفلسطينية       األمم  
م 1964على جبهة الصراع العربي اإلسرائيلي دعا الرئيس عبد الناصر إلى عقد مؤتمر قمة عربي عـام                 

ألردن لبحث األخطار التي تواجه األمة العربية عامة ومواجهة مشروع إسـرائيل تحويـل ميـاه نهـر ا                 
، فانعقدت القمة العربية وأصدرت بيانا ختاميا أشار إلى إيمان المشاركين فيهـا             )340،صـ1998جبارة،(

صـامد  (بحق الشعب الفلسطيني المقدس في تقرير مصيره والتحرر من االسـتعمار الـصهيوني لوطنـه               
ألسس للكيـان   ، وبناء على ذلك تم تكليف أحمد الشقيري من أجل وضع ا           )103،صـ138-137مجله،عدد  

الفلسطيني، فبدأ بإجراء العديد من االتصاالت والجوالت على كافة التجمعات الفلسطينية ووضع مـشروع              
 والنظام األساس لمنظمة التحرير، وتقرر عقد مؤتمر فلـسطيني، وتـم تـشكيل              الميثاق القومي الفلسطيني  

لمرشـحين لعـضوية المـؤتمر      اللجان التحضيرية للمؤتمر في جميع الـدول العربيـة إلعـداد قـوائم ا             
  ).202،صـ2006عوده،(

I.2.2 العمل الوطنيبدايات   

 حيـث عقـد     1964بعد االنتهاء من قائمة التحضيرات واالستعدادات المتعلقة بالمؤتمر الفلـسطيني عـام             
م في القدس، وفي هذا المؤتمر ولدت المنظمة وأقر الميثاق القومي والنظام      28/5/1964المؤتمر األول يوم    

  ). 35ت،صـ.علوش، د(لمنظمة، وانتخب الشقيري رئيساً وكُلِّف بتكوين لجنة تنفيذية األساس ل

، واعتبر أعـضاء هـذا      )341،صـ1998جبارة،(عقد المؤتمر بالقدس بحضور ثالثمائة وخمسين مندوباً        
المؤتمر أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وكان من نتائج هذا المؤتمر قيام كيان فلسطين حمل اسـم                 
منظمة التحرير الفلسطينية، وتم وضع الميثاق القومي الفلسطيني الذي شمل تسعاً وعشرين مادة، ركـزت               
على اعتبار فلسطين جزء من األمة العربية، وفيه جاءت المادة العاشرة منه أن للفلسطينيين ثالثة شعارات                

ـ 1987قاسميه، (الوحدة الوطنية والتعبئة القومية والتحرير    هي   ـ  )573،صـ ضمن الميثـاق الواقـع     ، وت
الفلسطيني وظروفه ومعاناة الشعب الفلسطيني وحقَّه في المقاومة وتبني األساليب الكفاحية والنضالية مـن              
أجل تحقيق أهدافه الوطنية، والحفاظ على الشخصية الفلسطينية وحق تقرير المـصير، وتمثيـل الـشعب                

  . الفلسطيني في جميع المحافل
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I.3.2 تها ف هيكليتها ومؤسسا.ت.م  

تشكلت العديد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير على أساس نظام دولة لها سلطات تشريعية وتنفيذيـة                
  :وقضائية، وسنتناول ذلك بشكل مختصر وذلك على النحو التالي

ة وهي القيادة العليا في المنظمة، ويترأسها احمد الشقيري، وهي بمثابة أداة تنفيذي           : اللجنة التنفيذية : أوالً
فاللجنة التنفيذية تشرف على تنسيق العمل وتنفيذ ما يقره المجلـس           . مثل مجلس الوزراء في أية دولة     

الوطني من سياسات وخطط وتتابع دوائر عديدة تختص في جميع مجاالت الحياة من التعليم واالقتصاد               
  .ها ثالث سنواتوشؤون اجتماعية وغيرها، وتنتخب اللجنة التنفيذية من المجلس الوطني ومدة واليت

يشكل السلطة العليا في المنظمة، وهو أداة تشريعية يسن القوانين ويراقب أداء            : المجلس الوطني : ثانياً
المؤسسات ويرسم السياسات والبرامج ومدته ثالث سنوات، وينعقد بشكل دوري مرة كل سنة، ويمثل              

 الفلـسطينيين مـن مختلـف       الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وتضم عضويته ممثلين عن        
هـو  - من النظام األساسي للمنظمة أن المجلس الوطني الفلـسطيني           7وتنص المادة   . مجاالت الحياة 

ف ويمثل الشعب الفلسطيني داخـل فلـسطين        .ت. حيث يشكل أعلى سلطه في م      -البرلمان في المنفى  
 ).209،صـ2008عوده،(وخارجها 

 وهـو أداة لتجميـع المـوارد        ، كوزارة المالية في أية دولة     يعتبر: الصندوق القومي الفلسطيني  : ثالثاً
والمساهمة في التنمية، وموارد هذا الصندوق من العائدات والمنح والقروض والضرائب التـي يقـوم               
بجمعها واستثمارها من أجل تمويل نضال الشعب الفلسطيني، ويشرف على هـذا الـصندوق اللجنـة                

 من النظام األساسي إنـشاء      24طني الفلسطيني األول وفقاً للمادة      التنفيذية للمنظمة، ودور المجلس الو    
صندوق قومي فلسطيني لتمويل نشاطات منظمة التحرير الفلسطينية ويديره مجلس إدارة يـتم تعيينـه               

 ).413،صـ2005حمدان وآخرون،(بموجب نظام خاص بالصندوق يقره المجلس الوطني 

 واتخذت  - صوت منظمة التحرير     - صوت فلسطين باسم  أنشئت إذاعةٌ   : إذاعة صوت فلسطين  : رابعاً
من القاهرة مقراً لها من أجل تعبئة وتثوير الجماهير وفضح ممارسات االحـتالل وحـشد الجمـاهير                 
الفلسطينية خلف منظمة التحرير باعتبارها ممثلهم الشرعي، وقد لعبت دوراً هاماً قي دفـع الجمـاهير       

 )169، صـ2004، 138-137صامد مجلة، عدد . (لباتجاه المقاومة والنضال ضد االحتال
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تعتبر هذه من المؤسسات الهامة في منظمة التحرير فيمـا يتعلـق            : مركز األبحاث الفلسطيني  : خامساً
بعمل األبحاث العلمية حول القضية الفلسطينية، وجمـع الكتـب والدراسـات ونـشر الـوعي بـين                  

ونشر معاناة الشعب الفلسطيني وتعريف العالم بهـا        الفلسطينيين، وتغطية الصراع العربي اإلسرائيلي،      
والعمل على فضح ممارسات االحتالل وما يقوم به من إجراءات، وتقديم النصائح واإلرشادات لكـل               

 .مؤسسات المنظمة

أصدر مؤتمر القمة الثاني الـذي انعقـد فـي اإلسـكندرية يـوم              : جيش التحرير الفلسطيني  : سادساً
حمـدان وآخـرون،    (التحرير الفلسطينية بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني       م قراراً لمنظمة    5/9/1964

، فأنشأت المعسكرات في بعض الدول العربية وفتحت باب التجنيد، وكان أول جيش             )415،صـ2005
 .فلسطيني، وهذا يعني تحمل الفلسطينيين معركة التحرر واالستقالل

) 12/1/1973-6(مجلس الـوطني الفلـسطيني      في الدورة الحادية عشرة لل    : المجلس المركزي : سابعاً
تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير لمعاونة اللجنة التنفيذية فـي تنفيـذ قـرارات المجلـس                 

حمـدان  (الوطني، وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتـي المجلـس             
 .المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، ويعتبر هذا المجلس حلقة وصل بين )411،صـ2005وآخرون،

هذه هي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، التي أقيمت على شكل نظام دولة، ولها إذاعة وجيش وعلـم                 
وغير ذلك من مظاهر الدولة، وقد دعمت القمم العربية التالية تشكيل هذه المنظمة وأكدت علـى تمثيلهـا                  

دات العامة للطالب والعمال الخ، وفي مـؤتمر القمـة العربـي         للشعب الفلسطيني والقت ترحيباً من االتحا     
رحبت القمة بقيام منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب        ) 1964 أيلول سبتمبر    11-5اإلسكندرية  (الثاني  

  ).220،صـ1991الكيالني،(الفلسطيني 

تحت مكاتب للمنظمة في    بدأت مؤسسات المنظمة بالعمل في كافة المجاالت سواء العسكرية واإلعالمية، وف          
  .كافة الدول العربية، وبدأ صوت فلسطين يبث كل ما يتعلق من معلومات حول القضية الفلسطينية

 بإتباع نهج أكثر    ةرغم الترحيب بهذه المنظمة إال أن هناك الكثير من االنتقادات التي وجهت إليها والمطالب             
، وكانت فصائل عديدة فـي تلـك        )220،صـ1983الفلسطينية مؤسسة، (ثوريةً في مختلف مجاالت العمل      

المرحلة قد وجهت مالحظات عديدةً لهذه المنظمة كونها أنشئت بأداة رسمية عربية ال تخـرج عـن فلـك                   
ووصاية هذه األنظمة، ومن هذه األحزاب الهيئة العربية العليا، وحركة القوميين العرب، وحركـة فـتح،                

 غيرها، حيث طالبت فتح بتثوير المنظمة وتغييرهـا جـذريا           وكانت انتقادات فتح أكثر جرأة ووضوحا من      



 22

م، 1/1/1965وعملت على إحراجها من خالل القيام بالعمل المسلح، فأعلنت أول عملياتها الفدائية في ليلة               
حيث قامت مجموعة فلسطينية مسلحة تنتمي إليها بمهاجمة محطة ضخ مياه لمـستوطنة صـهيونية، وقـد         

أبو غربية  (انتهى بعبارة عاشت وحدة شعبنا وعاش نضاله الستعادة بالده وكرامته           اصدر المهاجمون بياناً    
اعتبر هذا اليوم بأنه مولد الثورة الفلسطينية والتي أعلنت أن البندقية الفلسطينية هي             ). 80،صـ1997تقديم،

رة وقامت فتح بإرسال مـذك     ،)58،صـ1992أرشيدات وآخرون، (التي تحدد الطريق إلى تحرير فلسطين       
أكدت فيها  ) 1965 أيلول   7(إلى ملوك الدول العربية ورؤسائها بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربي الثالث            

الفلـسطينية مؤسـسة،    (األيمان الجازم بأن الكفاح المـسلح هـو الطريـق الوحيـد لتحريـر فلـسطين                 
عتباره يمثّـل تـاريخ     ، وشكَل هذا التاريخ منعطفاً نوعياً في نضال الشعب الفلسطيني با          )229،صـ1983

  .انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وبات الشعب الفلسطيني يحتفل به مع مطلع كل عام جديد

واستمر الشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل، وكان االحتالل يرد بعنف وبكل قوة تجاه أي نشاط                
على قرية الـسموع قـرب الخليـل        م في غارة إسرائيلية وحشية      1966فدائي، وتمثل ذلك في عدوان عام       

  ). 231،صـ1983مصدر سابق،(

يتضح مما تقدم بأن الشعب الفلسطيني وبعد معاناة طويلة، استطاع أن يلملم أشالءه بعد النكبة ويتجاوز                
محاوالت تبديد وطمس هويته الوطنية، وأن يقيم كيانه الوطني متمثال بمنظمة التحرير الفلسطينية التي باتت             

  .افة المحافل العربية والدوليةتمثله في ك

I.4.2 1967 عام حرب  

 والعـدوان الثالثـي عـام       -م  1948تشكل هذه الحرب ثالث الحروب العربية اإلسرائيلية بعد حرب عام           
م على مصر، ونظرا لنتائجها الوخيمة، فقد شكلت كارثةً ونكبةً على الـشعب الفلـسطيني، حيـث                 1956

ملها بعد أن احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وأجزاء مـن         تمخض عنها سيطرة إسرائيل على فلسطين بكا      
  .الدول العربية

ـ            على حساب الشعب الفلسطيني،     48لم تكتف الحركة الصهيونية بأن أقامت دولة إسرائيل على أراضي ال
بل ارتكزت على نظرة عنصرية وتوسعية تتمثل في السيطرة على مزيد من األرض، فكانت حرب عـام                 

ت بالعدوان الثالثي على مصر والذي شاركت فيه إسرائيل إلى جانب بريطانيا وفرنـسا،              م التي تمثل  1956
وعلى الرغم من أنها لم تحقق كامل أهدافها في هذه الحرب، إال أنها اعتبرت مقدمة لحروب قادمة تطمـح                   
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حلـم  إسرائيل من خاللها إلى تثبيت أوضاعها واالستيالء على المزيد من األراضي سعياً للوصـول إلـى                 
م، حيـث قامـت بتهيئـة       1967الحركة الصهيونية المتمثل بقيام دولة إسرائيل الكبرى، فكانت حرب عام           

الظروف من أجل القيام بعدوانها فهولت للرأي العام بأن هناك تحركاً عربياً واسعاً من أجل القضاء علـى                  
ينية، فعملت على جر العـرب      إسرائيل مستغلة تصاعد المقاومة الفلسطينية وبروز منظمة التحرير الفلسط        

إلى هذه الحرب، وكانت تهدف من وراء ذلك إلى ضرب المقاومة الفلسطينية وإنهائها وهي فـي مهـدها،                  
  . وتحطيم القوة العربية، من أجل التوسع في الهجرة اليهودية

 م، حيـث شـن    1967قامت إسرائيل باستخدام إستراتيجية المباغتة والضربة االستباقية في حرب عام           
م هجوماً صاعقاً على المطارات المصرية واألردنية       5/6/1967الطيران اإلسرائيلي في صباح يوم االثنين       

والسورية واللبنانية فدمرت مدرجات المطارات كما دمرت الطائرات العربية في فتـرة ثـالث سـاعات                
أبـو   (-ردنيـة مصرية وسورية وأ  -واندلعت الحرب البرية على ثالث جبهات       ) 348،صـ1998جبارة،(

، وكانت نتائج   النكسة، واستمرت هذه الحرب ستة أيام وسمي هذا العام بعام           )81،صـ1997غربية تقديم،   
م مرحلة هامة   1967هذه الحرب وخيمة على العرب عامتًا والفلسطينيين خاصةً، وكانت الهزيمة في حرب             

وجدان العربي في صميمه، ولـم      اإلسرائيلي، إذ شكلت صدمة قوية أصابت ال      -من مراحل الصراع العربي   
  ). 313،صـ1991الكيالني،(تقف آثار الصدمة عند حدود الوجدان، وإنما تعدتها إلى الفكر العربي نفسه 

إن نتائج هذه الحرب كانت مدمرة على األمة العربية حيث تم من خاللها تدمير القوة العسكرية العربية                 
 في سيناء والجوالن وأجزاء مـن األردن وكـذلك الـضفة            واحتالل أجزاء كبيرة من الدول العربية تمثلت      

  .أمام إسرائيل الغربية وغزة ، وفتح المجال لحرية المالحة في المضائق المائية العربية

الذي يدعو فيه إلى إنهاء حالة الحرب       ) 242(وأصدر مجلس األمن التابع لمنظمة األمم المتحدة قراره رقم          
تح الممرات المائية العربية أمام المالحة اإلسرائيلية، والتزام الدول العربية          بين الدول العربية وإسرائيل، وف    

بإنهاء المقاطعة العربية إلسرائيل، وفتح األسواق العربية للمنتجات اإلسرائيلية، وإقامة حدود آمنه معترف             
اضـح،  ، إال أن الشعب الفلسطيني رفض القـرار النحيـازه الو          )352،صـ1998جبارة،(بها مع إسرائيل    

  . ولعدم تطرقه إلى حق الشعب الفلسطيني
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I.5.2  1968 –) الفدائيون (المسلحةالحركة  

م كارثة وهزيمة كبرى للشعب الفلسطيني خاصةً ولألمة العربية عامتاً، إضافة إلى            1967شكلت حرب عام    
انيـة بعـد    هجرة نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني إلى العديد من الدول العربية، منهم من هاجر للمرة الث               

م، وقد راهنت إسرائيل على هذه الحرب على أنها سوف تقضي على المقاومة الفلسطينية،              1948نكبة عام   
إال أن المقاومة سرعان ما تجددت كرد فعل على الهزيمة، وعلى عكس ما توقع الصهاينة حيـث أخـذت                   

 من الفئات، وظهرت فصائل     مقاومة الشعب الفلسطيني تتطور أكثر فأكثر، والتحق بالعمل العسكري المزيد         
فلسطينية جديدة تؤمن بالكفاح المسلح، وتجسد تعاظم دور الكفاح المـسلح الفلـسطيني فـي أن المقاومـة                  

  ). 244،صـ1983الفلسطينية مؤسسة، (استهدفت المظاهر العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي 

راضي المحتلة يدعو إلى مقاومة     استمرت العمليات الفدائية بكثافة وبدأ تحرك جماهيري واسع داخل األ         
الوجود اإلسرائيلي ورفع العديد من المذكرات إلى األمم المتحدة التي تكـشف مـدى وحـشية االحـتالل                  
  . وإجراءاته القمعية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير واعتقال بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية

تحول في النضال الفلسطيني حيث أصـبح يمثـل اإلرادة          أدت هذه التطورات إلى تهيئة الظروف لبدء        
الوطنية الحقيقية، وأبعد قدر اإلمكان عن دائرة التأثير العربي وخاصة مع ظهور العديد مـن التنظيمـات                 
الفلسطينية المسلحة، التي تعتمد على بعد شعبي فلسطيني في معركة التحرير ومنها مـثال، حركـة فـتح،                  

  .لسطين، وجبهة النضالوالجبهة الشعبية لتحرير ف

في ظل هذه األوضاع، قدم الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية استقالته إلى الشعب الفلسطيني فـي                
م وظهور الفـصائل الفلـسطينية المـسلحة        1967م ألسباب عدة منها هزيمة عام       1967 كانون األول    24

ا اللجنة التنفيذية، وفي اليوم نفسه عهد إلى يحيى         سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية باستقالته، فقبلته       ومطالبة
  )18، صـ1975حميد، . (حمودة أحد أعضاء اللجنة برئاسة المنظمة بالوكالة

على أثر سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة، انتقل العمل العسكري إلى األردن حيث أقيمت                
 سالح الجو اإلسرائيلي بشن العديد من الغـارات علـى            العمليات الفدائية، فقام   تالقواعد العسكرية، وازداد  

م فـي األردن، حيـث      1970-م1969قواعد الفدائيين وعلى القوات العربية، وتكثيف غاراته بين عـامي           
استهدفت غاراته المنشات االقتـصادية الحيويـة إلجبـار الحكومـة األردنيـة علـى تقييـد الفـدائيين                   

عمل الفدائي في قطاع غـزة، وسـجلت حركـة المقاومـة            ، ومع ذاك تصاعد ال    )307،صـ2002صايغ،(
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الفلسطينية مؤسسة،  (الفلسطينية حضوراً كثيفاً وامتداداً شعبياً واسعاً مما كان عليه الحال في الضفة الغربية              
  ).252،صـ1983

استمرت إسرائيل في مالحقة الفدائيين وضرب القواعد العسكرية داخل األردن والتي كانت تتركز فـي             
 القذائف علـى    ت تدفقت المدرعات اإلسرائيلية إلى األردن وانهال      21/3/1968ففي تاريخ   .  الكرامة منطقة

، وقد تجـسد الـصمود      )84،صـ1997غربية تقديم،   (الكرامة مستهدفة ضرب ظاهرة المقاومة وتصفيتها       
لمعـدات  الفلسطيني ـ األردني في وجه هذا العدوان، ونتج عنه أن تكبدت إسرائيل خسائر فادحـة فـي ا   

كانت نتيجة هذه المعركة مفاجئـة      . واألرواح، وانسحبت من منطقة الكرامة تحت ضغط ضربات المقاومة        
إلسرائيل، فقد خسرت ما يزيد عن مئتين وخمسين قتيالً، وأربعمائة وخمسين جريحاً، وتدمير ثمانٍ وثمانين               

 معركـة الكرامـة  سميت بـ ، ونتج عن هذه المعركة، والتي )75،صـ2005عمرو، (تآلية، وسبع طائرا 
 أن ازداد التحاق الشباب الفلسطيني والعربي بصفوف الثورة وارتفعـت           ،نسبةً إلى المنطقة التي وقعت فيها     

  . الجيش الذي ال يقهرم، وتحطمت مقولة 1967معنويات الشعب الفلسطيني والعربي بعد هزيمة 

م، والتي مثلت انعطافاً هامـاً      1968لقاهرة عام   في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في ا        
في مسيرة منظمة التحرير حيث تقلص عدد أعضاء المجلس إلى مائة عضو بعد أن كان عدد أعضائه يزيد                  

 عضو، وقد تمثلت فيه جميع منظمات المقاومة على نظام الكوته واإلنابة الثورية، حيث كان               ةعن خمسمائ 
نية المقاتلة، األمر الذي دل على أهمية الكفاح المسلح، وعلى أن المجلس            معظم أعضائه يمثل القوى الفلسطي    

يؤكد أن قضية فلسطين قضية تحرير طريقها الوحيد الكفاح المسلح، والقرار البارز الذي تم اتخاذه في تلك                 
فلسطينية، الموسوعة ال  (الميثاق الوطني الفلسطيني  الدورة تمثل في تغيير أسم الميثاق القومي الفلسطيني إلى          

  ).316،صـ1984القسم العام، المجلد الرابع، 

م في القاهرة حيث انتخب فيـه       1969وتبع ذلك تطور أخر تمثل بعقد المجلس الوطني دورته الخامسة عام            
لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، وانتخب ياسر عرفات رئيساً لها في أول اجتماعاتها، وشكلت فيه أيضاً قيـادة                 

  ).317،صـ1984لموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الرابع، ا(الكفاح المسلح 

م نـشبت   1970تغلغلت الفصائل المسلحة في أطر وهيئات منظمة التحرير، وفي عام            كانت نتيجة ذلك أن   
خالفات بين الفدائيين واألردن مما أدى إلى وقوع أحداث أيلول المسلحة التي أدت إلى سقوط العديـد مـن                 

حى من قبل الطرفين، وانتهت هذه الصراعات بخروج الفدائيين إلى لبنان لتبدأ مسيرة أخـرى               القتلى والجر 
  .للثورة
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I.3. الخالصة  

وسـاط   استيطاني اقتالعـي بـدعم مـن األ        فصل أن فلسطين تعرضت لغزو صهيوني     ويتضح من هذا ال   
، ومـدت   لسطينيلليهود على حساب الشعب الف     التي دعمت قيام كيان قومي       االستعمارية وخاصة بريطانيا،  

 وهيأت لها الظروف المناسبة لإلعالن عن قيام دولة إسرائيل          لصهيونية يكل أسباب القوة والدعم،    الحركة ا 
  . سطين بعد انتهاء االنتداب البريطاني على فلم1948عام 

 وواجه االستيطان واستخدم    ،ومنذ اليوم األول للغزو الصهيوني لفلسطين دافع الشعب الفلسطيني عن أرضه          
في معاركه ضد االستيطان اليهودي واالنتداب البريطاني شتى الوسائل والطرق وصوال للكفاح المسلح، إال              

 وتواطؤ النظام الرسـمي العربـي مـع         ، وقصور قيادة حركته الوطنية    ،ن الظروف المحيطة بهذا الشعب    أ
لت بـاحتالل أرضـه     االستعمار لم تسعف الشعب الفلسطيني، مما جعله يتعرض لكارثة وطنية وقومية تمث           

، فتمزق كيانه   على أرضه وتشريد أغلبيته داخل الوطن وفي األقطار العربية المجاورة وقيام كيان صهيوني            
  .  للطمس واالحتواءالوطني وتعرضت هويته الوطنية

 وحركـات قوميـة     اًلجأ الفلسطينيون ألمتهم العربية وانخرطوا في صفوف الحركة القومية وأسسوا أحزاب          
ي الناصري وتجـارب الوحـدة      طنهم المغتصب مستلهمين الفكرة القومية ومتأثرين بالفكر القوم       لتحرير و 
 لكن البعد القومي طغى على نضالهم وظلت حركتهم خاضعة للنظام الرسمي العربي، فاستشعروا              العربية،

يس أحزابهم  ضرورة بلورة هويتهم وشخصيتهم الوطنية المستقلة وإمساك زمام قضيتهم بأيديهم فقاموا بتأس           
سائدة بإطالق حركـة الكفـاح      وحركاتهم السياسية واتحاداتهم الشعبية المستقلة، وتجاوزوا وسائل الكفاح ال        

ر الفلسطينية   منظمة التحري  يجعل  أن  العربي الذي حاول   االحتواء كما تجاوزوا    .م1965 مطلع عام    المسلّح
احتالل بقيـة فلـسطين، ردت      و م1967ام   وعلى الرغم من الهزيمة التي لحقت بالعرب ع        .تدور في فلكه  

 وحققت انتصارا بـاهرا فـي معركـة         ،الطالئع الفلسطينية على الهزيمة بانخراط واسع في الكفاح المسلح        
، واستطاعت فصائل المقاومة الفلسطينية الهيمنة على منظمـة التحريـر الفلـسطينية             م1968الكرامة عام   

سطيني مستقل قيادتها وتحويلها إلى كيان وطني فلوتولي.  
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  فصائل العمل الوطني

من الدراسة يحتوي على فصائل العمل الوطني الفلسطيني التي كان لها حضور في مسيرة هذا الفصل 
م وحتى اآلن، من أجل تحقيق 1965النضال الوطني الفلسطيني التي خاضها الشعب الفلسطيني منذ عام 

وفي هذا سيتم استعراض الظروف التي نشأ بها كل فصيل والتطور . نية في التحرر والعودةأهدافه الوط
 وهي على -في بنيته التنظيمية وهيكليتة ورؤيته وفكره، وكذلك الدور الذي قام به طيلة مسيرته النضالية 

  :النحو التالي

II.1. حزب التحرير اإلسالمي  

 القدس األستاذ تقي لقاضي في محكمة االستئناف في على يد المفكر وا1953هو حزب إسالمي تأسس عام 
، فتشكل ، إذ قام بعقد العديد من الحلقات الدراسيةسالميةاإلفكار األ يتبنى هذا الحزب .الدين النبهاني
 ا وتوعية األمة اإلسالمية من أجل اتخاذهه إلى مرحلة نشر أفكار أفكاره ومبادئه منتقالًتالحزب واشتهر
منها  هذه األهداف من أجل الوصول إلى استخدمت العديد من األدوات والوسائل. ارهامنطلقاً لها وألفك

دوراً كبيراً   الخطابية، ولعبت مجلة الوعي والمحاضرات والنشرات،المساجد والنواديالحلقات الدراسية، و
ف  وكش،مكافحة االستعمار، وىكشف ثغرات وعيوب األفكار األخرو ، وأفكار الحزبفي نشر أدبيات

-www.hizb-ut. (هم وتبني مصالح األمة وفق الشرعاتالحكام العرب الذين قصروا في واجب

tahrir.org ،11:45 ،27/12/2008.(  

 عودة الخالفة والحكم بما أنزل اهللا من خالل الدعوة إلى اإلسالم واألمر بالمعروف يدعو الحزب إلى
وطالب بالنصرة من أجل الوصول إلى . قه وان يتجمعوا على اإلسالم فكره وطري،والنهي عن المنكر

غاية الحزب تكمن في نهضة األمة واستئناف الحياة اإلسالمية وصوالً إلى المجتمع اإلسالمي أهدافه، ف
حزب . ( وإعادة الخالفة والحكم بما أنزل اهللا،والدولة اإلسالمية التي تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية

  )21صـ،1969 منشورات الحزب،–التحرير 

ركز حزب التحرير على استخدام أداة مهمة جداً وهي التثقيف السياسي باعتباره الطريق الوحيد إليجاد 
 األمور في العالم مجرياتالوصول إلى كادر سياسي مبدع وواعٍ يستطيع تتبع الوعي السياسي عند األمة و

  ).200- 199،صـ1969مفاهيم سياسية لحزب التحرير، منشورات، (والتأثير فيها



 29

استند الحزب في عملية التأطير على أساس أن العضوية مفتوحة للمسلمين كافة، وتتم هذه العملية بربطه 
للوصول إلى مستوى   والعمل على تثقيف العضو الحزب ورؤىأفكاربالعقيدة اإلسالمية وصوالً إلى تبنيه 

  .الحركة الوطنية الفلسطينية، وال دور له في )52 منشورات الحزب،صـ-زب التحريرح(عاٍل من الوعي 

II.2. قوات الصاعقة(ب التحرير الشعبية رطالئع ح(  

 والتي ، ونتائجها على الشعب الفلسطينيم1948تعود جذور هذا التنظيم السياسي إلى ما  بعد قيام حرب 
 فانخرط الفلسطينيون في العديد من األحزاب العربية ،أدت إلى تشريده بين الدول العربية وفي المنافي

لقومية ومنها حزب البعث العربي االشتراكي، حيث أصبح التنظيم الفلسطيني من أكبر وأوسع منظمات ا
  .الحزب

وهناك العديد من الشخصيات الفلسطينية التي لعبت دوراً في تشكيل بدايات هذا الحزب في الضفة وغزة 
در جريدة البعث عام  ومن هذه الشخصيات عبد اهللا الريماوي الذي أص،وفي أقطار اللجوء والشتات

  ).76،صـ2008بدوان، (.أبو غربية وزهير محسن الخ وكمال ناصر وم1949

 وما تركته من أثار باحتاللها لباقي فلسطين وأجزاء من الدول العربية تم عقد م1967وبعد قيام حرب 
سيلة لتحرير ز هذا المؤتمر على اعتماد الكفاح المسلح كوكّالمؤتمر القومي االستثنائي التاسع حيث ر

في عام . وشعبها في طليعة األمة العربيةفلسطين واعتبار قضية فلسطين قضية عربية وأن فلسطين 
 عقد مؤتمر تحضيري للتنظيم الفلسطيني انبثقت عنه قيادة قطرية أكدت على أن قضية فلسطين م1968

 ،لد الثالثجالم،القسم الثاني،الموسوعة الفلسطينية. (قضية قومية وزج الطاقات العربية في معركة التحرير
  )953- 952صـ

باتت تحمل بعد م 1967طينية والعربية بعد حرب عام ها الساحتين الفلسدتهشعلى إثر التحوالت التي 
 بعد أن انضمت إليها مجموعتان تحرير الشعبيةب الرطالئع ح-منظمة الصاعقة  اسم م1968/شباط

ة محمد أبو سحيله، وجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية جبهة ثوار فلسطين بقياد: فلسطينيتان صغيرتان
بدوان،  ( الفدائية بقيادة داود أبو الشكرمجموعة منظمة الجليل األعلىبقيادة العقيد طاهر دبالن إضافة إلى 

  )79،صـ2008
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حيث س الوطني ومختلف هيئات المنظمة،  والمجلالتنفيذيةفي اللجنة و ف.ت.تمثلت في مؤسسات م
أول لجنة تنفيذية مع حركة فتح في الدورة الرابعة للمجلس الوطني واعتبرت من المنظمات شاركت في 

  )org.voplo.www، 18:20 ،12/12/2008(. مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينيةالمهمة في إطار 

له  وكانت تعد فصيالً ،تواجدها في سورياتعد هذه المنظمة من المنظمات ذات التوجه القومي، ويتركز 
 .ت.دجرادات، (1970-1967ها في الساحة األردنية  في أواخر الستينات وكان لها تواجدحضوره
  .)203صـ

 ومقاومة المشروع ،تركزت األهداف اإلستراتيجية لهذه المنظمة على تحرير فلسطين وطرد االحتالل
 وتبني الكفاح المسلح باعتباره السبيل الوحيد ،يد على لغة الحوارتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكو ،الصهيوني

 وأكدت على الوحدة العربية والتضامن العربي باعتبار قضية فلسطين قضية العرب ،لتحرير فلسطين
  ).www.voplo.org،18:20،12/12/2008( المركزية

الموسوعة (القومي هو األساس حاولت هذه المنظمة الربط بين ما هو قطري وما هو قومي لكنها اعتبرت 
 أهمية كبرى من خالل أدبياتها ل الجماهيري وأولت العم،)954،صـالمجلد الثالثالفلسطينية،القسم الثاني،

 الشهيد قيادة  في فترةبرزاأل إال أن الدور العسكري كان ،باعتبار الجماهير هي األساس في التغيير والثورة
 عملية عسكرية وقدمت ألف شهيد 785 قامت بـم، حيث1977 حتى عام  التي استمرتزهير محسن

  .)81،صـ208بدوان،( الدعم السوري لها وبناء القواعد العسكرية في لبنان واألردن والسودان نتيجة

 العديد من األجهزة منها  فشكلتعملية شناو ومنها عملياتها ضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين تركزت
بعد الدخول في العملية  ها قاطعت هيئات المنظمة إال أن،لضفادع البشريةمنظمة نسور الثورة وجهاز ا

، www org.voplw.، 18:20(السياسية، وكان ذلك بعد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني 
  .  العسكريمهاجسضعف  ها بعد استشهاد زهير محسن ولكن،)12/12/2008

II.3. فتح–كة التحرير الوطني الفلسطيني حر   

 ترجع جذورها التاريخية إلى .هي كبرى الفصائل الفلسطينية والعمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية
 الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني وهجرته عن انعكاسات نتائج حيث م،1957 منذ عام البدايات األولى

لنكبة انخرط الشعب الفلسطيني في العديد من أألحزاب العربية ذات فبعد ا.أرضه ليعاني اللجوء والشتات
 وتبوأ مواقع قيادية ، وشكل عنصرا مهما في هذه األحزاب،التوجه القومي واالشتراكي والشيوعي والديني
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 ينطيبعض النشهذا الشعب بالعودة إلى وطنه دفع إال أن فشل هذه األحزاب وعجزها عن تحقيق حلم . فيها
 وأصبح هناك تفكير وتوجه بأن يعتمد الفلسطينيون على أنفسهم في ،على الخصوصية الفلسطينيةللتركيز 

فكان حركة فتح ليرتكز على هذا األساس معركة التحرير ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي، فجاء تأسيس 
  ،2002،صايغ (م1948ئين الذين فروا إلى غزة سنة مؤسسوها باستثناء عدد محدود منهم من الالج

  ).144صـ

 في قطاع غزة لكونه تحت اإلدارة المصرية، حيث لم تحاول انحصرت بداية تأسيس حركة فتح
األنظمة المصرية المتعاقبة المساس بالهوية الوطنية الفلسطينية كما حصل في الضفة تحت الحكم األردني 

 للتعبير والنضال امر متاحفكان لفلسطينيي قطاع غزة األ. أو في مخيمات الشتات في ظل األنظمة العربية
  .1952في فترات معينه بما يخدم النظام وخصوصاً بعد ثورة يوليو المصرية عام 

منهم أبو يوسف و،  وهم أطفال حجم المعاناةعواو، وم1948 ممن شردوا من أرضهم عام كان المؤسسون
 ،عتماد على النفسكانت فكرة االو  الزعنون وخليل الوزير وصالح خلف، وسليم وياسر عرفاتالنجار

 والعدوان الثالثي على ،نجاح الثورة الجزائريةنشودة، ووعجز العديد من األحزاب عن تحقيق األهداف الم
حياتهم السياسية في حركة وا فمعظم المؤسسين بدأ.  جميعها عوامل ساعدت في مرحلة التأسيس،مصر

 فعمل ،)26،صـ2003أبو فخر، (وعيينا أمامهم إال األخوان والشي المسلمين ألنهم لم يجدواألخوان
تأثروا بحركة األخوان المسلمين ت، ومنهم صالح خلف وخليل الوزير الذين المؤسسون ضمن هذه التشكيال

. منذ صغرهم وجذبتهم أنشطتها االجتماعية ودوراتها العسكرية حيث أقامت العديد من الدورات التدريبية
 ورفع خوان المسلمين نظراً لعدم مبادرتهم بالكفاح المسلحبدأت الخالفات بين خليل الوزير وحركة األ

 دة األخوان إنشاء تنظيماً موازياً ضاق ذرعاً بتردد قياقدواالجتماعي،  واكتفائهم بالعمل شعارات التحرير
 مستفيداً من موقعه في كتيبة الحق حيث بدأ بتشكيل الخاليا استعداداً للعمل العسكري

  ).146،صـ2002صايغ،(

هناك دور حقيقي ينتظر طالب الهندسة في جامعة القاهرة وكان أكبرهم سناً وبدأ نشاطه الوطني في كان 
جامعة القاهرة في اتحاد طلبة فلسطين وهو محمد عبد الرؤوف القدوة ،من عائلة مقدسية كانت قد هاجرت 

تحاد العام لطلبة فلسطين  وفد من االأت المعرفة األولى له مع الوزير عندما قامبد. من الوطن قبل النكبة
وكان هذا أول لقاء ) 147،صـ2002صايغ، (ةول مرألالتقى عرفات خاللها الوزير حيث ة غزبزيارة 
  .همايجمع بين
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واتفقوا على  ،هكذا بدأ التفكير العملي لهؤالء الشباب عندما صاغوا ما عرف باسم هيكل البناء الثوري
 لتبدأ الدائرة جغرافياً بعد تخرجهم من جامعة حرير الفلسطينيحركة التمقلوبا لـ  اختصارا فتح تسميته

م في أماكن تواجد  وبناء شبكة التنظي،القاهرة للعمل إما في غزة أو في دول الخليج لتبقى خيوط اتصالهم
باو  (لمشترك الذي تجمع حوله أعضاء فتحفقد شكلت الوطنية الفلسطينية المحددة القاسم ا. كل واحد منهم

  ).154صـ ،2006مغرتن،

بدأت بذرة التأسيس يا في معظم أنحاء الدول العربية، و الخالوتشكلت ،فتحبدأت االتصاالت بين مؤسسي 
، وعادل عبد الكريم )أبو جهاد(، خليل الوزير )أبو عمار(ياسر عرفات : في الكويت على يد أربعة هم

تشرة في الدول العربية السابقة  المنم بدأت الحركة بتجميع األنوية1957 ومنذ عامويوسف عميره، 
  ).14،صـ2005عسيله وآخرون، ( إلى فلسطين في بوتقه واحدةباإلضافة

، فمنهم من عمل في صفوف األحزاب ة وتجربة طويلة في العمل الفدائيكان لهؤالء المؤسسين خبر
 تتشكل آنذاك تبدأ ومنهم من عمل في صفوف االتحادات واألطر الطالبية والشعبية األخرى التي ،العربية

 ويعني ذلك اكتسابهم لخبرات تنظيمية ونقابية من شكل الكيانية الوطنية الفلسطينية،كتعبير عن إرهاصات ت
رسم طريق حركة فتح وقوات العاصفة من أجل فلسطين وتجسيد ل تجربتهم الطويلة، فلقاء الكويت خال

تنظيمية إلى مصر وغزة وكذلك األردن الهوية الوطنية الفلسطينية المستقلة، وتوسعت االستعدادات ال
  .)43،صـ2008بدوان، (ر باإلضافة إلى الكويت كما أشرناوسوريا والضفة الغربية والسعودية وقط

نا، وصدرت  فلسطينـنداء الحياة روت باسم في البداية قامت الخلية األولى بتأسيس منبر إعالمي في بي
 وعلىساعدت على التعريف بحركة فتح يث ، ح)28،صـ2003أبو فخر، (م1959هذه المجلة عام 

االتصال بالعديد من األعضاء والتجمعات التي كان لها دور كبير في نشر مرتكزاتها وتوجهاتها في العمل 
على تجميع الشعب الفلسطيني وتنظيمه وتعبئته وترويج فكر الحركة القائل باالعتماد أساسا على شعب 

يد من األحزاب العربية التي لم تفدهم بأي شيء على صعيد تحقيق  ألن الفلسطينيين جربوا العد؛فلسطين
األهداف بعودتهم إلى أرضهم وتحريرها من االحتالل اإلسرائيلي، وتركزت شعارات الحركة على العمل 

الوحدة العربية  وأكدت على أن ،المسلح وتكثيف العمليات ضد االحتالل وعدم الخضوع للوصاية العربية
 أن تحشد بشكل خاص الشباب تحفمن خالل مجلة فلسطيننا حاولت ف. لسطينتحرير ف هي الطريق إلى 

الفلسطيني، شباب النكبة حتى يتمكن هؤالء من تحويل الفلسطينيين مرة أخرى إلى شعب له كيانه الخاص؛ 
  ).160صـ ،2006باو مغرتن، (ال لتحرير وطنه األم تحت قيادتهايقوم في النهاية بالنض
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ح حاولت أن تجمع الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم تحت قيادتها يعني ذلك أن فت
وتوجيههم باتجاه الحصول على الحقوق الوطنية المتمثلة بتحرير فلسطين وتعزيز الوحدة الوطنية بين 

، كانت عملية دمج 1962وخالل مؤتمر فتح األول في الكويت عام . الجميع باعتباره مطلباً عاماً
  ).162،صـ2006باو مغرتن، ( تمتسطينيين من مختلف األصول والمصادر داخل الحركة قدالفل

دعمت الحركة في البدايات مالياً من أعضائها ومؤسسيها الذين كانوا يعملون في وظائف مهمة في دول 
الخليج حيث عمل ياسر عرفات في شركة هندسية في الكويت، ومحمود عباس في قطر، وكان الحسيني 

 ِلشَ وبسبب فَ،واستمدت الحركة زخماً لفكرها من مخيمات اللجوء بسبب حالة البؤس فيها. لسعوديةفي ا
بقي وضعها في غزة بين مد وجزر أما في الضفة فمرحلة  به لتحرير فلسطين النظام العربي بما وعد

لهوية الوطنية التأسيس كانت ضعيفة بسبب إجراءات النظام األردني القمعية وسياسته الهادفة لتذويب ا
 .  الفلسطينية

 في عملية البناء التنظيمي وبناء القواعد التنظيمية والخاليا في الدول تركز نشاط حركة فتح في البدايات
وظلت تعمل بطريقة سرية ولعبت مجلة فلسطيننا دوراً كبيراً في ) الضفة الغربية وغزة(العربية وفلسطين 

  .لف التجمعات الفلسطينيةنشر الوعي والثقافة واالتصال بين مخت

 وبين تيار  دعم جماهيري،مرت فتح بنقاش مرير بين من يؤيد استعجال الكفاح المسلح والبدء به لما له من
وبعد جدل طويل كاد يعصف بوحدة الحركة . آخر داخل فتح يدعو إلى التأخير وعدم البدء بالعمل المسلح

 م1965تكون انطالقة الثورة في األول من كانون ثاني عام انتصر التيار المنادي بالبدء بالكفاح المسلح ل
  .أحمد موسى حيث سقط أول شهيد لفتح وهو نفق عيلبون في عملية العاصفة باسم

هكذا بدأ الكفاح المسلح الفلسطيني بغض النظر عن حجمه ليشكل إحراجاً لألنظمة العربية ولمنظمة 
كانت ترفع شعارات التحرير دون عمل وترتبط بأجندة  الشقيري التي  أحمدالتحرير الفلسطينية بقيادة

  .األنظمة العربية التي أسستها

 حيث سيطرت إسرائيل على كامل التراب الفلسطيني وأجزاء من الدول م1967بعد حرب حزيران عام 
 قام ياسر عرفات زعيم الحركةو بوضوح ضعف وعجز األنظمة العربية، نيبالعربية المحيطة بفلسطين، تَ

،  االحتاللْلب قن لها م لبناء قواعد ثورية مما أدى إلى مطاردة بنفسهلضفة الغربيةعد االحتالل بزيارة اب
اعد فدائية على طول نهر األردن  وفي نفس الوقت بدأت الحركة ببناء قونالت المئات من أنصار الحركة،

، تاريخ الهجوم اإلسرائيلي الشهير م1968القيام بعمليات تسلل واشتباكات مع االحتالل حتى آذار عام و
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 وبمساعدة الجيش األردني حققت فتح والفصائل األخرى صموداً على القواعد الفدائية في الكرامة،
فشلت إسرائيل في نزهتها سائر كبيرة في الجيش اإلسرائيلي حيث  في معركة الكرامة وتم إيقاع خأسطورياً

الف من  اآلرياً حيث توافد على قواعدها مداً ثوفتحطى وخرجت المقاومة منتصرة مما أع  النهر،يشرق
بذلك أصبحت معركة الكرامة نقطة انعطاف في الثورة الفلسطينية المعاصرة . مشردي الشعب الفلسطيني

جعلت من فتح وبقية الفصائل التي رفعت راية الكفاح المسلح تتقدم لتسيطر على قيادة منظمة التحرير 
   .الفلسطينية

 انتخب ياسر عرفات م1969ففي عام  .لحركة محطة ثانية لتطور حركة فتحتطور في موقع اشكل هذا ال
 في إطار المنظمة ائتالف واسع لكل الفصائل لرئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتشك

  .المناضلة تحت شعار تحرير فلسطين

 في األردن  واضحاًلوطنية، التي بات تأثيرهانتيجة ذلك أصبحت حركة فتح هي العمود الفقري للحركة ا
، مما أدى إلى صدامات مع النظام األردني نتج عنها عملية طرد قوات المقاومة والتفّت الجماهير حولها

، وهكذا حرمت فتح وكل فصائل العمل الوطني من أطول خط م1971- م1970الفلسطينية من األردن عام 
  .  العمل الفدائي وعلى رأسه فتح بكل مؤسساته إلى لبنانمواجهة مع العدو اإلسرائيلي وانتقل

، واجهت فتح وكافة 1982-1970 من عام  سنةًرة التواجد في لبنان التي امتدت اثنتي عشرةخالل فت
أكبر عملية عسكرية إسرائيلية للقضاء على الثورة ) ف.ت.م(الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية 

وفي تلك .  فتح وبقية الفصائل إزعاجاً مستمراً لدولة االحتالل داخل وخارج الوطنالفلسطينية، فقد شكلت
 فتبنت النقاط م،1973الفترة اقتربت فتح من الواقعية السياسية التي طرحتها الجبهة الديمقراطية بعد حرب 

إلقامة ، والتي أكدت استعداد المنظمةم1974ر التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني عام شْالع 
  .سلطة فلسطينية على أي جزء يتم تحريره أو يندحر عنه جيش االحتالل

دف للقضاء على الثورة ، والذي كان يهم1982أما المحطة الثالثة فهي االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 
 مما أسفر عن خروج  بحصار بيروت لمدة طويلة إسرائيل جنوب لبنان وقامتت اجتاح فقدالفلسطينية،

والجزائر وتونس وغيرها بالتالي إلى تشتت الثورة في السودان دة الثورة الفلسطينية من لبنان، وت وقياقوا
  .، حيث استقرت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها زعيم فتح ياسر عرفات في تونسمن البقاع
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خارجية األمريكية ، ومن عناوينها أن أعلنت ال جزرو مدشهدت الحركة الوطنية الفلسطينية بعد ذلك عملية 
على لسان وزير الخارجية آنذاك انه آن األوان لوداع منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك على أساس أن 

  .م1967 عربية احتلتها إسرائيل عام انتهت وأن المشكلة هي أراضٍ لدولالقضية 

  حيث كانه، ومن أبرز رموزه أبو موسى وأبو خالد العمل،م9/5/1983زاد االنشقاق داخل فتح في 
تبعه انشقاق في منظمة التحرير الفلسطينية مما واألبرز في مسيرتها النضالية والكفاحية، هذا االنشقاق 

 المجال لمحاوالت احتواء المنظمة من فَتَح قٌمزتَعف وضو ،جعل الشرعية الفلسطينية في خطر جراء ذلك
 رة القرار الفلسطيني المستقل الذي انطلقت لنظام الوصاية ومصادالعودةو ،قبل بعض األنظمة العربية

  .  فتح أساسا لرفضه والتخلص منهحركة

وفي وضع ،  الفلسطينية في آخر سلم أولويات العربالظروف، بات وضع القيادة والقضية  هذهي مثلف
واستمر هذا الوضع حتى اندالع االنتفاضة األولى في الضفة . أشبه بحالة نسيان رسمي عربي ودولي

  .م1987في كانون األول عام وغزة 

 بإعالن وثيقة نيها وأعادت إليها الروح لتتوج ذلكشكلت االنتفاضة منقذا للقيادة الفلسطينية، التي سارعت لتب
 مما أتاح م1967ؤكد على قيام دولة فلسطين في حدود عام التي ت في الجزائر، م1988االستقالل عام 

 م1991لذي عبر عن نفسه في المشاركة بمؤتمر مدريد للسالم عام للقيادة حيزا للمرونة السياسية، األمر ا
  .وما تبعها من مفاوضات إسرائيل والوفد الفلسطيني ضمن الوفد األردني في البداية ومن ثم بشكل مستقل

وحين تعثرت مفاوضات واشنطن بين الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي كانت المفاجأة في المحادثات السرية 
ويجية، والتي أسفرت عن إعالن المبادئ المرحلي المشهور بغزة أريحا أوالً في اتفاق أوسلو، وبوساطة نر

 دتنشأ بموجبه سلطة فلسطينية مؤقتة تمه تسوية مرحلية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والقاضي بوجوب
  . دولة فلسطينية مستقلة بعد فترة زمنية حددها االتفاقإلقامة

دت الساحة الفلسطينية لالنقسام بين موافق ومعارض، وعادت القيادة الفلسطينية بسبب اتفاق أوسلو عا
على رأس حركة فتح ياسر عرفات الذي سرعان زءا من المعارضة إلى أرض الوطن، وكان الموافقة وج

  .م1996ما انتخب رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في انتخابات عامة جرت مطلع العام 

اسية اإلسرائيلية وتماديها في يحيث تعثرت بسبب تعنت القيادة الس ،لم تؤت أكلهاالسالم  مسيرة إن
 ومحاوالتها خلق واقع احتاللي يقوض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس ،االستيطان
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لرئيس  وفرض االستسالم على القيادة الفلسطينية ممثلة با،الشريف، ومحاولتها فرض هذا الحل بالقوة
، مما أدى إلى اندالع ي كامب ديفيدفم 2000عرفات، األمر الذي اتضح جليا في مفاوضات صيف العام 

  .الزعيم ياسر عرفات/ في رام اهللا واستشهاد قائد فتحانتفاضة األقصى وحصار مقر الرئيس الفلسطيني

ب بدوره رئيسا للسلطة ، الذي انتخ)ازنأبو م( ياسر عرفات محمود عباس تولى مسؤولية قيادة فتح بعد
، م2006عام حماس بات المجلس التشريعي أمام حركة ، لكن الحركة خسرت انتخاالوطنية الفلسطينية

اكات المسلحة بين الطرفين ، وصل حد االشتبحاد في النظام السياسي الفلسطينياألمر الذي أدى إلى انقسام 
 بين الطرفين باالنقالب على السلطة  وقامت حركة حماس بالرغم من االتفاقات الموقعة.في غزة
ح المجال لوجود سلطتين على األرض الفلسطينية في ظل رها في غزة، مما عزز االنقسام وفتواحتكا

  .استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية

خالل مسيرتها النضالية الطويلة عقدت حركة فتح خمس مؤتمرات تنظيمية في الكويت وسوريا، أكدت 
ى تحرير فلسطين والكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحقيق األهداف الوطنية، وضرورة إبراز الهوية عل

 والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وغيرها من الشعارات التي تؤكد ،الوطنية الفلسطينية
 كتابة هذه الدراسة في  منشغلة حتىفتح وما زالت .عتماد الفلسطينيين على أنفسهم في معركة التحرراعلى 

  .التحضيرات لعقد المؤتمر السادس للحركة

وتقود الحركة في  ، وهو السلطة العليا داخل الحركة، للحركة فتتشكل من المؤتمر العامأما البنية التنظيمية
 اللجنة  انعقاده بسلطة انتخاب ويتمتع األخير في حالغياب المؤتمر اللجنة المركزية والمجلس الثوري،

  .مركزية للحركة، وهناك لجان األقاليم على مستوى المحافظاتال

طينية، وعلى الرغم من صعود حركة ورغم ما لحق بحركة فتح من ضعف وثغرات في ظل السلطة الفلس
حماس وحصولها على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، إال أن فتح ال زالت أكبر قوة سياسية 

   .اضح والمهيمن على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينيةفلسطينية لها نفوذها الو

II.4. جبهة التحرير الفلسطينية  

 رافعة شعار تحرير فلسطين، م1961 وبرز حضورها في عام م،1959يرجع تأسيس هذه الجبهة إلى عام 
 ديدة، بدأ تحرك الجبهة على الصعيد العسكري وقامت بعمليات عم1964ف عام .ت.وعلى أثر تشكيل م

 في الجليل األعلى مما أدى إلى سقوط أول ديتشوممستعمرة مهاجمة مهاجمة ونسف قطار في القدس ومنها 
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 انضمت إلى شباب الثأر م1967وبعد هزيمة حرب حزيران عام . شهيد للجبهة، أال وهو خالد األمين
عمر سوى عام تقريبا وأبطال العودة وشاركت في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكن ذلك لم ي

 التي ةالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطيني: حيث حدث انشقاق ونتج عن ذلك تنظيمين
  )www.plf1961.jeeran.com،  11.20،20/ 12/2008(أطلق عليها الجبهة الشعبية القيادة العامة 

 في الساحتين اللبنانية والسورية بقيادة أبو بعد خالفات داخل الجبهة الشعبية القيادة العامة حصل انشقاق
  عام نيسان27 فتمت العودة لتسمية جبهة التحرير الفلسطينية في م1976  عامالعباس وطلعت يعقوب في

  .للجبهةهذا التاريخ اليوم الوطني   حيث يعتبرم1977

طورات شهدت الجبهة تو). 95- 94،صـ2008بدوان،(م 1968ي بيروت عام عقد أول مؤتمر لها ف
 عملياتها اختطاف السفينة  وقامت بالعديد من العمليات وكان أبرز، فعقدت العديد من مؤتمراتها،الحقة

  .اكيال الورا االيطالية

 مما م1984تعرضت الجبهة للكثير من الخالفات التي أدت إلى حدوث انشقاقات داخلها وكان ذلك عام 
تها للجبهة ومنها تيار أبو العباس واإلطار الرسمي بقيادة  تيارات تدعي شرعيتها وقيادةأدى إلى بروز ثالث

  ).98،صـ2008بدوان، (.طلعت يعقوب ويوسف مقدح

 عقد المؤتمر السابع للجبهة وانتخب أبو العباس أميناً عاماً، وشكل هذا المؤتمر نقطة 1985في عام 
ة وإعادة بناء الجبهة وتفعيل انطالق جديدة للجبهة حيث تم الخروج ببرنامج سياسي وإقرار لوائح تنظيمي

 /www.plf1961.jeeran.com،11.20،20/12 (2008 (.مؤسساتها

عاد الكثير من و ف،.ت.وأبقت على تمثيلها في مؤسسات م هذا االتفاق رفضت ،بعد توقيع اتفاق أسلو
اق  في العرواستشهد أمينها العام أبو العباس بعد اعتقاله من القوات األمريكية. كوادرها إلى أرض الوطن

 على النشاط العسكري والقيام بالعديد من العمليات  ركزت الجبهة.ة العامةوتسلم بعده أبو أحمد حلب األمان
ها على  إال أنه بعد توقيع اتفاق أسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ركزت الجبهة نشاطات،العسكرية

  ).195صـ. ت.دجرادات،(العمل الجماهيري والسياسي 

 الجبهة العديد من المؤتمرات التنظيمية وتعرضت طيلة مسيرتها إلى العديد من االنقسامات عقدت
 وتتكون . بنيتها التنظيمية على المركزية الديمقراطية واختيار هيئاتها باالنتخاباتاالنشقاقات، وتركزتو

مركزية من مؤتمر عام هيئاتها على مستوى القاعدة من خاليا وشعب، وقيادة رابطة، ومن ثم إقليم وهيئات 
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 ،www.plf1961 .jeeran.com. ( ولجنة رقابة مركزية، وأمين عام،ولجنة مركزية ومكتب سياسي
11.20،12/20 (2008/  

 ، ورفض الوصاية واعتبار قضية فلسطين قضية قومية،ركزت الجبهة على حرب الشعب والعنف الثوري
 العربي ين وقيام جبهة وطنية على الصعيد،ةورفض الحلول التي تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطيني

 ومن أجل هذا مطلوب التوحد على ، من المشروع االمبريالياًوالدولي باعتبار المشروع الصهيوني جزء
الثاني ،المجلد الموسوعة الفلسطينية، القسم . (الصعيد العربي وإجراء تغيير ديمقراطي على هذا الصعيد

  ). 962 صـالثالث، 

 وهو عضو في المجلس -لم األمانة العامة واصل أبو يوسف  تسمين العام أبو أحمد حلب،بعد وفاة األ
  .المركزي الفلسطيني

II.5. لتحرير فلسطينالشعبية الجبهة   

  وفشِل، واآلثار التي ترتبت عليها، والمتمثلة بسيطرة إسرائيل على كامل فلسطين1967بعد هزيمة عام 
 العربية ة األنظمتراجعِولتحرر واالستقالل والوحدة العربية، األحزاب العربية في تحقيق أهدافها في ا

 لنشوء عوامل جديدة  وعدم وجود خطة أو استعداد للتخلص من االحتالل، باتت الظروف مهيأة،وهزيمتها
 والتي باتت على قناعة  ، باتجاه بلورة العديد من التنظيمات الجديدة على الصعيد الفلسطينيدفعت مجتمعة

ضرورة إبراز هويته الوطنية المستقلة في اإلطار وميز للشعب الفلسطيني في معركة التحرير بالدور الم
على خلفية هذه التحوالت نشأت الجبهة الشعبية ذي أدى إلى طمسها في مراحل سابقة، والعربي العام ال
  .لتحرير فلسطين

 أصولها ترجع إلى حركة ن، حيث أ48تعود جذور الجبهة الشعبية إلى بداية الخمسينات بعد نكبه الـ
التي تأسست على يد طالب فلسطينيين  ،ومية العربية العامة الراديكاليةتلك الحركة الق ،القوميين العرب

/ اني الهنديوعرب في الجامعة األمريكية في بيروت ومنهم القائد التاريخي الفلسطيني جورج حبش وه
التي عقدت العزم على  ،منظمة الفداء العربيعد تخرجهم فأسسوا ب. الكويتي/السوري وأحمد الخطيب

 حيث ،)111،صـ2006باو مغرتن، (م1948ن المسئولين عن هزيمة عام تحرير فلسطين معتمدة الثأر م
 هو تحرير فلسطين وال يتم ذلك إال بقومية المعركة واعتبار الهدفُكان تم التشديد على العنف السياسي و

 واألنظمة العربية د للتحرير وتخليص العالم العربي من االحتاللأن الوحدة العربية هي الطريق الوحي
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المتعاونة معه، وعلى أثر ذلك تم تأسيس حركة شعبية راديكالية قومية عامة عرفت بـ حركة القوميين 
  . عنوانا لنشاطهاهيئة مقاومة الصلح مع إسرائيلن  التي اتخذت مالعرب

وليو الناصرية بعبد الناصر وفلسفته السياسية واالقتصادية إن التزام حركة القوميين العرب بعد ثورة ي
واالجتماعية أدى إلى وقوف الحركة في الخمسينات ومنتصف الستينات منتظرة عبد الناصر والعرب 
لخوض معركة تحرير فلسطين ليكون لها دورها كرأس حربة في الصراع، لكن تطورات األحداث وظهور 

، وانكشاف عدم وجود خطة تحرير لدى الرئيس م1965كفاح المسلح عام حركة فتح وإعالنها النطالقة ال
عبد الناصر، دفع نحو بروز تيار في حركة القوميين العرب يدعو إلنشاء فرع في الحركة خاص بفلسطين 

  . لخصوصيتها في العالم العربي والمعركة القومية

كة القومية العربية، تداعى الفرع ، وعجز األنظمة العربية والحرم1967على أثر هزيمة حزيران عام 
الفلسطيني واألردني لحركة القوميين العرب إلنشاء منظمة خاصة لتحرير فلسطين، فتم إعالن بيان تأسيس 

الفرع  - شباب الثأر كتحالف جبهوي مشكل من م11/12/1967الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 
 وجبهة التحرير الفلسطينية ومجموعة من الضباط وأبطال العودة -  الفلسطيني لحركة القوميين العرب

الثأر الجناح شباب /الناصريين وشخصيات وطنية مستقلة، وقد كان فرع حركة القوميين العرب الفلسطينية
وكان من المؤسسين جورج ) 8ـص ،"إنا باقون على العهد"الجبهة الشعبية، وثائق  (الغالب عند التأسيس

  .ي وغيرهم وأحمد اليمانيع حدادودحبش و

 من خالل أبطال العودة، فكان لهم إعداد عسكري وتدريبات م1967كانت للجبهة حركة ونشاط قبل عام 
ودوريات وتخزين أسلحة وغير ذلك حيث استشهد خالد أبو عيسى أول شهيد للجبهة الشعبية بتاريخ 

ي س الجبهة الشعبية فوقد حمل تأسي.  استطالعية داخل األرض المحتلة أثناء قيامه بدورةم2/11/1964
 كتأكيد على خيار الجبهة الوطنية العريضة التي تضم قائمة القوى التي تؤمن بخيار جبهةحينه صفة 

 دليل الحلقات، سلسلة (األشكال من أجل تحقيق هذا الخيارتحرير فلسطين والنضال متعدد 
من القوى والفصائل باتجاه  من خالل كلمة جبهة إلى قيادة أوسع تحالف وقد سعت ،)9،صـ2007التثقيف،

وقد جمعت هذه التنظيمات الثالثة إيمانها بالمنهج تمثل بتحرير فلسطين من االحتالل، تحقيق الهدف والذي ي
  ).9صـ ،2005عسيله وآخرون، (لمسلح كمنهج رئيس لتحرير فلسطينالثوري وبالعمل ا

انسحبت جبهة التحرير الفلسطينية سنه، م يعمر طويالً، فبعد أقل من لكن هذا التحالف بين هذه الفصائل ل
كما أن بعض  ، القيادة العامة– وشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين م1968في تشرين األول عام 
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إنا باقون "جبهة شعبية، وثائق (دة العامة الضباط الناصريين تركوا الجبهة والتحقوا بالجبهة الشعبية القيا
  ). 10صـ ،"على العهد

ور جعل الجبهة الشعبية تنظيماً سياسياً محدد المعالم التنظيمية وخصوصاً بعد انصهار أبطال إن هذا التط
 وتحت ئذٍ حركة القوميين العرب، عندها إلىالعودة انصهاراً كامالً في الجبهة الشعبية كونها تعود أصول

 ماركسي لينيني وأدى هذا ، بدأ العمل لتحويل الجبهة إلى حزبة اليسار الجديد والفكر الماركسيتأثير موج
الجبهة  (م1969 عن الجبهة الشعبية عام الجبهة الديمقراطيةالوضع إلى خالفات حادة نتج عنها انشقاق 

  ). 10الشعبية، وثائق إنا باقون على العهد،صـ

  أما-  بمؤتمر شباطم وهو المعروف 1969عقدت الجبهة الشعبية مؤتمرها الثاني بعد االنشقاق عام 
 وصدر عنه الوثيقة المعنونة بـ  - م 1968 عام مؤتمر آبمعروف باسم ال األول قبل االنشقاق والمؤتمر

حزب ، وشكل هذا المؤتمر محطة مهمة في تحول الجبهة الشعبية إلى اإلستراتيجية السياسية والتنظيمية
الستكمال عة مؤتمرات عامة بفي فترة الحقة عقدت الجبهة أرو). 64،صـ2008بدوان، (ماركسي لينيني

مهمات تحول الجبهة إلى حزب ماركسي من حيث البناء والنظام الداخلي واستناد البنية التنظيمية إلى 
  . المركزية الديمقراطية، والقيادة الجماعية ووحدة الحزب والنقد والنقد الذاتي الداخلي

ء على الصعيد السياسي ومة الفلسطينية األخرى النضال سوااخاضت الجبهة الشعبية إلى جانب فصائل المق
 وكان لها معسكراتها وقواعدها مع ، خالل وجودها في األردن في هذا النضالأو العسكري، حيث شاركت

انتباه  بعمليات وديع حداد وليلى خالد في خطف الطائرات لجلب مميزةً، وكانت تلك الفترة باقي الفصائل
ة نهج التسويات العسكرية، كما شاركت في التصدي لمت بالعديد من العملي، وقاالعالم للقضية الفلسطينية

ومن  . جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالميةم، وعملت على تأسيس 1974بعد عام 
 نفذت مع تحالفاتها على الصعيد الدولي  بعد إعالن تأسيسها،المعروف أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

لمقاتلي الثورة لعملية العسكرية الواسعة  األرضي على مطار اللّد، وهي اأول عملية نوعية تمثلت بالهجوم
كان لها حضورها ، و)66،صـ2008بدوان، (م11/12/1967من الجبهة الشعبية في  الفلسطينية

  . لدفاع عن الثورةل في بيروت مع باقي فصائل العمل الوطني ومشاركاتها 

 والتي قامت في الضفة ، ضد االحتاللم1987جماهيرية عام شاركت الجبهة الشعبية أيضاً في االنتفاضة ال
داخل الغربية وقطاع غزة، وعارضت اتفاق أوسلو واعتبرت في تلك الفترة إحدى فصائل المعارضة 

 سواء فيما يتعلق بموضوع م1993رفضت الجبهة اتفاقات أوسلو التي تم توقيعها في عام ف حيث .ت.م
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االجتماعية على الكيان تعلق بتداعياتها وآثارها السياسية واالقتصادية وتلك االتفاقات وشروطها أو فيما ي
  ).137،صـ2005عسيلة وآخرون، (الفلسطيني

 إال أنه ومن خالله تمت عودة بعض قيادات وكوادر الجبهة على الرغم من وقوف الجبهة ضد اتفاق أوسلو
فاء جورج حبش نتيجة للجبهة بعد إعإلى أرض الوطن ومنهم أبو علي مصطفى الذي تسلم األمانة العامة 

 وتشارك في االنتخابات الرئاسية عام  لتعودم1996عام عارضت الجبهة انتخابات وضعه الصحي، و
بقائمة مستقلة  م2006 عام ة التشريعي االنتخابات دعمت مصطفى البرغوثي وشاركت فيم، حيث2005
  .جلس التشريعي مقاعد في المةوحصلت على ثالث قائمة أبو على مصطفىباسم 

 استشهد أمينها العام  حيث إلى جانب بقية الفصائل فيها شاركت الجبهةم،2000وفي انتفاضة األقصى عام 
 وفي حكومة الوحدة الوطنية عام م2006 ورفضت المشاركة في حكومة حماس عام ،أبو علي مصطفى

قلته سلطات االحتالل  وبعد أبو علي مصطفى تسلم األمانة العامة أحمد سعدات الذي اعتم،2007
  . في سجون االحتاللرائيلية وهو ما زال حتى اآلن قابعاًاإلس

تحرير  (التأكيد على الترابط الوثيق بين القضية الوطنية الفلسطينيةارتكزت الجبهة في رؤيتها على 
أن هدف و) 9صـ ،2007 ،)40(الجبهة الشعبية، دليل الحلقات، سلسلة التثقيف  (والوحدة العربية) فلسطين

تحرير فلسطين يتم من خالل توحيد العرب ونبذ الخالفات فيما بينهم واستنهاض الواقع العربي في جميع 
  . المجاالت

أنها مرحلة تحرر وطني ديمقراطي حيث يهدف هذا  إلى طبيعة المرحلة على  الشعبيةنظرت الجبهة
الجبهة الشعبية، دليل الحلقات، سلسلة  (ةي وبناء الدولة الوطنية المستقلالنضال إلى تحقيق التحرر السياس

  . والديمقراطية األهداف الوطنيةبين الربطويعني ) 12،صـ2007التثقيف،

 المقاومة  ورد في البيان التأسيسي للجبهة هو الجبهة على أن السبيل الوحيد لتحرير فلسطين كماأكدت
عدو أ إليه الجماهير الشعبية في تصديها للاألسلوب الوحيد والفعال الذي ال بد أن تلج التي تعتبر المسلحة

لم تقتصر الجبهة في عملها ونشاطها ، و)11ية، إنا على العهد باقون،صـإصدار الجبهة الشعب(الصهيوني 
الجماهيرية،  جميع الوسائل النضالية المتاحة،اعتبرتها جزءا مكمالً ل بل  فقطعلى المقاومة المسلحة

  .الخ وصوالً إلى حرب التحرير الشعبية الطويلة األمد..تصامات اإلضرابات، واالع ووالمظاهرات،
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 الذي يعود لحركة القوميين ، ثأرروحدة، تحريمن شعار جبهة الشعبية في تطورها السياسي انتقلت ال
قي في ، إلى ضرورة امتالك المنهج المادي الجدلي في قراءة الواقع وتحليله وإلى البعد الطبالعرب

 ارتباط الصراع الدائر فوق أرض فلسطين بالصراع الدائر كونياً بين الرأسمالية الصراع، مؤكدة على
 دليل الحلقات، سلسلة التثقيف إصدار الجبهة الشعبية، ( مغايرةةكمنظومة واالشتراكية كمنظوم

لت بأن وهناك عدة مرتكزات سياسية تمحورت حولها رؤية وفكر الجبهة تمث). 14،صـ4،2007
عربية جزءا من المعسكر اعتبرت الرجعية الصرية وأداة لإلمبريالية العالمية، والصهيونية حركة عن

المجلد   العام، القسم،ةالموسوعة الفلسطيني (المعادي وأن التناقض معها تناقضاً رئيساً ال ثانوياً
  .)15صـ ،1984الثاني،

 كوقود وقيادة للثورة مبررة وفي الرؤية الطبقية أكدت الجبهة على ضرورة االعتماد على العمال والفالحين
وعندما تكون المادة األساسية للتنظيم من العمال والفالحين والفقراء تضمن للتنظيم صالحيته " :ذلك بالقول

الموسوعة الفلسطينية، القسم  (".ي والواعي للمعركة وقضايا النضالوصموده وانضباطه وتوجهه العلم
  ).937،صـ1990  المجلد الثالث،الثاني،

 نقطة م1972 المؤتمر الثالث عام حيث شكل إلى اليوم عقدت سبع مؤتمرات تنظيمية،  انطالقة الجبهةومنذ
 الوطني الثالث وثيقة مهمات ر وأقر المؤتم،ينينيةل األسس لتحول الجبهة باتجاه الماركسية العِ ووضتحوٍل

، إيديولوجياً وتنظيماً لحزب الثوري وأعطى عملية التحول وبناء ا،المرحلة الجديدة والنظام الداخلي الجديد
 ستمرار تتوقف على صالبة التنظيم الصدارة، إيماناً منه بأن قدرة الثورة على الصمود واالوسياسياً

تم إقرار النظام خالل هذا المؤتمر . )15،صـ1984الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثاني،(
الديمقراطية، القيادة الجماهيرية، وحدة لمبادئ األساسية المركزية وهي د على اوتم فيه التأكيالداخلي الجديد 

في الجبهة مقاتل وكل الحزب، النقد والنقد الداخلي، وجماهيرية التنظيم، والتأكيد بأن كل عضو سياسي 
  ).64،صـ2008بدوان، (.مقاتل سياسي

II.6. الجبهة الشعبية القيادة العامة  

م مؤسسها الذي عاش آالم النكبة والهجرة، حيث عاش في سوريا 1948يعتبر أحمد جبريل أحد الجئي عام 
م 1959وتلقى علومه العسكرية فيها، ونظراً لما عاناه في اللجوء بدأ التفكير يراود أحمد جبريل في عام 

في تأسيس منظمة سرية لشن عمليات ضد إسرائيل، فقام بتنظيم مجموعة صغيرة من الشبان المفعمين 
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ؤالء هم المؤسسون األوائل الذين اختاروا جبهة التحرير الفلسطينية أسماً لمنظمتهم الوليدة بالحماسة، وه
  ).47،صـ2003أبو فخر،(

ففي بداية التأسيس طرحت شعار تحرير فلسطين بأسلوب حرب التحرير الشعبية أو حرب العصابات 
 تجميع السالح وتدريب ، فركزت الجبهة على العمل العسكري، فكانت تسعى إلى)87،صـ2008بدوان،(

  .أعضائها باعتبار الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين

انضمت جبهة التحرير الفلسطينية إلى شباب الثائر ومنظمة أبطال العودة، فشكلوا الجبهة الشعبية 
بية وتحول م استقلت عن الجبهة الشع10/10/1968لتحرير فلسطين إال أنه لم تستمر هذه الوحدة، وبتاريخ 

  ). 48،صـ2003أبو فخر،(اسمها إلى الجبهة الشعبية القيادة العامة 

أدى ذلك إلى بروز الجبهة الشعبية القيادة العامة والتي يترأسها أحمد جبريل، حيث عقدت مؤتمرها األول 
الذي ) 432، صـ2005حمدان وآخرون،(م، وأقرت برنامجاً سياسياً أطلق عليه أسم الميثاق 1968عام 

ركز على مبادئ أساسية تعتمد على الكفاح المسلح ودوره في التحرير، واعتبار قضية فلسطين قضية 
  .عربية قومية، ترتكز على العمال والفالحين والمثقفين الثوريين

، 2008بدوان،(م، وتمخض عنه تبني االشتراكية العلمية 1969عقدت الجبهة مؤتمرها الثاني عام 
 أن الجبهة تبنت االشتراكية مؤكدة على أن العمال والفالحين والمثقفين لهم يتضح من خالل ذلك). 88صـ

المصلحة في الثورة وتغيير الواقع الذي يعيشونه، وعقدت الجبهة العديد من المؤتمرات، وخالل مسيرتها 
ة، الطويلة كانت تركّز على العمل العسكري والكفاح المسلح والحرب الشعبية، ورفْض كافة حلول التسوي

وتشكيل المجموعات المسلحة والعمل الجماهيري، فقامت بالعديد من العمليات النوعية مثل كريات شمونه، 
، والعديد من العمليات التي أدت إلى )48،صـ2003أبو فخر،(عملية كفار شابير، عملية الطائرة الشراعية 

  .م1979تبادل أسرى فلسطينيين مثل عملية النورس عام 

، وابتعدت عن الماركسية في أول التسعينات، إذاعة القدس، وأسست لة إلى األماممجأصدرت الجبهة 
، وشاركت في جبهة الرفض ضد )195ت،صـ.جرادات، د(واتجهت إلى الخطاب القومي اإلسالمي 

م إلى انشقاق مجموعة 1976الحلول والمشاريع االستسالمية، وتعرضت في فترة األحداث في لبنان عام 
  ).433،صـ2005حمدان وآخرون،(امة أبو العباس من عناصرها بزع
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II.7. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

ف، ويرجع إنشاء هذه الجبهة إلى جزء من تيار .ت.إحدى فصائل العمل الوطني المنطوية تحت لواء م
قة م بأنه قد انهي العال21/2/1969داخل حركة القوميين العرب يسمى بالتيار اليساري الذي أعلن بتاريخ 

مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأعلن تأسيس تنظيم آخر ما لبث أن اتخذ اسم الجبهة الشعبية 
  ).941،صـ.1990الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني،المجلد الثالث،(الديمقراطية لتحرير فلسطين 

وكانت قيادات ترجع أصول قيادات الجبهة لحركة القوميين العرب منذ عقد الخمسينات بعد النكبة، 
الجبهة من ضمن الوفد الفلسطيني في حركة القوميين العرب التي انبثقت عنها الجبهة الشعبية لتحرير 

إال أن التطورات في الحركة الوطنية الفلسطينية أبرزت . فلسطين تحت مظلة حركة القوميين العرب
وقاد التوجه الفكري اليساري في تشعبات فكرية وسياسية داخل الجبهة الشعبية وحركة القوميين العرب، 

م، وبينما كان األمين العام للجبهة جورج 1968الجبهة الشعبية نايف حواتمه، وبعد مناقشات طوال عام 
حبش في تلك األوقات في سجون دمشق، حزم يسار الجبهة أمره ليؤسس جناحاً جديداً وفصيالً جديداً على 

م، وانضمت إليها في 1969 شباط عام 22ة لتحرير فلسطين في الساحة الوطنية باسم الجبهة الديمقراطي
عصبة اليسار الثوري الفلسطينية والمنظمة الشعبية لتحرير فلسطين : البداية منظمتان يساريتان

 حيث تقدمت في البدايات على أن تكون في إطار تحالفي ديمقراطي، وحمل )191، صـ.ت.جرادات،د(
، وشطبت الحقاً كلمة الشعبية من االسم ة الديمقراطية لتحرير فلسطينالجبهة الشعبياالسم في البداية 

  .)49، صـ2003أبو فخر، (وأصبحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

م في البرنامج العام للجبهة الشعبية الديمقراطية أن النواة والقائدة 1970أكد المؤتمر التأسيسي عام 
ويعني هذا ) 96،صـ2000عبد الكريم،(بالماركسية اللينينية كدليل للعمل للجبهة الشعبية الديمقراطية تلتزم 

التزام هذه القيادة بالسعي والوصول إلى حزب تقدمي يرتكز على األسس الماركسية اللينينية منهجناً وحالً 
لنظام لقيادة الطبقة العاملة ويضم الفالحين، الفقراء، المثقفين الثوريين، والعمال الكادحين، وحتى في ا

 تقودها نواة ماركسية لينينية تتطلع إلى بناء حزب  متحدةجبهة يساريةالداخلي األول الذي اعتمدته بأنها 
عبد ( عن الجبهة ومندمجاً فيها بدور قيادي  ميزاًتمطليعي كان ينظر إليه عموماً بغموض، باعتباره جسماً 

  ).111، صـ2000الكريم،

ت في قيادة الجبهة للتحول إلى حزب ماركسي لينيني، فاعتبر تنظيماً لم تنجح الجهود والتوجهات التي بذل
 كدليل للعمل الجبهة بالماركسية اللينينيةتلتزم ثورياً يناضل من أجل الوصول إلى حزب فتم استبدال عبارة 
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 في المؤتمر الوطني العام األول للجبهة في اتسترشد بهم إلى عبارة 1970أثناء المؤتمر التأسيسي عام 
  ).173،صـ2005عسيله وآخرون،(م 1971نوفمبر عام 

قررت الجبهة الديمقراطية أن انتصار القضية الفلسطينية يعتمد على أداة ثورية عربية موحدة، ذات 
إستراتيجية متناسقة موحدة تخوض نضاالً متكامالً على صعيد المنطقة كلها، لكن يفترض مسبقاً وجود 

، 1975ياسين وآخرون،(لنضال الطبقي المعادي لإلمبريالية القوى الطبقية القادرة على خوض ا
  ).109صـ

لعبت الجبهة الديمقراطية دوراً مميزاً على الصعيد السياسي، وطرحت العديد من المشاريع منها مشروع 
العودة وتقرير الدولة الديمقراطية، ودعوتها لتبني البرنامج المرحلي كحل للقضية الفلسطينية تحت شعار 

، وقد أثّر هذا في الدورة )431،صـ2005حمدان وآخرون،(ر وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية المصي
عبد الكريم،  (برنامج النقاط العشرم تحت عنوان 1974الثانية عشر للمجلس الوطني في حزيران عام 

ت العديد إضافة إلى ذلك طرح. ، والذي أصبح فيما بعد برنامج منظمة التحرير الفلسطينية)12،صـ2000
م 1970 وهو شعار طرح في األردن قبل أيلول عام كل السلطة للمقاومةمن الشعارات منها شعار 

وغير ذلك من الشعارات التي أكدت على الوحدة الوطنية وتعزيزها واالستناد ) 98، صـ.ت.علوش، د(
قراطية بالعديد من العمليات إلى الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية، وقد تجسد ذلك في قيام الجبهة الديم

المسلحة حيث تحملت قسطاً من الجهد العسكري للثورة الفلسطينية، فقامت بعدة عمليات منها العملية 
م، وعملية عين زيت بتاريخ 15/5/1974 ترشيحا بتاريخ -االستشهادية في مستعمرة معالوت 

كما شاركت في االنتفاضة وغيرها العديد من العمليات، ) 50،صـ2003أبو فخر،(م 23/5/1974
  . م1987الجماهيرية عام 

خالل مسيرتها التنظيمية، عقد العديد من المؤتمرات التنظيمية منها المؤتمر التأسيسي، وعقد المؤتمر 
، 2000عبد الكريم،(الوطني الرابع على ثالث حلقات في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة والخارج 

  ).20صـ

داية في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية، والمجلس الوطني تمثلت الجبهة منذ الب
باسم االتحاد وشاركت في كافة الصيغ الوحدوية واليسارية، إال أنه أنشق عن الجبهة كادر منها من 

ئاسية  ووقفت الجبهة ضد االنتخابات الرياسر عبد ربه،قاده ممثلها في اللجنة التنفيذية فدا  ـ الديمقراطي
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م على أساس أنها من إفراز أوسلو، واشتركت بانتخابات الرئاسة بمرشح لها عام 1996والتشريعية عام 
  .م ضمن قائمة بديل2006م، وشاركت في انتخابات عام 2005

في ظل االنقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية دعت إلى الخروج من هذه األزمة، وأدانت االنقالب في 
  .لعودة إلى الحوار ليشمل الجميع على الساحة الفلسطينية لحماية المشروع الوطنيغزة، وطالبت با

هناك العديد من المستويات التنظيمية من األمين العام والممثل بـ نايف حواتمه، والمكتب السياسي 
م بالعمل باعتباره هيئة تنفيذية تنتخب من اللجنة المركزية باالقتراع السنوي، واللجنة المركزية التي تقو

التنظيمي والنقابي ما بين انعقاد مؤتمرين، وهناك المؤتمر العام، وكذلك ممثل لكافة المواقع ويمثل أعلى 
سلطة سياسية وتشريعية، ويضع سياسات وخطط الجبهة ويقيم مراحل سابقة، واعتبر المبدأ التنظيمي 

عسيله (ة ومنظماتها ورسم سياساتها المعتمد هو المركزية الديمقراطية، التي تضمن مشاركة أعضاء الجبه
  ).175،176 ،صـ2005وآخرون،

II.8. جبهة التحرير العربية  

 وتجسد  العراقي،هي إحدى فصائل العمل الوطني تشكلت بتوجه من قبل حزب البعث العربي االشتراكي
ر العربية وثائق الجبهة، جبهة التحري(ذلك بالمؤتمر القومي التاسع بإنشاء منظمة ذات طبيعة قومية وثورية 

  )21ما هي، لماذا، صـ

 كجناح فدائي للتنظيم الفلسطيني لحزب البعث في العراق م7/4/1969تأسست جبهة التحرير العربية في 
  ).92،صـ2008بدوان، (1969/علن عن قيامها رسمياً في آبوأ

ى تأسيسها كانت أول عملية في ذكرو ،كان للجبهة دور عسكري حيث قامت بالعديد من العمليات العسكرية
أبو . (م1980 ،م1975 في عام كفار يوفال، وكفار جلعاوي، ومسغافوقد نفذت عدة عمليات كبيرة منها 

  .وهذه الجبهة ممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو فيها منذ تأسيسها). 57،صـ2003فخر،

 وأن ،ريأكدت الجبهة على أن طبيعة الصراع مع العدو صراع مستمر وطويل أي مصيري وحضا
 وأن األمة العربية تعتبر مصدر القوة األساسي للفلسطينيين ،النضال المسلح هو األساس في عملية التحرير

  ).584، صـ2000إسماعيل، ندوة فكرية، (
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أكدت جبهة التحرير العربية أهمية الشعب العربي ووقوفه جنباً إلى جنب مع الجيوش العربية في حركة 
 الكفاح ، وأن يستندة إلى الكفاح الشعبي المرتكز على العقيدة العربية الثوريةالتحرير الشعبية المستند

الشعبي على أساس القومية واالشتراكية والديمقراطية، وأكدت على الترابط بين فلسطين والوحدة العربية 
أن معركة  فاعتبرت جبهة التحرير العربية ،)وثائق الجبهة، البرنامج السياسي(وعدم الفصل بين الشعارين 

  .تحرير فلسطين هي عربية بكل المعايير فاعتبرت حركة تحرير ضد االستعمار والصهيونية والرجعية

تتلقى هذه الجبهة الدعم من قبل حزب البعث .  لدى االحتاللالذي كان معتقالًأمين عام الجبهة راكاد سالم 
  .وصدام حسين وبعد استشهاده تضعضعت أوضاعها

II.9.  حماس–مية  اإلسالالمقاومةحركة   

 كان هدفها األساسي م،1928أسسها حسن البنا عام  ،هي حركة ولدت من رحم حركة اإلخوان المسلمين
 كانت ذات طبيعة دعوية إذ إنها ،بناء اإلنسان المسلم واألسرة المسلمة حتى الوصول إلى الدولة اإلسالمية

تالل حؤيتها عدم الصدام مع االاء مؤسسات اجتماعية وثقافية ورياضية وكان في صلب رنتسعى إلى ب
  ). 73-72،صـ2005 عسيلة،(

 ببها وانخراط جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة فيم1987اندالع انتفاضة عام س 
  أولصدرو ن مما دفع بالشيخ أحمد ياسين للمشاركة في مقاومة االحتالل،إحراجاً لحركة اإلخوان المسلمي

 يدعو م1987 بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر عام  حركة المقاومة اإلسالمية حماس توقيع يحمل لهابيان
 مما ،)74مصدر سابق، صـ. ( عن الخط العام لإلخوان المسلميناً خروج، الذي اعتبرإلى تصعيد المقاومة
  . اعتقاالت ومطاردات ألعضاء الحركة حتى طالت الشيخ أحمد ياسين تنفيذأدى باالحتالل إلى

 في كتائب عز الدين القسامطورت أساليب المقاومة لدى الحركة وقامت بتشكيل جهاز عسكري يحمل اسم ت
 سلطات االحتالل فأخذت ،جنودال أخذ يعمل ضد االحتالل والمستوطنين وخطف  الذي،م1991نهاية 

  ).20/12/2008،السبت،www.palestine-info.info/ar،12:40(إجراءات بإبعاد العديد منهم 

سيلة لتحرير الجهاد كو ، فتبنتحركة على اعتبار فلسطين أرض وقف إسالميال إستراتيجية تركزت
 وتربية األجيال المسلمة وبناء األسرة ، ودعت إلى أسلمة المجتمعفلسطين واعتبار الجهاد فرض عين

تكامل هذه وت . فلسطينية، وعربية، وإسالمية-   دوائر ثالث على مسئوليةتحرير فلسطين يقع وأن المسلمة
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أبو شنب، ندوه فكرية،( حضاري بكل أبعاده الدوائر مع بعضها البعض وأن الصراع مع االحتالل صراع 
  ).451،صـ2000

 عامة تتعلق بقيام دولة إسالمية  إلى ثالثة محاور مترابطة، فهناك أهدافأهداف حركة حماستنقسم 
تحرير الضفة الغربية تندرج تحت إطار أهداف  ، وكذلكوأهداف إستراتيجية تتعلق بتحرير فلسطين كاملة

باعتبارها حركة  - سعت أيضاً ، و)60،صـ1998الحمد، البرغوثي وآخرون، ( من االحتاللوقطاع غزة
ات الدينية ودور قرآن  يتطلب بناء المؤسسوالذي المجتمع  إلى أسلمة-  إسالمية تستمد فكرها من اإلسالم

 أن الكفاح المسلح وسيلة أساسية من وسائل المقاومة لتحرير ورأت حركة حماس. الخ... ولجان زكاة
  .  األرض

ما تلعبه من المساجد وك جملة من الوسائل  السياسية والجماهيرية،من أجل تحقيق أهدافهااستخدمت الحركة 
بات، وفتحت العالقات مع  في النقاانخرطت أيضاً و والشعارات،بياناتكالإعالمية دور في التعبئة وأخرى 

  . العمل العسكريباإلضافة إلىالخ ...الخارج

 بحجة أنها من م1996 فقاطعت االنتخابات في عام ،رفضت اتفاق أوسلو ورفضت التعاون مع السلطة
 شاركت في العملية االنتخابية وحصلت على نسبة كبيرة م2006  عام إال أنها في.إفرازات ونتائج أوسلو

داث وسيطرت على قطاع غزة بالكامل وبدأت بإجراءات لتؤكد توالت األح. من مقاعد المجلس التشريعي
 اً وما زال هذا الخالف موجود، إلى حدوث انقسام في الساحة الفلسطينية مما أدىسيطرتها على القطاع

  .حتى اآلن رغم العديد من المبادرات للخروج من هذه األزمة

ة متمثلة منتخبوهناك قيادة موحدة  ،خوانيةالشعب اإلب تشكيل ما يعرفقد تم  بخصوص بنائها الداخلي، فأما
زة المتعلقة في جميع  األجهلجميع مرجعية الذي يعتبر و في سوريا، خالد مشعلبقيادةسياسي ال هامكتبب

كما أن  .)44-43، صـ1998مصدر سابق، . ( أيضاًةالعسكريوجهزة واألتعليم الصحة والمجاالت كال
ى سلطة في الحركة والمكتب التنفيذي والذي يمثل مجلس شورى هناك أيضاً مجلس الشورى العام وهو أعل

-http://www.myportail.com/actualites(مصغر، كما أن هناك جهاز الدعوة لتنظيم أعضاء جدد 

news-web-2-0.php?id=2601 ، 14:20 ،28/6/2009.(  
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II.10. حزب الشعب الفلسطيني 

البرنامج السياسي والنظام  (الشيوعية في فلسطينتاريخ الحركة امتداد لاحد فصائل العمل الوطني، وهو 
وتشكل الحزب االشتراكي في مدينة .  وترجع هذه الحركة الشيوعية إلى فترة العشرينات).3الداخلي، صـ

  ).106، صـ2008بدران،(م 1924يافا، ومن ثم تحول اسمه إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني عام 

عوض (م النواة األولى للحركة الشيوعية في فلسطين 1919اعتبر تأسيس حزب العمال االشتراكي عام 
، ونظراً للتطورات حصل انفصال في الحزب وعندها أصبح على أرض )79،صـ2000اهللا،ندوه فكرية،

فلسطين حزبان شيوعيان األول الحزب الشيوعي الفلسطيني بأغلبية يهودية ساحقة والثاني هو عصبة 
، 2008بدوان، (الفلسطينيين بقيادة أميل توما ومخلص عمر التحرر الوطني التي ضمت الشيوعيين 

  ).107صـ

لم تقف األمور عند هذا الوضع، بل تبعتها خالفات بين أقطاب الحزب بين معارض ومؤيد لقرار التقسيم، 
وفي أول بيان لعصبة التحرر الوطني برئاسة الرجاني وتوما وغيرهم ُأصدر الميثاق الذي ركز على جالء 

 البريطاني، ورفع مستوى معيشة العمال والفالحين، والوقوف بوجه الهجرة، ومعارضتها لقرار االحتالل
  ).89- 88، صـ2000عوض اهللا، ندوه فكرية،(التقسيم، وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية 

م في فضح المؤامرة اإلمبريالية، وقام 1948واستمرت عصبة التحرر بنشاطها السري بعد هزيمة عام 
األردني بقمع هذه التحركات بقوة، وتشكل الحزب الشيوعي األردني وقررت قيادة العصبة في الجيش 

م تشكيل الحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة الذي مثل استمراراً تاريخياً 1953القطاع في آب عام 
  ).111- 110، صـ2000عوض اهللا، ندوه فكرية، (ونضالياً لعصبة التحرر الوطني 

م لم تتحد هذه األجسام الشيوعية في الضفة أو غزة وسائر فلسطين في 1967حزيران عام وبعد هزيمة 
م ظهر تيار يدعو لقيام 1967م وتصاعدها عام 1965حزب شيوعي واحد، وبعد انطالقة المقاومة عام 

م، ولم تنجح 1974وفعالً أقيم هذا الحزب بموافقة الحزب الشيوعي األردني عام ، حزب شيوعي فلسطيني
، .ت.علوش، د( أعلن قيام الحزب الشيوعي الفلسطيني 10/2/1982هذه المحاولة، إال أنه بتاريخ 

  ).108صـ

ال يمارس الحزب الكفاح المسلح وال . ف ومثِّل في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.ت.دخل هيئات م
لسطين على ضوء يدعمه، وفي برامجه يدعو إلى النضال السياسي والعسكري، ويبرر ذلك بظروف ف
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، وشاركت األحزاب الشيوعية السورية واللبنانية والعراقية )111ت،صـ.علوش،د(ساحتها وتفوق العدو 
، ويدعو الحزب إلى تشكيل جبهة وطنية )22/6/2009شبيب سميح ـ مقابلة، (واألردنية في قوات أنصار 

وجميعهم لهم مصلحة حقيقية في عريضة تضم العمال والفالحين وسكان المخيمات والبرجوازية الصغيرة 
القضية، وكذلك دعوته لتوحيد القضايا العربية في وجه الهجمة االمبريالية الصهيونية والرجعية، ويركز 

  .على الماركسية اللينينية والمركزية الديمقراطية الحزبية

 الداخل وبعدها تشكل الحزب الشيوعي الثوري إثر خالفات أدت إلى انقسام في صفوف الحزب بين
والخارج حيث نشأ الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري نتيجة انشقاق مباشر وقع في صفوف تنظيمات 

، فعلى إثر ذلك شكل )113، صـ2008بدوان،" (الخارج في الحزب الشيوعي الفلسطيني بعد إعادة تشكيله
  .المبعدون إلى الخارج الحزب الشيوعي في لبنان بقيادة عرب عواد

 عقد الحزب الشيوعي الفلسطيني المؤتمر الثاني، حيث جرى بعض التعديالت مثل تغيير م1991في عام 
، والتخلي عن دكتاتورية البروليتارية والمركزية الديمقراطية، وكذلك حزب الشعب الفلسطينياالسم إلى 

  ).121،صـ2000عوض اهللا، ندوه فكرية،(إقرار أمانة عامة ثالثية للحزب 

طيني، والذي يرتكز في دراسته للمجتمع والواقع على المنهج العلمي المادي تشكل حزب الشعب الفلس
الجدلي، ويستند إلى الماركسية اللينينية، ويستلهم دروساً من تجارب الشعوب والحركات الشيوعية 

  ).61 السياسي والنظام الداخلي،صـجالبرنام(التحررية في العالم 

ري والمؤسساتي، ومع انطالق عملية السالم وافق الحزب على تركز النشاط على العمل النقابي والجماهي
عوض اهللا، ندوه فكريه، (مؤتمر مدريد واألرض مقابل السالم وتحفظوا على اتفاق أوسلو 

  ).122،صـ2000

، واحترام قرار ةفي اإلطار التنظيمي لحزب الشعب فهو يقيم تنظيمه على أساس الديمقراطية الواسع
). 5البرنامج السياسي والنظام الداخلي،صـ(قلية بأن تعبر عن وجهة نظرها األغلبية، وضمان حق األ

ويسعى الحزب إلى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة تحرر وطني الهدف منها هو إنهاء االحتالل وإقامة 
م كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، 1967الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

على تعزيز النهج الديمقراطي في الحياة السياسية، ويرى في االنتفاضة والمقاومة الشعبية الشكل وأكد 
الرئيس لكفاح الشعب الفلسطيني وذلك في إطار حق شعبنا المشروع بالنضال بكافة األشكال ضد االحتالل 

  ).8لي،صـالبرنامج السياسي والنظام الداخ(كما أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي 
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وأما بخصوص هيكلية الحزب، فهناك هيئات قاعدية تتشكل من المنظمة الحزبية األساسية واللجنة المحلية 
وصوالً إلى مجلس المحافظة، وأما على صعيد الهيئات العليا فهي المؤتمر العام والمكتب السياسي واللجنة 

البرنامج السياسي والنظام . (ورقابة حزبيةالمركزية، وهناك األمين العام للحزب، ويتبع ذلك وجود هيئة 
  ).67الداخلي، صـ

شارك في االنتخابات الرئاسية ممثلة بأمينها العام بسام الصالحي، وكذلك في االنتخابات التشريعية عام 
 ضمن قائمة بديل تحالف مع الديمقراطية وفدا وشخصيات، وحصلوا على مقعدين في المجلس 2006

  .التشريعي

II.11. فلسطين –  اإلسالميحركة الجهاد   

 كرد فعل على جملة التطورات منها  اإلسالمي في فلسطين إلى أواخر السبعينياتترجع نشأة حركة الجهاد
جميع هذه . وإلى توجهات السادات نحو عملية التسوية وزيارته لمدينة القدس ، ونتائجهام1967حرب عام 

 من اإلخوان المسلمين في الجامعات  الفلسطينيالقضايا كانت تدور في أذهان ومخيلة العديد من الشباب
المصرية كالشقاقي، وفي بداية الثمانينيات عاد الشقاقي وعدد من إخوانه إلى أرض الوطن ليشكلوا أللبنة 

في تلك الفترة كان الفكر القومي هو التوجه العام لدى العديد من . األولى للقاعدة التنظيمية لهذه الحركة
 المصرية وآخرين ممن يحملون الفكر اإلسالمي المتمثل بحركة األخوان المسلمين الطلبة في الجامعات

  القومية والوطنية قناعة أن القوىالعديد منهم الذي لم يعط قضية فلسطين وتحريرها األولوية، ونضج عند
اعتماد  منها في التوصل إلى األهداف المرجوة بتحرير فلسطين و إلى ما هو مطلوبتتوصللم  اإلسالميةو

  ).99،صـ 2005عسيلة وآخرون،( الكفاح المسلح وسيلةً السترداد حقوق الشعب الفلسطيني

الندوات والمهرجانات والمشاركة في الجماهيري من خالل ارتكزت في البداية على العمل السياسي و
 الوعي ية من أجل إيجاد التي تنتقد األفكار ومشاريع التسوالت والصحفاإلسهام في العديد من المج

  . الثورة-  الوعي -شعار اإليمان  ورفعالتثقيفي وبناء اإلنسان 

 وانتفاضة عام م،1987شاركت الحركة في مختلف االنتفاضات التي قام بها الشعب الفلسطيني في عام 
لطريق الوحيد للوصول إلى األهداف، وتقوم إستراتيجية الحركة على العمل العسكري باعتباره ا. م2000

د لثورة مسلحة، فهناك العديد من العمليات المسلحة مثل عملية حائط البراق عة نشأتها كانت تَمنذ بدايو
  .وغيرها من العمليات وهناك العديد من العمليات الفدائية في العمق اإلسرائيلي
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 ، ونظام حياة وشريعةً تمحورت حول التزامها باإلسالم عقيدةًجملة من المبادئ حركة الجهاد على اعتمدت
 واعتبرت الكيان الصهيوني رأس حربة ، إسالمية من البحر إلى النهراًأرضو  قضية األمةواعتبار فلسطين

 اإلسرائيلي ر وتعترف بالوجودق وأكدت معارضتها كافة المشاريع التي تُ،المشروع االستعماري العالمي
. ود والدعوة إلى اإلسالمهدفها تحرير فلسطين وتعبئة الجماهير وتوحيد الجهالصهيوني في فلسطين، و

)www.qudsway.com ،12.50 ،27/12/2008.(  

العمليات الناجحة باسم سرايا القدس إشارة إلى ذراعها العسكري   بالعديد من الجهاد اإلسالميقامت حركة
  )133،صـ1989أبو عمر،  (.في فلسطين

بدأت في عام وسلو حيث لعديد من الصيغ المعارضة ألباشاركت الحركة وعلى رأسها فتحي الشقاقي 
 أمينها العام رمضان وعلى لسان أول عملية عن  أعلن حيث العسكريةالعملياتم بتنفيذ العديد من 1993

عسيلة . (عبد اهللا شلح عندما قام أنور عبد العزيز من جباليا بتفجير نفسه في سيارة عسكرية إسرائيلية
 األمانة العامة ي واغتياله في مالطا تسلم بعد استشهاد فتحي الشقاق).114-113صـ ،2005وآخرون،
لح، واستمرت في معارضتها التفاق أوسلو، حيث أنها لم تشارك في االنتخابات التشريعية رمضان ش

  .  الفلسطينية األخيرة

II.12.  فدا–االتحاد الديمقراطي الفلسطيني   

التي انعقدت في الجزائر تأسس هذا الحزب إثر خالف داخل اجتماع اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية و
 حيث تم المصادقة على ،التجديد والديمقراطيةم رافعةً شعار 1990 آذار من عام 3 – شباط 15ما بين 

وفي أعقاب مؤتمر مدريد وفي اجتماع للجنة  .برنامج هذا الحزب الجديد في المؤتمر الوطني العام له
البرنامج العام  ( فدا- التحاد العام الديمقراطي ب إلى ا قررت تغيير اسم الحزم1993المركزية للحزب عام 

   ).2،صـ1997والنظام الداخلي،

دخلت فدا مؤسسات منظمة التحرير وفي اللجنة التنفيذية ممثلةً بياسر عبد ربه حيث وقعت على اتفاق 
  ).115،صـ2008بدوان، (أوسلو الذي وافقت عليه بتحفظ

م لإلتحاد في مدينة أريحا حيث تم إعادة صياغة برنامج الحزب  العا الوطني المؤتمردق عم1995وفي عام 
 منسجماً مع المرحلة الجديدة التي دخلتها الحركة الوطنية فيما يتعلق بازدواجية  ليكونوالنظام الداخلي
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البرنامج العام والنظام ( منها على الصعيد الوطني العام وعلى الصعيد الديمقراطي االجتماعي ،المهام
  ).5،صـ 1997الداخلي،

 ويقيم أوسع التحالفات ويسعى ، إلى الجماهيراً اشتراكياً ديمقراطياً الحزب في برنامجه باعتباره حزبيتوجه
 الوصول إلى المساواة الكاملة في حتى طبيعة ديمقراطية وعلمانية  مدني ذيإلى الوصول إلى مجتمع

سيخ لغة الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية بين  إلى تر هذا االتحاد يسعىماك، الحقوق بين جميع المواطنين
القوى التحررية مع  عالقات على الصعيد العالمي وبناءمختلف االتجاهات العاملة على الساحة الفلسطينية، 

  .والديمقراطية واالشتراكية في العالم

ركيز على ، والت موعدهاحيث قام بعقد المؤتمرات فيه الحزبي على أساس مبدأ الديمقراطية يقوم بناؤ
 وضمان حقوق األعضاء ،حرية وجهات النظر والتمثيل النسبي في انتخابات الهيئات التشريعية لالتحاد

 والممارسة النقدية السليمة التي تهدف إلى تصويب األداء والتجديد الدوري والقيادة الجماعية ،والهيئات
   ).83-81،صـ1997البرنامج العام والنظام الداخلي،(

 صالح رأفت وهو يمثل االتحاد في اللجنة ،ة العامة بعد ياسر عبد ربه في مؤتمر االتحاد األخير األمانتسلم
 في تحالف مع الديمقراطية وحزب الشعب م2006شارك في االنتخابات التشريعية األخيرة عام و التنفيذية

  .ضمن قائمة بديل وحصلت على مقعدين في المجلس التشريعي

. هناك المنظمات القاعدية المنظمة الحزبية والمحلية والمحافظة واإلقليميةف تنظيمية،فيما يتعلق بالهيكلية ال
وهناك الهيئات القيادية، والمؤتمر العام واللجنة المركزية والمكتب التنفيذي للحزب على غرار المكتب 

  .السياسي في أحزاب أخرى يترأسه األمين العام أو نائبه وهناك لجنة الرقابة الحزبية

II.13. العربية الفلسطينيةجبهةال   

يرجع نشأة هذه الجبهة النعقاد مؤتمرين واحد في الضفة وآخر في غزة، ونتج عن هذه المؤتمرات انعقاد 
 حيث تم إقرار جميع م1997أيار عام / مايو17- 15المؤتمر العام األول للجبهة على أرض الوطن من 

النظام األساسي، النظام (جبهة في المرحلة القادمة اللوائح وانتخاب الهيئات القيادية والتي ستقود عمل ال
  ).4،صـ1997الداخلي البرنامج السياسي،
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 بايجابيات حركات التحرر في العالم والترابط بين لجبهة إلى الفكر القومي العربي وتسترشدتستند هذه ا
  .العروبة واإلسالم

اللها على أن فلسطين هي جزء من وقد ارتكزت الجبهة العربية على جملة من المبادئ حيث أكدت من خ
 وأكدت على الديمقراطية في ، في النضالسطين الداخلية هي الساحة الرئيسة وأن ساحة فل،األمة العربية

 ، واستخدام النقد والنقد الذاتي في عملية البناء،العالقات الداخلية واعتماد مبدأ المحاسبة والمسئولية
 واعتماد مبدأ الحوار من أجل ،ة في العمل وأهمية العالقة بين األحزابواالرتكاز على مبدأ القيادة الجماعي
 من  التعددية السياسية وإلى أخرهعلى أساس المجتمع الديمقراطي وبناءتصليب الوحدة الداخلية الفلسطينية، 

  ).10،9،8، صـ1997النظام األساسي، النظام الداخلي، البرنامج السياسي،(المرتكزات 

بناء الدولة وق بالتحرر واالستقالل ودحر االحتالل تعلّعلى الصعيد الوطني العام تمات للجبهة مه
 على صعد مهماتما أن هناك ك، أكدت على أهمية الوحدة العربية والتضامن العربيوالديمقراطية 

  .اقتصادية واجتماعية

 م2006التشريعي شاركت في انتخابات المجلس و ف وعملت ضمن هيئاتها.ت.لى إطار مانضمت الجبهة إ
  . لم تصل إلى نسبة الحسمفي قائمة مستقلة

 الساحة، اللجنة المركزية والمكتب السياسي، المؤتمر ـأما بخصوص هيكلية الجبهة فهناك قيادة المنطقة 
  . بقيادة أمينها العام جميل شحادة المؤتمر المصغرـالعام 

II.14. صةخال 

التي قادت النضال ، ة على الساحة الفلسطينيةيتمحور هذا الفصل حول فصائل العمل الوطني العامل
استعادة حقوق الشعب الفلسطيني مستخدمة كل أشكال و  تحرير فلسطينوالمقاومة ضد االحتالل من أجل

المظاهرات واالعتصامات والمسيرات وصوالً إلى العمل و من العمل الجماهيري والسياسي  ابتداءالمقاومة
  . وحرب التحرير الشعبية الطويلة األمدالعسكري المتمثل بالكفاح المسلح

شت جميع يالتي عان التركيز على الفصائل األساسية تناول هذا الفصل ماهية هذه الفصائل حيث كا
 منها القومي العربي والبعثي وكاننشأة هذه الفصائل والظروف التي مرت بها، ومحطات النضال، 

  .يات النضال الوطني هذه الفصائل في مجروانخراط ،والشيوعي واإلسالمي



 55

على الصعيد التنظيمي التطور و،  والمحطات التي عاشها كل فصيل هذا الفصل أهم التطوراتلكما تناو
احية عقد المؤتمرات والهيكليات التنظيمية وطبيعة الرؤى والبرامج التي يستند إليها كل فصيل الداخلي من ن

  . صراعل إلى طبيعة هذا الكل فصي ونظرة ،في تحليله للواقع

 أو على ،رغم حالة التجزئة والفرقة واالنقسام التي عاشتها الفصائل داخلياً على صعيد كل فصيل على حدة
د المصالح العليا للشعب جس فلسطينية حقيقية فاعلة تُةعدم الوصول إلى وحدرغم صعيد الفصائل ككل، و

 ،افة محطات النضال الوطني الفلسطينيالفلسطيني، إال أن هذه الفصائل لعبت دوراً وطنياً بارزاً في ك
 كما حافظت على ،الهوية الوطنية الفلسطينيةو  الكيان الفلسطيني وعلى،فحافظت على القضية الفلسطينية

الشخصية الوطنية من الذوبان من خالل منظمة التحرير الفلسطينية واالعتراف العربي والدولي التي 
يداً للشعب الفلسطيني، فقاومت كل مظاهر االحتواء والتهميش حصلت عليه باعتبارها ممثالً شرعياً ووح

والتجاوز ودفعت اآلالف من الشهداء والجرحى والمعتقلين وحولت القضية الفلسطينية من قضية لجوء إلى 
 أرضه من  في العودة وتقرير المصير وتحريرقضية سياسية وقضية شعب يناضل من أجل حقوقه

  .االحتالل
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III.1. التأسيس واالنطالق  

 بالغة تمثلت  أضراراًلحق بالشعب الفلسطيني مأساة كبرى، وألحقت به، م1948بعد حرب عام 
ليعيشوا حالة اللجوء والشتات في الدول بتهجير زهاء ثمانمائة وخمسون ألف فلسطيني عن أرضهم 

 على دولة إسرائيل وليقيموا دولتهم ،يستوطنوا في فلسطينتجميع اليهود من مختلف أنحاء العالم لو ،العربية
  .كبرى بالدول العربية جمعاءالهزيمة الإلحاق و حساب الشعب الفلسطيني

هذه األحداث، بدأت األمور تتجه نحو بلورة الشخصية الوطنية الفلسطينية وإبرازها والحفاظ في خضم 
التي شُكلت و، م1964ظمة التحرير الفلسطينية في عام على الهوية الوطنية، وتجسد هذا التوجه بتشكيل من
الضفة (، والتي تم خاللها احتالل باقي فلسطين م1967بقرار عربي رسمي، إلى أن جاءت حرب عام 

وأجزاء من الدول العربية، مما أدى إلى ردة فعل كفاحية فلسطينية تمثلت بظهور ) غزةقطاع الغربية و
 وعملت ،ة التي تبنت الكفاح المسلح، والتي دخلت منظمة التحرير الفلسطينيةالعديد من التنظيمات الفلسطيني

  .ير قيادتها وسياستها وبنيتها التنظيمية واإلداريةيعلى تغ

، لم يوجد تنظيم فلسطيني ينظم الجماهير ويؤطرها في داخل فلسطين م1967عشية حرب عام 
،  حركة القوميين العرب وحزب البعثح أوالرغم من وجود منظمات سرية مثل حركة فتعلى و ،والشتات

ولم تكن الحركة الشعبية الفلسطينية منظمة . إال أنها لم تصل إلى تشكيل قاعدة شعبية منظمة واسعة
 الحركة النقابية اتسمت بالضعف والمحدودية باستثناء االتحاد العام لعمال فلسطين واالتحاد وكذلكونشطة، 

  غزة من القيود والمالحقة،وعانت الحركة النقابية سواء في الضفة أوالعام لطلبة فلسطين في الخارج، 
 ما قبل الحرب ضعفا في مستوى التدريب والتسليح، وعاش الشعب الفلسطيني ظروفا معيشية شهدت فترةُو

  . واقتصادية صعبة

ة وهزيم) غزةقطاع الضفة و(وفي ظل هذه األوضاع والظروف، وبعد احتالل إسرائيل لباقي فلسطين 
األنظمة العربية وفشلها في صد العدوان ودحر االحتالل، حدثت صدمة لدى الشعب الفلسطيني الذي كان 

 الدول العربية، مما جعله يتطلع إلى تحمل مسؤولياته في معركة التحرير باعتباره رأس يتوقع المزيد من
  . لكفاح الفلسطينيالحربة وصاحب القضية األمين عليها، وأنه ال بد من البحث عن طريق جديد ل
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انطالقا من ذلك، أخذت تنشأ العديد من التنظيمات الفلسطينية التي استندت إلى هذا األساس ومنها جبهة 
النضال الشعبي، التي شكلت أحد فصائل العمل الوطني، التي كانت لها مكانتها ودورها في كل مراحل 

  .النضال الوطني الفلسطيني

ل الشعبي لدى مؤسسيها األوائل وعلى رأسهم الدكتور صبحي تبلورت فكرة تأسيس جبهة النضا
 تأسست التيو الً في صفوف حركة القوميين العرب،غوشه، وهو من مواطني مدينة القدس، وكان مناض

توصله لقناعة بعجز هذه الحركة وغيرها من الحركات واألحزاب عن الوصول في بداية الخمسينات، ول
، اتجه ة وتقرير المصير للشعب الفلسطينيية في إنهاء االحتالل والعودإلى األهداف الوطنية الفلسطين

  .م جديد تمثل ذلك بجبهة النضال الشعبي الفلسطينيإلنشاء تنظي

هدفت إحكام  هجمة احتاللية شرسة استم1967شهدت األراضي الفلسطينية المحتلة في حرب عام 
ائيلي بالعديد من اإلجراءات العسكرية من  حيث قامت سلطات االحتالل اإلسرسيطرة االحتالل عليها،

نتج عن ذلك حالة من اإلحباط و تقاالت ومطاردات وفرض منع التجول،مداهمات للبيوت والمؤسسات واع
الشديد لدى المواطنين وتوجيه اللوم وتحميل المسؤولية للدول العربية لتقاعسها وعجزها عن تحقيق 

م 1967ومن الجدير بالذكر أن هزيمة عام . الالجئين إلى ديارهمحتالل وعودة األهداف الوطنية بإنهاء اال
، فقد أدت إلى تهجير جديد لعشرات آالف الفلسطينيين إلى خارج الوطن، مثلت استمرارا للنكبة األولى

الدول العربية، ومنهم من يلجأ للمرة الثانية، إضافة بالطبع إلى احتالل كل األرض الفلسطينية وأجزاء من 
 مظهراً حجم العجز  التحرير والعودة، وأسقط شعارات التحرير واالنتصار العربيةاآلمال فيمما بدد 
  .انكسار وهزيمة النظام الرسمي العربيالعربي، و

في مقابلة ل لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ففي معرض حديثه عن تلك الظروف، أشار المؤسس األو
 حالة من اإلحباط عمت صفوف المواطنين من جراء خاصة معه، أنه إثر الحرب مباشرة كانت هناك

الحتالل متسلحين مجموعة من المناضلين في مدينة القدس والذين رفضوا ابممارسات االحتالل، مما دفع 
 وخليل سفيان، للقيام في جمع رفات الشهداء ، وإبراهيم الفتياني،صبحي غوشه.  ومنهم دبإرادة المقاومة

هكذا انبثقت الجبهة من رحم الشعب الفلسطيني في القدس بعد . ر جماعيةمن الشوارع ودفنهم في مقاب
  وتتحدى الشعور باإلحباط واليأس التي سادت في صفوف،حوالي أسبوعين من االحتالل لتتصدى لالحتالل

أبو (، وإبراهيم الفتياني )أبو الحكم(صبحي، وكمال النمري، وخليل سفيان . استمر دالمواطنين العرب، و
 كانت اللقاءات تعقد في بيت كمال رية في البداية، وعمر القاسم وغيرهم في لقاءات فردية وس،)فالناي

النمري في منطقة باب الساهرة، وكان محورها حول سبل التصدي لالحتالل ومقاومته والتصدي لموجة 



 59

. ألسواقاإلحباط وعمليات الرحيل عن القدس وكذلك مقاطعة البضائع الصهيونية التي أصبحت تغزو ا
  )1/1/2009صبحي غوشه، . مقابلة، د(

تركزت معظم اللقاءات األولى حول كيفية رفع معنويات الجماهير وتشجيعهم على التصدي لالحتالل 
روح الوطنية بين الجماهير وبث الوعي الوطني وإظهار مخاطر الوإيجاد الوسائل المناسبة من خالل بث 

إيجاد قاعدة شعبية واسعة رافضة لهذا االحتالل وسياساته، سياسة االحتالل وإجراءاته ومخططاته، و
مؤكدين في اجتماعاتهم على مقاطعة البضائع الصهيونية وإقامة المهرجانات واالعتصامات وتوزيع 

  .البيانات وصوالً إلى العمل العسكري

قاومة إلى سة حتى تصل المصبحي غوشه فإن هذا الوضع يتطلب الدقة في التخطيط والدرا. وكما أوضح د
 مناهضة اعتصامات وبياناتورابات من إض) الجماهيرية(اومة السلبية  فتقرر البدء بالعمل بالمقأهدافها،
 وتم االتصال بالمزيد من الشباب الفلسطيني بغض لظروف للقيام بالعمليات العسكرية، حتى تتهيأ الالحتالل

ادات حركة القوميين العرب وتم إبالغه أن النظر عن انتماءاتهم، فأدى ذلك أن حضر أحمد خليفة أحد قي
 وتيسير قبعه كانوا يعملون ، وتبين بعد فترة أن أحمد خليفة وأسعد عبد الرحمنالنشاط موجه للجميع،هذا 

العديد من  غوشه خالل حديثه أنه حدثت. ، وأشار دعلى إنشاء تنظيم تابع لحركة القوميين العرب
 -  أحد قادة القوميين العرب-  دكتور وديع حدادال إرسال رسالة إلى  فتم،لتوحيد الجهد الوطنيالمحاوالت 

 وإعداد قيادة داخلية وتأمين ،تم التأكيد فيها على وحدة القوى وضرورة بناء تنظيم سياسي وإعداد الكوادر
 وتم متابعة العمل والنشاط ولم نجد تجاوباالحتالل، مستلزمات العمل العسكري للبدء بالعمل المسلح ضد ا

تياني، وكمال فإبراهيم ال وصبحي، وخليل سفيان،.  إلى تشكيل قيادة مؤقتة من د، مما اضطرلمواقفنا
  ).1/1/2009صبحي غوشه، . مقابلة، د (.النمري

التوجه نحو توحيد الجهد الوطني وتوفير اإلمكانات المطلوبة من أجل التصدي تم يتضح مما تقدم أنه 
لتوصل إلى وحدة وطنية حقيقية وتكاتف وطني عام للوقوف في وجه للالحتالل ومقاومته بشتى الوسائل 

 عملها بالتحريض على االحتالل وإجراءاته وبث الوعي الوطني مؤقتة باشرت تم تشكيل قيادةهذا االحتالل 
بأهداف  من أجل خلق قاعدة جماهيرية واسعة مثقفة وواعية  وذلكبين الجماهير لفضح االحتالل وسياساته

  .ومخططاتهاالحتالل 

صبحي . د أشار وفي هذا الصدد ،منظمة النضال الشعبي الفلسطينيستخدمت الجبهة في البداية تسمية ا
بأن هذه القيادة المؤقتة قامت بإصدار منشور لتعبئة الجماهير في مواجهة االحتالل والتصدي له  غوشه
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 حيث تم توزيعه في أوائل شهر ،يمنظمة النضال الفلسطينكال، وتم توقيع هذا المنشور باسم بكافة اإلش
 في كافة أرجاء مدينة القدس وغيرها من المدن رغم اإلجراءات االحتاللية والقيود م1967تموز عام 

 وتم فيه شرح أكثر من البيان م22/7/1967 وكان المنشور الثاني في .المفروضة على التنقل ومنع التجول
صبحي . مقابلة، د (.منظمة النضال الشعبي الفلسطيني األول في وصف آثار االحتالل وتم توقيعه باسم

  ).1/1/2009غوشه، 

، حيث تمكن عمر القاسم اإلفالت ع المنشور مالحقة األعضاء المنتمين لهذا التنظيم خالل توزيتتم
 لكنه لم يعترف وأنكر عالقته -  شقيق الدكتور صبحي -  االحتالل فيما اعتقل أمين غوشه من قبضة جنود

 .د اعتقال تمكنت قوات االحتالل من. صبحي. ه مازن كرهينة العتقال دل أخوا اعتقوتمان، بهذا البي
 حيث أمضى  إلى سجن الرملةليه إدارياً لمدة ثالثة أشهر نقل بعدها من القدسصبحي غوشه وحكم ع

ح  من أمثال صالم1948خالل السجن تم االتصال بفلسطينيين من األراضي المحتلة عام . ثمانية أشهر
استمر التنظيم في نشاطه باستقطاب العديد من األعضاء . من قادة منظمة األرض وحبيب قهوجيبرانسي 

 وقودبعض العمليات العسكرية منها محاولة الهجوم على محطة وتم تنفيذ والقيام بنشاطات ضد االحتالل، 
ى اعتقال كمال النمري يمتلكها أحد المتعاونين مع االحتالل، مما أدى إلالتي كان  م26/12/1967في 

صبحي غوشه، . مقابلة، د. ( وخروجهما إلى األردنوزوزتياني ومصطفى فونجاة خليل سفيان وإبراهيم ال
1/1/2009.(  

 التنظيمي من حيث عملية التأطير ه في وضعا وتوسعانموتوضح هذه المعلومات أن التنظيم الجديد شهد و
 بوجود هذا التنظيم الذي وضع نصب عينيه عرفةٌم هناك تأصبح و. ودخول أعضاء جددبواالستقطا
 ،الجماهيرية إلى العسكرية من المتاحة،  واستخدام جميع الوسائلوإجراءاته باالحتالل والتثقيفالتوعية 

 .لمقاومته والتصدي له

الرائد ( في عمان ومع فايز حمدان  المتواجدسمير غوشه. ناك اتصاالت مع ده كانت في نفس الفترة، 
 كانا يعمالن من أجل تأمين السالح ، حيث بعد أيام من هزيمة حزيران إلى األردن غادرالذي )خالد

 كمال اعتقالبعد  كان لوصول عدد من القيادات . ألرض الوطنوإرسالهموالتدريب ألعضاء التنظيم 
 وإنشاء ع عمل التنظيم في الضفة الشرقية في توس دور، إلى األردنخليل سفيان والفتياني مثل ،النمري

.  فالمراسالت والتواصل مستمر مع د. إلى داخل الوطنوالدوريات األسلحةالقواعد العسكرية وإرسال 
مما أدى إلى امتداد النشاط إلى العديد من المدن والقرى في أعضاء التنظيم في داخل الوطن وسمير غوشه 
 ).1/1/2009صبحي غوشه،.مقابلة، د. (الضفة الغربية
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 باقي مع بالتنسيق الداخل م، واصل نشاطه التنظيمي في1968 من السجن في آذار صبحي. بعد خروج د
م مع عدد من أعضاء 1968 مرة أخرى في تموز عام لالعتقال تعرض ، حيثأعضاء القيادة في عمان

 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ووجهت له تهمة االنتماء لـ الهوسبيسي مستشفى ف أثناء اعتصام التنظيم
، وتم العثور على مخازن األسلحة التابعة  عاماًاثني عشرحكم عليه بالسجن لمدة حيث ة األسلحة وحياز
   .للجبهة

 بعد أن أصيب بذبحة صبحي غوشه، إلى األردن. إبعاد د تم  من اعتقاله،اً شهرثمان وعشرينبعد 
يت وتابع عمله ونشاطه نتقل للعيش والعمل في الكوا م،1971 أيار عام الخامس والعشرين منفي و ،قلبية

 ).1/1/2009صبحي غوشه،. مقابلة، د(في الجبهة 

 اإلرسال  محطات وذلك بنسفبيت لحم في مدينة م24/12/1967أول عملية عسكرية للجبهة بتاريخ قامت 
 بأعياد الميالد وللتأكيد للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني يقاوم االحتالل االحتفاالتاإلذاعي عشية 

سمير غوشه، . مقابلة، د ( تبنيها للعملية العسكريةأعلنت فيهوقد أصدرت الجبهة بياناً ، الصهيوني
15/12/2008.( 

وضعت الجبهة في البداية برنامج عمل أولي في داخل الوطن المحتل يركز من خالله على تشكيل إطار 
التصدي لالحتالل  يضم مختلف التوجهات السياسية من أجل واسعة شعبية بقاعدةجبهوي واسع يتمتع 

ومقاومته، والعمل على تعبئة الشعب الفلسطيني ورفع معنوياته واستقطاب واسع للجماهير، والتصدي 
رات  وتظاهاعتصاماتمن إصدار البيانات، وتنظيم كل أشكال المقاومة الجماهيرية وللنزوح عن الوطن، 

ال بالخارج لتوفير كل وسائل الدعم  والتحضير واالستعداد لبدء المقاومة المسلحة واالتصضد االحتالل
 .والتدريب العسكري

 وحركة  النضال الشعبي والتسلحية، حصل تنسيق بين جبهةالمادية اإلمكاناتوفي تلك الفترة ولعدم توفر 
 العسكري والمادي مقابل أن تصدر البالغات العسكرية اإلمدادفتح ضمن اتفاق تتكفل فيه حركة فتح بتأمين 

 ، الشهيد القائد فايز محمود حمدانوالتي كانت تعمل تحت قيادة، )قواعد القدس(اصفة بتوقيع قوات الع
 وعرضت اإلمداد في السلط، على مراكز إسرائيليةواستمر هذا الوضع حتى استشهد هذا القائد نتيجة غارة 

 راًقسحاولت فتح ضم قواعد القدس ف ذلك ولكن الجبهة رفضت  جبهة النضال االندماج فيها، علىفتح
   . وحافظت الجبهة على استقالليتهاك بذل لم تفلحهاولكن
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 اتجهت الجبهة صوب منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أقامت ،وفي سبيل بحثها عن مصادر التمويل
عالقات مميزة مع جيش التحرير الفلسطيني لتأمين احتياجاتها مقابل أن تصدر الجبهة عملياتها باسم جيش 

ن إلى أن تسلمت حركة فتح المنظمة استمر هذا التعاو. فرقة النضال الشعبيحت اسم يني تالتحرير الفلسط
، إال أن قيادة جبهة النضال م، حيث طلبت حركة فتح من الجبهة االندماج فيها مرة أخرى1968عام 

 أخذت الجبهة تعتمد في تمويلها .جبهة النضال الشعبي الفلسطينيرفضت ذلك وقررت العمل تحت اسم 
العراق ومصر األردن وسوريا و في العديد من األقطار كلتبرعات الشعبية التي يتقدم بها أعضاؤهاعلى ا

  . سوريالها ولمجموعاتها في الداخل وفي لبنان واألردن وأقامت العديد من قواعد اإلسناد و

III.2. التوسع واالنتشارمرحلة    

 صعيدالاً وتوسعاً ملحوظاً سواء على  شهدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نشاطم1968ابتداء من العام 
ثر النكبات إ هاجر إليها الشعب الفلسطيني ي الت في أقطار اللجوء والشتات األرض المحتلة أوالداخلي في

  .التي تعرض لها وشكلت األردن قاعدة االرتكاز األساسية في هذا الوقت بالذات

مة حاجة ماسة لدى األنظمة العربية  طالت الدول العربية، كانت ثي، والتم1967بعد هزيمة عام 
مثل مصر والسودان المتصاص نقمة الجماهير، فعمل بعضها على دعم المقاومة الفلسطينية ومساندتها 

 والى  أراضي الدول العربية مثل األردن، وتواجد العمل الفدائي الفلسطيني على بعضوسوريا والعراق،
 ناهيك عن انخراط  للمقاومة الفلسطينية، وكذلك دعما عينيا،جانب ذلك، قدمت الجماهير العربية دعما ماديا

 وقد أدى ذلك إلى توسع وانتشار تنظيمي وعسكري  مختلف األقطار في العمل الفدائي،منالشباب العربي 
  علىومة التي وجدت آنذاك، كما وشهدت تطوراًاوإعالمي لجبهة النضال الشعبي كمثيالتها من فصائل المق

  .السياسية وأطروحاتها  الفكريةصعيد عالقاتها 

III.1.2 من الناحية التنظيمية  

في هذه المرحلة، شهدت الجبهة توسعاً وانتشاراً ملحوظاً في الوطن المحتل وفي األردن وسوريا والعراق 
 وكان التركيز في هذه المرحلة على نوعية األعضاء الذين  لديهم استعداد للمشاركة في ،ومصر والكويت

  :بعض المفاصل الهامة في هذا التوسع، وفيما يلي سري وتحمل المشاقالعمل العسكري وال
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  الوطن المحتل .1

شهدت جبهة النضال توسعا وانتشارا تنظيميا واضحا في مدينة القدس وفي العديد من مدن الضفة الغربية، 
سب أحد لذا فإن جبهة النضال الشعبي وح. لقدس، أي من داخل الوطن المحتل من مدينة االنطالقتهاوذلك 

 واحدة من أقدم القوى السياسية والعسكرية قاومة الفلسطينيةالباحثين الفلسطينيين المختصين بتاريخ الم
بدوان، (سطيني الكبير في الثورة المعاصرة والفدائية التي تشكلت في سياق النهوض الوطني الفل

 تتابع األوضاع يوالتوفي داخل الوطن المحتل عملت الهيئة القيادية المسئولة، ، )110،صـ2008
  :التنظيمية، ضمن مجالين

مجال يختص بالعمل السياسي والتنظيمي والجماهيري ، ويمارس كل أشكال النضال السياسي  •
والجماهيري من خالل تنظيم اإلضرابات واالعتصامات ومقاومة االستيالء على األراضي ووقف 

ف باالحتالل وأهدافه وتدعو عنوية وتعرالهجرة وإصدار البيانات والمنشورات التي تبث الروح الم
 .إلى مقاومته بكل الوسائل المتاحة

 .المجال اآلخر الذي يهتم بتشكيل خاليا سرية تختص بالتدريب والتسليح والعمليات العسكرية •

وفي هذه المرحلة تعرض الوضع التنظيمي في داخل الوطن المحتل لحملة اعتقاالت ومالحقات من قبل 
، وأدى ذلك إلى مطاردة عضوين من القيادة، هما م1968 من الكوادر عام د اعتقل عدحيث. االحتالل

 وفي ك استمر النشاط والتوسع التنظيمي،رغم ذل). أبو النايف(إبراهيم الفتياني و) أبو الحكم(خليل سفيان 
در القيادات والكوا تعرضت الجبهة إلى ضربه أخرى من االعتقاالت شملت عشرات م1969أواخر عام 
اط التنظيمي  وفرحان مما كان له أثر سلبي على النش،أبو ارميلهفضل طهبوب، ومنهم واألعضاء و

خل والخارج استمر  إال أن النشاط التنظيمي لم يتوقف والعمل والتواصل بين الدا.والجماهيري والعسكري
  .م1971 عام بشكل جيد حتى أحداث جرش

  األردن  .2

اً ونشاطاً تنظيمياً واسعاً اختلف عن المرحلة األولى التي اقتصر شهدت هذه المرحلة في األردن توسع
العمل فيها على بعض القيادات والكوادر لتنظيم االتصال مع الداخل والقيام ببعض األنشطة السياسية 

  .واإلعالمية وتنسيق العالقة مع القيادات الفلسطينية والعربية
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 ،فايز حمدان، وخليل سفيان: غوشه، وعضوية كل منسمير . تشكلت في األردن هيئة قيادية بقيادة د
 حيث توسع النشاط في األردن ونشأت المكاتب والقواعد العسكرية للجبهة، وأقيمت ، والخاروف،الفتيانيو

. وافتتح أول مكتب للجبهة في مدينة الزرقاء. قاعدة القدسـ أول قاعدة عسكرية في جبال السلط وسميت ب
 امتد العمل إلى مختلف المدن والمخيمات، وشهدت الجبهة، حسب 1968 وفي النصف الثاني من عام
مقابلة، . ( العديد من الكوادر واألعضاء الجدده، نشاطاً وتوسعاً تنظيمياً فضمتشهادة الدكتور سمير غوش

  ). 15/12/2008سمير غوشه، . د

ل الشباب والعمال والطالب، في الساحة األردنية كان ثمة إقبال كبير على االلتحاق بصفوف الجبهة من قب
رافق ذلك بناء تنظيمي .  والمتحمسين، والمتعطشين لحمل السالح وممارسة الكفاح المسلحنالمندفعي

 الخدمة الثوريةوتثقيفي مع التدريب على السالح وااللتحاق بالقواعد العسكرية، حيث تم انتهاج أسلوب 
اك بااللتزام واالنضباط التنظيمي، سواء في حضور  االنتماء للجبهة آنذإضافة إلى ذلك اتسم. لألعضاء

  .وتم إيالء العمل العسكري اهتماما كبيرا. االجتماعات أوفي أداء غيرها من المهام

وعلى الصعيد التنظيمي تم إيالء المسألة التنظيمية اهتماماً كبيرا أيضاً، حيث تبلور في هذه المرحلة النظام 
التنظيمية على أساس هرمي، وحددت المهام والصالحيات والمسؤوليات الداخلي للجبهة، وبنيت الهيكلية 

أما المفرزة فهي الهيئة المسئولة عن عدة .  والتي اعتبرت القاعدة األساسيةعلى مستوى المجموعة
مجموعات، وقيادة المنطقة مسئولة عن مخيم ومدينة، أما قيادة القطاع فيقع على عاتقها محافظة تضم عدة 

تركزت المبادئ التنظيمية في تلك . ، والتي جميعها تخضع لقيادة اإلقليم والقيادة المركزيةمدن ومخيمات
والمركزية  النقد والنقد الذاتيومبدأ  نفذ ثم ناقشالمرحلة على االنضباط والسرية، والتركيز على مبدأ 

كرتير لجنة العالقات، مقابلة خالد العزة، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ـ س. (الديمقراطية
17/1/2009(  

 خالل هذه المرحلة الهامة واألساسية من حياة الجبهة تم التركيز على عقد االجتماعات التنظيمية 
 بشروط وكذلك الوضع التنظيمي وما يتعلق ،الدورية والتي تتمحور حول الوضع السياسي والمستجدات

لتوسع واالتصال واالستقطاب، وكذلك البند التثقيفي،  واستعراض المهام والمسئوليات وا،النظام الداخلي
 حلقات دراسية ودورات د كما وكانت تعق،الذي يتم فيه شرح منطلقات الجبهة وميثاقها وتعميماتها الداخلية

  . إلعداد الكادر
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فايز (تشهاد الرائد خالد  حصل تطور على الوضع القيادي للجبهة، وذلك بعد اسم1968في أواخر عام 
األعالم المركزي، . (م14/8/1968نتيجة غارة جوية إسرائيلية على مقر قيادته في السلط بتاريخ ) حمدان

ويعتبر فايز حمدان أحد األعضاء المؤسسين، فأدى استشهاده ). 6 ،صـ1975سنوات أخرى من الكفاح،
سمير غوشه، وإبراهيم . د:  األردن فضمت كال منإلى إجراء تغيير في تشكيلة الهيئة القيادية للجبهة في

  .الفتياني، وخليل سفيان، وبهجت أبو غربية، ورفعت عوده، ونبيل غوشه، ومصطفى وزوز

م تشكيل دوائر العمل المركزية لقيادة من أجل ترتيب األوضاع، تإضافة إلى هذه التعديالت في صفوف ا
. اإلدارة والماليةقات العامة، والدائرة العسكرية، ودائرة ئرة اإلعالم والعالوالتي تحددت بذلك الوقت بدا

  . كما تم تشكيل قيادات القطاعات والمناطق في مختلف المدن والقرى في األردن

تم فيه ) اجتماع قيادي موسع( تم عقد كونفرنس م1969وفي تطور الفت على الصعيد التنظيمي في عام 
 وتمت صياغة ، مستقبلية خططٌتْعضي هذا الكونفرنس ووف. مناقشة أوضاع الجبهة على كافة الصعد

.  وتم أيضاً إقرار الصيغة المعدلة للنظام الداخلي،الميثاق، حيث تم في هذا االجتماع إقرار برامج العمل
  ). 15/12/2008سمير غوشه، . مقابلة، د(

آلالف من مختلف على الرغم من تطور الوضع التنظيمي خالل هذه المرحلة واتساع الجبهة لتضم ا
. التجمعات، والذي أفضى إلى مشاركات عديدة لها في جميع المجاالت السياسية واإلعالمية والجماهيرية

غلقت العديد من المكاتب في  حصل خلل في الوضع التنظيمي، حيث ُأم1970إال أنه بعد أحداث أيلول 
 الساحة تشكل  كانتبهة ألن األردن وضع الجعلىالمدن والمخيمات وتحول العمل إلى السرية، مما أثر 

  .الرئيسة في عملها

   الساحات العربية .3

 الجبهة نشاطها التنظيمي وحاولت الوصول إلى عدد من الساحات التي تضم تجمعات فلسطينية عتْسو
  :حيث بدأت باالتصال معها، فكان هناك نشاطات في عدد من الدول العربية، منها

عصام السرطاوي . م إبراهيم الفتياني بزيارة إلى العراق مع د قام1968في أواخر عام : العراق - 
، وذلك من أجل قاء بالمسئولين العراقيين وبعدد من أبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين في العراقتلالل

 وخليل سفيان ،سمير غوشه.  تلتها زيارة للعراق من قبل وفد للجبهة ضم كال من دتوسيع نشاط الجبهة
 على إثرها فتح مكتب للجبهة في بغداد، تسلم مسؤوليته خليل سفيان، الذي قام بدور ، تمم1969عام 
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سياسي مميز وأقام عالقات سياسية، ولعب دورا في استقبال الجبهة للمتطوعين من أبناء الشعب العراقي 
يع لاللتحاق بقواعد الجبهة العسكرية في األردن وتنامي عمل الجبهة على الساحة العراقية على جم

 .الصعد السياسية والتنظيمية واإلعالمية

طالئع قوات أثناء تواجد قيادة الجبهة في األردن كانت هناك اتصاالت مستمرة بينها وقيادة : سوريا - 
سمير غوشه . ، أثمرت عن تنظيم زيارة لوفد من الجبهة إلى سوريا بقيادة د)الصاعقة (التحرير الشعبية

 أدت هذه الزيارة إلى فتح مكتب للجبهة وإقامة ،م1969وائل عام وعدد من مسئولي الجبهة وذلك في أ
وبدأ النشاط التنظيمي على الساحة السورية، وتم استقطاب . عدد من القواعد العسكرية في الجوالن

وبعد خروج الثورة من األردن توجه بعض . أعضاء جدد وتسلم مسئولية المكتب آنذاك طارق حكيم
 حيث أدى ذلك إلى ازدياد النشاط التنظيمي بـ أبو اصطيفلملقب  االكوادر إلى دمشق ومنهم

  .)15/12/2008  للجبهة  األمين العامسمير غوشه،.  دمقابلة مع. (واإلعالمي للجبهة
بدأ عدد من الكوادر وأعضاء الجبهة الدين يدرسون في الجامعات المصرية النشاط التنظيمي : مصر -

 للجبهة نشاطات في مجاالت عدة وأصبح، م1969ي مصر عام بين أوساط الفلسطينيين المتواجدين ف
  .منها سياسي وتنظيمي وإعالمي، حيث شهدت هذه المرحلة نشاطاً ملحوظاً من حيث التوسع التنظيمي

 حيث جرى االتصال مع عدد من م1969قام عدد من كوادر الجبهة بزيارة إلى لبنان عام : لبنان -
ن الحلوة الذين تم استقطابهم لصفوف الجبهة، وحضر عدد منهم إلى الفلسطينيين المتواجدين في مخيم عي

 ، والبحيري،األردن وتم إعدادهم وتدريبهم عسكرياً، ومنهم الشهيد حسين كردية، وأبو محمد العاصي
  . والقرعاوي وغيرهم

  لنبطية في العديد من المخيمات الفلسطينية في لبنان كعين الحلوة والرشيدية واتوسع النشاط التنظيمي
ناء الشعب الفلسطيني في جرى استقطاب العديد من أبوصبرا وشاتيال وبرج البراجنة والبارد، و

 األوضاع التنظيمية في لبنان بشكل أفضل نسبيا من غيرها بتِّر أن تُاستطاعت الجبهة المخيمات، حيث
نانية، مما جعلها الحقا من الساحات العربية، وقامت بتحديد المسؤوليات والصالحيات في الساحة اللب

 دور كبير في  له، األمر الذي كانكافة الصعد التنظيمية والعسكريةركيزة أساسية في عمل الجبهة على 
  .م1971تطور الجبهة في هذه المرحلة بعد الخروج من األردن عام 

قيام بإجراء كمسئول للساحة العراقية، تم ال) أبو الحكم(من خالل تواجد الشهيد خليل سفيان : الكويت -
 بالعديد من الزيارات، التي من خاللها لفلسطينيين في الكويت، حيث قام أبو الحكماتصاالت بالعديد من ا

وتم الحقا .  وغيرهماهم المرحوم أبو محمد العيان، وخضر أبو نضالتم تنظيم العديد من األعضاء ومن
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فة النشاطات السياسية ام بممارسة كا إلى توسع تنظيمي والقيىإنشاء فرع للجبهة في الكويت، مما أد
 ولعبت الزيارات العديدة لوفود من الجبهة دورا ايجابيا في عملية التوسع التنظيمي حيث قام واإلعالمية،

 بعدة زيارات تم م1970- م1969سمير غوشه واألستاذ بهجت أبو غربية وخليل سفيان خالل عام . د
ن وتنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع أبناء الجالية فيها اللقاء مع عدد من المسئولين الكويتيي

 .الفلسطينية

  الساحات الخارجية .4

) سابقا(كان هناك مجموعات من الطلبة الذين يدرسون في عدد من الدول األجنبية كاإلتحاد السوفيتي 
قهم كما كان يجري إلحا. وأوروبا وكان نشاطهم األساسي يقتصر على الجانب اإلعالمي والتنظيمي

  . بدورات تثقيفية وعسكرية أثناء العطل الصيفية

III.2.2 من الناحية العسكرية 

 التي حركية المبادئ اإلستراتيجية وال الميثاق الذي أقرته جبهة النضال، أكدت من خالله علىمن خالل
تدعو إلى ضرورة التصدي لالحتالل بممارسة كافة أشكال النضال وعلى رأسها الكفاح المسلح كأرقى 

  . النضال لتحقيق األهداف الوطنيةأشكال 

، وضرب األمدددت الجبهة إستراتيجيتها بالثورة الشعبية المسلحة وحرب التحرير الشعبية الطويلة ح
مصالح الدول االستعمارية المؤيدة إلسرائيل، وكذلك ضرب المصالح الصهيونية في أي مكان والدعوة 

  . ين والمتمثل بسالح البترول العربيالستخدام السالح االقتصادي في معركة تحرير فلسط

تجسيداً لهذه اإلستراتيجية شهدت هذه المرحلة تطوراً في نشاط الجبهة العسكري والذي سيتم تناوله 
  :من خالل المحاور التالية

  التعبئة والتنظيم  .1

  :ويتم ذلك على عدة مستويات

 . المحتليضم أعضاء الجبهة الذين يعملون في الوطن: التنظيم العسكري السري - 

 .األعضاء المقاتلون في قواعد الجبهة في األردن وسوريا ولبنان: المقاتلون - 
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أعضاء الجبهة في مختلف األقطار العربية وهم غير مفرغين للعمل العسكري، : المليشيا - 
ويمارسون دورهم التنظيمي ويستعدون للخدمة الثورية في القواعد العسكرية في العراق لمدة 

 . كون في معارك الدفاع عن الثورةشهر سنوياً ويشار

 يجري تدريبهم وإعدادهم عسكرياً ويلتحقون 16-10صغار السن من : األشبال والزهرات - 
خالد القاسم، . مقابلة د (.بالقواعد العسكرية أو بقوات المليشيا باإلضافة إلى توجيههم سياسياً

 )20/12/2008عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 

  التدريب العسكري  .2

  :وهي. وضعت الجبهة العديد من البرامج التدريبية حسب المستويات المذكورة أعاله

برامج تدريبية ألعضاء الجبهة داخل الوطن المحتل والتي تركز على : التنظيم العسكري السري - 
المتفجرات التدريب على استخدام السالح الفردي والبنادق والمسدسات وكذلك القنابل اليدوية و

 فكان هناك تدريب محلي ويتم من خالل كوادر الجبهة العسكرية، التي تعمل على ،وغيرها
، إضافة األردنالتدريب على حمل السالح الفردي، وتدريب آخر في مراكز التدريب خاصة في 

 . إلى التدريب على جميع األساليب والوسائل المتعلقة بالعمل السري والعمليات القتالية

-  أما على هذا المستوى، تم في مراكز التدريب الخاصة بالجبهة في أحراش السلط: اتلونالمق - 
كانت البرامج التدريبية تختص بتدريبات و م،1969 في منطقة الجزارة عام قاعدة القدس

ن ومخيم  وتوسع األمر وأنشئت مراكز تدريبية أخرى في الجوال،الصاعقة واألسلحة الخفيفة
 .بنان لالرشيدية في جنوب

تلقت برامج تدريبية حيث كانت تطبق هذه عضاء غير متفرغين للعمل العسكري أ: المليشيا - 
كانت التدريبات تتم على . البرامج محلياً في قواعد ومكاتب الجبهة في األردن وسوريا ولبنان

في أما تدريبهم في مراكز التدريب التابعة للجبهة . األسلحة الخفيفة وبعض التكتيكات العسكرية
 سوريا واألردن ولبنان فكانت لمدة تتراوح ما بين ثالثين إلى خمسة وأربعين يوما حيث يتم

 .إلحاقهم بالقواعد العسكرية لمدة شهر في الخدمة الثوريةإعدادهم وتدريبهم عسكرياً و

وكان . قاعدة األشبال  تسمىالبرامج التدريبية هنا تتم ضمن قواعد خاصة: األشبال والزهرات - 
وكانت تركز .  قاعدة األشبال في مخيم البقعة في األردن وفي مخيم الرشيدية في لبنانأبرزها

على اللياقة البدنية والتدريب على األسلحة الخفيفة وبعض التكتيكات العسكرية باإلضافة إلى 
 .التعبئة والتوجيه العسكري والمعنوي
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من الدورات الخارجية مثل تمكنت الجبهة من إرسال العديد : الدورات العسكرية الخارجية - 
، والتي شكلت م1968  عام أواخرأنشاصالدورة التي عقدت في مصر في معهد الصاعقة في 

كما تمكنت الجبهة أيضاً من تنظيم العديد من الدورات . تطوراً في العمل العسكري للجبهة
 .بالتعاون مع قوات التحرير الشعبية ومع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

خالد القاسم عضو المكتب السياسي للجبهة، الذي عاش تلك الفترة، تم التأكيد انه كان . ابلة مع دوفي مق
للتدريب واألعداد البشري والتسليح، وكذلك لألشبال والزهرات، و: رية للجبهةهناك ثالث قواعد عسك

ر فيها كل أنواع كانت هذه القواعد يتوف. قواعد انطالق للهجوم على مواقع العدو الثابتة والمتحركة
 وكذلك برامج تثقيفية مكثفة في القضية الفلسطينية وفي وثائق الجبهة ،التدريبات على القضايا العسكرية

على صعيد العمل ضد االحتالل، . شبال أو المقاتلين أو المليشياوأدبياتها على كل المستويات، سواء لأل
 وكذلك دوريات القتحام مواقع العدو ،ل المقاتلينكانت هناك دوريات استطالع ودوريات لنقل المعدات ونق

  ).20/12/2008، ، عضو المكتب السياسيخالد القاسم. دمقابلة مع . (ودوريات خاصة بنزع األلغام

  التسلح .3

 على مخلفات الجيش سليحها وبخاصة داخل الوطن المحتلفي المراحل األولى اعتمدت الجبهة في ت
اعت آنذاك امتالك األسلحة الخفيفة والقنابل ومن ثم تطور األمر إلى األردني في الضفة الغربية، واستط

  .تهريب السالح من األردن وعبر دوريات خاصة تدخل إلى الوطن المحتل

صعيد التسلح في األردن وسوريا، فتطور من البنادق إلى الكالشنكوف ومضادات الدروع أما على 
ر التسليحية للجبهة من مخلفات الجيش األردني وكانت المصاد.  بوصة ومدافع الهاون3.5 خوصواري

  . وبعض الدول العربيةوالشراء من مهربي األسلحة أو من خالل الدعم العسكري من مصر

  .التجهيز والتموين .4

 ومن خالل ،اعتمدت الجبهة في توفير احتياجات وتجهيز قواعدها العسكرية من خالل التبرعات الشعبية
. اء من األسواق، وكذلك مساعدات من حركة فتح، وقوات التحرير الشعبيةهيئات وطنية خيرية وعلى الشر

  .كما وعمدت الجبهة إلى استئجار مزارع للخضار لتفي ببعض حاجات مختلف القواعد العسكرية
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 التشكيالت العسكرية .5

في هذه المرحلة أصبحت هناك قيادة عسكرية للجبهة في األردن حيث عين إبراهيم الفتياني مسئوالً 
قطاع األوسط : عسكرياً للجبهة، كما تم تعيين مسئولين عن القطاعات العسكرية في األردن، وهي

، )نادر(، قطاع الجوالن )نضال(، قطاع الشمال )أبو صخر وأبو جمال العسكر(، قطاع الجنوب )صالح(
 عدة آمر من القواعد وعين لكل قاوفي كل قطاع كان هناك مجموعة ) . حسن كرديه(وقطاع جنوب لبنان 

  ).15/12/2008، للجبهة األمين العام ،سمير غوشه. د مقابلة مع. (لها

III.3.2  ةاإلعالميمن الناحية 

شهدت هذه المرحلة من عمر الجبهة توسعا في النشاط على الصعيد اإلعالمي والجماهيري وخصوصاً بعد 
بدأ و اً، مخضرماً وسياسي المركزي للجبهة كونه مناضالً أبو غربية مسئولية دائرة اإلعالمأن تسلّم بهجت

حياة النضال منذ الثالثينات من القرن الماضي، حيث شارك في االنتفاضات والثورات الفلسطينية 
 للفدائيين في عام اً وقائد،الجهاد المقدس القادر الحسيني، وقائدا من قادة المتعاقبة، وكان مساعدا للشهيد عبد

 وأصيب في معارك عديدة وكان ،د مصطفى حافظ في غزة، ومتواصالً مع القائد المصري الشهيم1956
  . مربياً فاضالً تتلمذ على يديه العديد من األجيال

  وقضى سنوات في السجون األردنية،لعب دوراً وطنياً في الساحة األردنية وتعرض لالعتقال عدة مرات
المجلس الوطني الفلسطيني  اً في وكان عضو،، وساهم بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينيةلنشاطه السياسي

  .م1969األول، وكان عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وقدم استقالته منها عام 

 بجبهة النضال عالقة تاريخية، تقوم على االحترام، وقد ساهم في تقديم الدعم كانت عالقة بهجت أبو غربية
استقالته من اللجنة التنفيذية أنضم رسمياً في بعد . من خالل قوات التحرير الشعبيةألتسليحي والمالي للجبهة 

  .  لقيادة جبهة النضال ولعب دوراً قيادياً ونضالياً بارزاً في صفوف الجبهةم1969أوائل عام 

  :وفي ظل مسؤوليته عن اإلعالم توسع النشاط اإلعالمي والجماهيري لجبهة النضال، وتمثل ذلك فيما يلي

زي يطبع هذه البالغات عن العمليات العسكرية والنشاط ويعممها اإلعالم المرك: البالغات العسكرية - 1
 .على وسائل اإلعالم وعلى مختلف قواعد الجبهة في مختلف الساحات
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اإلعالم المركزي يصدر البيانات السياسية حول مواقف الجبهة تجاه مختلف : البيانات الرسمية - 2
 .التطورات واآلراء ويعممها

يقوم بطباعة هذه البوسترات بعضها يتعلق بالشهداء وبعضها في  المركزي عالماإل: البوسترات - 3
 .المناسبات الوطنية العامة

دور اإلعالم المركزي في ترتيب المقابالت لقيادة الجبهة مع : المؤتمرات والمقابالت الصحفية - 4
 .وسائل اإلعالم المختلفة وكذلك عقد المؤتمرات الصحفية وطرح مواقف الجبهة

. 1969 عام لمحة عن تاريخ الشعب الفلسطينيالجبهة عددا من الكراسات منها ت أصدر: الكراسات - 5
 . وغيره من الوثائقباعة وثائق الجبهة وتوزيعها مثل الميثاقكما تمت ط

ساهم اإلعالم المركزي في تغطية العديد من الندوات الجماهيرية في األردن ومختلف : الندوات - 6
 .الساحات العربية

إلعالم المركزي كافة المهرجانات التي تقيمها الجبهة في مختلف الساحات فيما طيه اغت: المهرجانات - 7
 .يتعلق بجميع المناسبات الوطنية والسياسية

مختلف هذه النشاطات حيث أقامت ان اإلعالم المركزي يقوم بتغطية ك: النشاطات الثقافية والفنية - 8
فنية في األردن وسوريا ة الحفالت الشعبية والالجبهة العديد من هذه الفعاليات فيما يتعلق بالتراث وإقام

لمحة (.  الذي يتحدث عن المقاومة الفلسطينيةفداك يا فلسطينوالعراق وساهم مقاتلو الجبهة في فلم 
 )74- 71، صـ)1(عن نشأة وتطور جبهة النضال الشعبي، كراس رقم 

III.4.2 من ناحية العالقات السياسية 

  .والقوميالقات السياسية على الصعيدين الوطني في هذه المرحلة شهدت الجبهة نموا في الع

 :على الصعيد الوطني .1

 مع العديد من األحزاب والقوى الفلسطينية من أجل حشد الطاقات تواصلت جبهة النضال إقامة العالقا
 العديد من َلكُّشَوقد شهدت تلك الفترة تَ. لمواجهة االحتاللة وزجها في معركة التحرر الوطني الفلسطيني

طالئع  ، التي انبثقت عن حركة القوميين العربين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطفصائل المسلحة مثلال
توطدت العالقات بين و هة التحرير العربية عن حزب البعث، وجب،)الصاعقة(حرب التحرير الشعبية 

. وي المشتركالجبهة والفصائل الفلسطينية سواء في مجال العالقات الثنائية أو في مجال العمل الوحد
  :وسنتناول  فيما يلي هذه القضايا بشكل تفصيلي



 72

كانت هناك عالقة تربط بين بعض قيادات في الجبهة مع بعض قيادات : العالقة مع حركة فتح 
وبعد ممارسة حركة فتح النشاط العلني في . م1967وكوادر حركة فتح قبل هزيمة حزيران عام 
ألولى مساعدة  وكان أبرزها في المرحلة ا،ون مشتركاألردن نمت وتطورت هذه العالقة إلى تعا

 .في تنقله في داخل الوطن سواء في مدينة القدس أو غيرها) أبو عمار ( السيد ياسر عرفاتقائد فتح

 ومع عدد آخر من قيادة حركة فتح تم فيها االتفاق اءات ثنائية بين قيادة الجبهة وأبو عماروجرت عدة لق
 ،)اعدة القدسق( مجال الدعم المالي والتسلح وإنشاء قاعدة لتدريب المقاتلين على تعاون ثنائي خاصة في

 كقائد للقطاع األوسط بالسلط العاصفةفي إطار قوات ) فايز حمدان(فق على أن يعمل الرائد خالد واتُ
 دة جبهة النضال، وكانت حركة فتح على علم بذلك،واألغوار، وكان الرائد خالد عضواً مؤسساً في قيا

 قيادته بالسلط، وتطورت العالقة أيضاً خالد بغارة جوية على مقر مرت العالقة إلى أن استشهد الرائداستو
 عض االختالل نتيجة محاوالت حركة فتحإال أن العالقة كان يشوبها أحيانا ب. في مجال الدوريات المشتركة

ا تنظيم قائم بذاته له رؤيته فرض اندماج الجبهة في داخل حركة فتح وكان موقف الجبهة واضحا من أنه
  .السياسية والفكرية والتنظيمية وأنها حريصة على استقالليتها وعلى الوحدة الوطنية في إطار جبهوي

 وأبو ، وخليل سفيان،سمير غوشه.  كان يحضرها دجميع اللقاءات مع األخوة في حركة فتحيذكر أن 
كاكات والتوترات، وخاصة حين قامت الجبهة بنقل  العالقة من بعض االحت، وأبو النصر، ولم تخُلالنايف

انتهت التوترات ض القواعد العسكرية في أحراش جرش، لكن هذه العالقة مع فتح استقرت الحقا وبع
  . الفصائلكغيرها من العالقة وأصبحت

ضال الشعبي كان هناك تعاون جيد بين جبهة الن: العالقة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
 تعود أصول بعض قيادات الجبهة، كما ذكر سابقا، إلى حركة القوميين قوميين العرب،وحركة ال
 بعد اإلعالن عن نشاطات الجبهة في المرحلة األولى، الحركة في ر وشارك العديد من كواد،العرب

لعسكرية أو في الدورات  كان هناك نشاط مشترك في العمليات ام1967تشكيل الجبهة الشعبية عام 
 وكانت العالقة مع الجبهة الشعبية من صيغ العمل الوطني المشترك والنشاطات العامة، ية،التدريب

مقابلة ـ خالد العزة عضو المكتب السياسي للجبهة (ى اللقاءات واالجتماعات الثنائية إضافة إل
 ).17/1/2009وسكرتير لجنة العالقات، 
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 على الصعيد القومي .2

  العالقة مع مصر  . أ

صبحي غوشه رسائل إلى . ، حيث أرسل دم1967 القيادة المصرية بعد هزيمة عام بدأت االتصاالت مع
ار الشعب الرئيس جمال عبد الناصر أطلعه فيها على حقيقة األوضاع داخل الوطن المحتل وإصر

  . التمسك بحقوقه ومقاومته لالحتاللالفلسطيني على

ين هيكل وتم ترتيب لقاء مع سامي نسمير غوشة والرائد خالد مع محمد حس. وجرت عدة لقاءات بين د
 وتبعه لقاء مع الفريق صادق مما أدى إلى إقامة ب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،شرف مدير عام مكت

سمير . تعاون مشترك تمثل بإرسال شحنة من األسلحة للجبهة من قبل مصر، وأثناء الزيارة التي قام بها د
.  وتكررت زيارات دي المعسكرات المصرية،الذين يتدربون فغوشه لمصر عقد لقاء مع مقاتلي الجبهة 

 واستمر الفريق فوزي وزير الحربية السابق، منهم قا، والتقى العديد من المسئولين،سمير غوشه لمصر الح
 ظل الدعم التدريبي والتسليحي والمالي من قبل االتعاون بين الجبهة والقيادات والمسئولين المصريين، كم

 انتهت العالقات باستالم الرئيس السادات الحكم بعد ذلك. ما حتى وفاة عبد الناصرقائمصر للجبهة 
  .توسرعان ما  انقطعت الزيارات والعالقا

  العالقة مع العراق  . ب

سرطاوي، الذي عصام ال. بدأت العالقة مع العراق مبكرا من خالل زيارة أبو النايف إلى بغداد برفقة د
.  والتي تأسست في العراق ثم فتحت لها مستوصفات في األردن، وأسس داملةالهيئة العكان رئيساً لمنظمة 

السرطاوي الهالل األحمر الفلسطيني وكان شقيقه عمر قد استشهد مع الرائد خالد في الغارة الجوية على 
  . السلط

وحركات مكتب فلسطين اء هذه الزيارة التي التقى فيها أبو النايف مع المسئولين العراقيين في وفي أثن
 جرى لقاء مع اللواء حسن النقيب قائد القوات  حيث لزيارات الحقة لبحث أشكال التعاون وترتيبٍالتحرر

ي وتقديم  وتم البحث في سبل التعاون العسكر،سمير غوشه وخليل سفيان. العراقية في األردن بحضور د
ه وخليل سفيان التقيا فيها مع سمير غوش. تلتها زيارات للعراق قام بها دو دعم مالي وعسكري للجبهة،

  . حيث تسلم مسؤوليته خليل سفيان1969نتج عنها فتح مكتب للجبهة في بغداد عام  العراقيين والمسئولين
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  العالقة مع سوريا  . ت

سمير غوشه . ب لقاء في دمشق حضره دت، حيث رالصاعقةبدأت العالقة مع سوريا من خالل قيادة قوات 
هة السماح لها بإنشاء قواعد عسكرية في الجوالن وفتح مكتب لها على وأبو النايف طرحت فيه الجب

  .األراضي السورية وبما يشمل  تنقل مقاتليها خالل اإلجازات التي تصدرها الجبهة في سوريا ولبنان

وأقامت الجبهة قواعد " طارق حكيم" وتسلم مسئوليته آنذاك م1969تم افتتاح مكتب للجبهة في دمشق عام 
 غادر عدد من قيادة وكوادر م1970وبعد أحداث أيلول عام  .ا وكانت أولها قاعدة الجوالنعسكرية له

  .الجبهة إلى دمشق حيث تواصلت اللقاءات وتطور التعاون بين الجبهة وسوريا  بشكل أفضل

 العالقة مع الكويت  . ث

ن، وقام وفد من الجبهة كان هناك نشاط تنظيمي بين أبناء الجالية الفلسطينية في الكويت، يتابعه خليل سفيا
خ سعد سمير غوشه وبهجت أو غربية وخليل سفيان بزيارة للكويت، التقوا فيها مع الشي. مكون من د

 المقاومة الفلسطينية والسماح للجبهة بفتح مكتب  وتعزيزِ فيها طرح دعمِالصباح وزير الدفاع آنذاك، وتم
عل تمت الموافقة على فتح المكتب وتم ترتيب لقاء رسمي لها في الكويت، إضافة إلى الدعم المالي، وبالف

سمير . مقابلة د (.مع اللجنة الشعبية الكويتية العليا لدعم المقاومة والتي قامت بتقديم دعم مالي للجبهة
  )15/12/2008غوشه األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 

III.5.2  ة والتنظيميةالفكريمن الناحية 

اً ملموساً على المستوى الفكري والتنظيمي، حيث حددت الجبهة منطلقاتها  تطورم1968شهد العام 
السياسية والفكرية والتنظيمية وأصدرت نشرة تناولت هذه المنطلقات وأخرى تناولت النظام الداخلي وكانت 

 طرح في القواعد العسكرية وفي مختلف المناطقت والتي كانتالعملية التثقيفية تعتمد على هذه الوثائق 
  . والمخيمات

 تم عقد اجتماع قيادي موسع في دائرة اإلعالم المركزي لمناقشة مشروع الميثاق، م1969في عام 
 المنطلقات السياسية والفكرية الذي أعد مسودته بهجت أبو غربية، حيث أقر في هذا االجتماع وهو يتضمن

  . ستراتيجية للجبهةواإل
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الوطن العربي من مواجهات من الغزو االستعماري وإلى  في مقدمته لمحة عما تعرض له تضمن الميثاق
االستيطان في أرض فلسطين، وتناول كذلك مقاومة الشعب الفلسطيني واالنتفاضات والثورات العديدة التي 

 جبهة النضال والظروف التي أحاطت ، وكذلك نشأة67 و48الصهيوني وحرب خاضها ضد االستيطان 
  . يةبها وتناول أهم العمليات العسكر

شار إلى أن  حيث يالذي استندت إليها هذه المنطلقات،تناول الفصل األول المنطلقات الفكرية واألساس 
ة ذات األساس الديمقراطي األعضاء الذين شكلوا جبهة النضال هم من المؤمنين باألفكار القومية العربي

ني هو الكفاح المسلح للوصول وطالتحرر التأكيد على أن األساس المعتمد بخصوص معركة ال والتحرري،
 واستندت المنطلقات الفكرية إلى أن النضال ذو طبيعة ثورية ويقوم ،إلى الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

 الحركة الثورية وما يحيط هعلى إحداث ثورة فكرية وما يتضمن ذلك من إدراك علمي للواقع الذي تعيش
، وهي الثورة التي تخوضها جماهير الفالحين قوة االحتاللسلحة من أجل تدمير بها، وضرورة الثورة الم

أما طبيعة النضال فحددت بأنها ذات طبيعة تحررية من الظلم واالستبداد . والعمال والمثقفين الثوريين
 وأن النضال فلسطيني كون ،الرجعيت المعسكر االستعماري الصهيوني ووالتخلف الناجم من مخططا

 حرير أرضه وتقرير مصيره وهو نضالحتالل، فهو صاحب الحق في تالشعب الفلسطيني يتعرض لال
جزء من األمة العربيةقومي كون فلسطين ،العضوية المصيرية بين فلسطين واألمة العربية، وهو  وللعالقة 

لفالحين والعمال وصغار كذلك نضال أممي ذو طبيعة اشتراكية، أي نضال اجتماعي يسعى إلى تحرر ا
ظلم االجتماعي المتمثل في استغالل الطبقة الرأسمالية اإلقطاعية الغربية لقوى الشعب الالحرفيين من 

واألداة، فهو صاحب  أي أن الشعب هو الغاية والوسيلة والهدف ، النضال ذو طبيعة ديمقراطيةأنالعاملة، و
، 1969الميثاق،  (.ه للشعب، والمساواة بين أفراد حرية أوسعِ يعني توفيرالسيادة، مما

  )11/31/32/34/40صـ

 أي أن العمل الثوري هو عمل علمي ، نضال علمي بأن النضال الوطني الفلسطيني هويؤكد الميثاق أيضا
 والعلم هو السالح الحقيقي لإلرادة ،فالعلم والثورة بينهما ارتباط وثيق. وأن الثورة عملية بناء المستقبل

 واإلبداع ودور التخطيط العلمي الثوري في تحريك طاقات لذا يجب أن يتم االستناد إلى التخطيط؛ الثورية
 النضال أيضاً ذو طبيعة إنسانية بما أنبكما يؤكد الميثاق .الشعب وزجها في معركة التحرر الوطني

وأن  يتضمنه من القضاء على االستعمار بكافة أشكاله والحفاظ على السالم العالمي وتنمية التعاون الدولي،
مصدر . ( السالم أساس، والعدُلم ألنه البد وأن يقوم على العدليعني االستسالهذا السالم ال 

  ).48-27،صـ1969سابق،
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كان هناك انفتاحاً واعياً على جميع التجارب االشتراكية في العالم وخاصةً الماركسية اللينينية والتجارب 
يبلغ الصراع الطبقي من الحدة بحيث االشتراكية التي قامت في بعض الدول العربية، فتم التأكيد على أن ال 

يصبح هو التناقض األساسي، حيث أن التناقض األساسي فقط مع االحتالل، فيجب العمل على زج كل 
الطاقات في معركة التحرر الوطني؛ كان هذا مقدمة لالسترشاد في الماركسية اللينينية في التركيبة الحزبية 

  . اع وتحديدها لمعسكر األعداء واألصدقاءوالنظام الداخلي وفي تحليلها لواقع الصر

باختصار، يمكن تلخيص مضمون النضال الفلسطيني الذي عبر عنه ميثاق جبهة النضال في مقدمته 
  .إنسانيو ، علمي، ديمقراطي، قومي اشتراكي،فلسطينيضال ثوري، تحرري، وفصله األول، بأنه ن

ى المبادئ السياسية التي تستند إليها جبهة النضال، أما فيما يتعلق بالفصل الثاني من الميثاق، فتركز عل
  :وهي كما يلي

  .فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء ال تتجزأ من الوطن العربي  .أ 
 . الرجعي هو العدو الحقيقي للشعب الفلسطيني– الصهيوني –المعسكر االستعماري  .ب 

  .طاني وعدوانه توسعي مستمرالصهيونية العالمية هي حركة اضطهاد عنصري واستعمار استي  .ج 
  .دولة إسرائيل هي تجسيد عملي للصهيونية العالمية  .د 
  .الثورة المسلحة لتحرير شعب فلسطين وأرض فلسطين وجميع األراضي العربية  .ه 
 )51- 49،صـ1969الميثاق،. (الثورة الفلسطينية العربية حركة تقدمية أخالقية إنسانية  .و 

 جبهة النضال الشعبي في نضالها ضد االحتالل حيث استندت هذه هي المبادئ األساسية التي اعتمدتها
أما الفصل الثالث فتناول المبادئ اإلستراتيجية والحركية والتي ركزت على . رؤيتها وبرامجها لهذه المبادئ

ق فلسطيني نقطة انطالالشعب ال وهو طليعة األمة في المقاومة المسلحة، وثورة حق الشعب الفلسطيني
كما أكدت على تحقيق . أن االستعمار يهدف إلى التجزئة والتفرقةالعربية الشاملة، وتؤكد وبداية للثورة 

ورية الحقيقية هم العمال االشتراكية وتحرير اإلنسان العربي من الظلم واالستغالل، وأن القوى الث
 شخصيةإبراز الن أن تعمل ضمن إطار جبهوي واحد و والبد للثورة م،نوالفالحون والمثقفون الثوريو

  .  الفلسطينية، وأن من حق الثورة أن توجه ضرباتها للصهيونية العالمية أينما وجدتالوطنية

، بأنها حركة جماهيرية عربية تستمد قوتها من  في الميثاقنفسها ضال الشعبي الفلسطينيتعرف جبهة الن
م وتدريبهم وتنظيمهم، ميع وتسليحهالقوى الشعبية العاملة الفلسطينية والعربية وتسعى إلى إشراك الج

  ) .56- 52صـ ،1969الميثاق،. (وتعتبر الحرية والكفاح ضد االستعمار هي قضية واحدة في العالم
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أما على صعيد النظام الداخلي في تلك الفترة فأكد على أن جبهة النضال تبني نفسها على أساس مبدأ 
قد الذاتي، ، والنقد والنلألكفأالقيادة : المركزية الديمقراطية، الذي يتضمن جملة من المبادئ التنظيمية

  .مبدأ نفذ ثم ناقش، والقيادة الجماعيةواالنضباط والسرية، و

III.6.2 ة الماليمن الناحية 

الشتراكات الشهرية من  والمواد العينية وعلى جمع اة الشعبيات للجبهة على التبرعة الماليالمصادر تاستند
 وفي ظل هذا الوضع كانت تصرف مساعدات لألعضاء لم. باطكانوا مثاالً لاللتزام واالنضين األعضاء الذ

تتجاوز خمسة دنانير شهرياً وكان أعلى مخصص للمتفرغ في صفوف الجبهة ال يتجاوز خمسة عشر 
  .م1971ديناراً أردنياً واستمر ذلك حتى العام 

ة لم تكن موجودة ومن الجدير بالمالحظة أن  الكثير من المظاهر التي طرأت على الثورة بعد هذه المرحل
فمثالً كان مكتب . آنذاك سواء أثاث المكاتب والبيوت أو السيارات الخاصة أو بدل المهمات أو غيرها

الجبهة ال يحتوي إال على طاولتين وعلى مجموعة من المقاعد وبطانيات للنوم، أما السيارات التي كانت 
ني هذا أنه كان هناك حرص من قبل  ويعم،1970السيارات العسكرية حتى عام تستخدم للعمل كانت 

 لجبهة  األمين العام،سمير غوشه. د مع مقابلة. (األعضاء والقيادة على األموال العامة وعدم تبذيرها
  .)15/12/2008، النضال الشعبي

اعتمدت الجبهة في تمويلها على مصادر أخرى منها جباية قرش من التذاكر لبعض دور السينما وإصدار 
سم الجبهة وإقامة الحفالت والمهرجانات للتبرع كما حدث في األردن أو العراق، أو تقديم طوابع خاصة با

ومرت الجبهة بأوضاع مالية صعبة أحيانا، فكانت تلجأ إلى . عروض فنيه كما حدث في األردن وسوريا
ان بعض األشخاص للتبرع أو رهن الممتلكات أو تنظيم يانصيب على السيارة الوحيدة الخاصة التي ك

سمير غوشه أو الحصول على تبرعات عينية من المواد الغذائية وإرسالها إلى القواعد العسكرية . يملكها د
كراس لمحة عن  (. البلوط المقاتلون ثمار أن أكَللغ األمر كما يذكر قادة الجبهة،مثل قاعدة القدس، وقد ب

  )100- 98، صـ1971نشأة وتطور جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 

. عت قيادة الجبهة لالتصال مع الجهات العربية لسد احتياجاتها المالية، فكان الدعم المالي محدودا ورمزياس
 دينار، وقدمت القوات العراقية في األردن  ألفا دعم شهري قيمتهفعلى سبيل المثال، ساهمت مصر بتقديمٍ
 ولمرة ،لك الفترة ثالثون ألف دينار وأكبر مبلغ دخل الجبهة في ت،دفعة مقطوعة بلغت ثالثة آالف دوالر
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واحدة من اللجنة الشعبية الكويتية، كما تم جمع مبلغ أربعة آالف دينار من أبناء الشعب الفلسطيني في 
  )100- 98، صـ1971مصدر سابق، (. م1969الكويت عام 

لفترة من أيلول أما على صعيد المنظمات الفلسطينية فقد قدمت حركة فتح دعماً محدوداً للنشاط العسكري ل
وقدمت قوات التحرير الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية دعماً مالياً . م1969 وحتى عام م1967

ومما ساعد على . م1969 إلى شهر نيسان عام م1968محدوداً للنشاط العسكري من تشرين أول عام 
 للجبهة بمسئوليتهاية وقيام الدائرة المالية الضبط المالي في هذه الظروف المالية الصعبة إتباع األصول المال

إضافة إلى الحرص على األموال العامة واعتبارها مقدسة ويجب أن تصرف في سبيل الوطن ومن أجل 
 وحالياً تتلقى الجبهة مخصصاً مالياً من الصندوق القومي الفلسطيني والذي .األسرى وعائالت الشهداء

  . يشكل المصدر المالي الوحيد حالياً

III.3. تطور جبهة النضال الشعبي  

 الثقل إلى، انتقل مركز م1971 والخروج من األردن واالنتقال إلى لبنان عام م1970بعد أحداث أيلول عام 
. فقامت في مسيرتها بعقد العديد من المؤتمرات. بيروت واستمرت الجبهة في عملها على الساحة اللبنانية

صبحي غوشه . مركزية عملت تحت قيادة المؤسس دومن أجل تنظيم أوضاعها قامت بتشكيل قيادة 
سمير غوشه الذي أنتخب أمينا لسر الجبهة، وبهجت أبو غربية، وفايز . وأعضاء القيادة المركزية د

 وفي الوقت نفسه تشكلت قيادات إقليمية لكل رفعت عوده، وإبراهيم الفتياني، وخليل سفيان،. دان، ودحم
وسنتناول المؤتمرات التي . ، مصر، العراق، الكويت، والحقاً ليبيامن فلسطين، األردن، سوريا، لبنان

  :عقدتها الجبهة خالل مسيرتها، وهي على النحو التالي

 الذي صدر عنه ميثاق 1969عقد المؤتمر األول التأسيسي في األردن عام : المؤتمر األول - 
  .سكري شخص والغالبية العظمى كانوا يميلون إلى العمل الع93الجبهة، وحضره 

 عضو 14 عضو عامل و47، عدد الحضور 1973عقد في بيروت آذار : المؤتمر الثاني - 
كان النقاش حول صياغة . مراقب من لبنان وسوريا والعراق، ولم يشارك أحد من الداخل

توجهات لبرنامج سياسي ونظام داخلي، كما أنتخب المؤتمر لجنة مركزية مكونة من أحد 
 . سمير غوشه أميناً عاماً للجبهةعشرا عضواً وانتخب الدكتور

 واستمر عقده مدة خمسة أيام، 1973عقد في نوفمبر وبداية ديسمبر عام : المؤتمر الثالث - 
أقر .  مراقباً، وشمل التمثيل كل من سوريا ولبنان والعراق والكويت21 عضو و63حضره 
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وأمام التسوية في هذا المؤتمر وثيقة برنامجية حدد فيها التوجهات لما بعد حرب تشرين 
أقر في هذا المؤتمر النظام الداخلي األول الذي بني على أساس المركزية . السياسية

 . الديمقراطية، باإلضافة إلى انتخاب لجنة مركزية مكونة من ثالثة عشر عضواً

 22 عضو عامل و78م، حضره 30/11/1975-24عقد في بيروت في : المؤتمر الرابع - 
تمر بحضور كثافة عالية من الشباب، وشمل التمثيل الساحات تميز هذا المؤ. عضو مراقب
نوقشت فيه قضايا تتعلق بالهوية الفكرية للجبهة، استمر فيه نقاش طويل . الخارجية فقط

للبحث في أي اتجاه تأخذ الجبهة في هويتها الفكرية والتنظيمية وتم تطوير النظام الداخلي 
ة استنادا إلى المركزية الديمقراطية، واستحدث ألول وصيغة العمل التنظيمي والعالقات الداخلي

مرة مكتب سياسي وتم انتخاب لجنة مركزية مكونة من سبعة عشر عضواً والتي بدورها 
سمير غوشه أميناً عاماً باإلضافة إلى انتخاب مكتب سياسي مكون من ستة . أعادت انتخاب د

 .أعضاء

عقد المؤتمر في ظل أجواء سياسية . م9/1/1977- 5عقد في لبنان في : المؤتمر الخامس - 
 عضو 84حضر المؤتمر . صعبه، حيث كان حصار كبير على مناطق المقاومة والمخيمات

طغى على الحضور الطابع الشبابي، وتم فيه التأكيد على .  عضو مراقب12عامل و
ه فكرة المنطلقات السياسية والتنظيمية والفكرية التي أقرها المؤتمر السابق، وبدأت تنضج في

عالج المؤتمر قضايا تنظيمية داخلية تتصل بعمل . تبني االسترشاد بالفكر الماركسي اللينيني
الجبهة العسكري والسياسي والفصل ما بين الجسم التنظيمي والجهاز العسكري، باإلضافة إلى 
معالجته لبعض المخالفات التنظيمية لبعض األعضاء المركزيين الذين انتخبوا بالمؤتمر 

 . سابق، واتخذ قرار بفصلهم من الجبهةال

 عضو مراقب، أكد 21 عضو عامل و120وحضره . م1979عقد في العام : المؤتمر السادس - 
 .فيه على االسترشاد بالماركسية اللينينية كمنهج ودليل عمل

 عضو 32 عضو عامل و180حضر المؤتمر . م1982عقد في شباط عام : المؤتمر السابع - 
 .مراقب

وركز على القضايا والثوابت السياسية وحضره . م1986عقد في دمشق عام : امنالمؤتمر الث - 
 . عضو200

أحمد مجدالني . مقابلة ـ د. (م1988عقد في دمشق في شباط من عام : المؤتمر التاسع - 
  )23/6/2009عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 
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رة التمسك باألهداف اإلستراتيجية للشعب الفلسطيني أكدت جميع هذه المؤتمرات المتتالية على ضرو
وتعزيز العالقات مع القوى الوطنية والتقدمية والعربية والعالمية واعتبار الكفاح المسلح وحرب الجماهير 
طويلة األمد هي اإلستراتيجية العسكرية التي تتبناها، وأكدت المؤتمرات أيضاً على ضرورة تصعيد 

 يكرية داخل الوطن المحتمل، كما أكدت أيضاً على البناء السياسي واأليديولوجالنضال والعمليات العس
مجلة نضال الشعب ـ . (للعضو وضرورة انخراط األعضاء في عضوية االتحادات الفلسطينية المختلفة

  )22-21، صـ1980، 199سمير غوشة، أمين عام الجبهة، عدد . مقابلة مع د

في تونس هذه المرة حيث تواجد المقر المركزي للجبهة آنذاك وذلك  للجبهة كونفرنس عقد م1992في عام 
 ومع هذا .لجزائر وغيرها من الدول العربيةبعد خروج الثورة الفلسطينية من لبنان وتوزعها على تونس وا

 –التنظيمي االنتقال لقيادة الثورة الفلسطينية، انتقل مركز قيادة جبهة النضال إلى تونس، حيث عقد المؤتمر 
 وكان هذا المؤتمر محطة هامة في مسيرة الجبهة ،)المجلس المركزي(الذي سمي فيه بـ والكونفرنس

 في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الذي عقد في م1988وخاصة بعد إعالن وثيقة االستقالل عام 
ل وسياساته  التي قامت  في الضفة الغربية وغزة ضد االحتالةالجزائر، وبعد االنتفاضة الجماهيري

  .وإجراءاته

 تم تقديم ورقة عمل سياسية ناقشت كافة التغيرات على الصعيد الدولي والمتمثلة المؤتمر/في هذا المجلس
بانهيار االتحاد السوفيتي وتكريس سياسة القطب الواحد والمتمثل بالواليات المتحدة األمريكية وحلفائها 

شرعية الدولية، إال أن الواليات المتحدة استخدمت هذه والسعي إلقامة نظام عالمي جديد يستند إلى ال
تناولت الورقة السياسية . الشرعية بمعايير ومكاييل مختلفة واضعة مصلحة إسرائيل فوق كل المصالح

الواقع العربي المجزأ وعدم التوازن ما بين ما هو قومي ووطني وكذلك ارتباط مصالح األنظمة العربية 
تناول المؤتمر أيضاً االنتفاضة الجماهيرية التي هبت .  االحتكارية- عمارية الحاكمة بالدوائر االست

 واهتزاز نظرية األمن اإلسرائيلي وما تمثله هذه االنتفاضة على الصعيد ،باألراضي المحتلة وما نتج عنها
   .السياسي واالقتصادي

تقال مركز الثقل من الخارج تناولت الورقة أيضاً المتغيرات على الصعيد الوطني الفلسطيني من حيث ان
إلى الداخل وكذلك التوجه للمشاركة في العملية السياسية من أجل تثبيت وجود الشعب الفلسطيني على 

 )338( والقرار )242(خارطة األحداث السياسية التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية مثل القرار 
 التمسك بالقدس عاصمة دولة فلسطين، و،)194(ووقف االستيطان وعودة الالجئين على أساس القرار 
 واستنهاض طاقات ، وتعزيز الوحدة الوطنية،ف.ت.كذلك القيام بعملية إصالح شاملة لمؤسسات وأطر م
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.  وإعادة تفعيل التنسيق والتضامن العربي وإقامة العالقات مع حركات التحرر العربية،الشعب الفلسطيني
  ).52- 23، صـ20/5/1993- 15اسية، المجلس المركزي، ورقة العمل السي(

ي التنظيمات وكما هو الحال في كل مراحل االنحسار والتراجع، شهدت مرحلة ما بعد بيروت انقسامات ف
تقدمت الجبهة بورقة عمل تنظيمية للمجلس المركزي والفصائل الفلسطينية طالت جبهة النضال أيضا، و

صول واألعراف عن األخرجوا  الذين، و المنشقينالحفاظ على الجبهة والوقوف أمامتتمحور حول سبل 
 .كل المصالح الذاتية فوق  واضعين أنفسهم ومصالحهم االنقساميالتنظيمية وإصرارهم على السير بالطريق

 موقفها وعزلتها ضعف المنشقة يدل على المجموعة لجأت إليه هذه لنهج الالديمقراطي واالنشقاق الذيفا
اجهتها بإجراءات وترتيبات تنظيمية من أبرزها تشكيل هيئة قيادية مركزية عن كوادر وقواعد الجبهة ومو

واتخاذ قرارات بعقد المؤتمرات الفرعية وانتخاب الهيئات القيادية وأعضاء المؤتمر وكذلك الوقوف أمام 
نظيمية المجلس المركزي، ورقة العمل الت. (لجبهة وسبل تعزيز الوحدة الوطنيةاألزمة المالية التي تمر بها ا

  ).64-53،صـ20/5/1993- 15المقدمة من جبهة النضال، وثيقة، 

 للجبهة تم إقرار البرنامج السياسي الذي يستند إلى مصالح شعبنا الفلسطيني المركزيفي المجلس 
وخصوصيته ورسم طابع العالقة الفلسطينية مع عمقها العربي، وتناول البرنامج السياسي ماهية وهوية 

نظرياً وتنظيمياً باعتبار الجبهة فصيل وطني ديمقراطي، تسترشد في تحليلها للواقع الجبهة سياسياً و
الملموس بأسس المنهج الجدلي، وقيم الحرية والديمقراطية في العالم والحضارة العربية اإلسالمية، الشتقاق 

حرر وطني، حدد البرنامج طبيعة المرحلة بأنها مرحلة ت. سياساتها وممارسة نضالها على كافة الصعد
ثورة وطنية ديمقراطية تتداخل وتتكامل فيها مهمات التحرر الوطني مع االشتراكي وقيام التحالفات على و

أساس وطني عريض يضمن مشاركة أوسع طبقات الشعب وفئاته االجتماعية في النضال الوطني 
  ).1993 المجلس المركزي، –البرنامج السياسي واإلعالم المركزي . (الديمقراطي

 إقرار النظام الداخلي والذي تم فيه تحول واستبدال مبدأ المركزية الديمقراطية كأساس وتم في المجلس
يم تنظيمها وبناءها الداخلي على أساس الديمقراطية مقراطية وتم اعتبار أن الجبهة تُقللبناء التنظيمي بالدي

 للمبادرة واإلبداع وتعدد اآلراء والتفكير  المجالوإلتاحة ،م عالقاتها الداخلية بالجماهيرنظّالتي تحكم وتُ
وكذلك تضمن وحدة ل دون أن يتحول التنظيم إلى مؤسسة يسودها الجمود والتكلس حووحرية النقاش وتَ

  .)1993 المجلس المركزي، –النظام الداخلي، اإلعالم المركزي لجبهة النضال  (القرار والتنفيذ
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وضع القيود المشددة وسن االشتراطات على عضوية الجبهة وتؤكد المبادئ الجديدة المتبعة على عدم 
،  وكذلك ة الجبهة وتقدمها، وحتى ال يصيبها الجمود واالنغالقوعضوية الهيئات القيادية وذلك خدمة لوحد

 ما يتعلق بعملية االنفتاح على أوسع القطاعات في شعبنا الفلسطيني، كذلك فيما ةبعض التوجهات التجديدي
 مع طبيعة المرحلة النضالية متنظيمية بحيث تتسم بالمرونة وتتالءديد في األشكال واألساليب الالتغيير والتج

جماهيرية واالنخراط في واالنخراط بصفوف الجماهير وتحريكها من خالل بناء المنظمات والمؤسسات ال
ور التي كان لها وهي األم.  نضالي معين وإهمال باقي األشكال وكذلك عدم التركيز على شكلاالتحادات،

وهذا يعني الدعوة لممارسة كافة أشكال النضال السياسية والجماهيرية مما . انعكاسات ضارة على القضية
النظام الداخلي  (ورها ومساهمتها في النضال الوطنيله من دور في حيوية وفعالية الجبهة وتطوير د

  .)71- 67صـ ،20/5/1993-15 المجلس المركزي، –للجبهة 

 على الصعيد التنظيمي يتمثل في أن البناء التنظيمي في السابق  خالل هذا كله أن هناك تحوالًيتضح من
أرتكز على المركزية الديمقراطية والهرمية ونفذ ثم ناقش الخ، فيما أصبحت الديمقراطية هي المبدأ 

تها مع الجماهير من ها التنظيمي الجديد في هذه المرحلة وعالقاي الذي تستند إليه الجبهة في بنائاألساس
ددة على العضوية مما يعني انفتاح أكثر على أجل تجسيد المرونة داخل األطر التنظيمية وإزالة القيود المشَّ

 تحول ركة التحرر الوطني، وكذلك معأوسع قطاع ممكن من الشعب وزجه فيالوصول إلى والجماهير 
رطة في ظل ثبيت وجود هذا الشعب على الخاالوضع السياسي والمشاركة في العملية السياسية من أجل ت

محطة هامة في مسيرة الجبهة ونقطة تحول واضحة على النظام العالمي الجديد حيث شكل هذا المؤتمر 
  .الصعيد السياسي والتنظيمي

هة الكونفرنس العام في رام اهللا والذي تشكل من أعضاء لجان الفروع ولجان  عقدت الجبم2005في العام 
لمكاتب التنفيذية على مستوى المحافظات من عمال وطالب ومعلمين ونساء وشبيبة، وأعضاء المناطق وا

)  الخارج– غزة –الضفة (لجان االختصاص، حيث شارك في هذا الكونفرنس على صعيد الدوائر الثالث 
اً  وخمسة وستين عضوة وأربعة وثالثون عضواً لدائرة الضفة من أصل خمسمائةألف كادر منهم خمسمائ

عمال، والباقي من قطاع الموظفين والقطاع الخاص واألعمال % 38.4شباب، % 51.2، ةامرأ% 31.5(
وحضره من دائرة غزة مئة وتسعة وثمانون عضواً، ودائرة الخارج أكثر من مئة وخمسين عضواً ) الحرة

  . حضره اثنان وتسعون من لبنان وخمسة وخمسون من سوريا
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III.4. النظام الداخلي للجبهة  

 التعريف في الجبهة م بداية2005ًول النظام الداخلي للجبهة والذي تم إقراره في كونفرنس عام تنا
باعتبارها فصيال وطنيا ديمقراطيا يناضل من أجل التحرر واالستقالل وحرية الشعب الفلسطيني، وهي 

 شكل فصيل أساسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، انطلقت من قلب فلسطين تناضل لتعميق
 وأن النظام الداخلي يوحد نضاالت أعضاء الجبهة ،ومضمون الوحدة الوطنية واالنتماء إليها طوعي

وقيادتها على قاعدة االلتزام بالبرنامج السياسي والنظام الداخلي كما يؤكد النظام الداخلي أن الجبهة تسترشد 
هات الفكرية العقالنية للحضارة العربية في تحليلها للواقع الملموس بأسس المنهج العلمي والعملي واالتجا

اإلسالمية وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة في العالم، وتمارس جميع أشكال النضال وفقاً للظرف 
 وتداول ،الملموس وتسعى إلقامة المجتمع المدني الديمقراطي الذي تسوده قيم العدالة والحرية والديمقراطية

يز النضال المشترك مع فصائل الحركة الوطنية والديمقراطية العربية من  وتعز،السلطة وصيانة الحريات
كما يؤكد على أهمية النضال الكفاحي بين الشعب الفلسطيني وكل ، أجل بناء المجتمع العربي الموحد

  )4- 3،صـ2005النظام الداخلي،. (الشعوب والقوى المحبة للسالم والتحرر والديمقراطية في العالم

الترشيح بحق الجميع األعضاء ، فلالديمقراطيةب يتمثل على مبدأ أساسي  التنظيمي للجبهةارتكز البناء
، والمشاركة ةاحترام قرارات األغلبيوحرية النقاش والتعبير، وواالنتخاب إلى مختلف المؤتمرات والهيئات 

إن هناك . لجماعية االلتزام بمبدأ القيادة ا وكذلكمن الجميع في مناقشة وتقرير وتنفيذ سياسة الجبهة،
على أوسع  انفتاح بما يؤدي إلىممارسة ديمقراطية في الحياة التنظيمية للجبهة وفي عالقاتها مع الجماهير 

 تجاوز عمرهي ويحق لكل مواطن أزيلت القيود المشددة على العضوية، حيث قطاعات الشعب الفلسطيني،
 أقصاها شهر، فالعضو له ةزية في عضويته خالل فتر الهيئات المركبثُّ للجبهة، وتَ عشرة االنتماءةالثامن

حق والحق في الترشيح واالنتخاب ورسم سياسة الجبهة وحق المناقشة وإبداء الرأي وتوجيه النقد، 
ل النقد قب ومن واجب العضو االلتزام والنشاط، وتَ،، أي أن االنتماء للجبهة طوعيناالستئناف والطع

 االستقالة أو عنديفقد العضو عضويته و ، ودفع االشتراك المالي الشهري،والمحافظة على ممتلكات الجبهة
ويتضح من خالل ذلك أن هناك تحوالً . )9- 5، صـ2005النظام الداخلي، . (الوفاة أو الفصل عن الجبهة

 واضحاً على الصعيد التنظيمي واالنتقال من الشكل التنظيمي السابق الذي يتسم بالتشدد واالنغالق والهرمية
  .والمركزية الديمقراطية

 على ن الهيكلية التنظيمية للجبهة تبنىفقد نص النظام الداخلي على أ: الهيكلية التنظيميةأما على صعيد 
  :أساس الهرم التالي من أسفل إلى أعلى
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ن من وهؤالء منتخبو. الخ... مخيم، قريةن أعضاء الجبهة فيع هيئة قيادية مسئولة – لجنة المنطقة 
ها السكرتير وأمين السر، وتجتمع بشكل دوري كل طقة وتنتخب من بين أعضائؤتمر المنم

 .أسبوعين، ويجوز أن ينبثق عنها لجان محلية

 جميع أعضاء المنطقة وينعقد هذا المؤتمر سنوياً وينتخب هذا المؤتمر لجنة منطقة – مؤتمر المنطقة 
  . المكتب السياسيومندوبيه إلى مؤتمر الفرع وتحدد نسبة التمثيل وفقاً لقرارات

 هيئة قيادية مسئولة عن لجان المناطق، وتتشكل هذه اللجنة من سكرتيري المناطق – لجنة الفرع 
تنتخب لجنة الفرع سكرتيرها وأمين السر الذي و ،المنتخبين، وسكرتيري الكتل النقابية المنتخبين

 وتشكل لجان اختصاص ، وكتابة محاضر الجلسات وتجتمع مرتين شهرياًلألجتماعاتيقوم باإلعداد 
محددة في مجال اإلعالم والعالقات والعمل النقابي والجماهيري وغيرها واتخاذ إجراءات تنظيمية 

 .وصى بذلك للهيئات القيادية العلياتبحق العديد من األعضاء باستثناء الفصل والطرد حيث 

إضافة إلى لجنه الفرع نفسها  من مؤتمرات المناطق ن المندوبين المنتخبي منُلشكّ ي– مؤتمر الفرع 
قَبحيث يتدارس األوضاع التنظيمية ويالفترة السابقة ويضع خطه عنم ويحاسب نشاطات الفرع ي 

للمرحلة القادمة ويرفع االقتراحات والتوصيات ويعقد هذا المؤتمر دورياً كل سنتين بدعوة من عمل 
 .المكتب السياسي

 ولجان المناطق واللجان النقابية ولجان العمل  يتشكل من لجنة الفرع– المجلس التنفيذي 
يقرر ويناقش التقارير من والتخصصية كاإلعالم والعالقات وينعقد بقرار من المكتب السياسي، 

الفرع وينتخب بدالءالنظام الداخلي، . ( لجنة الفرع في حالة الوفاة أو االستقالة أو الفصل ألعضاء
 ). 15-9، صـ2005

  :لداخلي للجبهة أيضاً على الهيئات المركزية والتي تتشكل من  واحتوى النظام ا

ن من الفروع ، وقوامه المندوبون المنتخبويشكل أعلى هيئة سياسية وتشريعية: المؤتمر العام .1
ضاء والهيئات قرارات المؤتمر ملزمة لجميع األعو ، العاملين والمرشحين المركزيةوأعضاء اللجنة

، هناك دورة غير عادية بناء على دعوة من اللجنة المركزيةو ،ث سنوات كل ثالويعقد اعتيادياً مرة
ه رئيساً لجلساته ومقررين ويحق إضافة أعضاء مراقبين بحيث ال يتجاوز ينتخب من بين أعضائ

 .خمس أعضاء المؤتمر وعضوية المؤتمر سارية المفعول حتى انعقاد مؤتمر جديد

  والبـت فيهـا،    ن اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزيـة       م المقدمةيناقش المؤتمر العام التقارير     
م سياسة الجبهة ووضع الخطط وانتخـاب سـكرتير         ام الداخلي والبرنامج السياسي ورس    إقرار النظ و
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 وكذلك انتخاب أعضاء لجنـة      ،لجنة الرقابة المركزية والذي يعتبر حكماً عضواً في اللجنة المركزية         
  .لمركزيةالرقابة من غير أعضاء اللجنة ا

تتم الدعوة له من اللجنة المركزية في الحاالت الطارئة والظروف القاهرة وإذا : الكونفرنس العام .2
دائرة الضفة، دائرة غزة، دائرة . ( حلقاتى ثالثكان من الصعوبة يتم اللجوء إلى االنعقاد عل

ية النقابية ولجان الفروع والمكاتب التنفيذشكل من أعضاء اللجنة المركزية والجان  ويت،)الخارج
 صالحيات المؤتمر العام باستثناء حل الجبهة أو يصالحيات الكونفرنس ه. العمل التخصصي

 .رط أن يعقد المؤتمر العام بعده بمدة أقصاها سنةتشيدمجها أو بتغير جذري في البرنامج السياسي و

اجتماعاتها . ن عامين في جميع المجاالت بين مؤتمريهةهذه الهيئة تقود الجب: اللجنة المركزية .3
 وهناك جلسات استثنائية بدعوة من المكتب السياسي تضع البرامج من أجل ،رأشه ستةدورية كل 

 السر لعقد ينتخب أمين. ها إلى المؤتمر العامتنفيذ ما قرره المؤتمر العام وتقديم التقارير عن نشاطات
كتب السياسي بحيث ال يتجاوز مها الئاالجتماعات وكتابة محاضر الجلسات وينتخب من بين أعضا

 في قبول بثُّ وتنتخب أعضاء المكتب السياسي المرشحين وتَ،ه ثلث أعضاء اللجنة المركزيةأعضاؤ
تشكل دوائر و ، واتخاذ اإلجراءات التنظيمية بحق المخالفين،عضوية القيادات من الفصائل األخرى

 عاملين 41(ئها تسعة وأربعون عضواً  وعدد أعضا.ولجان العمل وتضع اللوائح المالية واإلدارية
 ). أعضاء مرشحين8و

ر أعمال الجبهة ما بين دورتي انعقاد اللجنة المركزية سيهيئة قيادية وتنفيذية تُ: المكتب السياسي .4
 ،يقدم تقرير عن أعماله ونشاطاته بصورة منتظمة إلى اللجنة المركزية. ويجتمع مرتين شهرياً

 إلعدادل للسر اًينتخب أمين. ألعمال قبل ثالثة أسابيع من انعقادهاويقوم بتقديم مشروع جدول ا
حق بمحاضر الجلسات وتوزيع التقارير ومن صالحياته اتخاذ اإلجراءات التنظيمية و لالجتماعات

 وعدد أعضائه سبعةَ .المخالفين باستثناء الفصل والطرد ويمكن أن يوصي بذلك إلى اللجنة المركزية
 ). مرشحين3ملين و عا14(عشر عضواً 

 وتشرف على تطبيق النظام الداخلي وضمان ،يتم انتخابها من المؤتمر العام: الرقابة المركزيةلجنة  .5
وتقوم بالتدقيق في مدى ،م تقريرها للجنة المركزيةحقوق األعضاء والنظر في الشكاوى وتقد 

يناً للسر يقوم باإلعداد ها أممع بشكل دوري وتنتخب من بين أعضائ وتجت،االلتزام بالميزانيات
 . وعدد أعضائها ثالثةٌ من ضمنهم سكرتير اللجنة.لالجتماعات ومحاضر الجلسات
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أشار وفي مقابلة مع عضو اللجنة المركزية للجبهة وسكرتير لجنة الرقابة المركزية فتحي أبو زيد،               
المـؤتمر العـام    بان الجبهة حريصة كل الحرص على استقاللية لجنة الرقابة حيث أنها تنتخب من              

الذي يكلفها لمراقبة كافة نواحي العمل الحزبي وتقديم التقارير الدورية والعامة وفق النظم الداخليـة               
المقرة داخل المؤتمر والرقابة على األمور التنظيمية والنقابية والجماهيرية والمالية واإلدارية علـى             

 فتعتبر لجنة  الرقابة     ،افة مجاالت العمل  أرضية القرارات المتخذة من الهيئات والخطط المقرة في ك        
 وتحاول لجنة الرقابة مـن خـالل        ،مرجعية لكل األعضاء والكوادر والهيئات في القضايا الخالفية       

عملها ونشاطها إبراز نقاط الضعف والقوة وتعميم التجربة الناجحة وتقديم التوصـيات مـن أجـل                
  .تطوير العمل التنظيمي

 حيث تتضمن تقاريرهـا دراسـة       المصلحة الذاتية،  بعيداً عن    البناءالنقد  تعتمد لجنة الرقابة أسلوب     
 على الترابط بين العمـل التنظيمـي والنقـابي          اً وشاملة تأكيد  عمل الحزبي بتفرعاته دراسة مقارنة    ال

تعتمد لجنة الرقابة أيضاً في عملها على الزيارات الميدانيـة          . الخ..والجماهيري والمالي واإلداري    
 وتتابع كافـة التطـورات فـي        ، باالجتماعات المختلفة واالطالع على التقارير المكتوبة      والمشاركة

كما تقوم أيضاً بالتحقيق أو المشاركة في التحقيق مع ممثلي هيئات حزبية أخرى في القضايا               ،  الواقع
يـة  مقابلة فتحي أبو زيد، عضو اللجنـة المركز       . (الملحة وتقدم التقارير الفورية للهيئات المختصة     

  )20/2/2009للجبهة وسكرتير لجنة الرقابة المركزية، 

) الضفة، غزة، الخارج(تشكل المكتب السياسي دوائر عمل مركزية : دوائر ولجان العمل المركزية .6
من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية المقيمين في كل دائرة وهي هيئة مسئولة عن كل 

وعين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أما في الخارج تجتمع دورياً كل أسب. نشاطات الجبهة
 أيضاً ي السياس المكتبكُل ويشَّ.عضو مكتب سياسي دائرة  كلسكرتيرو .رأشه ةفتجتمع كل ثالث

مركزية من األعضاء المركزيين والكوادر ذوي االختصاص والكفاءة وتجتمع  اختصاصٍلجان 
 الثقافة منها لجنةُ. لخطط بعد إقرارها من المكتب السياسيلجان العمل دورياً كل أسبوعين وتضع ا

واإلعالم، الدائرة المالية المركزية، اللجنة التنظيمية، لجنة العمل النقابي والجماهيري ولجنة 
 .العالقات

الجماهيري من أجل التغلغل في و  النقابيما على صعيد الكتل والمنظمات النقابية وذلك ألهمية العملأ
 وتضع خ فتم تشكيل منظمات للمرأة والعمال والشباب والطالب والمعلمين المهنيين ال،ماهيرصفوف الج

  .مشاريعها وبرامجها وأنظمتها
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والتجميد،  والنقد الخطي ،تشمل التنبيه والنقد الشفويفإنها ،  العقابيةأما بخصوص اإلجراءات التنظيمية
  .لمخالفةوالطرد حسب اوالفصل  ،الفصلوسحب الصالحية لفترة، و

III.5. البرنامج السياسي  

 اً األول يتناول هوية الجبهة والتعريف بها باعتبارها حزب:يشمل برنامج جبهة النضال محورين أساسيين
 يناضل مع مختلف فصائل الحركة الوطنية من أجل إنهاء االحتالل وتمكين الشعب اً ديمقراطياًوطني

لى أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه وممارسة سيادته ع
  .وعاصمتها القدس وعودة الالجئين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي شردوا منها

 في برنامجها على أن هذه المرحلة هي مرحلة تحرر وطني تتداخل مع التحرر االجتماعي وأكدت الجبهة
 إلى يهاأكيد الجبهة على الوحدة الوطنية وسع وكذلك ت،وترسيخ الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني

تشكيل إطار ديمقراطي يضم كافة القوى الديمقراطية والشخصيات ذات التوجه الديمقراطي من أجل إعادة 
 وأكدت على أن قيام السلطة الوطنية على األراضي الفلسطينية ،التوازن في الحياة السياسية الفلسطينية

  .المستقلةخطوة نحو الدولة الفلسطينية 

تدعو جبهة النضال في البرنامج إلى قيام مجتمع ديمقراطي حر يقوم على التعددية السياسية والفصل بين 
 وضمان حقوق المواطنين وصيانة الحريات ، والتداول السلمي والديمقراطي على السلطة،السلطات الثالث

ت الفكرية والعقالنية في الحضارة العربية  كذلك استرشاد الجبهة بالمنهج الجدلي العلمي وباالتجاها،العامة
  . اإلسالمية والفكر اإلنساني

وتقيم الجبهة تنظيمها وبناءها الداخلي على الديمقراطية إلتاحة المجال للحرية واإلبداع، وتدعو جبهة 
 النضال إلى تعميق العالقة بين فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية وحركات التحرر العربية والنضال من

 وكذلك تعزيز أواصر ،أجل الحرية والديمقراطية والتقدم االجتماعي من أجل بناء المجتمع العربي الموحد
التضامن الكفاحي مع الشعوب والقوى والدول المحبة للسالم والتحرر الديمقراطي في العالم على قاعدة 

  )9-5، صـ1999سياسي، البرنامج ال. (تعزيز التضامن الدولي مع النضال العادل للشعب الفلسطيني

 فتناول المهام الوطنية المباشرة، مؤكدا أن هناك تداخال جدليا السياسيأما المحور الثاني للبرنامج 
السياسية والتي و وتتضمن المهام الوطنية ،وعميقا بين المهام الوطنية والمهام الديمقراطية واالجتماعية

 والعمل على تعزيز ،ة المركزية على الصعيد الوطني وهذه المهم،تشمل النضال المستمر لدحر االحتالل
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النضال من أجل و وعملية مصادرة األراضي ومقاومة تهويد القدس، ،الوحدة الوطنية ومقاومة االستيطان
حق العودة للنازحين والالجئين، والعمل على االستناد إلى قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بتطبيق 

 التأكيد على المرجعية العليا لها من خالل اللجنة وعلى صعيد المفاوضات. آلية دولية ب الموقعةاالتفاقيات
  . بالكفاءاتالتفاوضيةالتنفيذية وتزويد األطقم والوفود 

يشتمل البرنامج على القيام بمراجعة نقدية شاملة ألداء السلطة الوطنية الفلسطينية والدعوة إلى صيانة 
مبدأ الفصل بين السلطات الثالث، والحريات العامة على أساس سيادة القانون والديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 وكذلك بناء هيكلية مؤسسات السلطة وأجهزتها، القضاء وتطوير أداء السلطة التنفيذية وإعادة واستقاللية
ية  المهنية والكفاءة حتى تقوم بدورها بحماأساسقوات األمن الوطني والشرطة واألجهزة األمنية على 

 ووضع أسس للعالقة بين السلطة واألحزاب السياسية وإرسائها على أسس ديمقراطية، الوطن والمواطن
 والعالقة مع ،داخل إسرائيلوتعزيز العالقة والتعاون مع االتجاهات والقوى السياسية داخل الدول العربية و

 ،هود لعودة التضامن العربي واستمرار الج، وكذلك تعزيز العالقات العربية المشتركة،حركات السالم
 وتعزيز عالقات الصداقة على قاعدة ، وتطوير التعاون الدولي،وتفعيل صيغ العمل العربي المشترك

التضامن النضالي مع قضية شعبنا العادلة، هذا على صعيد المهام السياسية والتي تصب في دحر االحتالل 
ها المجالس الوطنية ت الثوابت الوطنية التي أقرعلىوالتأكيد  ،وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة

الفلسطينية المتعاقبة في إزالة االحتالل وحق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
  .وعاصمتها القدس

 بهةق بالوضع االقتصادي ورؤية الج، منها ما يتعل أيضاًوتناول البرنامج السياسي للجبهة مجاالت أخرى
 فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي، يستند إلىالتي  تكمن بضرورة وأهمية بناء اقتصاد وطني مستقل 

ووضع سياسات اقتصادية تشجع رؤوس األموال وتجلبها من الخارج من أجل االستثمار في فلسطين، 
وتعمل على  الوطنية وضع قوانين تعزز الصناعاتو ،وكذلك العمل على تطوير الصناعة الوطنية وحمايتها

أضف إلى ذلك حماية مصادر المياه واألرض وتطوير .  االستثمار، وإقامة بنك للتنمية الصناعيةتشجيع
 والعمل ،تنمية الثروة الحيوانية والسمكيةوتطوير الريف، والزراعة لمواجهة خطر التوسع االستيطاني، 

 الزراعية، وأضف إلى هذا كله الحرص على  ودعم وتشجيع التعاونيات،على استعادة حقوقنا في المياه
  .  واإلنفاق وأن تكون هناك رقابة على البنوك وشركات التأمينةالمال العام من خالل ضبط الموازن

كما وتناول البرنامج السياسي عناوين تتعلق بالقضايا االجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية واالقتصادية 
 ورعاية الطفولة واألمومة ،ورعاية أسر الشهداء وتأهيل األسرى والجرحى ،في مواجهة البطالة والفقر
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 واالهتمام بالشباب والرياضة، وحق التعليم والصحة للجميع، وحماية المستهلك، ،وصياغة حقوق المرأة
مخيمات، وتوفير النقل وحق السكن الصحي لكل مواطن، وتوفير الخدمات األساسية في الريف وال

 وسبل االرتقاء باألوضاع النقابية، ةثقافة والفنون وحماية التراث الشعبي والمنظمات الشبابي الوالمواصالت،
  ).52-37، صـ1999البرنامج السياسي،  (وطني للحفاظ على البيئة وحمايتهاوضع برنامج و

III.6. الخالصة  

اسية على تناول هذا الفصل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني باعتبارها أحد فصائل العمل الوطني األس
 من ة ومن رحم المعانا، وهي الفصيل الوحيد الذي أنطلق من داخل الوطن المحتل،الساحة الفلسطينية

 بتاريخصبحي غوشه ومعه مجموعة من المناضلين من أبناء مدينة القدس . القدس على يد المقدسي د
بدأت الفكرة  ل على الضفة الغربية وقطاع غزة، إسرائيم وسيطرة1967حرب وبعد  م،15/7/1967

 عريضة تضم مختلف التوجهات السياسية لمقاومة  وطنيةتتبلور لدى أفراد هذه المجموعة لتشكيل جبهة
وا ينشطون في بث الوعي الوطني ورفع الروح المعنوية بعد حالة من حتالل بكل الوسائل المتاحة، فبدأاال

من إضرابات واعتصامات ومسيرات   العمل الجماهيريفقادت ،اإلحباط واليأس التي نتجت عن الهزيمة
 يوم م15/7/1967 تاريخ في وجهه واعتبر  واحداًبيانات تفضح االحتالل وسياساته والوقوف صفاًو

  . يحتفل به كل عام حتى اآلن الذيانطالقتها

عد أن تعرض هذا التنظيم لضربات من قبل االحتالل، انتقل مركز الثقل إلى األردن حيث بدأت الجبهة ب
ل هيئة ي حيث تم تشك، وبدأت التدريبات لألعضاء في مراكز تدريب معينة،القواعد العسكرية لهاببناء 

 وتم إقرار الميثاق من خالل كونفرانس موسع لقيادة الجبهة والذي أكد من خالله أن الكفاح ،قيادية تنظيمية
ل مستخدمة أسلوب حرب  أرقى أشكال النضاواعتبار ذلك منالمسلح هو الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين 

التي شكلت محطة هامة في لجبهة معارك منها معركة الكرامة خاضت او ،التحرير الشعبية الطويلة األمد
 وخروج ،أحداث أيلول والصدام مع النظام األردني في ذلك الوقت، وكذلك النضال الوطني الفلسطيني

 الجبهة لالعتقال والمالحقة وإغالق أعضاء وتعرض العديد من ،قوات الثورة الفلسطينية من األردن
  .المكاتب

اعتبرت مرحلة األردن من المراحل الهامة في حياة الجبهة حيث شهدت هذه المرحلة توسعاً وانتشاراً على 
نسج العالقات مع ، ومختلف األصعدة، فتنظيمياً كان هناك إقبال على هذا التنظيم ودخول أعضاء جدد
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 وفتح العديد من المكاتب في  خاصة،مع األحزاب العربية والفلسطينية و عامةالعديد من الدول العربية
  .مختلف األقطار العربية

د من خالل العديد من العمليات العسكرية،  تجس تطوراً على الصعيد العسكري والذيشهدت هذه المرحلة
كما شهدت تطوراً ، الذي تمثل بصياغة الميثاقي والجماهيري والفكري والتنظيمي وعلى الصعيد اإلعالم

  .على صعيد العالقات السياسية والصعيد المالي من خالل المنح والمساعدات

التي شكلت مرحلة طويلة من حياة الجبهة ومحطة ، بعد الخروج من األردن، انتقل مركز الثقل إلى لبنان
لمؤتمرات  العديد من ا عقدت. ودفاعاً عن الثورةهامة حيث خاضت العديد من المعارك ضد االحتالل

، واستمرت في مالئمة سياسات نضالية دية ووضع في الهيئات القيا تجديدعنهاالتي تمخضت التنظيمية 
 والذي م1982 مع فصائل المقاومة ضد إسرائيل في اجتياحها للبنان عام كشتراالنضالها ضد االحتالل وا

  . أدى إلى خروج الثورة من لبنان

 . وفي هذه المرحلة حصل انشقاق داخل الجبهة،إلى األراضي السوريةبعد ذلك انتقل مركز قيادة الجبهة 
التي  خرجت العديد من التوجهاتو ،ه المركز القيادي إلى تونس حيث تم عقد كونفرانس عام للجبهةتوجف

فتنظيمياً تم التأكيد على مبدأ . كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرة الجبهة على الصعيد التنظيمي والسياسي
  .مقراطية في البناء التنظيمي الداخلي والعالقة مع الجماهير بدالً من المركزية الديمقراطيةالدي

من الناحية السياسية قرر الكونفرانس الدخول في العملية السياسية من أجل عدم تغييب الوضع الفلسطيني 
 استند موقف الجبهة ، وقديدعلى الخارطة الدولية بعد انهيار االتحاد السوفيتي وفي ظل النظام العالمي الجد

الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية واألرض  في رؤيته السياسية على أساس السالم العادل والشامل
 وإقامة ، والحقوق الكاملة في المياه والحدود،)194(وعودة الالجئين على أساس القرار مقابل السالم، 

ى حدود الرابع من حزيران، وهذه الثوابت الوطنية الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف عل
 أجمع عليها الشعب الفلسطيني من خالل المجلس الوطني الفلسطيني  المسماة بوثيقة االستقالل قدالفلسطينية

  .م1988 عام ة التي انعقدت في الجزائرفي الدورة التاسعة عشر

 عاد األمين العام للجبهة ومعظم كوادرها إلى  وقيام السلطة الوطنية الفلسطينيةسلو وبعد توقيع اتفاقية أ
هيئات تنظيمية في جميع المحافظات ووهيكليات جديدة  أرض الوطن، حيث بدأت ترتيبات تنظيمية

 وعقدت ثالث دورات للجنة المركزية وكونفرنس عام في رام ، وباشرت الجبهة نشاطها،ها ل مقارتحتتواف
الذي تسلم وزارة سمير غوشه . ثلة باألمين العام دلوطنية مم وشاركت في جميع مؤسسات السلطة ا،اهللا
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العمل، وكذلك االنخراط في جميع أوجه النشاط اإلعالمي والجماهيري والنقابي، والمشاركة في كافة 
  . والصيغ الوطنيةاللجان

ت ضد تركز النشاط في هذه المرحلة على العمل الجماهيري والنقابي واإلعالمي، والمسيرات واالعتصاما
 اً بارزاًإجراءات االحتالل واالستيطان وضد جدار الفصل العنصري، حيث شهدت هذه المرحلة حضور

  . للجبهة في كافة الميادين

  .  للجبهة المعمول به حالياً والبرنامج السياسيتناول هذا الفصل النظام الداخليوأخيراً فقد 



  

الفصل الرابع 

 النضال الشعبي الفلسطيني الدور النضالي لجبهة

 

IV.1. .على الصعيد العسكري 

IV.2.  .على الصعيد السياسي

IV.3.  .على الصعيد اإلعالمي والثقافي

IV.4.  .على الصعيد التنظيمي

IV.5.  .على الصعيد النقابي والجماهيري

IV.6.  .الخالصة
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 الذي لعبته جبهة النضال في كافة محطات النضال الوطني  النضالي في هذا الفصل الدورلبحث اتناوليس
  .على مختلف األصعدة العسكرية والسياسية واإلعالمية والتنظيمية والنقابية والجماهيريةالفلسطيني 

IV.1. على الصعيد العسكري. 

 للعدو الصهيوني من خالل أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في ميثاقها على ضرورة التصدي
ففي البدايات األولى للنشأة . ممارسة كافة أشكال النضال وعلى رأسها الكفاح المسلح كأرقى أشكال النضال

تعيين مسئولين و لهاتياني مسئوالً عسكرياً ف وتم تعيين إبراهيم ال،للجبهة في األردنتم تشكيل قيادة عسكرية 
، للجبهة األمين العام ،سمير غوشه.  د معمقابلة. (كيالت العسكريةالتشكافة القطاعات وإتمام جميع عن 
15/12/2008(  

 كل حسب ،من حيث عملية التعبئة في صفوف أعضاء التنظيممميزاً شهدت هذه المرحلة تطوراً 
مستواه، وفتحت العديد من مراكز التدريب في السلط وجرش وفي سوريا ولبنان، وتم وضع برامج تدريبية 

 وكذلك إعداد برامج توعية وتثقيف بالجبهة وتوجهاتها ، الجبهة للتدريب على األسلحة المتوفرةمن قيادة
  . ومبادئها وبرامجها

استناداً لما ورد أعاله قامت الجبهة في هذه المرحلة بالعديد من العمليات العسكرية في داخل الوطن المحتل 
 وكذلك القيام بعمليات على كافة الحدود ،الداخلإيماناً منها بضرورة أن يكون ثقل العمل العسكري في 

ضرب المصالح الصهيونية في اليونان والمحيطة باألرض المحتلة في األغوار والجوالن وجنوب لبنان، 
  . العمليات التي وقعت في هذه المرحلة بعضسيتم تسليط الضوء على، حيث وتركيا وإيطاليا

ة داخل األرض المحتلة هي قطع اإلرسـال اإلذاعـي          كانت أول عملية للجبه   : داخل األرض المحتلة   -
تـاريخ  ب، وم31/12/1967والتلفزيوني عن مدينة بيت لحم أثنـاء احتفـاالت عيـد المـيالد فـي        

تاريخ ب و ، نفذت مجموعة من الجبهة عملية مطار اللد حيث تم تدمير المبنى الرئيسي            م24/10/1968
  حيـث كـانوا    ن قوات العدو ومقاتلي الجبهة    وقعت معركة جبال الخليل التي دارت بي      م  4/2/1969

بعد  وفيها استشهد اثنان وتم أسر الباقي        ،لة بالسالح والعتاد ألعضاء الجبهة    حممال م يقودون قافلة جِ  
ـ 1969 الميثاق،   –كراسة الجبهة    (.ئر عديدة في صفوف قوات االحتالل     أوقعوا خسا أن   -12،صـ
13.(  
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يت لحم بالقنابـل اليدويـة فـي صـباح           راحيل في ب   في ذات الفترة جرى الهجوم على مخفر قبر       
 القيام بعمل كمين لقافلتين من سيارات العدو على طريق القدس ـ بيت لحـم   م، وكذلك31/3/1969
 وقد هاجمتها مجموعة من الجبهة بقذائف أر بي جي والقنابـل والرشاشـات              م،1969 أيار   14في  

ة جنوب شرق بيت لحم في      ك عملية رجم الناق   اد العدو، وكذل   عشرة من أفر   تودمرت السيارات وقتل  
كراسة ثماني سـنوات مـن الكفـاح        . ( وزرع ألغام انفجرت تحت سيارة عسكرية      م،20/4/1969

  ).22-21، صـ1976الشعبي المسلح، 

ن بالتحرك باتجاه أهداف محـددة      م قامت مجموعتا  6/2/1969 بتاريخ:  األردن –في منطقة األغوار     - 
ب البحر الميت، فالمجموعة األولى اقتحمـت المعـسكر بالقنابـل           قرب مستعمرة عين عروس جنو    

والثانية قصفت تجمعاً لآلليات بقذائف الهاون وأحدثت خسائر في صفوف العدو، وفي عملية أخرى              
قـرب  لكمـائن العـدو      هاجمت أحدى المجموعات المقاتلة في الجبهة مجمعاً         م7/2/1969 بتاريخ

كراسة ثماني سنوات من الكفاح الـشعبي       . ( بالغة في العدو   اًمستعمرة حاعوز حاييم وأحدثت أضرار    
 ).72-71،صـ1976المسلح، 

 بالكامل بما فيها طاقمها بـين مـستعمرة          دبابة  ألغام وتدمير   زرع م16/10/1969 بتاريخ: الجوالن -
  وكذلك مهاجمة قواعد للعدو في أبو خيط في الهضبة السورية أدت إلى خـسائر              ،خسفين وكفار الما  

 بتاريخ وقامت مجموعات نبيل قبالني من جبهة النضال         ، للعدو في المستودعات وفي األرواح     رةكبي
 وأثناء االنسحاب اشتبكت مع     ، جنين أدت إلى تدمير بعض المنشآت      م بقصف مستعمرة  2/12/1969

، مـصدر سـابق   (كمين لجنود االحتالل فهاجمته باألسلحة والقنابل مما أوقع إصابات بين أفـراده             
  ).47-45صـ،1976

 م24/4/1970تـاريخ   ب.  قامت الجبهة بمجموعة من العمليات نشير إلى بعـضها         الجليل األعلى في   - 
قامت مجموعة بقصف مركز تجمع آلليات العدو بالقذائف الصاروخية واألسلحة الرشاشة بـالقرب             

اجمـة   وكذلك مه  ،من منطقة حانوتا في الجليل األعلى مما أحدث إصابات في صفوف العدو وآلياته            
 ودمرت  ، بقرية البصه بالجليل األعلى    م11/5/1970 بتاريخمستعمرة حانوتا واقتحام مخفر للشرطة      

  ).64-63،صـ1976، مصدر سابق. ( للشرطة والمستودعات بالكاملاًمخفر

 مجموعة بوضع عبوة ناسفة في مكتب شركة تمثلت بقيام حيث العمليات الخارجيةوهناك العديد من 
 بالغة في اً وأحدثت أضرارم حيث انفجرت25/4/1970 بتاريخرائيلية في اسطنبول طيران العال اإلس

مكتب الشركة وفي نفس الوقت وضعت عبوة ناسفة في مكتب شركة طيران بان أميريكان في أزمير 
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كراسة ثماني سنوات من الكفاح الشعبي المسلح، . ( بالغةاًوانفجرت العبوة وأحدثت أضرار
  ).97،صـ1976

  :بعض منهاال العديد من العمليات والتي نشير إلى  فهناكالعمليات المشتركةصعيد على أما 

 قامت مجموعة مشتركة من جبهة النضال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنقل م4/12/1968بتاريخ 
 وأثناء توجهها للداخل اصطدمت مع ،وتخزين كميات كبيرة من األسلحة لضرب أهداف عسكرية للعدو

 بالطائرات  قواتٌتْزلَن العدو بقوات كبيرة وُأفدفع ،عدو واشتبكت معه وتمكنت من القضاء عليهادورية لل
 وتكبد العدو فيها خسائر فادحة في ،العمودية حيث استشهد اثنان من الجبهة وتم اسر ستة من الجرحى

تم مهاجمة عربة  حيث م15/10/1969 وكذلك عملية مشتركة مع قوات العاصفة بتاريخ ، والعتادحاألروا
عسكرية مؤلفة من مجنزرة وسيارتين الند روفر فانقضوا عليهم بالقذائف الصاروخية واألسلحة المختلفة 

كراسة ثماني  (د أربعة من المقاتلين وجرح آخرون العدو وأستشه صفوف في فادحةحيث أوقعت خسائر
  ). 100-99،صـ1976سنوات من الكفاح الشعبي المسلح، 

مشاركتها في الدفاع عن الثورة في و م،1968ذي لعبته الجبهة في معركة الكرامة في عام كذلك الدور ال
من خالل هذا تبين أن جبهة .  مما أدى إلى اعتقال العديد منهم وزجهم بالسجونم1970أحداث أيلول عام 

لجبهة في ضرب نتها االنضال الشعبي الفلسطيني ضربت العدو في كل المواقع تجسيداً لإلستراتيجية التي تب
 جسدت الوحدة الوطنية بأسمى حيث ، في كل مكان فتركز عملها في الداخل الفلسطينيالعدو ومصالحه

  .  ووحدة الدم من خالل العمل العسكري المشترك، وحدة الميدان،صورها

ثة خالل سمير غوشه في حدي. أشار األمين العام للجبهة دبعد خروج الثورة من األردن وانتقالها إلى لبنان 
المقابلة إلى أن هذه المرحلة شهدت تطوراً نوعياً وبارزاً من حيث القدرات البشرية والتسلحية والقتالية، فقد 

 الجبهة من عدد قواتها وأقامت المعسكرات التدريبية التي أشرفت عليها شخصيات عسكرية وزادت
   .رسلت إلى عدد من الدول بخاصة االتحاد السوفيتيمتخصصة والتي ُأ

أما على صعيد القدرة التسلحية فقد تمكنت الجبهة من امتالك أسلحة متطورة في تلك المرحلة من راجمات 
.  د معمقابلة. ( خاصة وكتائبمدفعية وأسلحة مضادة للطائرات والدروع وشكلت وحدات وللصواريخ

  ).24/1/2009، للجبهة األمين العام -  سمير غوشه
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 في جميع معارك الدفاع قواتهاد العسكري في هذه المرحلة حيث شاركت لعبت الجبهة دوراً على الصعي
شاركت مع قوات منظمة التحرير في حرب جنوب لبنان وحرب أكتوبر عام ف ،عن الثورة الفلسطينية

 م1982 وم1978 والتصدي للعدوان اإلسرائيلي في عامي ، وفي الدفاع عن المخيمات الفلسطينيةم،1973
  . على لبنان

  .العديد من العمليات العسكرية حيث نشير إلى بعض منهاب  في هذه المرحلةلجبهةقامت ا

 قامت عملية مشتركة من جبهة النضال وحركة فتح بشن هجوم بمدافع الهاون             م10/9/1972 بتاريخ - 
كراسـة ثمـاني    . ( مباشرة في صفوف العدو    اًالثقيلة على معسكر أبو خيط في الجوالن أصاب أهداف        

 )122-120، صـ1976ل الشعبي المسلح، سنوات من النضا

 قامت مجموعة مشتركة من جبهة النضال والجبهة الشعبية بالتحرك باتجـاه            م22/10/1973 بتاريخ - 
 أدى إلى استـشهاد      مما  واستمر االشتباك ثالث ساعات مع العدو      ،كفر برعم داخل األرض المحتلة    

 .ثالثة مقاتلين وجرح رابع

 حيث تم زرع عـدة      م15/1/1975تاريخ  بشهيد علي طه في القدس      عملية ال : على الصعيد الداخلي   - 
عبوات ناسفة في أماكن متفرقة من القدس وأبطل العدو مفعول عبوتين إال أن العبـوة الثالثـة فـي                   

مجلـة نـضال    . ( من صفوف العدو    كبير انفجرت وأدت إلى مقتل وجرح عدد      شارع يافا في القدس   
 )12، صـ1/1/1976، 61الشعب، عدد 

جبهة النضال بقـوة     اصطدمت إحدى المجموعات التابعة ل     م21/3/1975تاريخ  ب: لجليل األعلى في ا  - 
تسللت إلى قمة تل الرواسب بالقرب من كفر شـوبا فـي منطقـة العرقـوب ودام                 من قوات العدو    

كراس ثماني  . (االشتباك ساعة ونصف باألسلحة والقنابل اليدوية، واستشهد ثالثة من عناصر الجبهة          
 )68، صـ1976ن الكفاح الشعبي المسلح، سنوات م

خالصة القول أن هذه المرحلة تعتبر من أبرز المراحل التي مرت بها الجبهة على جميع الصعد حيث 
النشاط والفعالية في مختلف الساحات وبرز الدور السياسي واإلعالمي والعسكري والجماهيري لجبهة 

 في مجرى النضال الوطني ألساسية التي لها دور ومكانةائل ا وكانت من الفص،النضال الشعبي الفلسطيني
  )14/1/2009  للجبهة، األمين العام- سمير غوشه . مع دمقابلة. (الفلسطيني

إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من خالل مسيرتها النضالية الطويلة وممارستها للعديد من أشكال 
 شهيد والعشرات من الجرحى وأكثر من النضال قدمت تضحيات جسيمة تمثلت بأكثر من خمسمائة
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احمد مجدالني ـ عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، . مقابلة د. (خمسمائة أسير
23/6/2009(  

IV.2. على الصعيد السياسي  

 على صعيد العالقات السياسية مع مختلف الفصائل من اً ملحوظاً نشاطالبدايات األولى لنشأة الجبهةشهدت 
شيد الطاقات الفلسطينية في مواجهة االحتالل، فكان هناك عالقات مع الفصائل سواء على الصعيد أجل تح

  .الثنائي أو العمل الوحدوي المشترك

تجسيداً للوحدة الوطنية باعتبارها صمام األمان، فعمدت إلى بهة على تعزيز العالقات الوطنية حرصت الج
  فكان هناك تعاون مشترك في،لقاءات في هذه المرحلةنسج عالقات مع حركة فتح وتمت العديد من ال

عمدت أيضاً إلى نسج عالقات مع و ، مختلف المجاالت واللقاءات الثنائية بين القيادتينالعمل العسكري وفي
  وكان هناك نشاطات مشتركة على الصعيد العسكري والجماهيري،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

مقابلة خالد العزة عضو المكتب (. ك العديد من اللقاءات واالجتماعات الثنائية وكان هنا الوطنية،توالعالقا
 )17/1/2009السياسي لجبهة النضال الشعبي وسكرتير لجنة العالقات، 

 هناك تعاون مشترك مع القيادة المصرية من خالل فقد كان مع الدول العربية، أما على صعيد العالقات
قامت بتسليح العديد من  مالي وتدريبي للجبهة، و هناك دعم مصريا كانكمالرسائل والدورات العسكرية، 

مقاتلي الجبهة، وتم عقد العديد من اللقاءات مع المسئولين المصريين، وأقامت الجبهة عالقات وطيدة مع 
 نادات بالذخائر، وكا توفير الدعم المالي واإلمدمن أجل مع المسئولين العراقيين اً اتفاقعقدتالعراق حيث 

سمير غوشه األمين العام لجبهة . مقابلة د( مع المسئولين العراقيين زيارات مستمرة إلى العراق ولقاءهناك 
  ).15/12/2008النضال الشعبي، 

مت وتطورت من خالل قيادة الصاعقة حيث تم عقد نحرصت الجبهة على تعزيز العالقة مع سوريا والتي 
كما أقامت .  المشتركالتعاونن ذلك إنشاء قواعد عسكرية وتعزيز  مع القيادة السورية ونتج ع عديدةلقاءات

 .أيضاً الجبهة عالقات مع الكويت حصلت من خاللها على الدعم المالي وفتح مكاتب لها

د من الجبهة لتعزيز العالقات السياسية على صعيمن خالل هذا يتوصل الباحث إلى أن هناك محاوالت 
 عريضة وزج كل الطاقات في المعركة الوطنية  وطنيةلعمل وخلق جبهةالفصائل من أجل توحيد الجهد وا
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وحاولت على الصعيد اآلخر نسج عالقات مع العديد من الدول العربية من خالل الزيارات واللقاءات 
  .لتأمين كل وسائل الدعم لمقاومة االحتالل

 كانت ركز ثقلها إلى األردنم وانتقال م1967 في عام إن المرحلة التي خاضتها الجبهة منذ انطالقتها
 حيث عملت بكل طاقاتها من أجل تثبيت وجودها كتنظيم فلسطيني أساسي ، الجبهةفي تاريخمرحلة حساسة 

كان .  رغم الضغوط العديدة التي مورست عليهاوجودها وحافظت على ،انطلق من رحم المعاناة الفلسطينية
 وفتح ل فقامت جاهدة بإنشاء القواعد العسكريةهناك إرادة وتصميم على مواصلة المقاومة بكل السب

 وتأطير األعضاء والقيام بالعديد من العمليات حيث ركزت على الداخل وبشكل المقرات والمكاتب التنظيمية
 ولذلك نسجت العالقات العديدة سواء مع الفصائل التي تقاتل معها في ،مشترك تعزيزاً للعمل المشترك

 من األمة العربية اًربية تعزيزاً لقومية القضية الفلسطينية باعتبار فلسطين جزءخندق واحد أو مع الدول الع
 في نهاية هذه المرحلة والتي هإال أن. وتوفير سبل الدعم العربي لشعب فلسطين في مقاومة االحتالل
ءها  أعضا الجبهة وطُرِد مكاتبتْقَغلتجسدت بأحداث أيلول وخروج الثورة الفلسطينية من األردن، ُأ

وزوا في السجونج.  

شهدت هذه المرحلة تطوراً وتوسعاً على صعيد العالقات السياسية وفي مرحلة انتقال الثورة إلى لبنان 
للجبهة، فحرصت الجبهة على العالقات وسعت دائماً إلى تطويرها، فأقامت عالقات مع العديد من القوى 

 ونسجت العالقات مع أحزاب البعث ،ألحزاب العربيةالسياسية وأطراف الحركة الوطنية اللبنانية وبعض ا
على قاعدة دعم  و،في العراق وسوريا وليبيا إضافة إلى اليمن الديمقراطي والجزائر وغيرها من الدول

با،  العالقات مع االتحاد السوفيتي ومع كوأقامت الفلسطيني العادل ضد االحتالل، نضال ومقاومة الشعب
 والتي أدت إلى التعاون ها،عملت على توطيد العالقات معو ،هذه الدولهة وزارت وفود عديدة من الجب

سمير غوشة ـ األمين . مقابلة د (.وتقديم الدعم من خالل إرسال دورات حزبية وعسكرية ومنح دراسية
  )24/1/2009العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 

ختلف الصعد الفلسطينية والعربية والدولية وكان مت العالقات السياسية في هذه المرحلة على منبشكل عام 
في هذه المرحلة تم فتح مكاتب للجبهة على الساحة اللبنانية والسورية وتم افتتاح . للجبهة نشاطات وعالقات

مكاتب في اليمن والكويت والعراق وليبيا والجزائر وكان لها ممثليات في الدول االشتراكية وفي كوسوفو 
  .وصوفيا وبراغ
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 حيث ،ت الساحة الفلسطينية الداخلية تبايناً حول الموقف السياسي في هذه المرحلة اتجاه مسألة التسويةشهد
 وأبدت ، وطرحت البرنامج المرحلي،أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تبنت برنامج النقاط العشر
  .استعدادها للدخول في مؤتمر جنيف وفي التحركات على هذا الصعيد

 بأن موازين القوى ال تتيح الوصول إلى تسوية اًالوضع اتخذت الجبهة موقفاً صريحاً وواضحفي ظل هذا 
 وجبهة التحرير ، ونتيجة لذلك سعت الجبهة وساهمت مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،شاملة وعادلة

 ،ستسالمية والقيادة العامة في تشكيل ما عرف بجبهة الرفض الفلسطينية الرافضة للحلول اال،العربية
 ،لعبت الجبهة دوراً أساسياً وبارزاً في تعرية وفضح مشاريع التسوية وأركان المؤامرة الثالوث االمبرياليةو

  .  والهادف إلى تهيئة شروط تؤدي إلى تصفية المقاومة، والرجعية،والصهيونية

 بينسمير غوشة .  د الناطقة باسم جبهة النضال مع األمين العام للجبهةنضال الشعبفي مقابلة لمجلة 
أهم األسس التي يتركز عليها البرنامج الوطني هو بناء الوحدة الوطنية على أسس سياسية وتنظيمية 

تصعيد الكفاح المسلح، واستقاللية الثورة، ورفض أنصاف الحلول، منها واضحة وبرامج نضالية، 
 لجبهة  األمين العامسمير غوشه ـ.  دنضال الشعب مع. (إحباط المخطط الفاشيوالتحالفات الكفاحية، و

  ). 43،صـ1978 تموز 10، 117،118، العدد النضال الشعبي

 وذلك بالدورة السادسة النعقاد اللجنة المركزية والذي ،وتأكد موقف جبهة النضال الشعبي في هذه المرحلة
 وتعزيز ،وحدة الوطنية وبناء ال، ولمشروع الحكم الذاتي،تمحور حول التصدي الحازم للتسوية االستسالمية

 وتوثيق ، وتصعيد كافة أشكال النضال وفي مقدمتها الكفاح المسلح،صمود الجماهير داخل األرض المحتلة
 وتعزيز جبهة الصمود ،التالحم مع الحركة الوطنية اللبنانية ومع القوى القومية العربية والتقدمية في العالم

  ). 18-17،صـ1978ين ثاني،  تشر14- 11دورة اللجنة المركزية . (والتصدي

 وفد جبهة سمير غوشه.وترأس د ،لعبت جبهة الرفض دوراً مميزاً حيث نسجت العديد من العالقات
 وجميع هذه الزيارات تركزت على الوحدة والوقوف في وجه كافة ،الرفض إلى العراق وليبيا والجزائر

، 88و87مجلة نضال الشعب، العدد . (حية ورفض الوصاية وتعزيز العالقات الكفا،المشاريع االستسالمية
  ). 13-12صـ ،1/4/1977

 وغيرها من العمليات الخالصةكان لجبهة الرفض عمل عسكري مشترك حيث تجسد هذا في عملية 
  ". مجلة الصمود"العسكرية التي رفضت كل مشاريع التسوية، وكانت الناطقة باسم هذه الجبهة 
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 العام حدد أن جبهة الرفض انطلقت في طرحها لضرورة إقامة  مع األميننضال الشعبوفي لقاء مجلة 
 وفهم كامل لطبيعة المخططات والبرامج التي تسعى إليها االمبريالية والصهيونية ،جبهة عربية مقاتلة

 لجبهة  األمين العامسمير غوشه ـ. دمجلة نضال الشعب مع . (والرجعية والحلول االستسالمية ال السلمية
  ). 81،صـ1976، تموز 73 عدد ،النضال الشعبي

 حيث عقد المجلس الوطني وحسم م1978 الساحة الفلسطينية حتى عام فيواستمر التباين بهذا الشكل 
الخالف بتوحيد الموقف السياسي بعد اتفاقية كامب ديفيد وزيارة السادات للقدس، واستمرت الجبهة وكافة 

إضافة إلى هذا  . للبنانم1982بنانية حتى اجتياح عام اللوالفصائل بحضور اجتماعات القيادة الفلسطينية 
 ى وكانت القيادات األول،كان هناك مشاركة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ تشكيل المنظمة

صبحي غوشه المؤسس عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني األول الذي عقد في القدس . للجبهة مثل د
مجلة نضال  خالل مقابلة مع األمين العام للحبهة أجرته جريدة وطن ونشرته نقد تبيو ،وغيره من القيادات

 وكانت ، أن الجبهة تشارك ألول مرة بصورة رسمية في المجلس الوطني الفلسطيني الثالث عشرالشعب
 في عمل  المجالس بصورة غير رسمية ومشاركتهاهناك مشاركة ألعضاء من جبهة النضال في جميع

 وصححت ، وكانت المشاركات السابقة في المجالس تطرح وجهة نظر الجبهة وبرامجها،ةمؤسسات المنظم
 بعد أن أثبتت أنها فصيل مقاتل من خالل عملياته ونضاالته الجماهيرية، األمر منهادورة المجلس الموقف 

قابلة نضال الشعب، م. (الذي أدى بكافة األطراف إلى ضرورة التسليم بمشاركة الجبهة في هذا المجلس
  )11، صـ16/2/1977، 15، عدد  لجبهة النضال الشعبي األمين العامسمير غوشه ـ. دجريدة الوطن 

هذا باختصار دور الجبهة في هذه المرحلة الهامة من عمر الجبهة والتي انتهت بخروج الثورة من لبنان 
بدا واضحاً أن الجبهة تعاني من ف وانتقالها إلى الساحة السورية،  للبنانم1982إثر االجتياح اإلسرائيلي عام 

كل أشبه بالسري في أزمة نتيجة أن المنشقين منعوا أي نشاط سياسي وعلني لقيادة الجبهة وتحول العمل بش
ها في ب لبنان بما فيها تنظيمها ومقاتلو، واستمر نشاطها وحافظت على دورها في جنوالساحة السورية
  .صور وصيدا

سمير غوشه وأعضاء المكتب .  حيث تابع األمين العام د،ي إلى تونسانتقل مركز ثقل الجبهة السياس
 ،السياسي نشاطاتهم وعالقاتهم السياسية سواء في تونس أو من خالل التواصل مع مختلف الساحات

وساهمت الجبهة في النشاطات والعالقات السياسية خالل اجتماعات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس 
  .  الهيئات وتابعت أعمالها على مختلف الصعدالمركزي وغيرها من
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بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية وعودة األمين العام وبعض قيادة وكوادر الجبهة إلى 
  :خطت الجبهة خطوات كبيرة وفي اتجاهينأرض الوطن، 

قوى الوطنية الفلسطينية   أقامت الجبهة عالقات وطنية على صعيد ال      :  العالقات الوطنية  -االتجاه األول    
داخل الوطن وفي الشتات وأصبحت تشكل رقماً هاماً سواء على صـعيد المركـز أو علـى صـعيد                   

 وكان للجبهة دور ريادي في الحركة الوطنية الفلسطينية سواء خالل دورها في منظمـة               ،المحافظات
 وحتى في وسـط     ، واإلسالمية التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية الفلسطينية أو القوى الوطنية         

 :تية وبرزت هذه التحركات من خالل اآلالقوى الديمقراطية الفلسطيني

دور الجبهة في اللجنة التنفيذية والدعوة الدائمة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير مؤسساتها               . أ 
 ،لشعب الفلـسطيني   وكونها المرجعية العليا ل    ،باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني     

 قدمت الجبهة العديـد     لذاوبصفتها حاصلة على الشرعية من خالل االعتراف العربي والدولي بها،           
 في العديد من اجتماعـات المجلـس        هامن المشاريع التي تصب في هذا الهدف باإلضافة إلى دور         

ع الفلـسطيني   المركزي والمداخالت والمذكرات التي كانت تقدمها من أجل تطوير المنظمة والوض          
 عضواً فـي    13 باإلضافة إلى مشاركتها في جميع مؤسسات المنظمة حيث يمثلها            .بشكل عام

مقابلة عوني أبـو    . (المجلس الوطني إضافةً إلى األمين العام وكذلك عضوين في المجلس المركزي          
مركزي، غوش ـ عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ـ سكرتير دائرة الثقافة واإلعالم ال  

10/2/2009( 

 سمير غوشه.  ـ د باألمين العامممثلة شاركت الجبهة بشكل فاعل : دور الجبهة في السلطة الوطنية .ب 
 ،والذي تسلّم وزارة العمل وعمل على بنائها على أسس سليمة ورسم سياسـاتها ووضـع أهـدافها                

 المـشاركة    الجبهة فضتكما ر .  أيضاً تسلم وزارة القدس  و هذه األهداف،    لتحقيقاآلليات والوسائل   و
فـي إحـدى    شـاركت   رى فيها أن مشاركتها غير فاعلة،       التي ت ي العديد من التشكيالت الوزارية      ف

 كوزير دولة حيث    ني عضو المكتب السياسي للجبهة    أحمد مجدال . لوزارية حيث مثلها د    ا التشكيالت
 وللجبهة أيضاً مشاركة فـي  ة بناء جدار الفصل والضم العنصري،    في مواجه  متعلّقاًاً  تسلم ملفاً رئيس  

 .جميع مؤسسات السلطة المدنية والعسكرية

شاركت الجبهة بشكل فاعل وملموس، وقدمت مواقفهـا        : دور الجبهة في القوى الوطنية واإلسالمية       .ج 
بشكل جاد وفاعل في إطار القوى خاصة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي كان من أهمهـا                
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احمـد  . حيث اختيـر د   ) لعنصريالخاصة بجدار الضم والفصل ا    (هاي  مأسسة االنتفاضة ولجنة ال   
 . ني عضواً في سكرتارية اللجنة وقام بعدة زيارات لعدد من الدول لهذا الغرضمجدال

شاركت الجبهة بفعالية في جوالت الحوار الوطني الثالث التي جرت في القاهرة بين مختلف فصائل                 . د 
كما شاركت في مختلف االجتماعات واالتصاالت التـي        ،  ف وحركة حماس والجهاد اإلسالمي    .ت.م

 . داخل الوطن وخارجه الوطنيجرت حول الحوار

مشاركة الجبهة الفاعلة في اللجان الوطنية التي تشكلت من ممثلي قوى سياسية وشخصيات وطنيـة                 .ه 
  دور لهـا كان  و ،والتي تبنت قضايا هامة ومفصلية من قضايا الشعب الفلسطيني وتناضل من أجلها           

مميز في هذه اللجان سواء على صعيد المركز أو على صعيد المحافظات والساحات، ومـن هـذه                 
اللجان، لجنة الدفاع عن األرض واالستيطان، اللجان الشعبية لمخيمات الالجئين، لجان مقاومة جدار             
 الفصل والضم العنصري، باإلضافة إلى مشاركتها في لجنة تعديل قانون االنتخابات بما فـي ذلـك               

االنتخابات المركزية واللجنة العليا لالنتخابات المحلية، ومشاركتها أيـضاً فـي اللجـان المختلفـة               
والمؤسسات األهلية في سوريا على سبيل المثال منتدى فلسطين الثقافي، اللجنة الوطنية الفلسطينية،             

ليات واألنشطة فـي    تجمع حتماً سنعود، مؤسسة الغد، واستطاعت هذه اللجان القيام بالعديد من الفعا           
 . ونسج العالقات مع األحزاب والقوى المتواجدة في سوريا ولبنان،أماكن التواجد الفلسطيني

لعبت دوراً بارزاً وريادياً في هذا المجـال أدى         : دور الجبهة في إطار القوى الديمقراطية الفلسطينية        .و 
أنجـز مـن خاللـه التجمـع        إلى عقد سلسة من االجتماعات بين القوى الديمقراطية الخمس والذي           

الديمقراطي الفلسطيني والذي شاركت فيه جبهة النضال، حزب الشعب، حركة فـدا، إضـافة إلـى            
 .الديمقراطيين المستقلين في الوطن

م في معظم الدوائر االنتخابية، ومشاركتها فـي        1996مشاركة الجبهة في االنتخابات التشريعية عام         .ز 
لك بدعم المرشح محمود عباس باعتباره رئيساً للجنة التنفيذيـة          م وذ 2005االنتخابات الرئاسية عام    

لمنظمة التحرير الفلسطينية باإلضافة إلى مشاركتها في االنتخابات التشريعية بقائمة مـستقلة تحـت              
وكذلك المشاركة في االنتخابات المحلية والتي حصلت علـى          قائمة الحرية والعدالة االجتماعية   اسم  

 )الباحث(. العديد من المقاعد

سجلت الجبهة في هذا المجال حالة من التراجع الملحـوظ علـى           :  العالقات الخارجية  -االتجاه الثاني    
صعيد العالقات مع القوى العربية والدولية نسبة إلى ما كانت تتمتع به من عالقات مميزة مع العديـد                  

تراكية وعـدد مـن الـدول       من األحزاب العربية وحركات التحرر العربية والعالمية والمنظومة االش        
العربية الوطنية باستثناء ما تقوم به فروع الجبهة في الساحات التي تتواجد فيها كسوريا ولبنان وليبيا                
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 مي الجبهة تشارك في المؤتمر القو     فإنرغم ذلك   .  مع القوى واألحزاب الوطنية في تلك البلدان       بخاصةً
اءات غير منتظمة مع األحزاب والقوى في بلـدان          وتجري أيضاً لق   ،لألحزاب العربية وهي ممثلة فيها    

يعود هذا التقصير والتراجع إلى قيام السلطة الوطنية من جهة وإجراءات االحتالل            و ،المغرب العربي 
 . من جهة أخرى

 أشار إلى أهمية المرحلة –عضو المكتب السياسي وسكرتير لجنة العالقات - وفي مقابلة مع خالد العزة 
تحرر وطني تستدعي حشد طاقات الشعب الفلسطيني بمختلف فصائلة باتجاه مقاومة باعتبارها مرحلة 

 دائماً لتعزيز العالقات مع القوى واألحزاب من أجل تعميق شكل  الجبهةمن هذا المنطلق تسعى. االحتالل
 في العديد من الصيغ الوطنية مثل القوى الوطنية واإلسالمية شاركتومضمون الوحدة الوطنية حيث 

ذلك الصيغ الديمقراطية وتشارك في مختلف اللجان الوطنية مثل األسرى واالستيطان والالجئين وتسعى وك
أما على صعيد الدول العربية . إلقامة أوسع التحالفات مع كل الشعوب والقوى المحبة للسلم والتحرر

مرحلة تشهد بعض التطور هناك تراجع في هذا المجال بعد قيام السلطة الوطنية، إال أن هذه الفواألجنبية 
 - مقابلة مع خالد العزة  (الخ...ات مع سفراء مصر والصين وفنزويالمن خالل الزيارات ونسج العالق

  .)17/1/2009، لجبهة النضال الشعبيعضو المكتب السياسي وسكرتير لجنة العالقات

IV.3. على الصعيد اإلعالمي والثقافي 

مياً بارزاً، حيث قامت دائرة األعالم المركزي بالعديد من شهدت هذه المرحلة من عمر الجبهة نشاطاً إعال
النشاطات، فكان هناك البالغات العسكرية التي كانت تصدر وتوزع على وسائل اإلعالم المختلفة وعلى 
 ،مراكز وقواعد الجبهة وكذلك البيانات السياسية التي تحدد موقف الجبهة من كافة القضايا المطروحة

ما يتعلق بالشهداء والمناسبات الوطنية والندوات الجماهيرية في فية وتوزيع البوسترات وكذلك القيام بطباع
 منها ،األردن والساحات العربية باإلضافة إلى ترتيب اللقاءات والمقابالت الصحفية وإصدار الكراسات

ها  وكذلك طباعة وإصدار وثائق للجبهة منم،1969لمحة عن تاريخ الشعب الفلسطيني صدر في عام 
تميز النشاط اإلعالمي بشكل بارز في هذه المرحلة من الحضور اإلعالمي  .الميثاق ومواد إعالمية أخرى

  .الواسع ومن خالل التصريحات والبيانات والمقابالت

علـى ممثلـي    و، حيث كانت توزع في العديد من الدول العربيـة           نضال الشعب إصدار مجلة أسبوعية    
هذه المجلة تغطي مختلف النشاطات التي تقوم بها الجبهة في مختلـف             وكانت   ،الدول والقوى السياسية  

  لعبـت  نضال الشعب ية والجماهيرية، فمجلة    الساحات وعلى كافة الصعد السياسية والتنظيمية والعسكر      
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 وكذلك إبراز موقف الجبهة ورؤيتها من كافة القضايا         ،دوراً بارزاً في مجال التوعية والتثفيف لألعضاء      
إضـافة  .  وتحليل األحداث فلسطينياً وعربياً ودولياً لالستفادة من تجارب الشعوب         ،مطروحةالسياسية ال 

االهتمام باإلعالم الجماهيري مـن خـالل       . إلى ذلك كان هناك نشرة يومية تحت اسم القواعد الثورية         
ما يتعلـق    وكذلك في  ، وإصدار األشرطة واألناشيد   ،تشكيل الفرق الفنية مثل فرقة النضال للفنون الشعبية       

 . بإصدار الوثائق

 نظراً ألهمية اإلعالم في الحياة ،فدائرة اإلعالم المركزي هي التي تشرف وتتابع مختلف هذه القضايا
 بضرورة إيصال الكلمة الحرة والخبر الصحيح والفكر السليم للجماهير من جبهة النضالإيماناً و ،السياسية

  ). 80ـ حزيران، ص15، 93مجلة نضال الشعب، العدد (

 أهمية خاصة كونها أحد العوامل األساسية في حركة الجبهة في جميع المجاالت  اإلعالميةالحركةتكتسب 
وعلى كافة الصعد الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الوضع الفلسطيني ومحاوالت طمس نضال الشعب 

 وفي ظل الحاجة ،وطنية عن المشروع الوطني والثوابت اليتخلّىالفلسطيني والضغوط المفروضة عليه ل
 وتعرية ، وإبراز النضال الفلسطيني بشقيه الوطني واالجتماعي والديمقراطي،لمواكبة األحداث والتطورات

  .ممارسات االحتالل والقوى المعادية للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه ونضاالته

وطنية العامة والجبهوية الخاصة، أضف إلى ذلك كله تحصين أعضاء الجبهة وتعبئتهم وتثقيفهم بالثقافة ال
ووضعها في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية والتي تصب في مصلحة النضال الوطني الفلسطيني 

  .ففي هذا المجال خطت الجبهة خطوات ملموسة. والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني

جانب المطبوعات إن الجبهة خطت خطوات هامة على صعيد الحركة اإلعالمية، سواء كان ذلك في 
  . اإلعالمية أو الحضور اإلعالمي

 :في مجال المطبوعات اإلعالمية 

والتي تصدر بشكل    ،النضال الشعب استمرت الجبهة في إصدار مطبوعاتها اإلعالمية الرئيسة كمجلة          - 
، إال أنها توقفت نتيجة الظروف التي يمر بها الوضع الفلسطيني والحـصار الـذي يفرضـه                 أسبوعي

لى شعبنا وتقطيع أوصال الوطن، مما أعاق حرية التنقل وإيصال المجلة إلـى محافظـات               االحتالل ع 
 الضائقة المالية التي تمر بها الجبهة والتي حالت دون إصدارها بـسبب             ، وكذلك الوطن وإلى الخارج  
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 بعد أن حازت علـى      ها خاصة عدم تواصل صدور    ،ارتفاع كلفتها األمر الذي أدى إلى تراجع إعالمي       
 . للجبهة في كافة المحافظات والساحاتاً ثابتاً إعالمياًلية في أوساط الجمهور، وأصبحت عنوانثقة عا

 بـل   نضال الـشعب  لم تقف الجبهة رغم كل الظروف عند حدود المجلة المركزية           : النشرات النقابية  - 
اب  من النشرات النقابية والتي كان أهمها صوت العامل ـ نضال المرأة ـ صوت الشب  اًأصدرت عدد

كنشرات ناطقة باسم الكتل النقابية التي ترعاها الجبهة والتي تعالج القضايا النقابيـة لألطـر               وغيرها  
من جانب أخر دأبت الجبهة علـى       .  وتشكل مادة تثقيفية ألعضاء الجبهة في جميع المجاالت        ،المختلفة

مـي أو اإلداري والتـي      إصدار التعاميم والرسائل الداخلية التي تتحدث عن الوضع السياسي أو التنظي          
كانت تشكل لألعضاء مرتكزاً للرؤيا حول مواقف الجبهة السياسية والتنظيمية والمستجدات الـسياسية             

 .والقرارات التنظيمية واإلدارية

 : في مجال الحضور اإلعالمي 

كان ذلك على صعيد الوسائل سواء خطت الجبهة في هذا المجال خطوات إيجابية في الحضور اإلعالمي 
لمقروءة أو المرئية أو المسموعة وترتفع وتيرة هذا الحضور وتتراجع طبقاً لطبيعة األحداث وتبعاً لنشاط ا

  . ا الحضورذاألطر المعنية به

 وإعطاء المزيد من ،حضور الجبهة على الصعيد المركزي من خالل جهاز اإلعالم والقيادة في الجبهةكان 
ن وفي الخارج بعمل التصريحات والبيانات الصحفية بما ال الصالحيات لفروع الجبهة في محافظات الوط

  ممايخرج عن الموقف الرسمي للجبهة وإبرازاً لنشاط الفروع التنظيمي والسياسي والنقابي والجماهيري
  .أدى إلى حضور إعالمي

فكرية في المجال الثقافي، قامت الجبهة بالعديد من النشاطات والفعاليات منها إصدار بعض التعاميم ال
والدراسات وكذلك عقد االجتماعات الموسعة وإقامة العديد من ورشات العمل في جميع المجاالت داخلياً 

 ، ونخص بالذكر المفاهيم الديمقراطية والشبابية والمرأة،وخارجياً عبر التعاون مع منظمات المجتمع المدني
ي الكثير من الندوات والمحاضرات وكذلك عملت الجبهة على إصدار العديد من الكراسات والمشاركة ف

 وأعضاء المكتب السياسي واللجنة سمير غوشه.واللقاءات الصحفية وخاصة مع األمين العام للجبهة د
  .المركزية
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 -  عضو المكتب السياسي للجبهة وسكرتير دائرة الثقافة واإلعالم المركزي - في لقاء مع عوني أبو غوش 
 ، من الطابع العاطفي إلى الطابع التحليلي المستند إلى األصول العلمية وانتقالهمأبدى أهمية خاصة باإلعال

  . وهذا من خالل التجربة الطويلة والخبرات المكتسبة

 ، وشكلت لها هيئة تحرير تصدر بشكل أسبوعي وكان مقرها بيروتنضال الشعبأصدرت الجبهة مجلة 
مر في منتصف السبعينات حيث أصبح رسمت سياساتها على أساس حرية التعبير والشمولية وتطور األو

مجلة نضال ت استمر. هناك منشورات باللغتين االنجليزية والفرنسية من أجل مخاطبة العقل األوروبي
 بالصدور حتى الثمانينات حيث توقفت بعد الخروج من بيروت نظراً للبلبلة التي عاشتها الساحة الشعب

 نضال الشعبمجلة اتخذت من قبرص مقراً لها وعادت لتي  ا وتم إنشاء مؤسسة الصمود للنشر،الفلسطينية
  .م1993بالصدور مرة أخرى إال أنها توقفت في عام 

 إلى الصدور وبشكل تكوادر الجبهة عادو  األمين العام وعدد من قيادة وعودة الوطنيةوبعد قيام السلطة
من قبل السلطة الوطنية وتوقفت  واتسمت بالشمولية والنقد لكافة السلوكيات والسياسات الخاطئة ،متواضع

هناك بعض النشرات الداخلية مثل طريق وكان  ، بداية انتفاضة األقصىم2001المجلة عن الصدور عام 
ثقافية الجوانب ال وكان هناك نشرة حزبية داخلية مطلع الثمانينات، اهتمت ب،النضال وصوت النضال

صعيد اإلعالمي، أصبح هناك أهمية خاصة وفي تطور الفت على ال. وطنيةالسياسية والفكرية ووال
 وكذلك أهمية خاصة للثقافة ،للمسوحات والبحوث بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات االختصاص

دائرة الثقافة واإلعالم حيث عملت الجبهة على أساس الربط الجدلي بين الثقافة واإلعالم فيطلق عليها 
 عضو -مقابلة مع عوني أبو غوش  (دورات الحزبية إلعداد الكادرض ال، وأحياناً هناك تقديم لبعالمركزي

  .)10/2/2009المكتب السياسي، سكرتير دائرة الثقافة واإلعالم المركزي، 

IV.4. على الصعيد التنظيمي 

صبحي .  بادر د حيثاللقاءات واالتصاالت السرية بين الشخصيات الفلسطينيةكانت البدايات األولى تتمثل ب
 وبدأ بعملية التنظيم والتأطير لمجموعات من الكوادر ،تنظيم داخل الوطن المحتلغوشه إلى تشكيل 

كل المناضلين والشرفاء بغض النظر عن انتماءاتهم، واستقر األمر بتشكيل جبهة النضال وواألعضاء 
الحتالل للتصدي من أجل اتعبئة الشعب وتوعيته تتمثل بالشعبي الفلسطيني على أساس قاعدة شعبية 

 ، واإلعداد والتظاهراتتواالعتصاما، بة على الجدراناإصدار المنشورات والكتمن خالل ءاته، وإجرا
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 مع القيادات السياسية خارج الوطن المحتل لتوفير الدعم التسليحي لبدء المقاومة المسلحة واالتصال
  . والتدريب العسكري

دت على عدم االعتراف بشرعيته  وأك،فالبيانات األولى للجبهة دعت للتصدي لالحتالل بكل الوسائل
وعلى أثر النشاط البارز ألعضاء الجبهة، قام . وضرورة توحيد كل الجهود والطاقات من أجل التصدي له

صبحي غوشه، واستمر النضال وانتقل بعضهم إلى الساحة . االحتالل باعتقال العديد منهم وعلى رأسهم د
 فضل : فقد تم إصدار أحكام عالية بحق األعضاء منهم.األردنية ومنهم خليل سفيان، إبراهيم الفتياني

  . وفرحات، وأبو ارميله،طهبوب

سمير غوشه خالل مقابلة معه أنه فـي        . لجبهة إلى األردن وأشار األمين العام للجبهة د       اانتقل مركز عمل    
لفتيـاني،   تم تشكيل هيئة قيادية منه شخصياً، وكل من فايز حمدان، وخليل سفيان، وإبراهيم ا              م1968عام  

. د مـع    مقابلة. ( الساحة األردنية  فيوخالد الخاروف، وهي اللجنة التي قادت العمل الجبهاوي بكل أشكاله           
  )15/12/2008 ،  للجبهة األمين العام،سمير غوشه

 ، طرأ فيه تغيير على الوضع القيادي وخاصة بعد استشهاد فايز حمداناً تنظيمياًحلة توسعشهدت هذه المر
ل دوائر عمل مركزية كاإلعالم والعالقات، والدائرة العسكرية، ودائرة األمن، ودائرة اإلدارة حيث تم تشكي

تم فيه مناقشة أوضاع الجبهة ) كونفرنس( حيث تم عقد اجتماع قيادي موسع لمناطق،والمالية وقيادات ا
يعني . ة والنظريةي حدد المنطلقات السياس، وأقر الميثاق الذيعلى جميع الصعد ووضع البرامج والخطط

 األمين ،سمير غوشه. د مع مقابلة. (أن هذه المرحلة تميزت بتطور على الصعيد التنظيمي وتوسع ملحوظ
  ). 15/12/2008،  الجبهةالعام

في هذه المرحلة تم القيام بالعديد من االتصاالت ونسج العالقات مع العديد من الدول العربية منها 
الذين التحقوا في الجامعات المصرية، وفي كذلك مصر من خالل الطلبة  و،وتم فتح مكتب فيها سوريا،

إلى الرشيدية ع التنظيمي امتد العمل تب في عين الحلوة، وفي ضوء التوس في البداية مكلبنان أيضاً افتتح
 اعتبرت الساحة اللبنانية ركيزة أساسية في عمل.  إلى باقي المدن اللبنانيةالخ، ومن ثم...ونهر البارد 

 وجميع وجميع هذه االتصاالت والعالقات ، وتم إنشاء مكتب تنظيمي وفرع للجبهة في الكويت،الجبهة
ضافة إلى ذلك كان هناك إ.  خليل سفيان وبهجت أبو غربيةسمير غوشه باإلضافة إلى.  دترأسهاالوفود 

  . تي سابقايالسوفينشاط تنظيمي في العديد من الساحات الخارجية مثل بعض الدول األوروبية واالتحاد 
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شهدت هذه المرحلة توسعاً وتطوراً بارزاً على  ةبعد خروج الثورة من األردن وانتقالها إلى الساحة اللبناني
  :الصعيد التنظيمي للجبهة على المحاور التالية

 حيـث بـرز     ،زادت عضوية الجبهة بخاصة في الساحة اللبنانية فبلغت عدة آالف في لبنان وحدها            
  . في أماكن التجمعات الفلسطينيةوالشتات ووسع التنظيمي في مختلف أقطار اللجوء لتاالوجود و

ها وكوادرها لتلقي الدورات    ، وأرسلت العديد من أعضائ    اهتمت الجبهة في عملية البناء    : بناء الكادر 
 وكذلك دورات في    ،في مختلف المجاالت الحزبية إلى العديد من الدول العربية كاليمن الديمقراطي          

أهمية إعداد الكادر على أسس حزبية سليمة، حيث قامت         عرفت   ومن جهة أخرى     ،غاريا وغيرها بل
 مـا يتعلـق بالكـادر الـسياسي          منها عقدت العشرات من الدورات   و ،الجبهة ببناء مدرسة للكادر   

 .والتنظيمي والفكري في بيروت

قد المـؤتمر األول    يمية حيث ع  عقد المؤتمرات التنظ  وانتظام االجتماعات الدورية للهيئات التنظيمية      
 عقد المؤتمرات حيث عقـد      م، وتوالى 1973آذار عام    والثاني في    م1969 عام   األردنللجبهة في   

 والـسادس فـي عـام    م1977 والخامس في عام  م1975 والرابع عام    م1973المؤتمر الثالث عام    
ـ  م1986، أما المؤتمر الثامن فتأخر عام       م1982 والسابع عام    م1979 ع فـي شـباط عـام       والتاس
جميع هذه المؤتمرات كانت تنتخب هيئاتها بشكل دوري وبطريقة االقتراع          وأن  ،  م في دمشق  1988
 . د مستمر في هيئاتها، وهناك تجدالسري

 وكذلك المكتب السياسي كانت تعبيراً ، عقد الدورات وانتظام اجتماعات دورات اللجنة المركزيةمإن انتظا
 المجال للتجديد المستمر في الهيئات ، مما أتاح وتعبيراً عن الحيوية التنظيمية،عن الممارسة الديمقراطية

، سمير غوشه. د مع مقابلة. (ة وأدى ذلك وبكل جرأة إلى تحميل المسئولية إلى األجيال الشاب،القيادية
  ).24/1/2009، األمين العام لجبهة النضال الشعبي

المرحلة الخالف والتباين الداخلي داخل صفوف الجبهة، حيث  شهدته الجبهة في هذه الذيالتطور األبرز 
خاصة بعد حرب المخيمات في  التي شهدتها الساحة الفلسطينية تباين الموقف تجاه التطورات السياسية

 بين من يريد استعادة وحدة منظمة  بها حركة أمل، حيث برز موقف واضح التي قامتم1986لبنان عام 
تطور الخالف .  يدفع باتجاه استمرار هذا الخالفنمهاء االنقسام الفلسطيني وبين طينية وإنالتحرير الفلس

بشكل بارز أثناء انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني حيث انسحب عدد من وفد الجبهة وغادر الجزائر 
لمجلس برز هذا الخالف أيضاً أثناء انعقاد او ،رافضين المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني
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كما أن هذا التباين والخالف صوت البعض ضد وثيقة االستقالل،  في الجزائر حيث م1988الوطني عام 
 وبدا واضحاً أن الجبهة تعاني من انشقاق وخالف حقيقي ،السياسي انعكس على الوضع التنظيمي الداخلي

  . ينذر بعواقب وخيمة

. سوريين مما أدى إلى مغادرة األمين العام للجبهة دانعكس هذا الخالف أيضاً على العالقات مع األخوة ال
الجبهة  إلى تونس حيث تم السيطرة على مكاتب ومنهاسمير غوشه األراضي السورية والتوجه إلى ليبيا 

ها، لكن التنظيم على صعيد الكوادر توجه إلى الشرعية ولم يتوجه باتجاه وممتلكاتها وسحب بعض أعضائ
  . المنشقين

 وأبو عدوي دتمثل في بعض أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية أمثال خالد عبد المجيهذا االنشقاق 
 وعدم االلتزام بالمواقف السياسية ، ويرجع السبب في ذلك الخروج عن الهيئات واألطر التنظيمية،وغيرهم

ة دوراً في دعم  الداخلي والدولي حيث لعبت الجغرافيا السياسيينللجبهة في ضوء المستجدات على الصعيد
، ةكان هذا االنشقاق محدوداً في الساحة السورية وعلى مستوى قيادة ثانوية في الساحة اللبناني. الخالف

 بقيت  فقدبينما باقي الساحات خاصة داخل الوطن وفي ساحات أخرى مثل الكويت والساحات الخارجية
  . والعديد منهم عادوا إلى صفوف الجبهةمتماسكة ولم تتأثر

.  والذي انتخب فيه دم1991س االنقسام بشكل واضح خالل انعقاد المجلس الوطني في الجزائر عام تكر
ات ال تنسجم أن المنشقين اختاروا مواقف وسياسسمير غوشه عضواً في اللجنة التنفيذية حيث بدا واضحاً 

اب هيئة قيادية من  في تونس وأدى إلى انتخم1992وموقف الجبهة مما دفع الجبهة إلى عقد كونفرنس عام 
عيد تفعيل الهيئات القيادية على مختلف المستويات واتخاذ إجراءات  وُأ،لجنة مركزية ومكتب سياسي

  .  كما شاركت الجبهة في اجتماع المجلس المركزي للمنظمة،تنظيمية بحق المنشقين

مشاركة الجبهة بها في هذه المرحلة أصبح مركز الثقل في األراضي المحتلة حيث االنتفاضة في أوجها و
تابعت الجبهة وأعادت تشكيل هيئاتها القيادية حيث أدى ذلك إلى مزيد من التوسع . على جميع المستويات

 الساحة األردنية تنظيمياً  داخل وقامت بالمزيد من النشاطات والعمل في،التنظيمي داخل األراضي المحتلة
  . وعلى صعيد العالقات شبه العلنية

 الفلسطينية وعودة قيادات  الوطنية وخاصة بعد قيام السلطة،ظيمي تطورات نوعية وكميةشهد الوضع التن
 أرض الوطن مما أدى إلى حالة نهوض وفتح آفاق جديدة في مجاالت  إلىمنظمة التحرير وقيادات الجبهة

العمل تتعدى العمل السري التنظيمي إلى مجاالت عمل أوسع وأرحب في جميع المجاالت السياسية 
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التنظيمية والنقابية والجماهيرية حيث أعيد النظر في أشكال وأساليب العمل واالنتقال من العمل الحلقي و
 وتميزت هذه المرحلة بتداخل مهام التحرر الوطني مع ،والعصبوي الضيق إلى مجاالت العمل الجماهيري

 عكس نفسه على مهام ي مماالقتصادي واالجتماعي والديمقراطمهام التحرر االجتماعي المتمثل بالبناء ا
سمير غوشه ـ األمين العام لجبهة النضال الشعبي . مقابلة د (.ونشاطات الجبهة على جميع الصعد

  )24/1/2009الفلسطيني، 

انعكس هذا الوضع بشكل إيجابي تنظيمياً و ،شهدت هذه المرحلة توسعاً تنظيمياً وانتشاراً داخل الوطن
التي أدت إلى توسع ملحوظ في فئات وقطاعات الشعب الفلسطيني بية ات النقاونقابياً من خالل عقد المؤتمر

 اً ملحوظاًإضافة إلى تنظيم األوضاع في الخارج حيث شهد تقدم. الخ...من طالب وعمال وامرأة وشباب 
  . على الساحتين السورية واللبنانية وساحة ليبيا والعراق، وشهدت العديد من النشاطات

ع واالنتشار وحالة النهوض أصبح هناك توجه لدى قيادة الجبهة بأن يكون هناك مرونة في ظل حالة التوس
في أشكال العمل التنظيمي حيث أدخلت عدة تعديالت في النظام الداخلي وانعكس ذلك على الهيكلية 

منطقة وما التنظيمية، فبدالً من الخاليا والحلقات الضيقة تم االستناد إلى تشكيل منظمة قاعدية على صعيد ال
 وتشكيل لجان تنظيمية في الضفة وغزة ،تبع هذا الوضع من فروع على مستوى المحافظات داخل الوطن

 وكذلك العامل اآلخر في المرونة التنظيمية ،ودوائر عمل لكل الساحات في الضفة الغربية وقطاع غزة
 ( .التنظيمية بالهيئات النقابيةوهو الحرص على وحدة العمل التنظيمي والنقابي حيث تم دعم كافة الهيئات 

النمورة ـ عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي وسكرتير اللجنة التنظيمية، رزق مقابلة 
23/1/2009(  

نظراً لهذا التوسع ودخول االنتفاضة وما نتج عنها من حصار وتقطيع لألوصال أدت إلى الالمركزية في 
بذلت وفي ظل محدودية الكادر ، ت أكثر للكوادر الميدانيةمسؤولياتم إعطاء صالحيات و عمل الجبهة

 وإلى ،جهود في الضفة وغزة والخارج لعقد دورات وورش عمل لبناء الكادر التنظيمي لتلبية حاجة التوسع
جانب هذا التوسع كان هناك انتظام في اجتماعات الهيئات على مستوى المناطق والفروع، وهذا ال يعني 

 وكان هناك خلل على صعيد اجتماعات اللجنة المركزية، أما على صعيد المكتب ،اعاتأنه لم يحدث انقط
  . وتم وضع آلية للتشاور مع غزة والخارج في مختلف القضايا،كانت اجتماعاته منتظمة نسبياًفقد السياسي 

 وبخاصة تناول قضايا مستجدةتفي هذه المرحلة تعددت المجاالت التي تتابعها الهيئات القيادية والتي 
 وأصبح هناك تحول في طبيعة ،خالل االنتفاضة الشعبية وخالل الحمالت االنتخابية البلدية والرئاسية
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ومضمون االجتماعات حيث تعدت الجانب السياسي والتنظيمي إلى مجاالت أخرى تتعلق بالعالقات مع 
 من مسيرات وفعاليات جماهيرية  وكذلك القضايا النضالية،القوى الوطنية واإلسالمية أو القوى الديمقراطية

  .وحمالت انتخابية ونشاطات نقابية وورش عمل مختلفة

عملت الجبهة خالل مسيرتها على تعزيز المفاهيم الديمقراطية من خالل إعطاء صالحيات أوسع لما 
ادات فيه مصلحة الجبهة والتشجيع على عقد المؤتمرات التنظيمية والنقابية مما أدى إلى بروز عدد من القي

 أو بالتعاون عن طريق الجبهة إما ،مرأة وطالب وعمالاالنقابية، كذلك أقامت العديد من ورش العمل من 
  .مع منظمات المجتمع المدني في مجاالت الديمقراطية والحمالت االنتخابية

 هناك بعض السلبيات  كانعلى الرغم من الصورة االيجابية إلى حد بعيد التي سادت حركة الجبهة
  :ثغرات ومنهاوال

 هناك انقطاعات بسبب تعلى الرغم من السمة العامة النتظام عقد االجتماعات إال أنه كان .1
 .كان هذا ينعكس على آليات العمل والفعاليات والنشاطاتو ،ظروف أمنية أو تقصير

2. للصالحيات  وإهماٌلحدوث تجاوزات تنظيمية تؤثر على سير العمل، وأحياناً تجاوز 
 .والمسئوليات

 . تفعيل دور الرقابة الحزبية والتفاعل من أجل معالجة الخلل قبل تفاقمه في الفروع والمناطق .3

عقدت العديد من المؤتمرات الفرعية إال أنها لم تُستكمل على مستوى  –المؤتمرات التنظيمية  .4
 .تابع بشكل شاملولم تُالفروع والمناطق 

نموره خالل مقابلة أجريت معه، أن تنظيمية رزق  وسكرتير اللجنة ال– عضو المكتب السياسيوقد أشار
 ترتيب األوضاع التنظيمية ، تمبعد قيام السلطة وعودة كوادر ومناضلي الجبهة إلى ارض الوطنالفترة ما 

بداية تم افتتاح مكاتب تنظيمية في مختلف المحافظات وتبعها في ال ف،بما ينسجم مع هذه المرحلة الجديدة
وحصل توسع وانتشار في جميع  ل محافظة تتابع األوضاع التنظيمية فيها،تشكيل هيئات قيادية لك

م سكرتارية الفروع ضعالقات مع الفصائل الوطنية، وتم تشكيل لجنة تنظيمية تلل وكذلك نسج ،المحافظات
تلتقي بشكل دوري مرة على األقل بالشهر لتتدارس األوضاع التنظيمية ومناقشتها وسبل تطويرها 

 عمل ثالث شكلها المكتب دوائر وترسم الخطط وترفعها للمكتب السياسي إلقرارها، وهناك ،اواالرتقاء به
مقابلة مع . (السياسي في الضفة وغزة والخارج لمتابعة األوضاع التنظيمية في كافة الساحات والفروع

  )23/2/2009  ،لجبهة النضال الشعبي التنظيميةسكرتير اللجنة  - عضو المكتب السياسي ه، رزق النمور
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IV.5.  على الصعيد النقابي والجماهيري 

بالعمل الجماهيري حيث قامت بالعديد من النشاطات االهتمام م سعت إلى 1967منذ انطالقة الجبهة عام 
والفعاليات والحمالت الجماهيرية من بيانات إعتصامات ومظاهرات ولقاءات من أجل حشد مختلف 

طابع الشعبي وإشراك مختلف فئات الشعب في النضال قطاعات الشعب للتصدي لالحتالل وتعزيزاً لل
 والتدريب والقيام بالعديد من العمليات ةالوطني، إال أن هذه المرحلة غلب عليها الطابع العسكري والتعبئ

  . العسكرية

لشبيبة  كنقابة العمال والمرأة والطالب وا إلى الساحة اللبنانية بدأت تتشكل الكتل النقابية المختلفةلبعد االنتقا
الخ من القطاعات، وشاركت هذه الكتل النقابية في العديد من االتحادات والنقابات الفلسطينية، واشتهرت 

  . هذه المرحلة أيضاً باالهتمام ببناء وإعداد الكوادر النقابية من خالل دورات خارجية أو داخلية للجبهة

 قامت بدور كبير جداً من حيث إنشاء مشاغل  لجنة للعمل النقابي والجماهيري التيفي هذه المرحلة تشكلت
 وأقيمت العديد من ،ألشغال اليدوية وبرج البراجنة ومشاغل للديكور واتأهيلية في مخيمات البارد وشاتيال

 ونادي غزة في البداوي، ،األندية الرياضية والثقافية مثل نادي النضال الثقافي واالجتماعي في عين الحلوة
فريق القاسمية لكرة القدم في مخيم ولرياضية فهناك فريق في البرج الشمالي، أما على صعيد الفرق ا

 وهناك أيضاً نشاطات ، وفريق في البداوي،فريق الشهيد أبو الحكم في بيروت ومخيم شاتيالوالقاسمية، 
ب  وكذلك في المكت،للمرأة حيث تم فتح مكتب نسوي يهتم بشؤون المرأة ويشارك في االتحاد العام للمرأة

 قام من قبل االتحاد العام للمرأة،النسوي لجبهة الرفض والمشاركة في توزيع المساعدات، والندوات التي ت
كانت هناك مساعدات تقدم لهم الهتمام بالقطاع الطالبي ألهميته، وواالهتمام بالمكتب الطالبي من خالل ا

 وهناك نشرة دورية ،طلبة الثانويين ومعالجة مشاكل ال،من خالل التحرك إلعفائهم من األقساط الجامعية
 وكذلك نشاط هذا المكتب الطالبي مع االتحاد العام لطلبة ،نصف شهرية تصدر باسم المكتب الطالبي

  ). 32- 24، ضـ1979، كانون ثاني 29مجلة نضال الشعب، العدد (فلسطين 

، قدم الخدمات الطبيةنشطت الجبهة في هذا الصعيد، حيث أقامت العديد من المستوصفات الطبية التي ت
ات المحدودة للجبهة إال أنها كانت تقدم الخدمات الطبية ألكثر من منطقة لمقاتليها وبالرغم من اإلمكان

  . لمواطنين المحيطين في مواقعهالومناضليها وعائالتهم واستطاعت حسب إمكانياتها أن توفر الخدمات 
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دمات الطبية في الجبهة والعاملين في المركز  مسئول الخأبو العباس مع نضال الشعبمجلة ففي لقاء 
مثل هذه و ، العالج للمصابينرفَّ لمقاتلي الجبهة وتومقد تُ طبيةً أن هناك خدمات بينالطبي في الفاكهاني

الخدمات في الجبهة كانت تقدم في بادئ األمر في األردن حيث كانت هناك مراكز بسيطة على مناطق 
 م بالعمليات العسكرية على الحدود،ألردن لتقديم الخدمات الطبية من جراء القياالعبور على مشارف نهر ا

مجلة نضال . (وفي لبنان أفتتح مركز للخدمات الطبية في منطقة الفاكهاني وفي بيروت وفي البارد وصيدا
  )10، صـ1977 حزيران 15، 93الشعب، عدد 

تم افتتاح فروع لها في شاتيال وصيدا وبرج  و،كذلك قامت الجبهة في إنشاء مؤسسة لألشبال والزهرات
إنشاء العديد من وتم  ،البراجنه وعين الحلوة ضم حوالي ستمائة شبل وزهرة ووضعت خطة عمل لها

مجلة نضال . (رياض األطفال في البداوي ونهر البارد وروضة الشهيد حمدان حمدان في مخيم شاتيال
كما شكل العديد من اللجان االجتماعية التي تعنى بأسر  ).25، صـ1979، كانون ثاني 129الشعب، العدد 

  .الشهداء واألسرى والحاالت االجتماعية في كافة مخيمات الشعب الفلسطيني

استمر عمل الجبهة على كافة األصعدة وإن تحسن جزئياً على الساحة اللبنانية نظراً لالجتياح إال أن النشاط 
  .تواصل على مختلف الساحات األخرى

 تصاعد النشاط والعمل داخل الوطن المحتل عدا عن  هوتطور األبرز الذي شهدته هذه المرحلةإن ال
 بالمشاركة الواسعة والفعالة في االنتفاضة الفلسطينية األولى عام َل، فالنشاط األبرز تمثَّالنشاط العسكري

كتهم في المسيرات  والتي انطلقت داخل الوطن المحتل وشملت كافة األراضي الفلسطينية ومشارم1987
  .والمظاهرات واإلضرابات وسقط منهم الشهداء والجرحى واألسرى

 وتشكيل األطر الطالبية في الجامعات والمعاهد ،وهناك نشاط على الصعيد الجماهيري في هذه المرحلة
رها ي وكذلك العمالية وغيرها من القطاعات إضافة إلى تشكيل لجان العمل التطوعي وغ،والمدارس الثانوية
وعات التابعة ملعمل الجماهيري كان في هذه الفترة اعتقاالت في صفوف المجوبالنسبة ل من النشاطات،

  )الباحث(. للجبهة

بعد قيام السلطة الوطنية باعتبارها الخطوة نحو الدولة الفلسطينية، أصبح توجه و ،في هذه المرحلة بالذات
على االستجابة لطبيعة الدور والمهام المطلوبة عبر طرح لدى قيادة الجبهة بأتباع آليات عمل جديدة قادرة 

ذلك إعطاء أهمية برامج وآليات عمل سياسية ونضالية واجتماعية تتطابق مع الظروف الجديدة ويتطلب 
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ما يؤدي إلى انفتاح أكبر وأوسع على جميع ، وبكبيرة تجاه العمل النقابي والجماهيري بمختلف تشكيالته
  )الباحث (.هفئات المجتمع وشرائح

ار اتخذته الجبهة  أشار إلى أن العمل النقابي خي- عضو اللجنة المركزية - خالل مقابلة مع عزمي النبالي 
هدف االنخراط في صفوف الجماهير للدفاع عن حقوقها وعن مصالحها الوطنية، ويشكل منذ انطالقتها ب

 عضو اللجنة - قابلة مع عزمي النبالي م (ة لجبهة النضال الشعبي الفلسطينيالقاعدة الجماهيرية الصلب
  .)2/2/2009 ، لجبهة النضال الشعبي وأمين سر لجنة العمل النقابي والجماهيري المركزية

 تحركتْف ،هذه الرؤيا التي تم االستناد إليها في جبهة النضال الشعبي للتوجه للعمل النقابي والجماهيري
اءات الموسعة لمختلف القطاعات التنظيمية بهدف إعادة على ضوء ذلك بعقد العديد من االجتماعات واللق

ها والمرونة في ربطها مع التنظيم باعتبار  مع ضمان مرونة إدارة وضعها وأدائبناء الكتل النقابية وهيكلتها
 من أذرع الجبهة الجماهيرية وذلك من خالل تأمين مشاركة سكرتيري الكتل المختلفة اًكل كتلة نقابية ذراع

  .ت التنظيميةفي الهيئا

مع عضو اللجنة المركزية عزمي النبالي أوضح في حديثه أن الجبهة شكلت عدداً أعاله وفي نفس المقابلة 
من المنظمات النقابية التخصصية وفي مقدمتها كتلة نضال العمال، كتلة نضال الطلبة، كتلة نضال 

أفرزت لها  وبرامج عمل لهذه الكتل ضع لوائحإتحاد شباب النضال، وتم وو المرأة، لالمعلمين، كتلة نضا
 الوطني أو االجتماعي، وأعطت  في الميدانكادراً متخصصاً في المجاالت المختلفة للقيام بالدور المناط بها

 والوطني المطلوب الكتل استقاللية نسبية تتناسب مع متطلبات العمل ومع الحراك االجتماعي هالجبهة لهذ
 اللجنة المركزية وأمين سر لجنة العمل النقابي والجماهيري،  عضو-مقابلة مع عزمي النبالي (
2/2/2009(.  

اتخذت قيادة الجبهة قرارات تنظيمية من خالل االجتماعات المركزية لتفعيل الكتل النقابية، فقامت بتشكيل 
لفروع المكاتب التنفيذية لها وتم وضع الخطط لربط العمل التنظيمي بالعمل النقابي على صعيد المناطق وا

 وإضافة نوعية ،والمركز والذي كان له أثر ايجابي في ربط العمل التنظيمي بوضع جماهيري كماً ونوعاً
  .في األداء لمختلف الهيئات التنظيمية

  .ماهيتها والدور الذي تقوم فيهو الكتل النقابية إلىوفي هذا المجال سنشير باختصار 
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 كتلة نضال العمال  -

يني يسعى إلى تنظيم العمال بصورة طوعية وبشكل حر على أساس توحيد هي إطار نقابي وطني فلسط
المصالح الوطنية العليا و وبما يحقق مصالح العمال ،وقيادة نضالهم الوطني واالقتصادي واالجتماعي

 وتسعى إلى ، وترتكز على الديمقراطية في نظامها الداخلي وعالقاتها مع الجماهير،للشعب الفلسطيني
البرنامج الداخلي والالئحة الداخلية لكتلة نضال العمال، (لحركة العمالية في فلسطين تعزيز وحدة ا

  .)4،صـ1999

 وكذلك نظام تأمين ، عبر قوانين عمل وضمان اجتماعيلدفاع عن حقوق العمال وضمانهالتسعى الكتلة 
 ما يتعلق كلبصحي وخلق فرص عمل ومواجهة ظاهرة البطالة وتنمية وتدريب كوادر نقابية متخصصة 

  . وإنجاز مهام التحرر الوطني،بأمور العمال ومصالحهم

أما بخصوص الهيكلية العامة للكتلة، فهناك اللجنة العمالية التي تتشكل في موقع العمل والسكن حيث تقوم 
 ونسج العالقات مع الكتل ، ونشر برنامجها والمشاركة في كافة الفعاليات،باإلشراف على سياسة الكتلة

 وهناك أيضاً مؤتمر اللجنة العمالية ينعقد سنوياً من جميع ،ن، وتعقد اجتماعاتها كل أسبوعيية األخرىالعمال
ه سكرتير طط والسياسات وينتخب من بين أعضائاألعضاء المثبتة عضويتهم ليحاسب اللجنة ويضع الخ

لجنة الفرعية في المدينة  وهناك ال،اللجنة العمالية وأعضاءها باإلضافة لممثلي الكتلة في المؤتمر العام
 وتعمل على تنفيذ البرنامج العام للكتلة ورسم ،والمحافظة وتكون مسئولة عن ثالث لجان عمالية فأكثر

كتب  وتجتمع مرة كل أسبوعين لتناقش تقارير اللجان وترفع تقريرها للم،السياسات وإقرار األنشطة
  . ها السكرتير وأمين السرالتنفيذي وتنتخب من بين أعضائ

 وينعقد مرة كل ،منتخبين من مؤتمرات اللجانالالمؤتمر العام الذي يتشكل من األعضاء هناك كما أن 
 وينتخب أعضاء المكتب ، ويناقش التقارير المقدمة له ويمارس المحاسبة،سنتين ويرسم سياسة الكتلة
كتلة ويقوم بمسئولياته من حيث  وهناك المكتب التنفيذي أعلى لجنة تمثيلية لل،التنفيذي وأعضاء لجنة الرقابة

 ،تابع اللجان المسئولةي و،ينعقد مرة على األقل شهرياًو ، واشتقاق سياسات جديدة،متابعة خطة العمل
 ويقوم ،هتيراً ويوزع المسئوليات على أعضائه سكر، وينتخب من بين أعضائويناقش تقارير اللجان الفرعية
ارجه، كما أن هناك لجنة من الكفاءات العلمية والثقافية من خ و،ه بين أعضائبتشكيل اللجان المختلفة من

 وترفع تقاريرها إلى المكتب اًها سكرتيرب من بين أعضائتخنْخب من المؤتمر العام تَتَنْالتي تُالرقابة 
ة  وتعمل على مراقبة االلتزام بالبرنامج والالئحة الداخلي، وتقدم تقريرها العام إلى المؤتمر العام،التنفيذي
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البرنامج  (الية وفق األصول المالية المتبعةتدقيق الكشوفات الموتقوم ب ،فةلوالتحقيق في أي شكوى أو مخا
  .)13- 10صـ،1999داخلية لكتلة نضال العمال، الداخلي، الالئحة ال

 حول - عضو اللجنة المركزية للجبهة وسكرتير كتلة نضال العمال - مع محمد عدوان للباحث في مقابلة 
 إلىبصفته سكرتير المكتب التنفيذي للكتلة أشار لذي تقوم به على الصعيد العمالي ت الكتلة والدور انشاطا

 ،أن هذا المكتب يجتمع بشكل دوري حيث يناقش باستمرار آخر المستجدات على صعيد الحركة النقابية
 واالتحاد ،لعام لنقابات العمالاالتحاد ا - وتشارك الكتلة من خالل ممثليها في االتحادات العمالية الفلسطينية 

 أسهموا في التأثير في سياسة  العام لنقابات العمالمن خالل وجودهم في االتحادو ،العام لعمال فلسطين
 وبشكل أساسي في اوقامت الكتلة في العديد من االنجازات منها مساهمته. االتحاد بما يخدم قطاع العمال

رقابة رئاسة ة في النقابة العامة مثل العديد من األعضاء مهام رئيسسلم تشكيل نقابة البتروكيماويات حيث ت
 والمشاركة في العديد من الهيئات ، ودائرة التثقيف النقابي،دائرة الصحة والسالمة المهنية، دائرة العالقات

س كادر من كما ترأ .نقابة الخدمات العامةواإلدارية للنقابة كنقابة البناء واألخشاب، نقابة الغزل والنسيج، 
كتلة نضال العمال نقابة العاملين في البتروكيماويات في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين وسلفيت، وتم 
تنظيم العشرات من ورش العمل التثقيفية خاصة بالعمال الذين يعملون لدى مشغلين محليين وداخل الخط 

 وكذلك المشاركة في العديد ،)م النقابيقانون العمل، الصحة والسالمة المهنية، التنظي(األخضر في مجال 
 –مقابلة مع محمد عدوان (عضاء الكتلة مشاركة فاعلة ومؤثرة  الدولية وكان ألتمن الندوات والمؤتمرا

   ). 5/2/2009عضو اللجنة المركزية للجبهة، سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال، 

الذي انتخب في ، لعامة وذلك من خالل محمد علوشعلى جانب أخر هناك تمثيل للجبهة في األمانة ا
  .اجتماع المجلس النقابي األعلى لالتحاد في العاصمة األردنية عمان

 أشار إلى المشاركة في -  عضو األمانة العامة لالتحاد -  مع محمد علوشللباحث في لقاء 
 ،لمختلفة للعديد من النقاباتاالجتماعات المختلفة التي تعقدها األمانة العامة واالجتماعات النقابية ا

والمشاركة في مختلف الفعاليات والدورات وورش العمل النقابية التي ينظمها االتحاد في الداخل والخارج 
حيث مثل االتحاد في بعض االجتماعات الدستورية لالتحاد الدولي لنقابات العمال العربي ومقره العاصمة 

 للشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة الدستورية للشباب السورية دمشق وخصوصاً اللجنة الدستورية
 وهي ذات طابع تخصصي وتضع ،العامل واللجنة الدستورية لإلعالم النقابي وتعقد هذه االجتماعات سنوياً

خطط العمل السنوية وأضاف أنه يشرف أيضاً على دائرة الدراسات والبحوث العمالية والنقابية في االتحاد 
ولى المتابعة واإلشراف على العديد من الدورات للكادر النقابي والتي تتم بالتعاون مع االتحادات  ويت،العام
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 وشارك أيضاً في العديد من الورش النقابية ، ومن بينها اتحاد اليونان وقبرص،العربية والدولية
عضو اللجنة المركزية وراد  وتسلم هذا الموقع في األمانة العامة خلفاً للقائد النقابي يوسف ،التخصصية

 .)5/2/2009 ، طولكرم–مقابلة محمد علوش، مكتب جبهة النضال الشعبي  (للجبهة

  كتلة نضال المرأة -

 آمال وأهداف عنهي إطار نقابي وطني فلسطيني يهدف إلى تأطير المرأة بشكل طبيعي وحر وهو يعبر 
 وعضويته ،تعددية الفكرية والسياسية مبدأ الديمقراطية والض من الشعب الفلسطيني ويستند إلىقطاع عري

كتلة نضال المرأة، البرنامج . (مفتوحة للجميع على قاعدة االلتزام بالبرنامج النقابي والالئحة الداخلية
  )4،صـ1999النقابي والالئحة الداخلية، 

ها وإيجاد يهدف هذا اإلطار إلى وضع التشريعات التي تكفل ذلك والمساواة مع الرجل وتأهيل المرأة وتدريب
 وفي جانب آخر استكمال ،فرص عمل لها وحمايتها من العنف االجتماعي وكافة أشكال االستغالل

  .المشروع الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية

تشرف على تنفيذ و ،أما بخصوص هيكلية الكتلة فإنها تتشكل من لجنة المنطقة في موقع العمل أو السكن
شاركة في الفعاليات ونسج العالقات مع الكتل والمنظمات النسوية  والم،سياسة الكتلة ونشر برنامجها

األعضاء للجنة ينعقد بشكل سنوي من جميع ااألخرى حيث تجتمع كل أسبوعين مرة، وهناك مؤتمر 
وينتخب  ، ويحاسب المؤتمر اللجنة عن أي تقصير أو خرق للبرنامج أو الالئحة الداخلية، عضويتهمالمثبتة

هناك أيضاً .  المؤتمر العامإلىات وسكرتيرة لجنة المنطقة إضافة إلى ممثلي الكتلة ه عضومن بين أعضائ
لجنة الفرع تضم في عضويتها مسئوالت لجان المناطق وتكون مسئولة عن ثالث لجان مناطق فأكثر حيث 

واتها تتابع تنفيذ برامج الكتلة وسياساتها وإقرار النشاطات وتجتمع مرة كل أسبوعين وتنتخب من بين عض
هناك المؤتمر العام الذي يتشكل من العضوات المنتخبات من مؤتمرات اللجان و ،سكرتيرة وأمينة السر

يعقد هذا المؤتمر دورته مرة كل سنتين ليرسم سياسة الكتلة .  يحددها المكتب التنفيذيتيوفق النسبة ال
  .  الرقابةويناقش التقارير ويحاسب اللجان وينتخب عضوات المكتب التنفيذي ولجنة

 لجان أما المكتب التنفيذي وهو أعلى لجنة تنفيذية يتابع خطة العمل وينعقد شهرياً حيث يناقش تقارير
 الكفاءات في  منه سكرتيرة ويشكل اللجان المختلفة من داخله ومن خارجهالفروع وينتخب من بين أعضائ

ها ؤتمر العام وتنتخب من بين أعضائلمنتخب من االتي تُهناك لجنة الرقابة . م والثقافةمجال األعال
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 وتتابع ، وتقدم تقريرها العام للمؤتمر العام، وتضع خطة عمل وترفع تقاريرها للمكتب التنفيذي،سكرتيرة
كتلة ( المالية حسب األصول تكشوفا، وتدقق الااللتزام في البرنامج والالئحة الداخلية وتحقق في الشكاوى

  .)4، صـ1999والالئحة الداخلية، نضال المرأة، البرنامج النقابي 

 إلى أهمية المرأة  أشارت– عضوة المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة - وفي مقابلة مع ميسون السلمان 
باعتبارها نصف المجتمع، فكتلة نضال المرأة تسعى إلى تأطير المرأة وتوعيتها ورعاية  ودورها

، يناقش كل أوضاع الكتلة في المحافظاترياً  تنفيذي يجتمع بشكل دوري شهمصالحها، وهناك مكتب
تشارك الكتلة في مختلف الفعاليات والنشاط . فتشكلت العديد من المؤسسات مثل جمعية العائلة الفلسطينية

 وتسهم أيضاً في ،الخ من الفعاليات...النسوي في اإلطار الوطني العام من مسيرات ومظاهرات وندوات 
  .  االتحاد وفي المؤتمر العامت ولها تمثيل في جميع هيئا،لفلسطينيةإطار االتحاد العام للمرأة ا

ومن الحرص الذي تبديه . هناك نشرة تصدر باسم كتلة نضال المرأة وتغطي كافة األنشطة والفعاليات
 كان لها نصيب رفيع خاص ضمن قائمة الجبهة لالنتخابات  بأنالجبهة على المرأة ومكانتها وحماية حقوقها

 وكذلك في هيئات الجبهة وفي مقدمتها اللجنة المركزية والمؤتمر العام، وللكتلة أيضاً مشاركة ،ةالتشريعي
العديد من الورش، إما لها مشاركة في باسم وحدة المرأة العاملة في إطار االتحادات العمالية والنقابية، و

 - مقابلة مع ميسون السلمان  (أةلمدني، فيما يتعلق بقضايا المرللجبهة أو بالتعاون مع مؤسسات المجتمع ا
  .)16/2/200الهيئة اإلدارية لالتحاد العام للمرأة، وعضوة المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة 

  كتلة نضال المعلمين -

إطار نقابي وطني فلسطيني يسعى إلى تنظيم المعلمين وتأطيرهم بشكل طوعي وحر يععن أهداف بر 
 ويستند إلى مبدأ الديمقراطية والتعددية ، أبناء الشعب الفلسطينيوآمال قطاع عريض من المعلمين من

كتلة  (لنقابي والالئحة الداخلية وعضويته مفتوحة للجميع على قاعدة االلتزام بالبرنامج ا،الفكرية والسياسية
  .)3، صـ2004نضال المعلمين، البرنامج النقابي والالئحة الداخلية، أيلول 

 واالهتمام بمصالحهم وقضاياهم والعمل على تحسين ، عن حقوق المعلمينيناضل هذا اإلطار للدفاع
جين من الجامعات والمعاهد، ي ومواجهة البطالة في صفوف الخر، وتوفير نظام تأمين صحي،أوضاعهم

 وكذلك النضال من أجل ، وتشكيل جسم نقابي فاعل للمعلمين،االهتمام بالوعي التربوي والثقافي والنقابيو
  . وإرساء دعائم المجتمع المدني، وتعزيز الوحدة الوطنية،لمشروع الوطنياستكمال ا
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أما بخصوص هيكلية كتلة نضال المعلمين فتتشكل من لجنة المنطقة في موقع العمل أو السكن والتي 
 ونسج العالقات مع الكتل ، ونشر برنامجها والمشاركة في مختلف الفعاليات،تشرف على تنفيذ سياسة الكتلة

 وهناك مؤتمر اللجنة والذي ينعقد سنوياً في موقع العمل ،ى حيث تجتمع كل أسبوعين مرة على األقلاألخر
ه أعضاء وسكرتير لجنة المنطقة، بين أعضائ وينتخب من ،أو السكن ويحاسب اللجنة عن أي تقصير
لجان  مسئولي رع التي تضم في عضويتها وهناك لجنة الف،باإلضافة إلى ممثلي الكتلة إلى المؤتمر العام

المعلمين في المدينة أو المحافظة حيث تعمل على تنفيذ برنامج الكتلة ورسم السياسات وإقرار األنشطة 
  .سراً لل وأميناًها سكرتيري كل أسبوعين وتنتخب من بين أعضائوتعقد اجتماعاتها بشكل دور

 ،لعام المنتخبين في المحافظةالذي يتشكل من أعضاء لجان المناطق وأعضاء المؤتمر اهناك مجلس الفرع 
هناك المؤتمر العام من األعضاء المنتخبين و ،ر ويناقش التقارير وخطط العملأشه ةويجتمع كل أربع

 ويناقش التقارير وينتخب أعضاء المكتب التنفيذي ،ويعقد دورته مرة كل سنتين ليرسم سياسة الكتلة
ى لجنة تمثيلية للكتلة ويعقد اجتماعاته مرة على األقل أما المكتب التنفيذي فهو أعل. وأعضاء لجنة الرقابة

 ويقوم ،هأعضائه سكرتيراً ويوزع المسئوليات على ، وينتخب من بين أعضائشهرياً ليناقش تقارير اللجان
ها لمؤتمر العام وتنتخب من بين أعضائالتي تنتخب من اهناك أيضاً لجنة الرقابة . ختلفةبتشكيل اللجان الم

م تقريرها العام إلى المؤتمر العام وتعمل على قد ترفع تقاريرها إلى المكتب التنفيذي وتُتياً والسكرتير
  .  المالية حسب األصولتكشوفانامج والالئحة الداخلية وتدقق الااللتزام بالبر

 لعبت كتلة نضال المعلمين دوراً مميزاً ولها نشاطات عديدة في لجان التنسيق التابعة لمعلمي الحكومة في
 وكذلك تم تفعيل الكتلة على مستوى الضفة الغربية في اللجنة المطلبية لمعلمي م،2009، م2008، م2007

 والتي كانت تعقد ة وكان للكتلة مشاركات في إطار هذه اللجن،الحكومة تحت مظلة األمانة العامة لالتحاد
ة المعلمين الحكوميين خابات نقابفي انتاجتماعات دورية وقادت العديد من الفعاليات االحتجاجية، وشاركت 

 وتم التوافق على حصول الكتلة على عشرة مقاعد في ،4/2007التي جرت في جميع المحافظات في شهر 
مقابلة مع زكي النموره، سكرتير كتلة  (ة مقاعد في المؤتمر العاماللجان التنفيذية في المحافظات وثالث

  .)8/2/2009ن، نضال المعلمين وعضو األمانة التحاد المعلمي

  جميع الهيئات في األمانة العامة أو على صعيدفيويعني ذلك أن النقابة لها تمثيل في كافة هيئات االتحاد 
ط واضح وبارز في مختلف  وأعضاء الكتلة لهم نشا، وكذلك ثالثة مقاعد للمؤتمر العام،المحافظات

  . وق المعلمينالفعاليات، بهدف المحافظة على العملية التعليمية وصيانة حق
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 وقامت بالعديد من ،التي تعقد بشكل دوريت األمانة العامة ومجلس النقابة شاركت هذه الكتلة في اجتماعا
لت بشكل كبير في صفوف المعلمين عم، والفعاليات على الصعيد الوطني وجميع الفعاليات االجتماعية

 وترعى مصالح المعلمين ، المناسباتإصدار البيانات في جميعتقوم ب و،هم في جميع المناسباتتشاركو
 ، وتعمل على تكريم المعلمين ومديريحقوقهمب الدفاع والمطالبةوتتابع قضاياهم ومشاكلهم وتسعى إلى 

تقديم  وأ من كل عام إما بإصدار بيان 14/12  المعلم الفلسطيني والذي يصادف بتاريخالمدارس في يوم
 بشكل دوري ومنتظم  الذي يعقد اجتماعاتهتلة وهو الهيئة العليادرع أو حقيبة، وهناك المكتب التنفيذي للك

مقابلة مع زكي النموره، سكرتير كتلة نضال المعلمين وعضو األمانة التحاد  (على مستوى المحافظات
  .)8/2/2009المعلمين، 

  كتلة نضال الطلبة - 

 داخل مؤسسات التعليم نالفلسطينييإطار طالبي نقابي يعبر عن آمال وتطلعات قطاع عريض من الطلبة 
 وعضويته مفتوحة ، والسياسيةالفكريةيستند إلى مبدأ الديمقراطية والتعددية و ،العالي والمتوسط والثانوي

 البرنامج النقابي - كتلة نضال الطلبة (للجميع وعلى أساس االلتزام بالبرنامج النقابي والالئحة الداخلية 
  .)6، صـ2001والالئحة الداخلية، 

 وأسعار األقساطتخفيض ل  السعي من خالل ومساعدتهمالطلبةيق مصالح ق تح العمل علىكتلة إلى التهدف
 وكذلك متطلبات ،الكتب وتوفير السكن الطالبي وتعميم ظاهرة المجالس الطالبية في المدارس الثانوية

لطلبة فلسطين على  وإعادة بناء االتحاد العام  بين الطلبةروح العمل الجماعي خيالعملية التعليمية وترس
 المدني عالمجتم وبناء قواعد ،أسس ديمقراطية، واستكمال مهمات التحرر الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية

  . الخ...وسيادة القانون وصيانة الحريات على أسس من الديمقراطية والمساواة والعدالة والتعددية 

 تتشكل في موقع الدراسة، الجامعة التي ية بخصوص هيكلية كتلة نضال الطلبة، فهناك اللجنة الطالبأما
 ،تشرف على تنفيذ سياسة الكتلة ونشر برنامجها والمشاركة في مختلف الفعالياتووالمعهد والمدرسة، 

 ينعقد في موقع  الذي وهناك مؤتمر اللجنة،وتعقد اجتماعاتها كل أسبوعين وتضع برنامجها وتقر األنشطة
 عن أي تقصير وينتخَب من بين  ويحاسب اللجنة،ثبته عضويتهمالدراسة بشكل سنوي من األعضاء الم

 مسئوليهناك أيضاً اللجنة الفرعية التي تضم . ه اللجنة الطالبية وممثلي الكتلة إلى المؤتمر العامأعضائ
 وتعقد ،تفعيل دور الكتلة ورسم السياسات وإقرار األنشطة ل الطالبية وتعمل على تنفيذ برنامج الكتلةاللجان

جتماعاتها مرة كل أسبوعين وترفع تقاريرها إلى المكتب التنفيذي وتنتخب من بين أعضائها سكرتيراً ا
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أما فيما يتعلق بالمؤتمر العام فيتشكل من األعضاء المنتخبين من مؤتمرات اللجان وفق نسبة . وأميناً للسر
ة الكتلة ويناقش التقارير سم سياس، ويريحددها المكتب التنفيذي الذي يعقد دورته مرة على األقل كل سنتين

ويحاسب وينتخب أعضاء المكتب التنفيذي ولجنة الرقابة، وهناك المكتب التنفيذي وهو أعلى لجنة تمثيلية 
للكتلة يقوم بمتابعة خطة العمل واشتقاق السياسات لتنفيذها ويعقد اجتماعاته مرة على األقل شهرياً وينتخب 

 والكفاءات ى تشكيل اللجان المختلفة من داخلهالمسئوليات ويعمل عله سكرتيراً ويوزع ئمن بين أعضا
  . اإلعالمية والثقافية من خارجه

 سكرتيراً ترفع تقاريرها إلى اه، وتنتخب من بين أعضائ المؤتمر العاممنوهناك لجنة الرقابة التي تنتخب 
امج والالئحة الداخلية لتزام بالبرنإلى المؤتمر العام وتعمل على اال،المكتب التنفيذي وتقدم تقريرها العام

  )12-9، صـ2001 البرنامج النقابي والالئحة الداخلية، -كتلة نضال الطلبة ( . الماليةتكشوفاوتدقق ال

 حيث -  عضو اللجنة المركزية للجبهة وسكرتير كتلة نضال الطلبة -خالل مقابلة مع محمد العطاونه 
 ومنهم ،لنضال الوطني فمنهم الشهداء والجرحى واألسرىلخص الدور الذي يلعبه الطلبة في مسيرة ا

ما لعبته الحركة الطالبية من دور في تعزيز الهوية الوطنية وتطوير الوعي الوطني للشباب و ،القادة
  .الفلسطيني

 وأصبح للكتلة جسم ، لكتلة نضال الطلبة في مختلف الجامعات والمعاهد والمدارساً وانتشاراًإن هناك توسع
في الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر ومختلف فروع جامعة القدس المفتوحة وكليات المجتمع في مبلور 

الخ إضافة إلى ذلك ... وجامعة خضوري ،جامعة النجاح، جامعة القدس، جامعة الخليل، محافظات غزة
  .تواجدها في سوريا ولبنان والجزائر وليبيا والعراق

 وهناك مكاتب تنفيذية ،اع الكتلة يلتقي بشكل دوري كل أسبوعينتم تشكيل مكتب تنفيذي مسئول عن أوض
على مستوى الجامعات والمعاهد ومكاتب طالبية أيضاً على مستوى كل محافظة، وتصدر نشرة باسم الكتلة 

 وتعالج ،عيتحتوي على موضوعات تتعلق بمشاكل وهموم الطلبة ويساهم فيها الطلبة بالعديد من المواض
تقوم الكتلة بمراعاة مصالح الطلبة .  سياسية تعبر عن رأي الكتلة ومواقفها السياسيةقضايا ذات طبيعة

للكتلة أيضاً مشاركات في كافة . وتهتم بمساعدتهم في العديد من القضايا مثل األقساط والكتب وغيرها
يافطات ور إعالمي على صعيد الجامعات من خالل الد ولها ،المناسبات الوطنية والمسيرات والمظاهرات

 ، وكذلك مشاركتها في العديد من انتخابات مجالس الطلبة،والبيانات والشعارات التي تعبر عن األحداث
إضافة إلى هذا كله .  التقدمي في بولتكنك فلسطين وجامعة الخليلساهمت في تثبيت القطب الديمقراطيو
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د يهيئات األهلية حيث أقيمت العدأقامت الكتلة العديد من العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض ال
لجنة ل عضو ا- مقابلة مع محمد عطاونة  (العمل من أجل إعداد كوادر طالبيةمن الندوات وورش 

  .)15/2/200المركزية للجبهة وسكرتير نضال الطلبة، 

  اتحاد شباب النضال الفلسطيني -

يعريض وواسع من الشباب ر عن أهداف وتطلعات قطاع عرف على أنه اتحاد شبابي فلسطيني يعب
 ، وهناك فرع له في الضفة يسعى إلى االهتمام بالشباب وتوعيتهم وتثقيفهم،الفلسطيني ومقره العام في غزة

 وتوجيه ، بهملالهتمام وتنظيم ندوات ودورات ، االنتماء ورفع مستواهموحب ، المبادئ والقيموترسيخ
 والالئحة الداخلية،  البرنامج الداخلي ـ الفلسطينياتحاد شاب النضال(طاقاتهم وجهدهم نحو بناء المجتمع 

  .)5- 1صـ ،2004أيلول 

 من الهيئة اإلدارية اًرئيس منتخبالالهيئة اإلدارية لالتحاد تتشكل من   فإنأما على صعيد هيكلية االتحاد
 وهناك ،ت في مختلف المجااللمساعدته االتحاد وهناك نائب الرئيس فهو يمثل ،المنتخبة من المؤتمر العام

 والشؤون اإلدارية والمالية ولجان الفروع من العالقات العامة واللجان الثقافية والرياضية واالجتماعية
 إلى خمسة ولجان المناطق من هيئة اإلداريةترفع تقاريرها إلى رئيس الو اً، عضوثالثة عشر إلى سبعة
 وهو أعلى هيئة في االتحاد يحاسب مالعاالمؤتمر  وهناك ،ترفع تقاريرها إلى لجنة الفرعو أعضاء، سبعة

 ويعقد مرة واحدة  وينتخب الهيئة اإلدارية،والخطة ويقر النظام الداخلي ،عن الفترة السابقةالهيئة اإلدارية 
- 10 صـ،2004 البرنامج الداخلي والالئحة الداخلية، أيلول - اتحاد شباب النضال الفلسطيني  (كل سنتين

20(.  

 ذكر أن اتحاد الشباب رافد -  عضو المكتب التنفيذي التحاد شباب النضال - علوش ي مقابلة مع محمد وف
يهتم هذا .  وله فروع في مختلف المحافظات وفي الدول العربية أيضاً،مهم وأساسي من روافد الجبهة

عاون االتحاد بقضايا شبابية ويقيم عالقات جدية ومتطورة مع العديد من االتحادات العربية حيث تم توقيع ت
يشارك باستمرار في المخيم الثقافي العربي ومخيمات الشباب و ،مشترك مع اتحاد شبيبة الثورة في سوريا

 وهيئات في ، وله مجلة دورية تصدر باسم صوت الشباب،العربي التي تقام في القطر العربي السوري
ات والفعاليات والدورات  ولالتحاد العديد من النشاط، ومكتب تنفيذي يجتمع بشكل دوري،مختلف الفروع

  .وورش العمل الشبابية وتنظيم األعمال التطوعية
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ه مواهب في ، ولدى العديد من أعضائفرق رياضية وتثقيفية وفرق دبكه شعبيةهناك  إضافة إلى ذلك كلَه
 وله عالقات أيضاً مع المؤسسات الديمقراطية واليسارية العربية ،الغناء والرسم والوصف وفنون الكتابة

  . وهو عضو في المجلس الوطني للشباب الفلسطيني ومؤتمر الشباب العربي،والدولية

هناك مشاركة واضحة لالتحاد في تطوير آليات عمل وبلورة أسس لليسار الفلسطيني ضمن مشروع 
المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبرغ اليسارية األلمانية 

ركة قوى اليسار الفلسطيني من جبهة النضال، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، بمشا
وحزب فدا، حيث أجريت العديد من اللقاءات في رام اهللا وطولكرم والخليل وقلقيلية وسلفيت والقدس، وكان 

لوش الشباب في هذه الزيارة محمد عل اتحاد  ومثَّ،هناك زيارة للشبيبة اليسارية لجمهورية ألمانيا االتحادية
  ).19/2/2009 عضو المكتب التنفيذي لالتحاد، -مقابلة مع محمد علوش  (عضو المكتب التنفيذي لالتحاد

IV.6. الخالصة 

أتها في كافة مراحـل النـضال       ، والمكانة التي تبو    هذا الفصل الدور الذي لعبته الجبهة منذ انطالقتها        تناول
 وإبـراز   ، والتنظيمية والنقابية والجماهيرية    واإلعالمية السياسية و لعسكريةا مختلف األصعدة   على الوطني

 من وجودها في الوطن المحتل ومن ثم األردن ولبنان وسـوريا            عبته الجبهة منذ البدايات ابتدأً    الدور الذي ل  
قامـت  عسكرياً  .  السلطة الوطنية الفلسطينية من كافة الجوانب      وتونس وعودتها إلى أرض الوطن بعد قيام      

الجبهة بالعديد من النشاطات العسكرية إبتدًأ من إنشاء القواعد العسكرية والتعبئة والتدريب والقيام بالعديـد               
نسج العالقـات مـع األحـزاب       ، قامت الجبهة ب   على صعيد العالقات السياسية   أما  . من العمليات العسكرية  

أمـا  . ة التحرير وكافة الصيغ الوطنيـة     والدول العربية وغير العربية وكذلك مشاركتها في مؤسسات منظم        
على الصعيد التنظيمي، توسعت الجبهة وفتحت العديد من المكاتب والمراكز في أقطار عـدة مـن الـدول                  

أما علـى   . العربية وغير العربية وقامت بعمليات التأطير والتنظيم وعقدت العديد من المؤتمرات التنظيمية           
 أمـا علـى الـصعيد       .اً مميزاً فقامت بإصدار مجلة نضال الشعب       فقد لعبت الجبهة دور    اإلعالميالصعيد  

النقابي والجماهيري، قامت الجبهة بتشكيل العديد من الكتل النقابية من مرأة وعمـال وشـباب ومعلمـين                 
  . من أجل معالجة قضاياهم ومشاكلهم وتعبئتهم وزجهم في النضال الوطني وطالب

  

 



الفصل الخامس 

 

II.1. .الخاتمة 

II.2.  .التوصيات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V.1. الخاتمة 



 125

 دخلت فلسطين أرضاً نشوء وتطور القضية الفلسطينيةو منذ االنتداب البريطاني على أرض فلسطين
 وقيام دولة إسرائيل على حساب الشعب ، متمثلة بقيام المشروع الصهيونيعديدةمحطات  في وشعباً

لمشروع الصهيوني كل ا قيلتحيث ،  إلى الدول العربية وغير العربية من أرضه غالبيتهالفلسطيني وطرد
 من خدمة للمصالح هذا المشروع ما يشكلهلدمت من قوى االستعمار العالمي، قُأشكال الدعم والرعاية التي 

 والتي كانت خاضعة لالستعمار لفترات طويلة حيث استغلت مواردها االستعمارية في المنطقة العربية
 بين أقطاره ةللتبعية الكاملة له ووضع الحدود المصطنعالبشرية والمادية خدمة لهذا االستعمار وتجسيداً 

المختلفة لتشكل مصدر توتر وخالف دائم، أضف إلى هذا حالة التجزئة التي تعيشها المنطفة العربية 
وارتفاع نسبة الجهل واألمية وغياب الوحدة العربية والتكامل العربي، جميع هذه العوامل ساعدت على قيام 

  .لى أرض فلسطينالمشروع الصهيوني ع

 من مظاهرات ،رييوسائل النضال الجماهفلسطيني ومقاومته لالحتالل بكل استمرت معاناة الشعب ال
 معلقاً آماله  الشتات ودول اللجوءأماكن إلى لجأ وصوالً إلى الكفاح المسلح، حيث وإضراباتواعتصامات 
 منظمة التحرير تتشكل . أن ذلك لم يتحققالعديد من األحزاب العربية لتحقيق حلمه بالعودة إالعلى الدول و

 الكيانية الفلسطينية من أجل الحفاظ على  عناًتعبيرو  بدعم من الدول العربيةم1964الفلسطينية عام 
  .  مرتهنة عربياً ولدت إال أنها وتمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية،الشخصية الوطنية

طرة على كامل أرض فلسطين وبعض أجزاء من الدول العربية م، تمكنت إسرائيل من السي1967في عام 
فظهرت العديد من األحزاب ، بتحمل مسؤوليتهم الوطنية في التحرير بدأ الفلسطينيون ،لذلكنتيجة 

والفصائل الفلسطينية التي أخذت على عاتقها تحقيق الحلم الفلسطيني، وقامت بالسيطرة على منظمة 
  .هة الثوريةجالو ووجهتها التحرير الفلسطينية

استعادة سعت هذه الفصائل بكافة أشكالها وتوجهاتها، القومية والبعثية والشيوعية واإلسالمية، إلى 
، فلجأت الفصائل واألحزاب الفلسطينية إلى ممارسة االحتاللحقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه من 

  .ح المسلح باعتباره أرقى أشكال النضالالعديد من أشكال النضال من المظاهرات واإلعتصامات إلى الكفا

م انطلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كأحد فصائل العمل الوطني الفلسطيني كرد فعل 1967في عام 
م وعجز البرامج العربية عن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرر 1967على هزيمة عام 

 الشباب المقدسيين وعلى رأسهم الدكتور صبحي غوشه واالستقالل والعودة، أدى هذا إلى قيام مجموعة من
بعمليات تعبئة وتحريض للجماهير وتوعيتهم بأهداف االحتالل وإجراءاته وتعزيز صمودهم على أرضهم، 
فعملوا على تشجيع الناس على عدم التعاطي مع االحتالل ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية ودعوا على تنظيم 



 126

عتصامات واإلضرابات والبيانات من أجل حشد كل الطاقات ضد االحتالل العديد من المظاهرات واإل
وقاموا بإجراء االتصاالت وعقد اللقاءات من أجل تشكيل تنظيم تقع على عاتقة المسئولية النضالية في 
  . تنظيم وتعبئة الجماهير، وفي نهاية المطاف تشكلت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من الداخل الفلسطيني

م قامت الجبهة بأول عملية عسكرية داخل األرض المحتلة تمثلت في قطع 1967كانون أول من عام في 
اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني عن مدينة بيت لحم أثناء احتفاالت عيد الميالد، فكانت هذه العملية الشرارة 

 وضرب مصالحه بكل األولى لبدء العمل العسكري فقامت بالعديد من العمليات العسكرية ضد االحتالل
ونتيجة لمالحقة االحتالل للعديد من عناصر الجبهة وكوادرها أنتقل مركز ثقل الجبهة إلى . الوسائل المتاحة

األردن، فقامت بإنشاء العديد من القواعد العسكرية وفتحت مقرات لها في العديد من المدن األردنية وصوالً 
ى في معركة الكرامة والتي تكبد االحتالل خاللها خسائر إلى مشاركة الجبهة مع مختلف الفصائل والقو

  . كبيرة وضرب مقولة الجيش الذي ال يقهر، ونتيجة ألحداث أيلول تقلص وجود الجبهة في الساحة األردنية

انتقل مركز ثقل الجبهة إلى الساحة اللبنانية التي شكلت محطة هامة في تاريخ النضال الفلسطيني ال تقل 
م 1982حة األردنية، فخاضت العديد من المعارك والمواجهات ضد االحتالل حتى عام أهمية عن السا

عقدت الجبهة خالل فترة تواجدها في لبنان .  للبنان وحصار بيروتيوالتي تمثلت باالجتياح اإلسرائيل
ديد من  الع باإلضافة إلى في هيئاتها التنظيميةمن أجل التوسع والتجديد التنظيميةالعديد من المؤتمرات 
وبعد خروج الثورة من لبنان نتيجة لالجتياح . ة والتزمت باجتماعات الهيئاتدورات اللجنة المركزي

اإلسرائيلي، انتقلت الجبهة للعمل إلى الساحة السورية حيث عانت من انشقاق مما أدى إلى انتقال قيادة 
  .سمير غوشه إلى تونس. الجبهة ممثلة باألمين العام د

ق أوسلو وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، عاد العديد من قيادة وكوادر جبهة النضال بعد توقيع اتفا
سمير غوشه األمين العام للجبهة إلى أرض الوطن واالنخراط في جميع مؤسسات . الشعبي وعلى رأسهم د

وطن وبدأت السلطة والمشاركة فيها، وبدأت تتوسع تنظيمياً من خالل مكاتبها المنتشرة في كل محافظات ال
تتشكل أطرها النقابية من مرأة وعمال وطالب ومعلمين وشباب من أجل انفتاح أكثر على أوسع قطاعات 
الشعب الفلسطيني والعمل على تنظيمهم وتأطيرهم وحشد طاقاتهم من أجل الوقوف والصمود في وجه 

  .االحتالل

 لها دور  كانالتيو ،ير الفلسطينية األساسية في منظمة التحرالفصائل  هي أحدإن جبهة النضال الشعبي
 ميزة خاصة أكسبها  مماومكانة في النضال الوطني الفلسطيني، انطلقت من الداخل الفلسطيني من القدس

 ،تبلورت في الداخل الفلسطينيولم يكن لها امتداد عربي رسمي وال حزبي، بل على غيرها من الفصائل 
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 وعالقاته الداخلية  وبرنامجه السياسيته ونظامه الداخليحت تنظيماً له هيئاونمت وتطورت إلى أن أصب
 ا، وصمدت في وجه الكثير من الضغوطات عليه،، ووقفت بصالبة في كافة المنعطفاتوالخارجية
، أضف إلى ذلك كله قدرتها على استيعاب المتغيرات  النضالية في مختلف الساحاتاسيرتهم في تواستمر

 على الصعيد السياسي ا مشاركات كانت لهكما. لتعاطي مع المستجداتالمحلية واإلقليمية والدولية وا
 العالقات ت ونسج، في مختلف األقطار العربيةت وانتشرتوالعسكري والنقابي والجماهيري، وتوسع

شاركت الجبهة في مختلف الصيغ الوطنية وكذلك في عربية والتقدمية في العالم، والعديدة مع األحزاب ال
 وما زالت مستمرةً في مسيرتها النضالية الطويلة التي . والبلديةواالنتخابات التشريعيةالسلطة الوطنية 

دفعت خاللها التضحيات الجسام من شهداء وجرحى ومعتقلين من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر 
  .  واالستقالل والعودة، حيث أن األهداف التي انطلقت من أجلها لم تتحقق بعد

V.2. التوصيات 

للنهوض بالوضع دف البحث الخروج بمجموعة من االستخالصات التي يعتقد الباحث بضرورتها استه
 وهي، الفلسطيني وتطوير أداء النضال الوطني الفلسطيني بشكل عام وجبهة النضال الشعبي بشكل خاص

  : كالتاليعلى النحو

 على الصعيد الفلسطيني ♦

تسم بالعفوية ت ت العديد من النشاطات، فكانملفلسطيني بعدم التخطيط الدقيق والمحكاتسم العمل ا - 
ستند إلى ردود األفعالواالرتجال وي. 

من الخطأ كان  و، من أجلهأثبتت التجارب الماضية أن الحزب هو الوسيلة لتحقيق الهدف الذي أنشئ - 
 . الفادح اعتبار الحزب على أنه الهدف

لوصول إلى القواسم المشتركة لما فيه رة الحزبية الضيقة واظالخروج من النتوصي الدراسة بضرورة  - 
 .المصلحة الوطنية

،  بين مختلف التوجهات الحزبية وكذلك في العالقات الداخلية الفلسطينيةدوراً أساسياًلغة الحوار كان ل - 
 .لذا توصي الدراسة بضرورة اللجوء إلى لغة الحوار الوطني الديمقراطي لحل الخالفات كافة

تالل وصب الجهد الوطني اتجاه التناقض الثانوي من خالل الحوار  مع االحإن التناقض الرئيس - 
 .والتفاهم
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 فيجب العمل ،وحدة الوطنية هي صمام األمان والسياج الحامي للشعب الفلسطينيإن الطريق إلى ال - 
 والذي يتمثل بالحفاظ على ،على حمايتها وصيانتها باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى بر األمان

 .لوطني الفلسطينيالمشروع ا

إن الخطاب السياسي الموحد الذي يرتكز على اإلجماع الوطني الفلسطيني المتمثل بالثوابت الوطنية  - 
 .الفلسطينية هو الطريق األساس في تجاوز أي خالفات قائمة

 على أشكال النضال التي تخدم القضية الفلسطينية وتناسب  الوطنيةالتوافق بين جميع الفصائل والقوى - 
 .يه العمل الوطني باالتجاه الصحيحوجوترحلة ألن هذا يعزز التعاون واالنسجام الم

تفعيل وتطوير دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي ضرورة  - 
تعمُل على توحيد باعتبارها أداة كفاحية ونضالية فهي إنجاز تاريخي ووالوحيد للشعب الفلسطيني 

 .ر، ورفض كافة المحاوالت المستمرة لخلق البديليلفلسطيني وزجها في معركة التحرطاقات الشعب ا

 . استقالله بعد على حيث لم يحصل الشعب الفلسطيني ال تزال قائمةوطنيالتحرر مرحلة الإن  - 

 ،المصالح العليا للشعب الفلسطيني في الشأن الفلسطيني تضر بإقليميةتوصي الدراسة بأن أي تدخالت  - 
 .يه ذلك من استقاللية القرار الوطني الفلسطينيوما يعن

ولة الفلسطينية عد الخطوة األولى على طريق إقامة الديلسلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر إنجازاً اإن  - 
 خدمة اعمل على تصحيح أدائها وتصويب أوضاعها وتعزيز الحياة الديمقراطية فيهالمستقلة، بحيث ت

 . إعادة بناء هيكلية مؤسسات السلطة وأجهزتهاكما تعمل على ،لةللشعب الفلسطيني وقضيته العاد

إعادة النظر في الوضع التفاوضي برمته بحيث يتم وضع إستراتيجية تفاوضية باعتبار ضرورة  - 
 ، يجب األعداد لها بشكل جيد من حيث الوفود المفاوضة من أشكال النضال ومعركةًالمفاوضات شكالً

التي تتمثل باللجنة التنفيذية  للمفاوضات  وتحديد مرجعية،فاءة والمهنيةوالتي يجب أن تستند إلى الك
 .لمنظمة التحرير الفلسطينية

 وكذلك ،اعتماد مبدأ الديمقراطية من أجل تعزيز الحياة الديمقراطية داخل الفصائل واألحزابضرورة  - 
 . وحمايتها من االنقسام والعمل على توحيدها،المنظمات الشعبية واالتحادات

 .إشراك أكبر عدد من قطاعات الشعب في النضال ضد االحتالل والعمل على تعزيز البعد الشعبي - 

ضائية لمنظمة التحرير الفلسطينية ـ بات ضرورة  قناة فـخطة إعالمية فاعلة ومؤثرة أن وضع  - 
 .ملحة اآلن

  على الصعيد الداخلي للجبهة ♦
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عبي جزء من النسيج الوطني واالجتماعي توصي الدراسة بضرورة التأكيد على أن جبهة النضال الش
الفلسطيني، وإحدى مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة إبالء الحياة الحزبية الداخلية اهتماماً 
أكبر، وبما يعنيه ذلك من تعميم للمفاهيم الديمقراطية واحترام حرية الرأي والرأي اآلخر مع التأكيد على 

مرات الجبهة باعتبارها محطات سياسية وهامة من أجل تعميق المفهوم ضرورة االنعقاد الدوري لمؤت
الديمقراطي، واالرتقاء إلى األفضل، وإيصال الكوادر المتجددة إلى الهيئات القيادية، والتأكيد على انتظام 

 المناطق، – الفروع – اللجنة المركزية –اجتماعات الهيئات التنظيمية ودوريتها من المكتب السياسي 
كما وتوصي الدراسة على تكثيف . إلخ...، شباب، معلمين ةذلك الكتل النقابية من عمال، طالب، امرأوك

 ومهن نقابية، ألخذ – معلمين – امرأة – شبيبة – طالب – عمال –الحراك النقابي في مجاالته المختلفة 
  دورها في تأطير القطاعات الجماهيرية المختلفة وتنظيم عملها وحراكها، 

دودية بناء الكادر خاصة بعد الخروج من بيروت وتوقف مدرسة الكادر عن القيام بدورها وقلة إن مح
الدورات التي توفرها المنظومة االشتراكية ودول االتحاد السوفيتي، ونظراً لذلك يجب العمل على تكثيف 

 تعبئة األعضاء الدورات الكادرية في المجاالت كافة، وإقامة ورشات العمل المختلفة بهدف المزيد من
وتنمية قدراتهم ووعيهم، وكذلك المحدودية في استقطاب الشخصيات والكفاءات الوطنية، فيجب العمل على 
استقطاب الكوادر الوطنية وضمها لصفوف جبهة النضال الشعبي مع التركيز على بناء المؤسسات 

ن دور على الصعيد الجماهيري إلخ، لما لها م... الجماهيرية مثل الجمعيات ورياض األطفال والنوادي
والبحث عن مصادر مالية لتمويل حركة ونشاط الجبهة في مختلف المجاالت وإقامة المشاريع لضمان 
االعتماد على الذات وتوسيع التحرك والنشاط السياسي في تحسين العالقات مع األحزاب والقوى العربية 

ات مع القوى واألحزاب والشخصيات الوطنية والعالمية وتبادل الزيارات والخبرات وتعميق العالق
والديمقراطية بهدف تشكيل إطار وطني ديمقراطي جامع وقادر على تحمل مسئولياته الوطنية 

 .واالجتماعية

من الناحية اإلعالمية، فيجب التأكيد على ضرورة إصدار مجلة نضال الشعب المركزية للجبهة، وعلى 
 .م2001ر منذ عام مدى عقود حيث أنها متوقفة عن الصدو
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