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الجبهة الديمقراطية  ..النشأة والمسار
()1
النشأة والتأسيس
 - 1تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في  1969/2/22كفصيل يساري مستتقل فرريتا و يسياستيا و يتنظيميتا و
نتي اهتا المشتري القت مي
من فصائل حركة المقايمة الفلسطينية ،يأتت نشأتها في سياق االنتراستا الربترا التتي َم ا
العراتتي اعتتد حتترا ح يتترا  /ي ني ت  ،1967التتتي رأ التيتتارا التقدميتتة راليستتاريةر أنهتتا تتد كشتتفت تتن م تأزق
تتن متل أزمتتة الحركتة الق ميتتة ام تلتل تشتتريفتها اشترل تتا  ،يفتي الستتاحة
البرنتام القت مي العراتتي ،ي بتر
الفلسطينية ـ األردنية تحديداو ،يالمدا الذي الغته هتذ األزمتة اا تبارهتا أزمتة ارنتام يترت ين يتادي فتي (طبقيتا و
يفرريا و يسياسياو).
شتترل تلمتته هتتذ األزمتتة يالمتتأزق التتذي تتاد جليتته األستتاع لت تته طا تتا ياستتعة متتن كت ادر م تلتتل األح ت اا
الق مية يمتن البنيتة السياستية الق ميتة م متا و نحت اليستار ينحت تبنتي ارنتام يطنتي امطتم ديمقراطتي ت ري،
يتحت راية طبقية يفررية ديدة ،فهذ القطا ا يفل ال ي الجديد الذي تمي اه تلك الرت ادر الباحةتة تن اتديل
متتن المشتتري الق ت مي العراتتي التقليتتديي ل ت يرتتن حيارهتتا حركتتة فتتتا التتتي كانتتت متتن م ت ال طنيتتة الفلستتطينية
يمبادرتهتتتا التاري يتتتة لطتتتفق الرفتتتال المستتتلا تمةتتتل التتتنه العفتتت ي الشتتتعب ي لحركتتتة المقايمتتتة المحرتتت ام تتت
الب ر ازية ال طنية يأفل جيدي ل يتها .يل يرن يجذاها اليسار الشي ي التقليدي الذي انى فتي مستار التتاري ي
متن ملتة مشتاكل فتي استتيعاا حصتائي القطتية ال طنيتة الفلستطينية يفقتد زمتا المبتادرة السياستية ،يت لتل تن
المساك احلقة النطال ا لمرك ية في اللحظة التاري ية المحددة ،اما في ذلك د جدراكته ل ييفتة الرفتال المستلا فتي
انبعاث اله يتة ياستتنهاا الحالتة ال طنيتة الفلستطينية اعتد حترا التـ  ،67يالت لتي تن استمه ( ن انته) الفلستطيني
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تن ارنتام جحيتار التدير ال تا

للشتعا الفلستطيني ،يالترا

ياستبداله اعد نربتة التـ  48اعنت ا أردنتي ،يااتعتاد
الجدلي اين ال طني يالق مي ياألممي.
ضمن هذا المناخ انطلقت الجبهة الديمقراطية من مق لة أنه ال اد من يادة طبقية يجيدي ل ية ديتدة للةت رة ال طنيتة
يالق مية ،تتبنى ت ها و اشتراكيا و لمياو ،مستقفو يا ص صيا فلسطينية ي راية ،لبل رة ارنام يط حلت الو نا عتة
يفل رؤيتها في ذلك الحين أل ينطلل مةل هذا المشري ييشل طريقه كتيار متمي في جطار الة رة الفلسطينية.
 - 2ارتبطتتت انطف تتة الجبهتتة الديمقراطيتتة فتتي  1969/2/22أيط تا و ياجانتتا هتتا منهتتا اتتالتح ال اليستتارية التتتي
شهدتها مجم الحركة الق ميتة امر ناتهتا الناصترية ،البعةيتة ،يامتا فيهتا حركتة القت ميين العترا ام تلتل فري هتا
منذ اداية الستينيا  ،يالصرا الفرري يالسياسي الذي احتد اين م تلل أ نحتها في مي الدا المشرق
العراي (يتسار هذا الصرا اعد حرا الـ  67في الساحة الفلسطينية ـ األردنيتة) ،يالتذي انتهتى اتان راط فري هتا
في تأستيه أطرهتا الح ايتة يالنطتالية المستتقلة فتي أ طارهتا ،امتا فتي ذلتك الفتر الفلستطيني اجناحيته التديمقراطي
الةت ري يالقت مي التقليتتدي ،التتذي كتتا يعمتتل منتتذ  1967/12/11تحتت است الجبهتتة الشتتعبية لتحريتتر فلستتطين .كمتتا
ارتبطت انطف ة الجبهة الديمقراطية االتقرير السياسي األساستي الصتادر تن مت تمر ا /أ ستطه  1968للجبهتة
الشعبية ،حيث يعتبر هتذا التقريتر التذي دمته نتايل ح اتمتة األستاع التذي انتت ليته الجبهتة الديمقراطيتة استتقفلها
اليدي ل ي يالسياسي يالتنظيمي ،جذ استطا الجنال اليستاري نتذاك أ يحقتل انحيتاز أكةريتة المت تمر جلتى انتا
م ض ا هذا التقرير.
 - 3ات ذ الجبهة لنفسها في السن ا األيلى للتأسيه اس رالجبهة الشعبية الديمقراطيتة لتحريتر فلستطينر يالحقتا و
رالجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطينر ،تعبيرا و ن استمرارية التراث الرفاحي لمناضليها التذين أستهم ا فتي
تأستتيه الجبهتتة الشتتعبية ،يناضتتل ا فتتي صتتف ز أح ت اا الحركتتة الق ميتتة يالحركتتة ال طنيتتة الفلستتطينية فتتي الطتتفة
يالقطا ياألرد يتجمعا اللج ر يالشتا  ،يتأكيتدا و لتى اله يتة اليدي ل يتة (الديمقراطيتة الشتعبية) التتي كانتت
األساع يالقا دة في انطف تها كمنظمة يسارية مستقلة ي ماهيرية مسلحة.
ياستمر الجبهة تعمل تحت هذا االس جلى أ كا العا  1975فتأ ر اللجنتة المرك يتة الةانيتة البرنتام السياستي
الجديد رللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينر ،تعبيرا و تن التحت ال البرنامجيتة يالبني يتة (الطبقيتة ياليدي ل يتة)
التتتي يصتتلت جليهتتا الجبهتتة ،يالتتتي تجمت اتتين الفرتتر اليستتاري التتديمقراطي يحص صتتية القطتتية يالحقت ق ال طنيتتة
الفلسطينية في مرحلة التحترر الت طني ،التتي تستت ا يفتل الجبهتة التقتار ميت الطبقتا يالتيتارا السياستية فتي
ائتفز يطني ريض محر مة ابرنام الق اس المشتركة.
يجذ تدمت الجبهتتة الديمقراطيتتة نفستها نتتد التأستتيه كجبهتتة يستارية متحتتدة ،يد تتت فتتي ي تت مبرتتر ل امتتة تحتتالل
ديمقراطتتي ت ري (اتتين العمتتال يستتائر الرتتادحين يالمةقفتتين الة ت ريين) ،فقتتد استتتقطبت ستتريعا و طا تتا ديمقراطيتتة
ييسارية ذا اتجاها م تلفة ال تنتسا جلى تنظي اعينه ،كما تذات فاتا م ز تة لتى صتف ز الحركتة ال طنيتة
يالديمقراطية يحركا الشباا اشرل ا  ،يان طمت جليهتا لتى ا تدة هتذ السياستة اعتد شته ر ليلتة متن التأستيه
(ح يتترا  /ي ني ت  )1969منظمتتتا يستتاريتا ص ر صتتبة اليستتار الة ت ري الفلستتطينير يرالمنظمتتة الشتتعبية لتحريتتر
فلسطينر ،يالحقا و في العا  1972أ سا من رالجبهة الشعبية الة ريةر.
لقد حايلت الجبهة الديمقراطية منذ يالدتها أ تقد يستارا و تادرا و لتى تمةتل ال صتائي ال طنيتة للقطتية الفلستطينية
يمشتترف الصتترا م ت االستتتعمار االستتتيطاني ال فئتتي متتن أ تتل ت ت فير شتتريط جنجتتاز المراحتتل األيلتتى للة ت رة
ال طنية الديمقراطية التي حددها هذا اليسار كمرحلة تمر اها – اشرل ا  -حركة التحرر ال طني العراية ■

()2
مرحلة التأسيس
 1969ـ 1971
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 1ـ ل يرن نقد ارام ما كا يسمى حطأ اأنظمة رالب ر ازية الصغيرةر ،يال الشتعارا الربيترة حت ل الماركستية
ـ اللينينية ي يادة الطبقة العاملة يالرفال المسلا يالحل الديمقراطي الجذري للمسألة ال طنية ،ل يرن هتذا كلته – لتى
أهميته  -يشرل ذحيرة كافية لبنار تنظتي ت ري حقتاو ،جذ كتا ال اتد متن تحليتل ملمت ع لل ا ت الفلستطيني ،اتداحفتته
العرايتتة يال ليميتتة (امتتا فتتي ذلتتك الستترائيلية) ،يشتتتل منتته ارنامجتا و ملم س تا و يمحتتددا و يتتدف مستتيرة الة ت رة ال طنيتتة،
ييستنهض الطا ا الة رية للطبقتة العاملتة يحلفائهتا فتي رؤيتة ذلتك البرنتام لتدير الجبهتة رالطليعتير فتي الحركتة
ال طنية.
لرن هذ المهمة التي يضعتها رالجبهةر نصا ينيهاي اتسمت في الستن ا األيلتى ادر تة اليتة متن االرتبتاك فتي
محايلة حلها ،فلقد تشرلت الجبهتة ،حينتذاك ،كب تقتة يتفا تل فيهتا ادر تة حترارة اليتة متن حي يتة النقتاش التداحلي،
حلي من األفرار يالتفيين اليسارية.
 2ـ لى الصعيد الفرري ،جلى انا ال تف الصتاحا تن تبنتي الماركستية  -اللينينيتة ،ي ته حطتاا تادة الجبهتة
حينذاك نقدا و الذ تا و لتجراتة رالبيري راطيتة الست فييتيةر امفتردا يمطتم أ ترا جلتى الماييتة يالن تة الجيفاريتة.
ي لى صعيد تحليل ال ا العراي تمح ر ال طاا ح ل فررة "سقوط برامج البورجوازية الصغيرة" يهتي تعبيتر
جيتتدي ل ي مش ت تتن حقيقتتة ما لتتة ،هتتي أ الب ر ازيتتة ال طنيتتة فتتي يتتل هيمنتتة رأع المتتال االحترتتاري لتتى
المنظ مة الرأسمالية العالمية ،التي كانت د ادأ تط أ دامها لى تبة التح ل نح مرحلة الع لمتة ،ااتتت تعتاني
من جنسداد األفل التاري ي ،ياستحالة شل طريقها ال ا للتط ر الرأسمالي المستقل ،التذي ينقتذ التدانها متن ديامتة
التبعية يالت لل ،يهي االتالي ا ة ن يادة حركة التحرر ال طني العراية نح استرمال مهما الةت رة ال طنيتة
الديمقراطية ،اما فيها مهمة ال حدة العراية ،األمتر التذي يملتي الحا تة الم ضت ية جلتى اصتطفاز طبقتي ديتد فتي
معسرر الة رة يط الطبقة العاملة في م الصدارة للتحالل ال طني.
 3ـ لى صعيد حل الصرا الفلسطيني ـ السترائيلي رفعتت الجبهتة شتعار "الدولةة الديمقراطيةة الشةةبية" ،يهت
يتمي ن شتع ار رالديلتة الديمقراطيتةر التذي كانتت تطرحته حركتة فتتا ،يالتذي كتا يت حي اتأ الصترا ذي طتاا
ديني ـ ج ني يمرن حله من حفل تمت م اطني هتذ الديلتة احقت ق متستايية اغتض النظتر تن التدين ياللغتة ،ييرار
هذا التماي فتي طترل الجبهتة الديمقراطيتة متة ا تتراز مبرتر ،اأنته جلتى انتا رالمستألة ال طنيتة الفلستطينيةر متة
رمسألة يه ديةر ال منا من معالجتها جذا أريد الت صل جلى حل ديمقراطي للصرا .
لرن هتذا اال تتراز كتا مصتح اا و االتشتديد لتى أ حتل هتذ المستألة يمتر بتر التحترر متن المشتري الصتهي ني
يالتعايش المشترك م الفلسطينيين العرا لى أساع المساياة فتي يتل رالديلتة الديمقراطيتة الشتعبيةر التتي ستتق
لى أنقاا ديلة جسرائيل ياعد جلحاق اله يمة الشاملة االمشري الصتهي ني .يلرتن كيتل يمرتن جنجتاز هتذا الهتدز
في ض ر تفت ق جسترائيل الستاحل يتحالفهتا المتتين مت المبرياليتة األمريريتة  :الجت ااص "حةرب التحريةر الشةةبية
طويلة األمد على امتداد األرض الفلسطينية والةربية".
 4ـ انطلقت الجبهة الديمقراطية متن ا تبتار أ النت يل التذي انتت منته البيتة الشتعا الفلستطيني ،يفرضتت ليته
رأ تقي ت ا الرئيستة للمقايمتة فتي البلتدا العرايتة المحاذيتة لفلستطين ،ياتذلك أصتبا نجتال أي فشتل هتذ المقايمتة
يت ل لى طبيعة األيضا القائمة في هذ البلدا ر.
ي در الجبهة من ناحية أحرا ،أ االستفادة من ان رمجااهة التف ق العسترري للعتدي المبريتالي اتفت ق اشتري
كمي ين ير ،ا صفه أحد أه انين الحرا الشعبية ط يلة األمتد ،لتن ترت ممرنتة متا لت تتنجا حركتة المقايمتة
الفلسطينية في دف الجماهير العراية جلى رالمساهمة الي مية فتي القتتال المباشتر ،يهت األمتر التذي يتطلتا أ يرت
للة رة الفلسطينية ا دة أي أكةرر في طتر راتي أي تدة أ طتار رايتة ،احيتث تلعتا هتذ األ طتار االنستبة للةت رة
الفلستطينية نفته التدير التذي تلعبته فيتنتا الديمقراطيتة االنستبة لنطتال شتعا فيتنتا الجن ايتة .ياالتتالي فت االنتقتال
االعمل الفدائي الفلسطيني جلى حرا صااا داحل األرا الفلسطينية المحتلة ،يمن ت جلتى حترا تحريتر شتعبية
ط يلة األمد ،يستل االطريرة االنتقال االة رة من جطارها الفلسطيني البحت جلى جطار راي أكةر شم الو.
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جذ  ،كا مة جدراك لتدا الجبهتة لحقيقتة أ الطا تا الذاتيتة المحطتة لشتعا فلستطين ليستت كافيتة لم ا هتة تفت ق
الحلل المبريالي ـ الصهي ني اأفل يهتدز تحريتر فلستطين يج امتة رالديلتة الديمقراطيتة الشتعبيةر ،يأنته ال اتد متن
تتذا الشتتع ا العرايتتة جلتتى المعركتتة ،ير ت التشتتديد لتتى أهميتتة الرفتتال المستتلا الفلستتطيني فل ت يرتتن ينظ تر جليتته
اا تبار العامل الحاس في جلحاق اله يمة االعدي ،ال لى األر ا اا تبار ال ميترة ،صتا ل التفجيتر ،أي الشترارة
التي ستشعل فتيل الحرا الشعبية التي تن ترط فيهتا ستائر الشتع ا العرايتة .حلتل هتذ النقطتة المبستطة كتا يبترز
ا ض ل التأ ر االتجراة الفيتنامية ،يلرن هذا التأ ر لتى جفراطته فتي التبستي كتا ينطت ي لتى اشتتقا ين ناضتجين
مبررينص
تال جزار العمليتا ال ار يتة االستعراضتية ،التتي فطتفو تن
اإلشتقاق األول هت الم تل النقتدي المعلتن اصت
و
الطرر الذي تلحقه ا ص نطتال الشتعا الفلستطيني االرهتاا ،كتا ينظتر جليهتا اا تبارهتا جحتفال لن تة البط لتة
الفردية اديفو ن الجماهير ،اينما يييفة الرفال المسلا ينبغي أ تر استنهاا يتعباة الجماهير التي هتي يحتدها
ادرة لى صن االنتصار.
واالشتقاق الثاني المرمل ه أ حرا الشعا ال تعني فق حمل السفل من بل طليعة متقدمتة ،اتل هتي تعنتي أيالو
ي بل كل شير تعباة الشعا يتنظيمه ،يال ج ارامل طا اته في المعركة .هذ الفررة شرلت البذرة التي تطت ر فتي
الستتن ا الفحقتتة لتتبل ت ر متتن حفلهتتا م ض ت ة "االنتفاضةةة الشةةةبية الشةةاملة" .يهتتي منتتذ البدايتتة كانتتت حتتاف ا و
للبحث ،يلت اأستل ا انتقتائي يتجريبتي تن الصتيا المناستبة لتتأطير يتنظتي متاهير الشتعا ،المستألة التتي تشترل
مح ر اله التنظيمي الداحلي للجبهة الديمقراطية.
هذ الر بة في جيجاد صيا لتعباة ماهيرية ياسعة هي التي كانت يرار تعريل الجبهتة نفستها ،فتي النظتا التداحلي
األيل الذي ا تمدته اأنها "جبهة يسارية متحةدة" ،مت التشتديد لتى أهميتة أ تق دهتا نت اة يستارية ريتة ،تتطلت
جلى انار ح ا طليعي كا ينظر جليته م متا و اغمت ا ،اا تبتار ستما و رمتميت اور تن الجبهتة يمنتدمجا و فيهتا اتدير
يادي في  .يهنا أيطا و نلمه التأ ر االتجراة الفيتنامية في كيفية ص غ العف ة اين الح ا ي بهة التحرير.
 5ـ ر االنتقادا الحادة لليمين الفلسطيني الذي كا ينظر جليه اا تبار تجستيدا و رلبترام الب ر ازيتة الصتغيرةر
داحل المقايمة الفلسطينية ،فقد ات ذ الجبهة مبررا و م فا و ناضجا و ات زار مسةألة الوحةدة الوطنيةة ،يان رطتت اتدير
فا ل في مي الهياكل الم حدة للة رة يم سستا  . .ز .منطلقتة متن جدراك مرهتل ألهميتة االئتتفز الت طني
لى ا دة رال حدة يالصرا ر (أي رالصرا في جطار ال حدةر ،أي رالتحالل معالنقدر  ،)...حيث طرحت ما يليص
 ج طبيعة الة رة في مرحلة التحرر ال طني تط مسألة ال حدة ال طنية دي دال في مقدمة المعطتف  ،التتي ال
اد أ تنجا في حلها كي تحرز النصر .ج انار جبهة متحدة تط كافة الطبقا ال طنية تشرل راهنا و جحتدا المهتا
الرئيسية التي تقل أمامها الة رة.
 ينبغي سل ك سياسة "التحةالف مةا النقةد" جزار القيتادا ال طنيتة المهيمنتة حاليتاو ،ييعبتر تن هتذ السياستة شتعار
رانتتار بهتتة يطنيتتةر تط ت كافتتة فصتتائل المقايمتتة لتتى أستتاع الترتتاف فتتي العف تتا ياالتفتتاق لتتى ارنتتام متتل
مشتترك ،يمةتل الحتد األدنتى متن نقتاط االلتقتار مت ضتما حتل كتل فصتيل فتي الحفتاي لتى استتقفله اليتدي ل ي
يالسياستتي يالتنظيمتتي يحريتتته فتتي ممارستتة م ا فتته اشتتأ القطتتايا الم تلتتل ليهتتا ،فهتتذا ه ت ال تته ا ح تر متتن
م ضت ة رالتحتالل مت النقتدر ،كتتي ال تتحت ل سياستة التحتتالل جلتى يستتيلة فقت لت كيتة القيتتادا الحاليتة يت طيتتد
م ا عها أما الجماهير.
 يفي هذا السياق ينبغي فه "التكافؤ" كشعار كفاحي يليه كشرط مسبل ألي اتفاق أي تحتالل يطنتي ،اا تبتار أ
ال ترار العملتتي اهتذا الترتتاف يت تل لتتى نستبة القت ا الستائدة م ضت ياو ،ياالتتالي فت جحتراز الترتتاف يمتر بتتر
النطال من أ ل تع ي الم ا التنظيمية يالجماهيرية يالعسررية لليسار ،يي د رف شتعار رالترتاف ر فتي تستهيل
هذا النطال يت ضيا أهدافه في أذها الجماهير يليه في يض ي د ليه يتربيله االشريط المسبقة.
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 6ـ انتهجت الجبهة جذ اةبا ح الدح ل جلى مي صيا التحالل ال طني ،يكافة اتفا ا العمل المشتترك التتي ال
تشرل يدا و لى استقفلها التنظيمي ،يالسعي من داحل هذ الصيا جلى ت سي نطاق االتفاق يالعمل المشتترك ااتجتا
الحد األدنى ،يجلى تصحيا العف ا في جطار هذ الصيا لجهة التراف في تقرير السياسا .
في هذا الطار اادر الجبهة اعد انطف تها لفنطما جلى "قيادة الكفاح المسلح" التي تشترلت لتى أستاع نقطتة
ياحدة هي تصتعيد الرفتال المستلا ضتد العتدي الصتهي ني ،يستعت اعتد ذلتك جلتى ت ستي مستاحة اللقتار يصت الو جلتى
ج رار ارنام مل مشترك ( ا /أ سطه  .)1969ي نتد يهت ر "القيةادة الموحةدة لحركةة المقاومةة" ج تر أزمتة
 )1(1970/2/10م ت الستتلطة األردنيتتة ،شتتاركت الجبهتتة افعاليتتة فتتي ط ت يتها ،يدفعتتت نح ت جنشتتار لجتتا التنستتيل
المشتركة لى كافة المست يا يفي مي مجاال العمل ،كما شتاركت فتي "اللجنةة المركزيةة لحركةة المقاومةة"
التتتي أ تتر صتتيغتها المجلتته ال ت طني الستتاا (القتتاهرة فتتي  )1970/5/30لتطتتطل امهتتا تنفيتتذ مقتتررا المجلتته،
يج رار كافة الم ا ل الطارئة السياسية يالعسررية اين ديرتي انعقاد .
ي ندما طرحت مسألة تحديد م ل الجبهة تجا منظمة التحرير ند اداية المنا شا ح ل تشريل المجلته الت طني
السادع (أيل ل /سبتمبر  ) 1969يافقت الجبهة لى الدح ل جلى جطارا  . .ز .ليه اسبا ما تستت به الحالتة
المتعايمة ت ترا و اين حركة المقايمة يالسلطة األردنيتة متن ضتريرة تع يت التحتالل اتين الفصتائل ير صتف فها
فحسا ،ال حاصة من زايية استيعاا مغ ا التغيير الها الذي طرأ لى أيضا  . .ز .اعتد المجلته الت طني
ال امه ( 1ـ  ،) 1969/2/4يما يتيحه هذا التغيير من فر يجمرانيا لتطت ير  . .ز .ك طتار تريض لل حتدة
ال طنية.
المجله المذك ر (ال امه) تم تض تن صتع د يتادة ديتدة للمنظمتة تترت امعظمهتا متن فصتائل المقايمتة (فتتا
يالصا قة تحديدا و جلتى انتا المستتقلين) ،حلتت مرتا القيتادة التقليديتة العتا ة تن المستاهمة فتي النطتال الت طني
الفلسطيني ضتمن معطياتته المستتجدة ،التتي دفعتت االرفتال المستلا جلتى م ت الصتدارة .يجلتى هتذا ،ي ت تحت ل فتي
طبيعة ف ة  . .ز .ااألنظمة العراية لجهة اكتساا استقفلية أيس ن ال صاية العرايتة الرستمية .هتذا التغييتر
يما استتبعه أدا جلى تح ل جيجااي في نظرة الجماهير جلى منظمة التحرير استبا المرانتة السياستية يالرفاحيتة التتي
تمةلها القيادة الجديدة ،ي ز تطل هذ الجماهير جلى المنظمة من أ ل تجسيد ال حدة ال طنية.
ير أ ج رار الجبهة اهذا ا لتح ل الذي طرأ لى انيتة  . .ز .لت يحتل دي استتمرار تأكيتدها لتى أ المنظمتة
لن تصبا أرضا و لجبهة يطنية فلسطينية م حدة جال اعد جحداث سلسلة من التغييرا الديمقراطية لى
م سساتها ي ف اتها الداحلية ،يتح ل أ ه تها من أ ه ة ايري راطية ذا مبنتى ي ف تا ار ازيتة جلتى أ هت ة
ف ا ديمقراطيتة من رطتة فتي حترا الشتعا ،يتح يتل تيش التحريتر الفلستطيني جلتى تيش حترا
شعبية ذا
صتتااا يجلغتتار االمتيتتازا داحلتته يترةيتتل العمتتل السياستتي اتتين صتتف فه ،يحتتل األ ه ت ة الداريتتة البيري راطيتتة
القائمة في المنظمة يج ادة تر ينها من حفل اال تماد لى م يد من العمل الط ي.
من هذا المنطل ل يغا ن اال الجبهة الديمقراطية في ذلك الحتين الم بتا البرنامجيتة يالتنظيميتة المترتبتة لتى
هتذا الطمت ل فتتي تحت ل  . .ز .جلتتى جطتار لل حتتدة ال طنيتة ،فطرحتت لتتى المجلته الت طني الستادع مشتتري ا و
مترامفو لبنار جبهة تحريةر وطنيةة موحةدة ،يتر أنهتا كتا تتدرك فتي ال تت نفسته أ تت فير نستبة القت ا المطل اتة
للتقد اةبا نح هذا الهدز ما زال يقتطي نطاالو صب راو .مت كتل هتذا حايلتت الجبهتة الديمقراطيتة اهتذ السياستة
التي رسمت ا ض ل حديدها حيال ن ا االنع ال تن األطتر المشتتركة للعمتل الت طني ،أ تنقتل مستألة ال حتدة
لتى مبتدأ
ال طنية من جطار د ا الدم ( ديمة الجديا ي يتر ممرنتة التحقيتل) فتي رمنظمتة ياحتدةر التتي تقت
رالط ياللحاقر جلتى جطتار اال تتراز ا ا ت التعتدد يأستبااه الم ضت ية متن أ تل تجتايز نحت ال حتدة التعدديتة
الديمقراطية لتى أستاع ارنتامجي ،يهتذا متا ل صتته د ت ة الجبهتة جلتى اتفتاق ميت فصتائل المقايمتة لتى است
سياسية مشتركة ياستناد يحدتها جلى ف ا داحلية ديمقراطية ■
( )1نشبت هذه األزمة والصراع ات التي قادت إليها جراء قرار الحكومة األردنية منا التجول في السالح داخل أمانة الةاصمة وإجراءات تضةييقية
أخرى على المقاومة الفلسطينية ،التي نظرت بدورها إلى هذه اإلجراءات في سياق محاولة السلطة للحد من حرية عملها وتطويقها  ...الخ.
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()3
مرحلة التأسيس  ..مراجةة وتقييم
 1ـ ال طأ الربير الذي ي عت اه الجبهة في سن ا التأسيه األيلى ،ه الم تل التذي ات ذتته حيتال الصترا التذي
كا د ادا يحتد اتين المقايمتة الفلستطينية ياتين النظتا األردنتي لتى أرا األرد  ،يهت حطتأ مركتا يجمت اتين
الشطط اليساري الذي ي طئ في رارة مي ا القت ا المحلتي يال ليمتي التذي يعمتل لتى الحفتاي لتى اقتار النظتا
األردني في جطار ال ييفتة التتي كتا ي ديهتا فتي ضتما التت از ال ليمتي (التذي شترل أحتد أهت ستاحا استتقطاا
الحرا الباردة) ،ياين الخلل المنهجي (المبدئي) في رؤية دير ييييفة المقايمة الفلستطينية فتي األرد يالت ج اهتا
طرفاو ،ال ال طرفا و رئيسيا و في الصرا لى السلطة في البفد ،ياالن الق فتي الممارستة العمليتة جلتى ا تبارهتا اتديفو
ن الحركة ال طنية األردنية كأداة لحداث التغييتر الت طني التديمقراطي فتي التبفد .هتذا ال طتأ فطتفو متا ينطت ي
ليه من حلل منهجي ،كتا يتجاهتل يا ت الترت ين ال ليمتي لمجتمت التبفد ،يمتا ينطت ي ليته متن انقستا تام دي
يتنا ض له مبرراته يديافعه الم ض ية ..يفي يل هذا التر ين الحساع كانت الشعارا المتطرفتة حت ل رستلطة
المقايمةر تق د جلى تنفير الجماهير األردنية يتسهل لى الق ا القطرية اليمينية ت يفها اف ا ة رال طن البديلر.
 2ـ الصدمة الربرا كانت اله يمة التي تربدتها المقايمة في أيل ل /سبتمبر  1970يما تفها متن معتارك تاد جلتى
تصفية ي دها العلني لى الساحة األردنية اعد أحداث رش ـ جل (صيل  ،)1971أي جلى تصفية "القاعةدة
اآلمنة" ياهت از ا مال الربيرة التي َلقت لى "الحرب الشةبية طويلة األمد".
هذ اله يمة أطلقت في صف ز الجبهة الديمقراطية ملية مرا عة شتاملة للتذا يلل ضت المحتي  .نقطتة االنطتفق
في ملية المرا عة هذ كانت النقد الصريا يالمعلتن للسياستة التتي انتهجتهتا المقايمتة الفلستطينية ،امتا فيهتا الجبهتة
ارؤيتة تحليليتة جلتى
الديمقراطية في الساحة األردنية حتى أيل ل /سبتمبر  ،1970النقد كا منطلقتا و لمحايلتة الغت
مل ال ا المعقد للعف ا األردنية ـ الفلسطينية ،يا اصة يا االنقستا ال ليمتي فتي المجتمت األردنتي ي تذير
الرامنة في الم الفريد ،الذي يحتله األرد في حارطة المصالا المبريالية في المنطقة يال ييفة التتي ي ديهتا فتي
هذا السياق.
هتتذ المرا عتتة النقديتتة التتتي ي قتتت نتائجهتتا األيلتتى اتقريتتر (رحملتتة أيلت ل – دريع ينتتتائ ر) نشتتر فتتي نهايتتة العتتا
 ،1970كانت ال ط ة األيلى في ملية نقاش داحلية نية يمرةفة ،اد تتدريجيا و جلتى الت رة متا ترز الحقتا و ااست
"البرنامج المرحلي" الذي ات تذ معالمته النهائيتة فتي ا /أ ستطه  ،1973يلرتن مفمحته األيلتى كانتت تد اتدأ
تتشتترل منتتذ تم ت ز /ي ليت  1971فتتي التقريتتر حت ل رالمهتتا الراهنتتة لحركتتة المقايمتتة الفلستتطينيةر التتذي تقتتدمت اتته
الجبهة الديمقراطية جلى الديرة التاسعة للمجله ال طني المنعقد في القاهرة نذاك ،يالتذي د تا اعبتارا مبهمتة ،جلتى
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ج امتتة رمنطقتتة محتتررة ت تتد كقا تتدة ارترتتاز ريتتة فتتي الطتتفة الغرايتتة ،ترفتتل استتتمرارية الةت رة الفلستتطينية حتتتى
تحقيل أهدافهار ،يجلى رتح يل الطفة الغراية جلى لعة للنطال الة رير.
كتا متة امتل ج ضتافي حتاف لتى تطت ير هتذا النقتاش ،يتمةتل فتي التقتدير الستائد اتأ ه يمتة المقايمتة فتتي األرد
فتحت الطريل نح تس ية راية ـ جسرائيلية للصرا (تس ية اين األنظمة العرايتة يا اصتة مصتر ياألرد  ،ياتين
جسرائيل) لى ا دة مشري ري رز( ،)1الذي كانت األطراز الةف ة تد أ لنتت ب لته بتل أحتداث أيلت ل /ستبتمبر
.1970
و
التص ر الذي كا ستائدا نتذاك فتي الفرتر السياستي الفلستطيني اشترل تا  ،اتأ المقايمتة هتي الةقبةة الرييسةية فتي
طريل التس ية العراي ة ـ السرائيلية ،يأ ه يمتها في األرد تفتا الباا لتعجيل الحل .هذا التصت ر لت يةبتت د تته،
ذلتتك أ ه يمتتة المقايمتتة دفعتتت جستترائيل جلتتى التصتتلا يالتنصتتل العملتتي متتن م افقتهتتا لتتى مشتتري ري تترز،
يالصرار لى مطامعهتا الت ستعية فتي القتدع يستائر األراضتي العرايتة المحتلتة اعتديا ح يترا  /ي نيت ،1967
ياتطا أ هذ هي العقبة الحقيقية( )2التي تعر ل الحل ،يلرن هذا ال ينفي حقيقة أ ب ل مصر ياألرد
مشري ري رز يض لى ديل األ مال جمرانية (جحتمال) الت صل جلى تس ية راية جسترائيلية ،يطترل االتتالي
ليته مستتقبل المقايمتة ،اتل يالحركتة ال طنيتة الفلستطينية المستتقلة ،فتي حالتة جاترا
الس ال الربيرص ما الذي ستير
هذ التس ية ... :
 3ـ كانت تلك اداية الرحلة نح البرنام المرحلي الذي كا في ال ا  ،إعادة صةياةة للفكةر السياسةي الفلسةطيني
المتمح ر حتى ذلك الحين ،ح ل ثناييةة التضةاد بةين "المقاومةة" وبةين التسةوية ،بةين "الكفةاح المسةلح" وبةين
"الحل السلمي"! يتلك أيطا و كانت اداية المرحلة نح ج ادة النظر في تعريل التذا يفتي رؤيتة العف تة مت ستائر
مر نا الحركة ال طنية ،فالصيغة المشتقة متن النمت ذج الفيتنتامي (صتيغة الجبهتة المتحتدة التتي يق دهتا متن داحلهتا
ح ا يساري ري) ل تعد تبدي ذا مغ ا .الظريز الصعبة التي أنتجتها ه يمتة أيلت ل /ستبتمبر  ،1970يالتتي
لتى جدراك
كانت فيها المقايمة الفلستطينية ترتافا متن أ تل البقتار لتى يتد الحيتاة اتالمعنى الحرفتي للرلمتة ،حفت
ضريرة االرتقار اصيغة ال حدة ال طنية الفلسطينية ،يأارز أ رالجبهة المتحدةر المطل اة هي في ال ا ت الجبهتة
التي تطت ميت مر نتا الحركتة ال طنيتة الفلستطينية ،يالمطلت ا اناؤهتا لتى أسته أكةتر تنظيمتا و يمتانتة ،ي لتى
( )1نصت مبادرة وزير الخارجية األمريكي وليم روجرز على قيام كل من مصر واألردن وإسةراييل بةالبالا األمةين الةةام لامةم المتحةدة أنهةا تقبةل
قرار مجلس األمن الرقم  242بكل أقسامه ومستةدة لتنفيذه ،وأنها توافق على تةيين مندوبين عنها في محادثات تجري تحت رعايةة األمةين الةةام
في الوقت والمكان اللذين يقر رهما ،على أن يكون هدف هذه المحادثات إحالل سالم عادل وثابت بالشرق األوسط ،يقوم على المبادئ التالية:
ـ يةترف كل طرف بسيادة الطرف اآلخر وتكامله اإلقليمي واستقالله السياسي.
ـ تنسحب إسراييل من المناطق التي احتلتها في حزيران /يونيو  ،1967وذلك طبقا ً لقرار مجلس األمن .242
ـ ما دامت التسوية لم تتحقق فالنه يترتب على األطراف كلها أن تحافظ بدقة على وقف إطالق النار الذي يدخل حيز التنفيةذ فةي بدايةة تمةوز /يوليةو
 1970حتى بداية تشرين األول /أكتوبر من الةام ذاته.
) (2وهذا ما رصده بدقة الفصل الثاني من تقرير الجبهة الديمقراطية إلى المجلس الوطني التاسا "بةد الحةرب األهليةة فةي األردن أصةبح بالمكةان
التحالف اإلسراييلي ـ األمريكي  ...أن يتحول من جديد إلى موقف أكثر تةنتا ً ،فأعلنت إسراييل رفضها لمبادرة روجرز (بةد أن كانت قد قبلتها قبةل
أيلول) ،وتخلت الواليات المتحدة نفسها عمليا ً عن هذه المبادرة ،وابتةدأ هةذا التحةالف اإلمبريةالي يسةلط ضةغطا ً لةدفا األنظمةة الةربيةة المةنيةة إلةى
مزيد من التراجةات".
راجا بهذا الشأن ما ورد تحت عنوان "احتماالت التسوية السياسية في تقرير الجبهة الديمقراطيةة المقةدم إلةى المجلةس الةوطني التاسةا" ،وممةا
جاء فيه "ال شك أن الشهور األخيرة بةد أحداث أيلول قد شهدت تصاعداً واضحا ً في التةنت اإلسراييلي ـ األمريكي إزاء شروط التسوية  ...إال أن
هذا التصاعد يةود بالدرجة األولى إلى حقيقة أن التسوية لةم تةةد ،بالنسةبة لرمبرياليةة األمريكيةة ،ضةرورة ملحةة مةن أجةل وضةا حةد لنمةو الحالةة
الثورية في المنطقة ،خصوصا ً بةد عملية االنحسار الثوري التي ابتدأت في األردن لتةم مجموع المنطقة خالل شهور قاليل ،وبةد أن ظلت إسراييل
على الصةيد الحكومي ،تتةمد اإلبهام والغموض في تحديد شروطها المةلنة للتسوية بهدف انتزاع المزيد من التنازالت الةربية ،فلقد أصبحت اآلن
أكثر تحديداً في طرح مطالبها التوسةية الجغرافية ."...
"إن هذه التطورات على صةيد الموقف اإلسراييلي ـ األمريكي تجةل احتمةال التسةوية السياسةية الشةاملة ،صةةب التحقيةق وبةيةد المةدى ولكنهةا ال
تجةلها مستحيلة ،ذلك أن صةوبة التحقيق هنا ناجمة عن رفض إسراييل للشروط الةربية للتسوية (االنسحاب الكامةل مةن األراضةي المحتلةة) ،إال
أن احتمال التراجا الةربي المةلن أو الضمني عن هذه الشروط يبقى قايما ً ،ويبدو أن المساعي الجارية اآلن من أجل التوصةل إلةى تسةوية جزييةة
لفتح قناة السويس  ...سوف يةني تجزية قضية التسوية بكل ما يةنيه ذلك من مخاطر على صةيد تمكين إسراييل من انتزاع تنازالت عربية جديدة
تدريجيا ً ،كما أنه سوف يؤدي إلى تحويل وقف إطالق النار -المفترض فيه أن يكون مؤقتا ً  -إلى نهاية رسمية لحرب االستنزاف ،إضةافة إلةى ذلةك
فالن التسوية الجزيية ستزيل عامالً رييسيا ً آخر من عوامل الضغط على اإلمبريالية في سبيل إيجاد حل للنةزاع (قنةاة السةويس ،حةرب االسةتنزاف)
وستميل إلى تهدية أوضاع وإطفاء حرارة النزاع في الشرق األوسط لصالح اإلبقاء على االحتالل اإلسراييلي كأمر واقا .واألخطر من ذلك كله أن
التسوية الجزيية سوف تةني إشارة الضوء األخضر للنظام األردني للمضي في مخططاته الرامية إلى عقد صلح ما الةدو اإلسراييلي".
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ا دة التمةيل النسبي .يتبل ر هذ الصيغة في المشري التفصيلي الذي تقدمت اه الجبهة الديمقراطيتة جلتى التديرة
التاسعة للمجله ال طني الفلسطيني في تمت ز /ي ليت  1971اعنت ا رنحت يحتدة يطنيتة فلستطينية راست ة  ...نحت
يش تحرير شعبي م حدر لبنار بهة تحرير يطني فلسطينية متحدة.
في هذا السياق رأ الجبهة الديمقراطية أنها هي الجس الذي ينبغتي أ يتحت ل ح اتا و يسترشتد ااالشتتراكية العلميتة،
يتحتتدد دير الطليعتتي فتتي الجبه تة ال طنيتتة المتحتتدة يفق تا و لحج ت نف ت ذ الجمتتاهيري ي لتتى أستتاع التمةيتتل النستتبي.
ياشتتفافية اليتتة فتتي رؤيتتة يت ا ينت ا ي التتذا  ،تترا ال تترار اتتأ الجبهتتة اتر ينهتتا الفعلتتي القتتائ ليستتت ح ا تا و
يساريا و ريا و اعد ،ال هي تنظيم ديمقراطي ثوري يسةى للتحول إلةى حةزب طليةةي يسترشةد باإلشةتراكية الةلميةة.
ياريل اعيدة ن االد ار الة ري را أيطتا و التأكيتد لتى أ هتذا الحت ا لتيه ست ا فصتيفو متن فصتائل الحت ا
الطليعتتي الم حتتد المنشتت د للطبقتتة العاملتتة الفلستتطينية ،يلرتتن حتتذين اعتتين اال تبتتار ضتتم ر القا تتدة اال تما يتتة
(البريليتارية) لح ا كهذا في مجتمعا الشتا  ،حيث امت حينذاك الركائ التنظيمية الرئيسية للجبهتة ،يمجمت
حركة المقايمة ،يا اصة أ ملية التح ل البريليتاري لمجتم المناطل المحتلة ل ترن د أحذ مداها اعتد ،يبترز
الس الص كيل يمرن الت فيل اين ملية التح ل جلى ح ا اريليتاري ياين انار تنظتي متاهيري ياست النفت ذ  :هتذا
الس ال افتتا الجدال حول صيغ التحالف الةديمقراطي الثةوري (اتين العمتال يستائر الرتادحين يالمةقفتين الةت ريين)،
وهو الجدال الذي قاد الحقا ً إلى بلورة صيغة المنظمات الجماهيرية الديمقراطية.
 4ـ حصيلة هذا الم اا يالح ار الداحلي ،اما تطمنه من مرا عا نقدية رياة يمعلنة لتى م تلتل المستت يا
البرنامجية يالتنظيمية ،را ترسيمها في القرارا يالت ها الهامة التي أ رهتا الكةونفرنس الةوطني الةةام األول
في تشرين الةاني /ن فمبر .1971
و
و
ل يرن الر نفرنه ال طني العتا األيل منت بتا ،اتل كتا مشترف متن مجمت الهياتا الرادريتة يالقياديتة للجبهتة ،أي
من مندياين نها ،يل يرن ه المحطة الم تمرية األيلى في مسيرة الجبهة ،فقبله كا د انعقتد المةؤتمر التأسيسةي
(المت تمر الت طني العتتا األيل) المنت تا فتي ا /أ ستتطه  1970شتية أحتتداث أيلت ل ،يلرنته كتتا المحطتة التتتي
احتتمتتت مرحلتتة التأستتيه للجبهتتة الديمقراطيتتة كمتتا نعرفهتتا ا  .يأل الر ت نفرنه أدرك أ راراتتته يت هاتتته ال
تشتترل ارنامج تا و ديتتدا و يال نظام تا و داحلي تا و ديتتدا و اتتل منصتتة انطتتفق فحستتا لبل ت رة ارنتتام ينظتتا داحلتتي ديتتدين،
يأحتتذا اعتتين اال تبتتار دريع يحفصتتة المرا عتتة النقديتتة للتجراتتة الستتااقة ،يألنتته أدرك أ ال ت رة هتتذا البرنتتام
يا لنظا الداحلي ه ليه ملية ذهنية محطة ،ال ه مليتة تراكميتة يتفا تل فيهتا الحت ار مت الممارستة ،فقتد كلتل
الر نفرنه ال طني األيل اللجنة المرك ية (الةانية) المنت بة منه امهمة صيا ة هتاتين الت يقتين يح لهتا صتفحيا
الم تمر ل رارهما.
يهرذا كا الر نفرنه ال طني العا األيل اداية رحلة صتعبة ،تتتلمه الطريتل الت ر نحت انتار حت ا ت ري بتر
مرحلتتة اتمتتة مقتهتتا حالتتة االنحستتار الة ت ري التتتي أ قبتتت ه يمتتة أيلت ل /ستتبتمبر  ،1970ياأل ت ار الستتلبية التتتي
يل دتها في األراضي المحتلة ا اصة ي م الشتا  ،يتمرتن االحتتفل السترائيلي متن ضترا االنتفاضتة المستلحة
في ة ا  ،1971األمر الذي ز نجاحه الساال في م الحركة ال طنية المنظمة في الطتفة الفلستطينية حتفل
ا ■ 1969
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()4
تحت راية البرنامج المرحلي  ..البناء المنهجي لتنظيم ثوري وجماهيري
 1972ـ 1982
 1ـ األسالة الربرا التي طرحتها ه يمة أيل ل ،ياحتماال التس ية العرايتة ـ السترائيلية ،يالحت ار التذي دار لتى
أساسها يصت الو جلتى البرنتام المرحلتي ،لت يرتن يجتري داحتل صتف ز الجبهتة الديمقراطيتة فحستا ،اتل هت شتمل
العديد من ديائر الحركتة ال طنيتة الفلستطينية ،يلرنته فتي الجبهتة الديمقراطيتة تميت أوالً ار نته تا جلتى األ متاق
ليتنايل االمرا عة المسلما األساسية التي كا يرتر جليها فرر المقايمة الفلسطينية حتتى ذلتك الحتين ،يتميت ثانيةا ً
اأنه ارتب ارتباطا و ي يقا و اعملية انار تنظي ري متجذر في صف ز الشعا .الحالة الم صت فة التتي ستاد ستن ا
التأسيه أنتجت ي يا و مرهفا و لحقيقة أ انار ح ا ري يتطلا تجايز الحالتة الشتعارية نحت ارنتام متل ملمت ع
يَشتل من تحليل ملم ع لل ا الم ض ي يمن تقدير سلي لنسبة الق ا التتي تحرت الصترا يجمرانيتا تغييرهتا..
يمن تش يي د يل لمصتالا القت ا اال تما يتة تستت لي منته المطالتا يأشترال التنظتي يأستاليا النطتال الرفيلتة
اتعباة هذ الق ا ياستنهاا نطالها دفا ا و ن مصتالحها فتي تنا طتها مت معسترر األ تدار يراطته هرتذا االنطتال
ال طني العا .
األسالة التي ينبغي أ يجيا ليهتا هتذا البرنتام صتا تها اللجنتة المرك يتة للجبهتة فتي ديرتهتا الةالةتة المنعقتدة فتي
ا /أ سطه  ،1972يافتتحت ح لها ح ارا و ت ج في الديرة الرااعتة التاري يتة للجنتة المرك يتة فتي ا /أ ستطه
 1973ا رار الخطوط الةامة الرييسية للبرنامج المرحلي.
ينظر جلى هذا البرنام ادة اا تبار مجرد د ة جلى ج امة ديلة فلسطينية مستقلة في الطتفة الغرايتة ي طتا ت ة.
يال شك أ هذا المطلا ه أحد أارز ناصتر هتذا البرنتام يلرنته لتيه كتل شتير ،فالبرنتام المرحلتي كمتا أ رتته
اللجنة المرك ية في ا /أ سطه  1973ه ارنام نطالي مترامل ،يرك لتى أ الحلقةة المركزيةة فتي النطتال
ال طني الفلسطيني في المرحلة التاري ية الراهنة تتمةل في النطال متن أ تل جنهتار االحتتفل السترائيلي لألراضتي
التي احتلت ا  ، 1967يانت ا حل الشعا الفلسطيني في تقرير مصير لى هتذ األراضتي ،امتا فتي ذلتك ج امتة
ديلتتته المستتتقلة ليهتتا .هتتذا الهتتدز ينظتتر جليتته اا تبتتار تت يجتا و لنطتتال طبقتتا يفاتتا الشتتعا الم تلف تة دفا تا و تن
مصالحها في م ا هة المحاير األساسية للسياسة االحتفلية ياستهدافاتهاص
االستيطا ينها األرا ،الدم ياللحاق اال تصادي ،القمت ياستتفا الحريتا يحقت ق النستا  ،طمته الةقافتة
ال طنية يانتهاك المقدسا  ،تبديد الش صية الفلسطينية المستقلة يجنرارها.
ييتنايل البرنام كما ت تط ير الحقاو ،تحليفو لفنعراسا المدمرة الستتهدافا الحتتفل االسترائيلي لتى مصتالا
م تلل طبقا الشعا ي طا اته ،يمتا تنتجته متن تنا طتا يتستت لي المطالتا يأشترال التنظتي المقترحتة لتعباتة
اها ياستنهاا نطالها يتط ير جلى م ا هة شعبية شاملة م االحتفل.
ما ينبغي أ يلفت االنتبا هنا ه أ هذا البرنام يطرل للمرة األولى ،فررة االنتفاضة الشةبية الشةاملة اا تبارهتا
الشرل الممي من أشرال الحرا الشعبية ،الذي تسما اه شريط النطال الفلسطيني .اف شك أ هذ الفررة كانت متا
تت ال فتتي اتتدايتها ،يلرتتن الملفتتت للنظتتر أنهتتا طرحتتت فتتي ال تتت التتذي كانتتت فيتته الحركتتة الجماهيريتتة فتتي المنتتاطل
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المحتلتة ،تعتتيش حالتة متتن الركت د الم يتتل ي بتل أ تبتتدأ االنتفاضتا الجماهيريتتة المتتاليتة تتفجتتر اتدرا و متتن حريتتل
.1974
 2ـ يجذا كتتا البرنتتام المرحلتتي ينظتتر جلتتى الطتتفة الغرايتتة ي طتتا ت ة اا تبارهتتا الحلقتتة المرك يتتة ف تي مستتيرة
النطال ال طني الفلسطيني ،فه ل يرن يهمل دير يمهما سائر تجمعا الشتعا الفلستطيني داحتل حتديد ،1948
يفي األرد يفي سائر أ طار اللج ر يالشتا .
من المه في هذا السياق أ نشير ااحتصار جلى الرؤية الجديدة التي يطرحها هذا البرنام لطبيعة يمهمتا النطتال
الفلسطيني فتي األرد يالعف تا األردنيتة ـ الفلستطينية .يتنطلتل هتذ الرؤيتة متن أ نجتال الشتعا الفلستطيني فتي
انت ا استتقفله يانتار ديلتته فتي الطتفة ي ت ة ستيفتا الطريتل نحت تجديةد الوحةدة بةين الشةةبين لتى أستاع متن
المساياة يالديمقراطية ياالحتيتار الشتعبي الطت ي الحتر .يفتي هتذا الستياق فت جزالتة امتل التت تر فتي العف تا
األردنية ـ الفلسطينية يجرستارها لتى أسته صتحية يستليمة تتطلتا أوالً ال ترار ا حدانيتة التمةيتل الفلستطيني بتر
منظمة التحرير الفلسطينية ،ياال تتراز اصتفتها كممةتل شتر ي ييحيتد للشتعا الفلستطيني ،ينتاطل الستانه فتي أي
احتث يتنتتايل حتتل طتتيته ال طنيتتة ،كمتتا تتطلتتا ثانيةا ً اال تتراز احتتل الشتتعا الفلستتطيني فتي الستتيادة لتتى أرضتته
ال طنية في الطفة الغراية كما في ة ،يحقه في ج امة ديلته المستقلة ليها.
ياينمتتا يحتتدد البرنتتام هتتاتين المهمتتتين اصتتفتهما أاتترز مهمتتا النطتتال الفلستتطيني فتتي األرد يفتتي العف تتة م ت
األرد  ،ف نه من هة أحرا يش ي ال ض الفريد يالممي للفلسطينيين في األرد  ،التذين هت مةن جهةة ت ر متن
الشعا الفلسطيني الم حد ،له حل الحفاي لى هت يته ال طنيتة الفلستطينية يالتعبيتر نهتا متن حتفل االنتمتار جلتى
حركته ال طنية الم حدة في جطار . .ز .التي تمةله في كل ما ي ي حق ه ال طنية في فلسطين ،اينمتا هت مةن
جهةةة أخةةرى ت ر متتن النستتي اال تمتتا ي الم حتتد للشتتعا األردنتتي ،حيتتث ه ت م اطن ت فتتي الديلتتة األردنيتتة له ت
حقت ه يمصتتالحه التتي تملتتي التدفا نهتتا مشتاركته النشتتيطة فتي الحيتتاة السياستية للتتبفد .يلرتن البرنتتام – فتتي
ال ت ذاته  -يشدد أ هذ المشاركة يجا أ تأتي من حفل الحركة ال طنية األردنية ،ام تلل أطرهتا يتعبيراتهتا،
التتتي هتتي يحتتدها المعنيتتة اقطتتايا يمهمتتا التحتترر ال ت طني يالتتديمقراطي فتتي التتبفد ،رافط تا و أي محايلتتة لحتتفل
المقايمة الفلسطينية اديفو نها أي يصيا و ليها في هذا الشأ .
دير ااالهتما أيطا و أ البرنام المرحلي يطرل مهما الدفا تن الحقت ق المدنيتة ياال تما يتة للفلستطينيين فتي
الشتا  ،اما فيهتا حتل العمتل يالتنقتل يالستفر ،يتحستين شتريط المعيشتة فتي الم يمتا  ،اا تبارهتا مهمتة تقت لتى
اتل فصائل الة رة الفلسطينية ،يه ما كا في ذلك ال ت المبرر حري ا و لى النستل النمطتي التذي يعتبتر كتل متا
ه دي الرفال المسلا شأنا و ير ذي مغ ا يدي مست ا االهتما .
 3ـ النظرة الشائعة جلى البرنام المرحلي جنه ارنام تس ية سياسية ،يج ت يت طرحه كتا يترتب ا يقتا مستا ي
التس ية .يلقد اذلت الجبهتة هتدا و د اييتا و لت ضتيا مغت ا البرنتام اا تبتار أوالً ي بتل كتل شتير ارنامجتا و نطتالياو،
برنامج اإلعداد لال نتفاضة الشةبية الشاملة التي هي الشكل الفلسطيني المميز من أشكال حرب الشةب ،يلرن متن
الم كتتد أ هتتذا البرنتتام ل ت يرتتن يستتتةني أي يستتتبعد التست ية ،كمتتا أنتته متتن الم كتتد أ احتمتتاال التست ية العرايتة ـ
لتى صت المرتستبا التتي
لى تط ير يال رته ،انطف ا و من الحر
السرائيلية كانت من الع امل التي حف
حققها النطال الفلسطيني ي د السمال اتبديدها لى مذاا الصفقة المحتملة اين األنظمة العراية يجسرائيل.
بةد حرب تشرين /أكتوبر  1973اشرل حا  ،ي ندما يضعت المفايضا اين جسرائيل ي ميت الجبهتا العرايتة
لى نار حامية ،يادأ االستعدادا لعقد م تمر نيل ،ط ر الجبهة الديمقراطية م فها اهذا الشأ  ،حيث ااتتت
تد ا ض ل جلى تست ية سياستية تفايضتية تطتمن فتي الحتد األدنتى جنهتار االحتتفل السترائيلي ألراضتي ،1967
يحل الشعا الفلسطيني في ج امة ديلته المستقلة ليها ،يأارز جلى المقدمة مهمة النطال من أ ل ترتريه منظمتة
التحريتتر الفلستتطينية ممتتةفو شتتر يا و ييحيتتدا و للشتتعا الفلستتطيني ،يناطق تا و أيحتتد الستتانه فتتي أي احتتث يتنتتايل طتتيته
ال طنية .ي معت الت ا ي اعشرا ا الز ( 70ألل ت ي ) لى متذكرة جلتى األمانتة العامتة لألمت المتحتدة تستتنرر
استبعاد الشعا الفلسطيني ،ممةفو امنظمة الت حرير ،ن المشاركة كطرز مترتافئ فتي مت تمر نيتل التذي ستيبحث
مصير أرضه يحق ه فتي يتاا ممةليته الشتر يين .كانتت تلتك حطت ة حاستمة نحت فطتا الت ه الرتامن فتي نائيتة
التطاد اين رالرفال المستلار ياتين رالتست يةر ،اتين رالنطتالر ياتين رالمفايضتا ر ،فالتست ية ال تعنتي االطتريرة
التفري ياالستسف  ،يالمفايضا ال تعني االطريرة الت لي ن النطال يالرفال المسلا.
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عملية "مةالوت" كانت التأكيد االممارسة لى هذا المفه الذي ادأ في ذلك الحين متعاكستا و مت التيتار العتا للفرتر
السياسي الفلسطيني ،يكما كا البرنام المرحلتي مشتري ا و رياديتا و لتى المستت ا الفرتري يالسياستي ،كتذلك كانتت
رمعال ر مفو رياديا و لى المست ا العسرري يمةلت نهجا و متمي ا و فتي مستيرة الرفتال المستلا الفلستطيني .لت ترتن
رمعال ر ملية انتحارية ،ر أ أاطالها كان ا اه ين لفستشهاد ،يلرنه اذل ا كل هد ممرتن متن أ تل تفتادي
النهاية المأس ية التي يتحمل العدي مس يليتها الراملة .يل يرن الهجت مجترد متل جرهتااي شت ائي يستتهدز تتل
أكبر دد ممرن متن السترائيليين ،اتل لقتد كتا متفو ذا مغت ا سياستي يج فمتي محتدد ،يهتدز جلتى جحتراج العتدي
يجرااكه يج بار لى التفايا .لقد نجحت العملية االفعل فتي شتل جسترائيل طيلتة متاني شترة ستا ة كاملتة ،يفتي
أحداث ديي سياسي هائل لى مست ا ديلتي ،يكانتت معتال فاتحتة لسلستلة متن العمليتا الشتبيهة (طبريتا ،تين
زيل ،ايسا  )...التي ياصلت جاراز الدير العسرري الممي للجبهة الديمقراطية.
لرن الجبهة ،في ال ت الذي تمي فيه اأدائها العسرري في الميدا  ،شنت نطاالو جيتدي ل يا و مةتاارا و ضتد الن تا
الرهااية المغامرة التي تقدع الرفال المسلا يتجعل منه اديفو ن نطال الجماهير يتستتهين استائر أشترال النطتال
السياستي ياال تصتادي يالنقتااي .كتا التأكيتد ديمتا و أ الرفتال المستلا هت أحتد أاترز أشترال النطتال متن أ تل دحتتر
االحتفل ،يلرنه تت ي ألشرال النطال األحرا يليه اديفو نها ،يه لتيه تادرا و لتى تحقيتل أهدافته امعت ل تن
نطال الجماهير الذي يجسد شرله األر ى ااالنتفاضة الشعبية الشاملة ،يهرذا ينظر جلى الرفال المسلا اصتفته رافةةة
الستنهاا االنتفاضة .هنا أيطا و كانت الجبهة الديمقراطية حينذاك تستبا االتجتا الصتحيا ،ضتد التيتار العتا للفرتر
السياسي الفلسطيني ،يلرنها كانت تسبا ااتجا اللحاق احركة التاريخ.
حاضتتت الجبهتتة الديمقراطيتتة منفتتردة نطتتاالو جيتتدي ل يا و مستتتميتا و يشرستتاو ،متتن أ تتل مهتترة البرنتتام المرحلتتي
يترريسه اا تبار ط ق النجاة ،يحشبة ال ف للة رة يمنظمة التحرير .ياعد شته ر ط يلتة صتعبة ،لت ت تل متن
احتراكا مسلحة م اعض فصائل الترفض ،تبنتى المجلته الت طني الفلستطيني فتي ح يترا  /ي نيت  1974ت هر
هذا البرنام  ،يج يرن اصيا ا مغر ة في التشتدد الرفمتي ،نتدما أ تر متا ترز ااست ربرنةامج النقةاط الةشةرر
الذي يد في أحد انت د جلتى ج امتة رستلطة يطنيتة مقاتلتة لتى أيتة أرا فلستطينية تتحترر متن االحتتفلر ( ترا
اللج ت ر جلتتى بتتارة "السةةلطة الوطنيةةة" أل مصتتطلا رالديلتتة الفلستتطينيةر حينتتذاك كتتا متتدم ا و اال يان تة ،يلرتتن
الجمي كا يدرك أ الحديث يدير ن ج امة ديلة مستقلة).
 4ـ اهذا البرنام حر ت من ظمة التحرير متن نتل ال ا تة ،التذي يصتلت جليته بتل يج تر حترا تشترين /أكتت ار
 ، 1973يانطلقت جلى الفطار العراتي يالتديلي فتي الظتريز التتي أ قبتت هتذ الحترا لتتعلن أنته كمتا كتا الشتعا
الفلسطيني طرفا و رئيسيا و في الصرا  ،ف نه ينبغي أ ير طرفا و رئيسيا و في الحل ،يأنه ال تست ية للصترا العراتي ـ
السرائيلي جال احل القطية الفلسطينية لى ا دة تطمن حل الشعا الفلسطيني في تقريتر مصتير  ،يتجستيد كيانته
ال طني المستقل لى أرضه .يتح ل هذا الم ل جلى الت ا راي في قمة الربةاط (تشترين األيل /أكتت ار )1974
التتتي أكتتد راراتهتتا حتتل الشتتعا الفلستتطيني فتتي اال تتتراز العراتتي الشتتامل امنظمتتة التحريتتر الفلستتطينية اصتتفتها
الممةتتل الشتتر ي يال حيتتد للشتتعا الفلستتطيني يالنتتاطل الستتانه ،يمتتن لتتى منصتتة هتتذا اال تتتراز العراتتي انطلقتتت
منظمة التحرير جلى األم المتحتدة لتعيتد للمترة األيلتى جحطتار فلستطين اقت ة لتى الحلبتة الديليتة .يترافتل هتذا مت
شترة أيتا  ،يالتتي تبنتت ف يتا و
االنتفاضة الجماهيرية األيلى (حريتل  )1974فتي األرا المحتلتة التتي استتمر
مطالا البرنام المرحلي لتشير جلى د ة تش يصه لمصالا يطم حا الشعا ام تلل طبقاته ال طنية.
لقد ساهمت االنتصارا السياسية الباهرة التتي حققتهتا  . .ز .فتي الراتاط ياألمت المتحتدة فتي تفجيتر االنتفاضتة
يجطتتفق زحمهتتا ،لرتتن الجبهتتة رأ منتتذ البدايتتة أ هتتذا العامتتل كتتا يلعتتا ديرا و مستتا داو ،يأ الع امتتل الرئيستتية
لفنتفاضة كانت تجد أساسها في احتدا يتفا حدة التنا ض الم ض ي في المصالا اين الشعا
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الفلسطيني يكافة طبقاته ال طنية من هة ،ياين االحتفل يسياساته متن هتة أحترا .يأ طتت هتذ االنتفاضتة دفعتا و
لعملية الح ار المرةل داحل صف ز الجبهة لتحليل دريسها ياست ف سبل تط ير يتتأطير الحركتة الجماهيريتة،
كما ل نار يتط ير البرنام المرحلي نفسه في ض ر الشعارا التي أطلقتها حركة الجماهير.
 5ـ ي بل أ ننتقل جلى االنعراستا التنظيميتة لهتذا التطت ري ال اتد أ نشتير جلتى نتيجتة أحترا هامتة متن نتتائ تبنتي
البرنام المرحلي كانت لها أهمية كبرا لى الصعيدين الفرري يالتحالفي.
تبني منظمة التحريتر للبرنتام المرحلتي ،ي ترارا متة الراتاط (أي اال تتراز الرستمي العراتي امنظمتة التحريتر
كممةل شر ي ييحيد للشعا الفلسطيني) ،أحد ت تحوالً نوعيا ً في العف تا اتين المنظمتة ياتين االتحتاد الست فييتي
يسائر الدا المنظ مة االشتراكية ،يفتحت القن ا ل امة ف ا رسمية اين الطرفين.
في سياق ذلك نشأ أيطا و للمرة األيلتى ف تة رستمية اتين الجبهتة الديمقراطيتة ياتين الحت ا الشتي ي الست فييتي
ي دد من أح اا الرتلة االشتراكية األحرا .جدراك أهمية العف ة التحالفية مت الست فييت االنستبة لمنظمتة التحريتر،
يكتتذلك االنستتبة للجبهتتة نفستتها ،يمتتا ترتتتا ليهتتا متتن د ت سياستتي يمتتادي أدا جلتتى احتفتتار النبتترة النقدي تة للتجراتتة
الس فييتية من الترسانة الفررية للجبهة ،يشتج لتى هتذا التطت ر التقلبتا المفا اتة فتي السياستة الصتينية يا اصتة
الصرا الصيني ـ الفيتنامي.
يرال يبتترز أكةتتر فتتأكةر فتتي حطتتاا الجبهتتة الديمقراطيتتة التشةةديد لتتى أهميتتة التحتتالل اتتين ر ت ا الةت رة العالميتتة
الةفثر (اما فيها حركة الطبقتة العاملتة فتي البلتدا الرأستمالية المتقدمتة) ،ياشترل حتا اتين المعسترر االشتتراكي
اقيادة االتحاد الس فييتي ،ياين حركة التحرر ال طني في الدا العتال الةالتث ،يهت تشتديد كتا صتحيحا و م ضت يا و
اصرز النظر ن تقيي التجراة الس فييتية ،التي ر الصمت العلني لى غراتها ،لت تن لتل الجبهتة فتي أي ي تت
جلى ا تبارها نم ذ ا و يحتذا اه.
اف شك ي في سياق العف ا ال طيدة م الس فييت ،نمتت فتي صتف ز يتادة الجبهتة أ ليتة كانتت تستعى للتمتاهي مت
النمت ذج الست فييتي ياستتلها الم ا تتل ممتا كتتا يستتمى رنصتائا األصتتد ار الست فييتر ،يلرتتن أ لبيتة يتتادة الجبهتتة
لتى موقةف اسةتقاللي يصتد أي تتدحل فتتي ت يته سياستة الجبهتة ،يالصتمت لتى غترا النمت ذج
حافظتت احت
الست فييتي لت يرتتن ليمتتتد حتتتى يصتتبا صتتمتا و لتتى النظريتتا البائستتة التتتي كتتا ينتجهتتا المنظتتري الست فييت حت ل
ال ض العالمي ،يالتي كا يتت تبنتي اعطتها رستميا و فتي تقتارير الحت ا ي ترارا م تمراتته .فقتد ياصتلت الجبهتة
الديمقراطية النقد المعلن لهذ النظريا  ،يا اصة نظرية رطريةق التطةور الةال رأسةمالير التتي كتا لهتا انعراستا
ا اليستار العرايتة فتي ف اتهتا مت ا ر ازياتهتا ال طنيتة ،يكتا لهتذا الم تل
مباشرة لى سياسا يت ها
المتحالل من م االستقفل يالنقد ،أ ر الفحل في تع ي حصانة الجبهة يمن ان ال هتا جلتى حمتى البيرستترييرا
يما اد جليه من البلة يف ضى فررية ،يص الو االبعض جلى الردة ياالنهيار اليدي ل ي ■

()5
نحو حزب طليةي جماهيري
 1ـ هذ التط را الفررية يالبرنامجية ل تأ ِ دفعة ياحدة ،ال هي تراكمت من حفل الحت ار التداحلي المت اصتل،
يالتذي كتتا ديمتا و يتست االحي يتتة يالرةافتتة يالغنتى يا اصتتة فتتي الهياتا القياديتتة العليتتا ،يكتذلك متتن حتفل التجراتة
يالممارسة العمليتة يالتقيتي النقتدي المرهتل لتدريع الممارستة العمليتة .يكانتت أاترز المحطتا لتى هتذا الطريتل
ج رار اللجنة المرك ية في تشرين الةاني /ن فمبر  1974ال يقة البرنامجية لمنظمة الجبهة في المناطل المحتلة.
يفتي أياحتتر  1975أ تتر اللجنتتة المرك يتة ي يقتتتي رالبرنتتام السياستتير يرالنظتا التتداحلير للجبهتتة الديمقراطيتتة
لتحرير فلسطين ،يكا من أارز التط يرا التي تار اهتا النظتا التداحلي الجديتد ج ترار اسةتقاللية منظمتة الجبهتة
الديمقراطية فتي األرد (مجتد) اصتفتها ت را و طت يا و متن الحركتة ال طنيتة األردنيتة ،يحقهتا فتي يضت ارنامجهتا
السياستي ينظامهتا التداحلي ال اصتين اهتا ،ي تد أنجت (مجتد) االفعتل ج ترار ارنامجهتا السياستي ال تا ينظامهتتا
الداحلي في صيل .1978
أمتتا اللجنتتة المرك يتتة فقتتد ياك بتتت فتتي كتتل ديرة متتن ديراتهتتا اتحليتتل د يتتل ،تطت ر الحركتتة الجماهيريتتة فتتي التتداحل
يدريع نطاالتها في مراحلها المتعا بة التي تقترا اها من مست ا االنتفاضة الشعبية الشاملة ،يالغت هتذ العمليتة
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ذريتها في التقرير الذي أ تاز المت تمر الت طني العتا الةتاني للجبهتة فتي أيتار /متاي  ،1981يالتذي تطتمن تحلتيفو
لل ا العراي يتش يصا و لمعطف حركة التحرر ال طني العراية يمقترحا ارنامجيتة للنهت ا اأيضتا ها ،كمتا
تطمن تحليفو معمقا و لل ا اال تصادي ـ اال تمتا ي فتي الطتفة الغرايتة ي طتا ت ة فتي يتل االحتتفل ،يتل يصتا و
ل برا مسيرة الحركة الجماهيرية يمعطفتها يارنام مل مترامتل لع تداد لفنتفاضتة الشتاملة ،هتذا جلتى انتا
التقيي النقدي لمسيرة البنار الداحلي للجبهة ياشتقاق المهما لتط رها الفحل.
شرل هذا التقرير تعبيرا و ن در ة النط الفرري يالسياسي التي الغتهتا الجبهتة انهجهتا الت ا عي الةت ري ،المتجتذر
ات ي ملمت ع لل ا ت اتفيينتته يتعقيداتته .ي تتد ت اكتتا هتتذا التطت ر الفرتري يالسياستتي ،يشتترل القا تتدة البرنامجيتتة
األساع لعملية انار تنظيمي لى طريل تح يل الجبهة جلتى حت ا متاهيري .كتا هتذا الطمت ل متيفو ارفتا و يهتدفا و
ما فو نصا األ ين ديماو ،اذلت من أ له ه د مطنية لى الصتعيد المركت ي يفتي م تلتل الستاحا  ،ي تد ترا
التأكيد منذ البداية أ السمة الطليعية للح ا ال تعنتي الن ب يتة أي الترفت تن الحركتة الجماهيريتة ياالنعت ال نهتا،
ال االعره رإن الحزب الثوري ال يمكن أن يكون طليةيا ً حقا ً إال إذا كان حزبا ً جماهيريا ًر.
 2ـ تطتتت ر فرتتتر الجبهتتتة يرؤيتهتتتا البرنامجيتتتة تتتتر نفستتته لتتتى الصتتتعيد التنظيمتتتي ،اتطتتت ير مفهتتت المركزيةةةة
الديمقراطيةةة كنتتاي للعف تتا الح ايتتة الداحليتتة يللعف تتة اتتين الح ت ا يالجمتتاهير ،فالمرك يتتة الديمقراطيتتة ليستتت
مجرد مجم ة من الق انين يالق ا د ال رائية التي يجري تطبيقها امع ل ن مطم نها اال تما ي -الطبقي،
تتن
يجنمتا هتتي متتن األستاع يفتتي ضت ر التطت ر الرأستتمالي انعرتتاع للميتل المت ايتتد لتجتتانه الطبقتة العاملتتة النتتا
انسجامها الداحلي فيما ي ي ف تها ا سائل النتاج ،اا تبارهتا محريمتة متن ملريتهتا يمطتطرة لبيت ت ة ملهتا،
يك نها كطبقة ال تستطي تملك يسائل النتاج جال اشرل ما ي.
ج هذا الميل لم يد من التجانه اا تبار اتجاها و يفعل فعلته تتدريجيا و فتي المتدا األاعتد يت دي أكةتر فتأكةر جلتى جاتراز
الم ايتتا الماديتتة الم ض ت ية التتتي ترتستتبها الطبقتتة العاملتتة متتن نم ت حياتهتتا يديرهتتا فتتي المجتم ت يالنتتتاجص م اي تا
الجما يتة يتقستتي العمتل يال حتتدة المت ايتتدة للمصتالا النهائيتتة للطبقتة يالتماستتك التتداحلي اتين صتتف فها ،ياالنطتتباط
يريل المةاارة يط ل التنفه يالقتدرة لتى رؤيتة مصتالا مجمت الشتعا يالتقتدير التد يل لنستبة القت ا اينته ياتين
أ دائه الخ..
من هنا ف تع ي يحدة مل التنظي لى ا دة المرك ية الديمقراطية ،يتطبيل انينها فتي العف تا الداحليتة هت
مهمتتة ضتتريرية يلرنهتتا ليستتت كافيتتة ،فهتتي تتد تتح ت ل جلتتى ممارستتة شتترلية يت ت دي جلتتى نتتتائ ن ب يتتة يانع اليتتة
يانتهازيتة جذا هتتي لت تقتتتر ابنتتار ف تتة ستتليمة اتتين التنظتتي يالجمتتاهير لتتى ا تتدة المرك يتتة الديمقراطيتتة أيطتاو،
يالتتي تنبةتتل متتن ا تبتتار أ العمليتتة ال طنيتتة يالة ريتتة حصتيلة لنطتتال الجمتتاهير متتن أ تتل رفت الظلت ياالضتتطهاد
ياالستغفل نها ،يج دير التنظي يرمن في جكساا الحركة الجماهيرية نصر التنظي ياالتحاد يال ي.
 3ـ طيلة الفترة الممتتدة متن الرت نفرنه المنعقتد فتي تشترين الةتاني /نت فمبر  1971جلتى المت تمر الةتاني المنعقتد فتي
أيار /ماي  ،1981أي لى امتداد شر سن ا  ،كا التشديد لى أ مليتة انتار تنظتي ت ري ي متاهيري يتطلتا
يادة مرك ية حازمة يذا صفحيا ياسعة تمرنها متن التطت ير الستري ألشترال التنظتي يأنمتاط يأستاليا العمتل
اما يجعلها تنسج يتتريل امرينة يدي جاطار م يتيرة ملية البنار.
النجاحا الهامة التي حققتها هذ العملية أرست األساع للبدر اتطبيل الممارسة الديمقراطية داحل منظمتا الجبهتة
من حفل قد م تمراتها يانت اا هيااتها القيادية من أسفل جلى أ لتى يهتي مليتة ت تت اانعقتاد المت تمر الت طني
العتا الةتتاني المنت تا التتذي تا اتتدير اانت تاا اللجنتتة المرك يتة الجديتتدة (الةالةتة) اأستتل ا الترشتيا الفتتردي الحتتر
ياال ترا السري مستبعدا و نظا القائمة المقترحة مرك ياو ،يالذي كانت تأحذ اه ،في ذلك ال تت ،العديتد متن أحت اا
المرك ية الديمقراطية ■
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المحطات المؤتمرية
1981 - 1970
في الفترة الممتتدة متن ا /أ ستطه  1970يحتتى أيتار /متاي 1981ي أنجت الجبهتة الديمقراطيتة تفث فعاليتا
م تمرية (الم تمر التأسيسي ،الر نفرنه ال طني العا األيل يالم تمر ال طني العا الةاني)ص
 1ـ انعقد المؤتمر التأسيسي الذي أطلقت ليه تسمية "المؤتمر الوطني الةام األول" في ا /أ سطه  1970فتي
أيج حالتتة التعباتتة ياالحتقتتا  ،التتتي ستتبقت أحتتداث أيل ت ل الداميتتة فتتي األرد  ،ينتتا ش هتتذا المت تمر تقريتترا و ستترريا و
سياسيا و تنايل في مقدمته األيضا العراية يالعالمية تجا الصرا العراي ـ السترائيلي ،يحركتة المقايمتة اتركيبهتا
التذاتي ي ف اتهتا الم ضت ية ،يتطترق فتتي فصت له الةف تة جلتى مهمتا الجبهتتة فتي الستاحة األردنيتة ـ الفلستتطينية
ي لى الصعيد العراي يالم ل األممي يالمهما ا زائه.
أ ر الم تمر التأسيسي ي يقة سياسية ارنامجية اعن ا رالبرنام العا ر ،يصتادق لتى رالفئحتة الداحليتة الم تتةر،
يانت ا اللجنة المركزية األولى للجبهة يح لها اصفحيا الم تمر العا  ،يكلفها اشرل مباشر را دحتال التعتديف
لى الفئحة الداحلية الم تة ،يالعمل لى ج داد الئحة تع ز الطبيعة الجبه ية للتنظي  ،لى أ يرت ذلتك مترافقتا و
م ال ط ا العملية التي تت ذ لتشريل الح ا رسميا و يتع ي م عه داحل الجبهةر.
 2ـ أحداث رش ـ جلت فتي األرد فتي تمت ز /ي ليت  1971يضتعت نهايتة لتةفث ستن ا متن العمتل الت طني
العلني في األرد  ،ما أدا جلى انتقال قل الة رة الفلسطينية جلى س رية يلبنا  ،يج ادة تمرك ها فيهما..
في مجرا هذ األحداث انعقد الكةونفرنس الةوطني الةةام األول للجبهتة فتي تشترين الةتاني /نت فمبر  ،1971يصتدر
نه أيل نظا داحلي في حياة الجبهة ،يض في التدايل ااتدا ور من العا  .1972كانت الجبهتة تد طعتت شت طا و فتي
تط رهتا الفرتتري يالسياستتي يالتنظيمتتي ،يالغتتت در تتة متتن االنستتجا يالت حتتد التتداحلي أكستتبها م اصتتفا الجبهةةة
اليسارية الموحدة (أي المنظمة الديمقراطية الة رية الم حدة) يمرنها متن تعريتل نفستها اهتذ الصتفة .يمت النظتا
التتداحلي صتتدر ي يقتتة سياستتية ارنامجيتتةي رالم ضتت ا السياستتيةر تتدمت حطتتا و امتتا و لتتى م تلتتل الصتتعد
الفلستتطينية يالتحالفيتتة يالعرايتتة ياألمميتتة استتتند جليتته السياستتة الي ميتتة للجبهتتة ،يلعبتتت مليتتا و ـ دي استتترمال
م اصتتفاته ـ دير البرنتتام السياستتي ،يأد ـ احتتديد معينتتة ـ يييفتتته .يانت تتا الرت نفرنه ال ت طني العتتا اللجنةةة
المركزية الثانية للجبهة الديمقراطية ،يح لها اصفحيا الم تمر ال طني العا .
 3ـ لعبت اللجنة المركزية الثانية (اين تشرين الةاني /ن فمبر  1971يحتى أيتار /متاي  )1981ديرا و فتائل األهميتة
في حياة الجبهة الديمقراطية لى م تلل الصعد الفررية يالسياسية ،يفي جنطاج ح العمل التنظيمي
الح اي يالجماهيري يالعسرري .يفي هذا الطار أ تر التديرة الرااعتة للجنتة المرك يتة الةانيتة فتي ا /أ ستطه
( 1973أي بتل انتتدال حتترا تشتترين /أكتت ار  )1973ال طت ط العامتة للبرنتتام المرحلتتي لتتى يتتد ي يقتتة اعنت ا
"عشةةر موضةةوعات حةةول الخةةط الةةةام للبرنةةامج المرحلةةي فةةي المنةةاطق المحتلةةة واألردن" ،التتذي تح ت ل الحق تا و
(ياالتحديد في الديرة الـ  12للمجله ال طني الفلسطيني في ح يرا  /ي ني  )1974تحتت نت ا ربرنةامج النقةاط
الةشرر جلى ال السياستي الم ته لسياستة . .ز ،.يتطت ر ليصتبا ارنتام ال متا الت طني فتي العتا ،1979
جاا انعقاد الديرة الـ  14للمجله ال طني.
اعتتد هتتذا التط ت ر المفصتتلي ت ت فر ـ م ض ت يا و ـ ناصتتر صتتيا ة ارنتتام سياستتي مترامتتل للجبهتتة الديمقراطيتتة،
فأ از الديرة ال امسة للجنة المرك يتة فتي تشترين أيل /أكتت ار  1974ير تة أستاع لصتيا ة البرنتام السياستي
يتعديل النظا الداحلي ،يهذا ما تحقل في الرا األحير من العا  .1975يا رار هتاتين الت يقتين استترملت الجبهتة
الديمقراطيتتة جرستتار األستته اليدي ل يتتة يالبرنامجيتتة السياستتية يالتنظيميتتة لنجتتاز تح لهتتا جلتتى حت ا ديمقراطتتي
ري يتنظي حياتها الداحلية ي ف تها م الجماهير لى أساع متين من المرك يتة الديمقراطيتة ،يلت طيتد يحتدتها
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الفررية يالتنظيمية ،يلفنطفق لى طريل البنار المتين للمنظمتا الديمقراطيتة يالعستررية ا تتائر ستريعة يحطتى
ااتة يلتع ي نف ذها في الحركة ال طنية يالجماهيرية في األراضي الفلسطينية المحتلة يحار ها.
يانطف ا و من يا الت ز الجغرافي للشعا الفلسطيني يتباين شتريط النطتال فتي تجمعاتته الم تلفتة ،يمتن األسته
التتتي تتا ليهتتا البرنتتام السياستتي العتتا يالبرنتتام المرحلتتي ،أ تتر اللجنتتة المرك يتتة صتتيغة البرنتتام السياستتي
يالنظتتا التتداحلي (أياحتتر العتتا  )1975التتذي متتنا منظمتتا األ تتالي در تتة متتن االستتتقفل فتتي صتتيا ة ارامجهتتا
النطالية المحلية لى أ تنستج مت الستتراتيجية الم حتدة يال ت السياستي العتا للجبهتة كرتل .كمتا كترع النظتا
الداحلي االستقفلية يالش صية المتميت ة لمنظمتة الجبهتة الديمقراطيتة فتي األرد (مجتد) كتنظتي ديمقراطتي ت ري
يشرل فصيفو طليعيا و من الطبقة العاملة يسائر الجماهير الرادحة من أانار الشعبين األردني يالفلستطيني فتي األرد ،
ياا تبار (مجد) را و طت يا و متن الحركتة ال طنيتة الم حتدة لجمتاهير الشتعبين فتي التبفد ،يأ تاز لمنظمتة (مجتد)
يض ارنامجها السياستي ينظامهتا التداحلي ال تا يفقتا و لمتطلبتا النطتال الت طني التديمقراطي فتي األرد يامتا
ينسج م المبادئ الرئيسية لبرنام الجبهة العا  ،يهذا ما تحقل في ا /أ سطه .1978
 4ـ المؤتمر الوطني الةام الثاني الذي انعقد في أيار /ماي  1981في أيج تجراة الة رة الفلسطينية في الشتتا بتل
اال تيتتتال الستتترائيلي للبنتتتا فتتتي ح يتتترا  /ي نيتتت  ،1982يفتتتي ستتتياق تنتتتامي التتتدير السياستتتي التتت طني للجبهتتتة
الديمقراطية يتعاي طا اتها التنظيمية يفعاليتها النطالية في م تلل ساحا العمل ال طني ،هذا الم تمر
أ تاز صتيغة معدلتة للبرنتتام السياستي يللنظتا التداحلي لت ت ترج كةيترا و تن نطتتاق ي يقتتي العتا  ،1975يانت تتا
اللجنة المركزية الثالثة للجبهة.
ي د صدر ي يقة سياسية يتنظيمية هامة ن أ مال هذا الم تمر ،تعتبر احل مساهمة اارزة فتي تحليتل يتشت يي
أ مل للمسألة ال طنية الفلسطينية يلبرنام النطال ال طني المرحلي ،يلمعطتف حركتة التحترر الت طني العرايتة
ال ترال حت متل فلستطيني ي راتي ضتمن أفتل جنجتاز مهتا التحترر الت طني يالةت رة ال طنيتة الديمقراطيتة لتى
المست ا القطري يفي جطار تدا ياتها لى المست ا الق مي ■
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في مواجهة االنقسامات  ..الدفاع عن وحدة م.ت.ف.
 1983ـ 1987
 1ـ ز الجبهة رصيدها ال طني ينف ذها الجمتاهيري اتالم ل المتميت  ،المست يل يالمتت از التذي ات ذتته فتي
م ا هة األزمة التي انت منها الةت رة الفلستطينية اعتد حتريج المقايمتة متن ايتري  ،ج تر الغت ي السترائيلي للبنتا
(صيل  ،)1982يالتي انفجر انقساما ً في صف فها يا تتتاالو دم يتا و اتين أ نحتهتا استتمر لتى امتتداد تا ،1983
يه م ل كتا يجمت اتين المعارضتة الحازمتة للسياستة اليمينيتة الفلستطينية التتي كانتت تنحت ااتجتا التستايق مت
مشري ريغا ياالن راط في لعبة المحاير ال ليمية ياالنط ار تحت راية المح ر اليميني -الر عي فتي المنطقتة،
لى ص يحتدة منظمتة التحريتر يالتدفا تن شتر ية م سستاتها ياستتقفلية رارهتا الت طني ضتد
ياين الحر
م ططا االنقسا ياال تتال الداحلي ،يضد محايال احت ار المنظمة يفرا ال صاية ليها متن أي متن المحتاير
ال ليمية المتصار ة.
لى أساع هذا الم ل ،لعبت الجبهة الديمقراطية ديرا و مبادرا و في ص غ وثيقة عدن ،التتي شترلت القا تدة النعقتاد
الديرة السادسة شرة للمجله ال طني (األيلى اعد ال ريج من ايري ) لتأكيد يحتدة الم سستة الفلستطينية يتجديتد
شر يتها .يجذا كا جنجاز الديرة السادسة شرة ( 14ـ  )1983/2/22د انهار تحت يطأة االنقسا في حركة فتتا،
يما أ قبه من ا تتال دم ي في البقا يشمال لبنا  ،فلقد كا ذلك حاف ا و للمبادرة جلتى تشتريل القيةادة المشةتركة اتين
الجبهتتين الديمقراطيتة يالشتتعبية لتى أستاع ارنتتام لل حتدة يالصتتفل التديمقراطي فتي  . .ز .يمتتن ت ج امتتة
التحةةالف الةةديمقراطي اتتين الجبهتتتين يالح ت ا الشتتي ي ي بهتتة التحريتتر الفلستتطينية لتتى أستتاع مبتتادرة للح ت ار
الت طني تتتدين االنقستتا ياال تتتتال ،يتتترفض االحت ت ار كمتتا تتترفض سياستتة التستتايق م ت الحل ت ل األمريريتتة ،يتتتد
الستتتعادة يحتتدة  . .ز .لتتى ا تتدة احتتترا تترارا (التتديرة  )16يج تترار جصتتفحا ديمقراطيتتة ذريتتة ف تي
م سسا المنظمة.
كانت هذ المبادرة أساسا و للح ار الذي دار اين التحالل الديمقراطي من هة ،يحركة فتا متن هتة أحترا ،يالتذي
ت ج ا ارا اتفاق عدن ـ الجزاير (ح يترا  /ي نيت  ،)1984التذي رست معتال سياستة يطنيتة مبدئيتة شتفافة ،يتبنتى
ج رارا ملم سة لدمقرطة م سسا  . .ز .يد تا جلتى استتعادة يحتدتها يجنهتار الشتلل التذي أصتاا م سستاتها
في أ قاا أحداث طرااله الدامية في نهاية العا  .1983يلرن هذا االتفاق ل يجتد طريقته جلتى التنفيتذ يانهتار تحتت
يطأة الطغ ط ال ليمية التي كانت تدف ااتجا تقسي يا تسا المنظمة ياحت ار أشفئها.
 - 2اانهيار اتفاق د ـ الج ائر تفررت القيادة المشتركة يتصتد التحتالل التديمقراطي ،حيتث انتدفعت حركتة فتتا
جلى مجله ما (الديرة  )17يمن جلى جارا اتفاق عمان ( )1985/2/11الذي ا لى مبدأ المشاركة
في التمةيل الفلستطيني ،ممتا يطتعل مرانتة  . .ز .كممةتل شتر ي ييحيتد ،األمتر التذي ا تبرتته الجبهتة جحتفالو
اأحد أارز مرتر ا ال ما ال طني التي ادينها ال يمرن أ يستقي االئتفز ال طني في جطار . .ز.
يتعبيرا و ن هذا الم ل امتنعت الجبهة ن المشاركة فتي الم سستا المنبةقتة متن مجلته متا  ،يلرنهتا رفطتت
في ال ت نفسه أ تشارك فتي أيتة محايلتة للطعتن فتي شتر ية المجلته ،لمتا ينطت ي ليته ذلتك متن تبديتد للشتر ية
الفلسطينية ،يتشريك فيها ال ي د ادير س ا في جضعاز مرانتة  . .ز .كممةتل شتر ي ييحيتد ،يتم يقهتا جلتى
أشفر تحت يها المحتاير ال ليميتة المتصتار ة .يمت انهيتار التحتالل التديمقراطي يانطتما الجبهتة الشتعبية ي بهتة
التحرير الفلسطينية جلتى جبهةة اإلنقةاذ الةوطني الفلسةطيني ،الغتت حالتة االستتقطاا متداها األ صتى ياقيتت الجبهتة
الديمقراطيتتة فتتي م ت اتتالا الصتتع اة ،ترتتاد تفتقتتر جلتتى التحالفتتا الفلستتطينية ،لتصتتمد ط ت ال ستتن ا تتفث استتية
( 1984ـ  )1987ألشد أن ا الطغ ط يالمطايقا يالتحرشا األمنية يالحصتار المتادي يالسياستي ،جضتافة جلتى
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يطأة حرا الم يما الدامية في لبنا  ،ااتدا ور من أيار /ماي  1985دي أ تحيد أي تترا
ترا فيه تجسيدا و للمصلحة ال طنية.

ن حطها التذي كانتت

 – 3يتتر أ الحصتتار يالع لتتة لتتى صتتعيد التحالفتتا ل ت يط ت حتتدا و لمستتيرة الجبهتتة الصتتا دة لتتى الصتتعيدين
التنظيمي يالجماهيري ،ال االعره ت اصل نم ها يتع ز نف ذها الجماهيري في م تلل الستاحا  ،يا اصتة داحتل
األرا المحتلة حيث شهد حط رها ف ة ن يتة هامتة حتفل هتذ الفتترة .يستا د الم تل السياستي المبتدئي التذي
ات ذته الجبهة الديمقراطية في تع ي ص رتها يهيبتهتا يتعميتل االحتترا فتي أيستاط ماهيريتة متستعة ااضتطراد،
يتع ز هذا االحترا اعد أ نجحت الجبهة ،ج ر حرا الم يما من هتة ي ترار الحر متة األردنيتة ا تل التنستيل
م  . .ز ) 1986/2/13( .من هة أحرا ،في جطفق مبتادرة الستتاناز الحت ار مت حركتة فتتا ،يستر ا متا
اكتستبت هتذ المبتتادرة زحمتا و متستتار ا و لتشتل الطريتتل النعقتاد المجلتته الت طني الت حيتتدي فتي الج ائتتر فتي نيستتا /
جاريل  1987فتي ديرتته الةامنتة شترة ،امشتاركة معظت القت ا ال طنيتة الرئيستية امتا فيهتا الجبهتة الشتعبية ي بهتة
التحرير الفلسطينية اللتين انسحبتا من بهة النقاذ ■

()8
اإلنتفاضة الكبرى  ..اإلستحقاقات الوطنية والحزبية
1991 – 1987
 - 1األحداث العاصفة التي مر اها الحركة ال طنية الفلستطينية متن هتة ،يتنتامي دير الجبهتة يحجمهتا يمرانتهتا
ينف ذها الجماهيري من هة أحرا ،ز الحا ة جلى انتظا الممارسة الديمقراطية داحل صف ز الحت ا يفتي
ف ته م المنظما الجماهيرية الديمقراطية ،يا اصة أ الجبهة كانت لى أا اا نقلة نوعية فتي م عهتا داحتل
صف ز الحركة ال طنية الفلسطينية ،نقلة حدد طبيعتهتا التقريتر المقتد جلتى الرت نفرنه الت طني العتا الةتاني المنعقتد
في ا /أ سطه  ،1991اأنها تتمةل في "حاجةة الحةزب إلةى االنتقةال بموقةةه فةي الحركةة الوطنيةة والجماهيريةة
من وضا القوة الضاةطة على مركز القرار إلى وضا الشريك الفةلي في صنا القرار الوطني" ،يهي نقلة كانت
تتطلا تط يرا و هريا و في ارام الجبهة ينم ف تها م الحركة الجماهيرية ،تط يرا و ل يعتد متن الممرتن جنجتاز
بر المبادرة الف ية للمرك القيادي ،ال فق بتر المشتاركة ال استعة فتي مليتة صتن القترار يفتي تطت ير يج نتار
البتترام يتتتد يل السياستتا متتن بتتل القا تتدة الح ايتتة التتتي هتتي أكةتتر التصتتا ا و اجمتتاهير الشتتعا يتمتتةفو لهم مهتتا
ياهتماماتها.
هتتذ الحا تتة كانتتت تتنتتا ض مت نهت يتتادي يتست االمرك يتتة المتشتتددة ،ي يتتادة كانتتت تتد اتتدأ تفتقتتر جلتتى التجتتانه
الداحلي من هة ،تحت ضغ التحت ال العاصتفة نحت اليمةين التتي شتهدتها الةمانينيتا فتي انيتة الحركتة ال طنيتة
الفلسطينية ،يفي محيطها العراي يالديلي .يمن هة أحرا افعتل الميتل التذي نشتأ لتدا اعتض ناصتر هتذ القيتادة
لف تتتراا تتتدريجيا و متتن الطريحتتا السياستتية يالترتيريتتة للجنتتال الب ر تت ازي التت طني المتنفتتذ فتتي يتتادة منظمتتة
التحرير .يم اشتتداد ضتغ هتذ التحت ال فتي ضت ر الحجتا يالتتردد تن جحتداث التطت ير المطلت ا لتى انيتة
الجبهة يارامجها ،انعقد شريط انتقال هذ العناصر القيادية (التي تح لت الحقا و في مجرا الصترا التداحلي جلتى
كتلة ا لية منظمة في دد من منظما الجبهة الديمقراطية) جلى م ا الجنال البر ازي ال طني.
 - 2التفا التدريجي لهذا التنا ض يلد ناصر أزمتة داحليتة راحتت تنمت اتب ر ياصتمت ،يتستار هتذا التفتا مت
اندال االنتفاضة الشةبية الشةاملة فتي  . 1987/12/9كتا هتذا الحتدث هت التذي اشتر اته ارنتام الجبهتة منتذ تا
18

 ،1973يالذي ل تت ل أدايا الجبهة لى مدا  15اما و ن رصد يتحليل مقدماتته يج تداد متطلباتته البرنامجيتة
يالتنظيمية .يافعل ذلك كانتت الجبهتة مستلحة اتال ي ياالستتعداد للقيتا اتدير مبتادر فتي يتادة االنتفاضتة يجدامتهتا،
يه دير امتت اته يتادة يمنظمتا الجبهتة داحتل األرا المحتلتة حيتر يتا  ،حيتث لعبتت ديرا و مبتادرا و فتي صت غ
الفئحة البرنامجية لفنتفاضة يفي تشريل يادتها ال طنية الم حدة يفي ال رة ترتيراتها النطالية يا اصة فيما
يتعلل اتدمير الركائ المحلية لسلطة االحتفل ،يتع ي انتار أديا ستلطة الشتعا ،يالتدريع التتي است لصتت متن
تحليل المراحل التمهيدية لتط ر الحركة الجماهيرية لى طريل االنتفاضة
الشاملة ،كانت هاديا و حقيقيا و للنه ا ادير مبادر في دف مسيرة االنتفاضة ااتجا االستمرارية يالتصتا د يا اصتة
حفل النصل األيل من ا .1988
يلرن اندال االنتفاضة طرل ا لحال أكةر متن أي ي تت مطتى الحا تة جلتى نقلتة تجديديتة ن يتة فتي اترام الجبهتة
يانيتها ،نقلة حدد طبيعتها تقرير الر نفرنه ال طني العا الةاني اأنها مليتة تطت ير لبرنتام الجبهتة امتا يح لته متن
ارنام لع داد يالتحطير لفنتفاضة المرتقبة ،جلى ارنام لفنتفاضة القائمة فعفو يبل ر نظريتها ييرست لتى نحت
ملم ع أكةر ،طريل انتصارها .االنتفاضة أحدثت تغييرا ً جوهريا ً في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية ترتب عليه
انتقال مركز الثقل في الةملية الوطنية إلى الداخل ،يما كا يتطلبه ذلك من تجديدا في انية الجبهة التنظيمية يفي
العف ة اين الداحل يال ارج.
 - 3كذلك أحد ت االنتفاضتة انعراستا حاستمة لتى صتعيد العف تا العرايتة  -الفلستطينية ،بتر نهتا ترارا
القمتتة العرايتتة الطارئتتة فتتي الج ائتتر ( 7ـ  )1988/6/9الم صصتتة لتتد االنتفاضتتة ،التتتي أ قبهتتا تترار الحر متتة
األردنية ( )1988/7/31افك (االرتباط) العف ة القان نية يالدارية م الطفة الغراية.
أما مة الج ائتر فجتار راراتهتا لت كتد مطلتا الديلتة الفلستطينية المستتقلة ،يد ت حتل  . .ز .كممةتل شتر ي
ييحيد في التمةيتل المترتافئ للشتعا الفلستطيني فتي جطتار المت تمر التديلي ذي الصتفحيا المطلت ا انعقتاد تحتت
ر اية األم المتحدة ،ي لى أساع راراتها الم كدة لى حل تقرير المصير يالع دة يالديلة المستقلة ...
ي لى حلفية ما كانت د شهدته القمة العراية السااقة المنعقدة في ما (تشرين الةتاني /نت فمبر  )1987متن هجمتة
لتحجي م القطية الفلسطينية في لا القطايا العراية ،يالنيتل متن م ت منظمتة التحريتر التمةيلتي يمتن الحقت ق
ن رارا مة الرااط (..)1974
ال طنية للشعا الفلسطيني في محايلة سافرة للترا
لى هذ ال لفية اكتسبت مة الج ائر أهمية استةنائية في تاريخ القم العرايتة يم ا فهتا الفلستطينية ،علهتا المحطتة
العراية األه لى هذا الصعيد منذ مة الرااط ،يا زار فشل المحتايال األردنيتة داحتل متة الج ائتر لمنت الترا ت
تتن نه ت ينتتتائ متتة متتا الستتااقة ،استتت لي األرد النتيجتتة المنطقيتتة فتتأ لن ي ت  1988/7/28جلغتتار رحطتتة
التنميةر في األراضي المحتلة ،يت  7/30حتل مجلته النت اا األردنتي التذي يطت ممةلتين تن الطتفة الغرايتة،
يأحيرا و يت  7/31فتك العف تة القان نيتة يالداريتة مت الطتفة الغرايتة ،يهت القترار التذي فتتا البتاا أمتا حطت ا
ملم سة من بل  . .ز .لتأكيد مبدأ السيادة الفلسطينية لى الطفة الغراية امتا فيهتا القتدع الشتر ية ي طتا ت ة
االنسبة للقان الديلي.
 - 4هذا المنعطل الحاس المتمةتل اانعراستا االنتفاضتة لتى صتعيد العف تا العرايتة  -الفلستطينية طترل ا لحتال
مهمتين رئيسيتينص
األولى ضريرة ال رة ارنام االنتفاضة يمنظمتة التحريتر لم ا هتة ال ضت الجديتد ،امتا يرترع االنتصتارا التتي
حققتها االنتفاضة لى األرا ،ي لى الصعيدين العراي يالديلي ،ييح لها جلى مراسا سياسية ملم سة يراس ة.
والثانيةةة ضتتريرة ج تتادة صتتيا ة العف تتا األردنيتتة ـ الفلستتطينية فتتي ض ت ر التط ت ر الجديتتد ،امتتا يعنيتته ذلتتك متتن
ضريرة ج ادة النظر في صيغة يارنام العمل ال طني الفلسطيني في األرد  ،يما يترتا لى ذلك متن انعراستا
لتتى انيتتة الجبهتتة الديمقراطيتتة يتر ينهتتا ي ف تهتتا م ت ت أمهتتا األردنتتي رمنظمتتة الجبهتتة الديمقراطيتتة ف تي األرد ـ
مجدر.
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هذ المنعطفا الحادة في مسيرة االنتفاضة يالحركة ال طنيتة ،يمتا طرحتته متن تستاؤال يمهمتا كبترا ،تار
فتتي يتترز كتتا فيتته العتتال كلتته يقتتل لتتى أا ت اا تح ت ال دراميتتة حاستتمة فتتي أياحتتر الةمانينيتتا  ،استتبا األزمتتة
المستفحلة في االتحتاد الست فييتي ،يمتا تاد جليته متن احتتفل فتي التت از التديلي اتفرتك المعسترر االشتتراكي ،ت
االتحتتاد الس ت فييتي نفستته ،يمتتا بتتر نتته البيرستتترييرا متتن نمتت لق ت ا الةتت رة المطتتادة الطامحتتة للع ت دة جلتتى
الرأسمالية ،ياالرتداد ن مسيرة االنتقال جلى االشتتراكية .يأحتد ت هتذ التطت را أزمتة حتادة فتي معسترر اليستار
العالمي م ما و ي اد جلى حالة من البلبلة الفررية يالتفرك ياالنهيار في أيضا العديد من ا يأح ااه.
كل هذ الع امل اد جلى تفا ناصر األزمة داحل الجبهة يتعقيدها .ي تد شتحنت األزمتة اعناصتر االنفجتار التذي
نشا في المرتا السياسي يالذي ادأ حففا و ح ل ناصر الم ل الذي ينبغي أ تت ذ  . .ز .في أ قاا حطت ة
فك االرتباط القان ني يالداري مت الطتفة الغرايتة ،يلرنته ستر ا متا تحت ل جلتى صترا اتين حطتين امتتد ليتنتايل
م تلل ميادين الفرر يالسياسة يالتنظي  ،ياستمر لى مدا تفث ستن ا لينتهتي ا تريج هتذ األ ليتة المنظمتة فتي
مطل العا  1991من الجبهة الديمقراطية لت سه ح اها ال ا ■

()9
التجديد البرنامجي والبنيوي
1994 – 1991
 - 1كا االنشقاق نتيجة لفنتقال متن م ا ت الجبهتة الديمقراطيتة الفرريتة يالسياستية جلتى م ا ت أحترا ،لتبنتي فرترا و
يسياسة م تلفة ،يل ال ذلك لرا االمرا حتل هتذ ال ففتا بتر الحت ار يالنقتاش داحتل صتف ز التنظتي دي أ
تصل األم ر جلى نقطة االفتراق .لرن هذ التط را الفحقة كشفت فتي ال ا ت أ ال تفز التذي نشتا لتى امتتداد
فترة ط يلة نسبيا و كتا حففتا و فرريتا و يسياستياو ،فطتفو تن ك نته حففتا و ارنامجيتا و تد ال يرت االمرتا جيجتاد حتل لته
ضمن جطار ح ا ياحد ،يهذا ه السبا الذي اد هذا االتجا لل تريج متن الجبهتة الديمقراطيتة ،يااللتحتاق التذيلي
اسياسة اليمين الب ر ازي ال طني المتنفذ اقيادة منظمة التحرير.
لقتتد أدا هتتذا ال تتفز يمتتا نجت نتته متتن ستتل ك ترتيرتتي /صتترا ي جلتتى ر لتتة حتتل األزمتتة يتشت يه ي تتي الح ت ا
لعناصرها يجضفار طاا البلبلة يالتعقيد لتى مليتة الحت ار التداحلي ،الهتادز جلتى الت رة األ اتة لتى التستاؤال
الربرا التي أارزتها االنتفاضة يالتح ال العالمية الدرامية نح اليمتين يالترا ت نحت أنظمتة رأستمالية ،ييطتاز
جلى هذا انهيار بهة الصتم د العرايتة يالتطتامن العراتي اعتد سلستلة متن الترا عتا أارزهتا ت يت معاهتدة الستف
المصرية ـ السرائيلية يحرا ال لي األيلى يالةانية ،ياالتالي تش يش يجرااك ملية التجديد البرنامجي والبنيةوي
المطل اة في ض ئها .ر ذلك فقد تلمست الجبهة الديمقراطية الطريل لل ريج من األزمة بر التجديتد البرنتامجي
يالبنيت ي التتذي كتتا حصتتيلة ترتتريه الممارستتة الديمقراطيتتة داحتتل صتتف ز الجبهتتة ،امتتا هتتي تفعيتتل لتتدير القا تتدة
الح اية في ملية صن القرار يص غ البرام يالسياسا .
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كا التجديد البرنتامجي يتطلتا ،االنستبة للجبهتة الديمقراطيتة يكتذلك لستائر أي معظت فصتائل العمتل الت طني ،تقتدي
ج ااة ملم سة لى دد من القطايا المفصلية ذا الطاا البرنامجي ،طايا طرحت نفسها اق ة اعد انتقتال الحركتة
الفلسطينية جلى مرحلتة االنتفاضتة اا تبارهتا حركتة الشتعا لنجتاز الحقت ق ال طنيتة ،يانعراستا االنتفاضتة رايتا و
لى مست ا العف ا الفلسطينية ـ األردنية  ...يكل هذا في جطار التح ال المتستار ة الميتا و التتي أنهتت
ياالذا
القطبية الةنائية الر نية لصالا أحادية القطا األميركي اعد انهيار المعسرر االشتراكي يتفرك االتحاد الس فييتي.
لقد كا ياضحا و منتذ البدايتة أ هتذا التجديتد البرنتامجي يالبنيت ي يتعلتل اعمتل الحت ار التداحلي حت ل هتذ القطتايا،
ياتستتا دائرتتته ليشتتمل م ت الح ت ا ،كتتي يت حتتد ارنامجيتتا و لتتى حيتتارا تطتتير الطريتتل أمامتته يتمرنتته متتن
االضطف لتى نحت أفطتل اتدير الت طني ،ياالتتالي كتا هتذا التجديتد يتعلتل اتطت ير الممارستة الديمقراطيتة فتي
صف ز الجبهة اا تبار هذ الممارسة السبيل الرئيسي الستاناز مسارها الفا ل يس الشعا يالحركة الفلسطينية.
 - 2يفتي هتذا المجتال كتا التشتديد ديمتا و لتى أ الديمقراطيةةة داحتل الحت ا هتي فتي الجت هر مليتة تفةيةل لتتدير
القا تدة الح ايتتة يمستاهمتها فتتي صتن القتترار ،يفتي صت غ البترام يالسياستتا كمتا فتتي االنت تاا ،متتن أدنتى جلتتى
أ لتتى ،للهياتتا القياديتتة المعنيتتة اتحمتتل مس ت يلية تح يتتل هتتذ البتترام يالسياستتا جلتتى ممارستتة يحط ت ا مليتتة
محتددة ،لتتذلك شتهد التستتعينيا متن القتتر الماضتي تطت را و ملم ستا و لتتى هتذا الصتتعيد ،حيتث قتتد حتفل ستب
سن ا أربا محطات مؤتمرية (الر نفرنه ال طني الةاني تا  ،1991المت تمر الت طني العتا الةالتث تا ،1994
الر نفرنه ال طني العا الةالث ا  ،1998يالم تمر ال طني العا الراا ا  )1998منت بة من أدنتى جلتى أ لتى
سبل كل منها ح ار داحلي مرةل مستند جل ى تقتارير يي تائل شتاركت فيته احي يتة يفا ليتة ميت مستت يا التنظتي
اما في ذلك ياالدر ة األيلى منظماته القا دية.
من حفل هتذا الحت ار التداحلي الم ست يالمحطتا الم تمريتة التتي ت تهتا ،أنجت الجبهتة الديمقراطيتة إجاباتهةا
البرنامجية لى العنتايين يالقطتايا الرئيستية المطريحتة لتى الحركتة ال طنيتة ي لتى الجبهتة نفستها ،امتا فتي ذلتك
ارنامجها السياسي يال المشتل يالترتيرا النطالية (أشرال التنظي يالنطال) المتفر ة منها ،ج ااا م قتة فتي
تن مت تمرا يك نفرنستا يطنيتة يديرا لجنتة مرك يتة يمحطتا مرتتا سياستي يمت تمرا
تقتارير صتدر
ج ليمية ،تح ل ت لى يد التنظتي يجطتار الصتديل يتحالفاتته جلتى حطت متل يت هتا مليتة ملم ستة .يلرتن هتذ
دة بر مسار اطير يمتعرج ل يقط أش اطه النهائية اعد.
العملية مر يما زالت االت ارا
يفي هذا الطار نشير جلى محطتين هامتين ج تازتهما الجبهة الديمقراطيتة لتى طريتل التجديتد البرنتامجيص األولةى
في جطار الكونفرنس الةوطني الةةام الثةاني ( )1991حيتث تت الت تل أمتا ذيت ل األزمتة الداحليتة يرست جتجاهتا
العمل لعستنهاا الداحلي لمف اة الستحقا ا الربرا شية تطافر شريط جطتفق العمليتة السياستية – التفايضتية
في المنطقة التي افتتحت ام تمر مدريد للسف (.)1991/10/31
والمحطةةة الثانيةةة تمةلتتت اانعقتتاد المةةؤتمر الةةوطني الةةةام الثال ة ( )1994التتذي جستتتعاد يط ت ر اتتالعمل م تا أرستتا
الر نفرنه ال طني الةتاني ياالتحديتد العنتايين التاليتةص  –1فتاق االنتفاضتة الربترا اعتد متة الج ائتر ي ترارا فتك
الرتبتتاط يالت ي ت لتتى جتفا تتا أيستتل  –2 .العف تتا الفلستتطينية – االردنيتتة  –3 .نتتتائ يانعراستتا التح ت ال
العميقة في ال ض الداحلي اعد جنهيتار المعسترر الشتتراكي يتفرتك التحتاد الست فياتي –4 .تجديتد ي يقتتي البرنتام
السياستتي يالنظتتا التتداحلي ،يمتتا يترتتتا لتتى هتتذا التجديتتد متتن است فصتتا يت هتتا لتتى المستتت يين السياستتي
يالتنظيمي ■

()10
مؤتمري التجديد البرنامجي
 1991و 1994
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 1ـ المحطة األيلى في مسار التجديد البرنامجي شرلها الكةونفرنس الةوطني الةةام الثةاني للجبهتة ( 23ـ  27تمت ز/
ي ليت  ،)1991ي تد ستمي اتالر نفرنه يلت تطلتل ليته تستمية مت تمر ر ت تديل أ مالته الحافتل لعتد جتستا هتذا
الجديل لجمي القطايا الح ارية التي فتا النقاش ح لها اما فتي ذلتك مشتري ي البرنتام السياستي يالنظتا التداحلي
يتجديد ف ة الجبهة الديمقراطية االشتراكية العلمية (منهجا و يرؤية) اعد جنهيار التحتاد الست فياتي ،متا يعنتي تقيتي
تجراته التاري ية في انار الشتراكية .لرتن هتذا الرت نفرنه كتا فتي ال ا ت مت تمرا و منت بتا و اصت رة ديمقراطيتة متن
م ت تمرا األ تتالي يالفتتري التتتي كانتتت تتد تشتترلت ااالنت ااتتا متتن المنظمتتا القا ديتتة صتتع دا و لتتى امتتتداد تتا
 . 1990يفتي ستتياق مليتتة التحطتتير للرت نفرنه أ ريتتت للمترة األيلتتى ديرة انت اايتتة كاملتتة لمنظمتتا الجبهتة فتتي
األراضتتي المحتلتتة ،اتتالر متتن يتتريز العمتتل الستتري ،ممتتا ستتما امشتتاركة كاملتتة لمنتتدياي منظمتتا التتداحل ف تي
أ مال الر نفرنه ،حيث نا ش ا مي ال ائل يمشاري القرارا المدر ة لى ديل أ ماله يص ت ا ليهتا ،كمتا
شارك ا بر لية معينة في انت اا اللجنة المركزية الرابةة للجبهة.
انعقتتد الر ت نفرنه اعتتد حتترا ال لتتي الةانيتتة ي بيتتل انطتتفق م ت تمر مدريتتد للستتف ( ،)1991/10/31حيتتث كانتتت
التحطتتيرا األمريريتتة اريتتة حةية تا و الستتترمال شتتريط افتتتتال هتتذا الم ت تمر .ينتتا ش الر ت نفرنه ال ت طني تقريتترا و
سياسيا و تطمن تحليفو لمجرا تط ر االنتفاضتة يالظتريز العرايتة يالديليتة المحيطتة ،ينتتائ حترا ال لتي الةانيتة
يتط ر الجه د السياسية المبذيلة للت صل جلى تس ية للصرا العراتي ـ السترائيلي يالقطتية الفلستطينية ،يالصتيا
يالمقترحا األمريرية المطريحة لعقتد مت تمر للستف فتي الشترق األيست  .يد تا الرت نفرنه الت طني جلتى تصتعيد
االنتفاضتة ياالرتقتتار استتبل د مهتتا يجستنادها يجلتتى التمستتك احتتل التمةيتل المستتتقل يالصتترار لتتى حتتل  . .ز.
يحدها في تمةيل الشتعا الفلستطيني ،يالنطتل الستانه لتى ا تدة التمستك امبتادرة الستف الفلستطينية الصتادرة تن
التديرة التاستعة شترة للمجلته الت طني ( ،)1988/11/15يالتطلت جلتى ستف شتامل يمتت از لتى ا تدة تطبيتتل
رارا الشر ية الديلية.
 - 2تنايل الر نفرنه ال طني العا الةاني تقريتر اللجنتة المرك يتة حت ل األزمتة الداحليتة (التتي انتت منهتا الجبهتة
الديمقراطية ااتدا ور من منتصل العا  )1988الذي تطمن تحليفو م ض يا و لجذيرها ي ناصترها ،يأاترز التدريع
المست لصة منها ياتجاها التجديد الديمقراطي فتي حيتاة الحت ا ي ف تته االجمتاهير .يتطتمن الفصتل الراات متن
هذا التقرير سلسلة من المقترحا التط يرية ال اسعة لى النظا التداحلي انطلقتت متن ضتريرة تفعيتل دير القا تدة
الح اية في ص غ سياسا الجبهة يالر ااة لى هيااتها ،يتحسين التر ين الطبقي للحت ا ،يتحديتد انيتته يارامجته
النطالية ،يما يستتبعه ذلك من تد يل في الصفحيا يالمس يليا في جطار
الت ه لترريه جشا ة الديمقراطية في حياة الح ا الداحلية ي ف ته االمنظمتا الديمقراطيتة يالحركتة الجماهيريتة
م ماو.
و
يل تنعره هذ المقترحا تعديف لى النظا التداحلي ،حيتث اكتفتي اا تبارهتا ا تدة ل تادة صتيا ة هتذا النظتا ،
يهتتذا متتا ي ت فتتي الم ت تمر الت طن العتتا الةالتتث ( ،)1994فا تصتتر األمتتر لتتى ج تترار تعتتديل رئيستتي لتتى النظتتا
الداحلي فرا نفسه اعتد التطت ر الهتا التذي ي ت فتي ح يترا  /ي نيت  1989ا نهتار العمتل اصتيغة منظمتة الجبهتة
الديمقراطيتة فتتي األرد (مجتد) ،يتأستتيه حت ا الشتتعا التديمقراطي األردنتتي (حشتد) ت را و طت يا و فتتي الحركتتة
ال طنية األردنية يح اا و أردنيا و مستقفو سياسيا و يتنظيميا و ينظ رجطار مل مشتركر ف تته مت الجبهتة الديمقراطيتة.
ي د استتب هذا التط ر تعديفو م دي ا و لى النظا التداحليص متن هتة حصتر طت ية الجبهتة االفلستطينيين اعتد أ
كانت مفت حة لألردنيين أيطاو ،يجلغار الفصل ال امه امنظمتة مجتد مت الشتارة جلتى العف تة الرفاحيتة المميت ة اتين
الجبهة يحشد لى ا دة التراف ياالستقفل يفقا و لطار العمل المشترك ما اين الح اين.
 3ـ انعقد المؤتمر الوطني الةام الثال للجبهتة فتي الفتترة متن  29أيلت ل /ستبتمبر يحتتى الةالتث متن تشترين األيل/
أكت ار  ،1994يانت ا اللجنة المركزية الخامسة للجبهة ،ينا ش يأ ر الصتيغة الجديتدة للبرنتام السياستي للجبهتة
(من أ ل حل شعبنا في االستقفل يالع دة لتى طريتل حتل ديمقراطتي تذري للمستألة ال طنيتة الفلستطينية) .يمتن
أاتترز التطت را التتتي أحتتد ها البرنتتام السياستتي المقتتر ،ا تمتتاد مبتتدأ "المسةةاواة القوميةةة بةةين الشةةةبين" العراتتي
الفلستتطيني ياليه ت دي الستترائيلي ،كعنصتتر رئيستتي متتن نتتـاصر الحةةـل الةةديمقراطي الجةةذري للمسةةألة الوطنيةةة.
ياالمقارنـة م الصيغة السااقة المقـرة منـذ البتـرنام الستـياسي األيل للجبهتة ( )1975ر  ...النطتال متن أ تل يتا
ديلتتة ديمقراطيتتة م حتتدة فتتي فلستتطين ،مناهطتتة للصتتهي نية يالمبرياليتتة ،يتعتتايش فيهتتا العتترا ياليه ت د فتتي يتتل
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المساياة الق مية الراملتة ،اعيتدا و تن أي اضتطهاد أي تمييت ت مي أي نصتري أي دينتير ،تتطتا أهميتة النقلتة التتي
ندما انتقل جلى الرف ال اضا يالمحدد تن المستاياة الراملتة اتين الشتعبين
أحد ها الم تمر الةالث لى هذا المفه
يليه فق العرا ياليه د ،ما يعني ال رار الصريا ا د شتعا يهت دي جسترائيلي فتي طت ر التشترل ،ي تد تشترل
االفعل ميا و(.)1
 - 4أ از الم تمر الةالث الصيغة الجديدة للنظا الداحلي لى ا دة تجديد مطامين المرك ية الديمقراطيتة ،اتعميتل
الممارسة الديمقراطية في حياة الح ا الداحلية ي ف ته االجماهير ،حيث ترا تطتمين هتذا النظتا تطت يرا و ن يتا و
ليا ممارسة الديمقراطية الداحلية أارزها جلغار حل العط ية التلقائية فتي المت تمرا أل طتار الهياتا القياديتة،
يج رار مبدأ ال ط لفنت اا من المنظما األدنى ،يا تماد لية تقيتي للمرشتحين لعطت ية اللجنتة المرك يتة متن
حفل انت ااا تمهيدية يجريها منديا أ اليمه ) ،(Primariesيتط ير نظا الر ااتة الح ايتة اتشتريل لجتا ر ااتة
في األ الي يالفري ...
كما نا ش الم تمر ال طني التقرير ح ل ح العمل التنظيمي اعن ا رنح حت ا طليعتي متاهيري متجتددر التذي
تد رضتا و مرةفتا و ألاتترز التحت ال التنظيميتة التتتي شتتهدتها الجبهتتة الديمقراطيتتة منتذ المت تمر الت طني العتتا الةتتاني
( )1981يالصع اا التي ت ا هها يما زالت في تطبيل اتجاهتا التجديتد يتعميتل الديمقراطيتة فتي الحت ا ،التتي
جلتى كيفيتة تجتايز هتذ
أطلقها الر نفرنه ال طني الةاني ( )1991يا تمدها حطتا و رئيستيا و للعمتل متن أ تل ال لت
الصع اا التي مازالت تعترضها.
 - 5أ را الم تمر الةالث مرا عة نقدية سياسية شتاملة لسياستة الجبهتة فتي العقتد األحيتر لتى يتد تقريتر المرا عتة
النقدية ح ل رتط را ال ض الديلي يال ليمتي يسياستا الجبهتة الديمقراطيتة منتذ مطلت الةمانينتا ر .كمتا نتا ش
المتتت تمر التقريتتتر السياستتتي حتتت ل األيضتتتا المستتتتجدة اعتتتد الت يتتت لتتتى اتفتتتاق ج تتتف المبتتتادئ (أيستتتل ) فتتتي
 ،1993/9/13ياتفاق القاهرة في  ،1994/5/4يتطمن هذا التقريتر تحلتيفو يتقييمتا و لهتذا االتفتاق يتطبيقاتته الجاريتة
لى األرا ،م كدا و أ االتفاق ال يقد حفو للتنا ض الم ض ي في المصتالا اتين الشتعا الفلستطيني ياتين ي ت د
االحتتفل يممارستتته القمعيتتة ياالستتتيطانية ياللحا يتتة ،متتا ي ستته القا تتدة الم ضت ية الستتتمرار تجتتدد االنتفاضتتة
لى تطبيل رارا الشر ية الديلية ...
ياستنهاضها لى طريل جطفق ملية سف حقيقية تق
ي د يهر هذا التقرير أارز ناصتر البرنتام النطتالي ضتد اتفتاق أيستل يتطبيقاتته متن حيتث صتلتها اشترل محتدد
امصالا الق ا اال تما ية الرئيسية للشعا الفلسطيني في الطفة الغراية ي ة يكذلك في الشتا .
 ) )1لقد دار حوار واسا في جميا منظمات الجبهة وصوالً إلى المؤتمر الثال حول هذا الموضةوع ،وشةكل هةذا الحةوار مناسةبة لمناقشةة فكةرة مةا
مازالت شايةة ،بهذه الدرجة أو تلةك ،فةي صةفوف الحركةة الوطنيةة الفلسةطينية ،مفادهةا أن اليهةود اإلسةراييليين ال تتةوفر فةيهم مقومةات شةةب أو
قومية .وفي هذا السياق ينبغي لفت النظر إلى أمرين:
 1ـ التمييز بين االعتراف بحقيقة وجود شةب إسراييلي في طور التشكل ،وقد تشكل بالفةل قوميا ً ،وبين االعتراف بمةا يسةمى "حةق إسةراييل فةي
الوجود" .فاألول هو إقرار بحقيقة واقةة ،وال يمكن ألي حزب ثوري أن يبني برنامجه على قاعدة تجاهل الحقيقة الواقةة ،حتى لو كان تشكل هذه
الحقيقة نتيجة لةملية عدوانية ةاصبة ألحقت ظلما ً تاريخيا ً مجحفا ً بالشةب الفلسطيني.
أما االعتراف بما يسمى "حق إسراييل في الوجود" فهو موقف إيديولوجي وسياسي ينطوي على التسليم بأحد أبرز ركايز المشروع الصهيوني
واإليديولوجية الصهيونية (حق اليهود في الهجرة إلى فلسطين واالستيطان فيها وإقامة دولة عبرية مغلقة تةلن نفسها وطنةا ً لجميةا يهةود الةةالم
على األرض الفلسطينية) ،فضالً عن كونه ينطوي على تزكية للةدوان واالةتصاب الصهيوني واعتراف بشرعيته.
إن البرنةامج السياسةي ينطلةق مةن التمييةز الضةمني ،ولكةن الواضةح بةين هةذين المةوقفين ومةن إدران حقيقةة أن هنةان قوميةة إسةراييلية فةي طةةور
التكوين ،وأن تشكلها هةو نتيجةة لةمليةة عدوانيةة اسةتةمارية اسةتيطانية ةاصةبة تجةري علةى حسةاب الحقةوق القوميةة للشةةب الفلسةطيني وكيانةه
الوطني ،مما يضفي على هذه القومية سمة القومية الغاصبة التي تمارس االضطهاد ضد شةب آخر.
في هذا اإلطار يؤكد البرنامج السياسي أن "تجريد عملية التشةكل القةومي للشةةب اإلسةراييلي مةن سةماتها االسةتةمارية ـ االسةتيطانية والةدوانيةة
الغاصبة ،وتحريرها من االعتماد الدايم على الةدعم اإلمبريةا لي ،وتةوفير الشةروط لتطورهةا علةى أسةس طبيةيةة تتطلةب دحةر المشةروع الصةهيوني
وإنجاز الحل الديمقراطي الجذري الذي يكفل لشةب فلسطين استةادة المساواة القومية في فلسطين ديمقراطية موحدة".
 2ـ إن االعتراف بوجود شةب إسراييلي في طور التشكل ،وقد تشكل بالفةل قوميا ً ،ال يةني األخذ بالشةار الرجةي القايل "بحق تقرير المصير لكال
الشةبين" .إن شةار حق تقرير المصير بالنسبة للماركسيين هو شةار ديمقراطي ينطبق على األمم التي تةاني من االضطهاد الكولونيالي والهيمنة
اإلمبريالية ،ويستهدف النضال لتحريرها من هذا االضطهاد في سياق النضال الةام المناهض لرمبريالية .وهو ال ينطبق على القوميةات الةدوانيةة
التي تمارس اضةطهاداً ضةد شةةب آخةر بالتحةالف مةا اإلمبرياليةة الةالميةة .إن "حةق تقريةر المصةير لكةال الشةةبين" ينطةوي علةى موافقةة ضةمنية
مموهة على ما يسمى "حق إسراييل في الوجود" ،ولذلك فالن البرنامج السياسي يطرح اعتماد مبدأ "المساواة القومية بين الشةبين" بديالً لهذا
الشةار الرجةي المتساوق ما اإليديولوجية الصهيونية.
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 - 6من أه محطا الم تمر الةالثي النقاش ال اس الذي أ را ح ل التقرير النظري اعنت ا راألزمتة فتي الحركتة
الة ريتتتة العالميتتتة ياتجاهتتتا التغييتتتر فتتتي المنتتتا المعاصتتترر ،يال يقتتتة المرةفتتتة ل فصتتتاته يالمطتتت رة لمطتتتم نه
رم ضت ا حت ل أزمتتة الي ستتار يمتغيتترا العصتترر ،يالتتتي أ تتدتها اشتترل مشتتترك اللجنتتتا المرك يتتتا للجبهتتة
الديمقراطية يح ا الشعا الديمقراطي األردني .يتطتمن التقريتر دراستة تحليليتة م قتة للمتغيترا الدراميتة التتي
يشتتهدها المنتتا المعاصتتر منتتذ ستتن ا يلع املهتتا ي تتذيرها ،يا اصتتة لمستتار تط ت ر التجراتتة الس ت فييتية ي امتتل
انهيارهتتا ،يمتتتا يستتت لي منهتتتا متتن دريع ،يللمنعطتتتل الجديتتد فتتتي تطتت ر الرأستتتمالية العالميتتة يمتتتا يرتبتته متتتن
است فصا جستراتيجية يترتيرية ،يكذلك لسما التط ر الرأسمالي التاا في المنا العراي يما يمليه متن مهمتا
لى ا حركة التحرر ال طني العراية ■

()11
 .. 1998مؤتمري إستةادة المبادرة لتجاوز عملية أوسلو
 1ـ يفل هذ التط را التي ا تمدها الم تمر ال طني العا الةالث ادأ ملية التحطتير لعقتد الكةونفرنس الةوطني
امتته منت ب تا و متتن أدنتتى جلتتى أ لتتى ييفقتا و للنظتتا التتداحلي الجديتتد ،يكتتا مح ت ر
الةةةام الثالة التتذي تقتترر أ ير ت
التحطير للر نفرنه ملية ج ادة انار شاملة لتنظيما الجبهة في الطتفة الغرايتة ي طتا ت ة ،يهتي كانتت انتت
أيطا و ـ أس ة االفصتائل األحترا ـ متن حالتة الترا ت ياالنحستار الجمتاهيري التتي أ قبتت نهايتة االنتفاضتة الربترا
( 1987ـ .)1993
و
مليتة ج تتادة البنتار هتتذ استتمر لتتى متتدا مانيتة شتتر شتهرا متتن الحت ار المرةتل حت ل ي يقتتينص األولةةى تحلتتل
التح ال في ال ض السياسي ياال تصادي ياال تما ي اعد أيسل  ،يتطرل البرنام التذي يتطلبته ال ضت الجديتد.
والثانية تحدد است فصا المرا عة التنظيمية ياتجاها العمل .يفي سياق هذ العملية أ يد انار هيرتل المنظمتا
متن أدنتى جلتتى أ لتى ااالنت تاا التتديمقراطي الحتر ،كمتا انت تتا المنتديا جلتى المت تمر ال ليمتي األيل فتي الطتتفة
ة ،يانت ا كل من هذين المت تمرين منتديايهما جلتى الرت نفرنه التذي
الغراية يالم تمر ال ليمي الةاني في طا
انعقد في مطل ا  1998امشاركته المباشرة جلى انا المندياين المنت بين أل الي يمنظما ال ارج.
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 - 2انعقتتد الر ت نفرنه ال ت طني العتتا الةالتتث ( 7ـ  9كتتان الةتتاني /ينتتاير  ،)1998ينتتا ش تقريتترا و سياستتيا و اعن ت ا
رالمرحلة االنتقالية لى أا اا امها األحيرر الذي يعال المسيرة المتعةرة التفاق أيسل اعد دح له العتا ال تامه،
يأيضا السلطة الفلسطينية يمنظمة التحرير ،يالتط ر في مسار الحركة الجماهيرية في ض ر دريع هبتة أيلت ل/
سبتمبر  1996يهبة ذار /مارع ـ نيسا  /جاريل  .1997ييطرل التقريتر ارنتام متل اتديفو لل تريج متن المتأزق
الراهن الذي ز تت فيته طتية الشتعا الفلستطيني افعتل الطريتل المستديد التذي انتهتت جليته مستيرة أيستل  ،ارنتام
لى جستتراتيجية نطتالية ديتدة لتجتايز مليتة أيستل  ،مادهتا التعباتة الجماهيريتة الستتاناز االنتفاضتة
مل يق
يجستتتراتيجية تفايضتتية ديتتدة أساستتها تترارا الشتتر ية الديليتتة ( )194 ،237 ،338 ،242يمبتتدأ األرا مقااتتل
السف .
كما ت ل الر نفرنه ال طني الةالث أما التقرير التنظيمي انطف ا و من النتتائ التتي أحرزتهتا مت منظمتة الجبهتة
الديمقراطيتتة فتتي صتتيانة أيضتتا ها ي علهتتا أكةتتر تماستترا و فتتي حطت النطتتال الجمتتاهيري الت طني ياال تمتتا ي ،ت
ترك ت النقتتاش لتتى الم ض ت ا التتتي ت ا تته م ت منظمتتا الجبهتتة يالتتتي متتا زالتتت تح ت ل دي التستتري فتتي
المراكمة التنظيمية يفي االرتقار االدير في حركة الشار الفلسطيني .يفي هذا السياق ت التأكيد لتى تعميتل ي تي
الح ت ا لل ت البرنتتامجي المقتترر يج نائتته ينقلتته جلتتى حي ت الممارستتة العمليتتة متتن حتتفل استتترمال يت ستتي انتتار
ماهيرية فا لة في النطال ال طني يالديمقراطي يالنقااي
المنظما الديمقراطية كمنظما
ياال تما ي ،اا تبارها الرافعتة لبنتار ف تة ديمقراطيتة منظمتة اتين الحت ا يالجمتاهير ،يمتن أ تل ج تادة يت طيتد
انار الحركة الجماهيرية المنظمة.
و
حدد الر نفرنه ال طني أسه تشريل ي لية انت اا اللجنة المركزية السادسة ،يأ را هذ االنت ااتا معتمتدا ليتة
ديمقراطية لتقيي المرشحين استنادا و جلى التعريل االمس يليا الرئيسية ي لى م شر ح اي تقييمتي يفقتا و النت ااتا
يلتنسيبا ا تما ا مندياي المنظما ال ليمية (ارايمري ) التي يعمل المرشح في جطارها.
 3ـ في  4/26 ،4/24ي  1998/5/8قد الجبهة الديمقراطية مؤتمرها الةوطني الةةام الرابةا لتى تفث حلقتا
في الطفة الفلسطينية ،اما فيهتا القتدع ي طتا ت ة يال تارج ،فصتادق المت تمر لتى النتتائ التنظيميتة التتي انتهتى
جليها الر نفرنه ال طني العا الةالث.
ينا ش الم تمر ال طني العا الراات التقريتر السياستي ،يأ تاز المبةادرة الوطنيةة الشةاملة حةول بسةط سةيادة دولةة
فلسطين على األراضي الفلسطينية المحتلة بةدوان  .1967يفي هذا الطار ت فت أ مال الم تمر ال طني مطت الو
أما االستحقاق التتاري ي المقبتل متن القطتية الفلستطينية اانتهتار المرحلتة االنتقاليتة التفتاق أيستل فتي ،1999/5/4
ياما يمليه هذا االستحقاق لى الصعيد ال طني من يا با يمها مفصلية يتاري ية ،أساسها التحترر متن جمتفرا
أيستل يتجايزهتتا يالعمتل لبنتتار البرنتام الت طني المشتتترك ،يت صتل المت تمر الت طني جلتتى الت رة مبتتادرة سياستتية
يطنية شتاملة لم ا هتة هتذا االستتحقاق التتاري ي ،اتجستيد يتا الديلتة الفلستطينية المستتقلة ي اصتمتها القتدع ،متن
حتتفل اس ت الستتيادة ال طنيتتة لتتى كامتتل األراضتتي الفلستتطينية المحتلتتة اعتتديا ح يتترا  /ي ني ت  .1967كم تا أ تتر
الم تمر ال طني ناصر هذ المبادرة السياسية يمق ما نجاحها يال ط ا المباشرة في تنفيذها ■
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المفاوضات في مأزقها المستحكم
2000 – 1998
 – 1اتالت ازي مت جرتفتتا يتيتترة االستتيطا شتتهد العمليتتة التفايضتتية ،المتعةتترة أصتفو ،مت دا و ياضتتحا و ج تتر فت ز
اللير د ا امة نتنياه في جنت ااا الرنيست ( )96/5/30يتشريله حر مة ائتفز يميني ستافرة امناهطتتها لعمليتة
أيسل  .يسر ا ما اصطدمت حر مة نتنياه اـ "هبة النفق" (أيل ل  ،)96متا اضت َ
طرها – أيطتا و تحتت الطتغ ط
ال ار ية – جلى معايدة التفايا لى ملل مدينة ال ليل الذي سبل الت صل جلى اتفاق اشتأنه مت الحر متة الستااقة
(ارئاسة ايريه من حت ا العمتل) يأر تير تنفيتذ ال تبتارا جنت اايتة استرائيلية  ..فتت الت يت لتى "بروتوكةول
الخليةل" ( )97/1/17التتذي نفتتذ منته متتا يتصتتل اتقستي المدينتتة اتتين الفلستطينيين يالمستتت طنين ،اينمتتا اقتي معلقتا و متتا
يتصل ا ادة االنتشار في الطفة الفلسطينية.
ضتتمن هتتذ األ ت ار اطلقتتت الجبهتتة الديمقراطيتتة فتتي شتتباط  1997مبادرتهتتا "للحةةوار الةةوطني وإسةةتةادة الوحةةدة
الوطنية في إطار م.ت.ف ،".يأما الصرار االسرائيلي لى التنصل من جلت اماتها جزار المرحلة النتقاليتة اطلقتت
في العا  – 98كما سبقت الشارة – مبادرة بسط سيادة دولة فلسطين على كامل اراضيها المحتلة عةام  .67يتر
أ هتذ المبتادرة استتتقبلت افتت ر يتحفتتي ياحيانتا و اتا تراا متتن انتا ديتتد القت ا السياستية ست ار فتي الستتلطة أي
المعارضة ،األمر الذي القى لى اتل منظما الجبهة الديمقراطية مس يلية رئيسية في شن حملتة سياستية ياستعة
لتح يتتل مبتتادرة است الستتيادة جلتتى معركتتة يطنيتتة حقيقيتتة يحيتتار يطنتتي فعلتتي يرست طريتتل تجتتايز جتفا تتا أيستتل
اقي دها يجكراهاتها.
يفتتي ض ت ر تتد جلت ت ا الحر متتة االستترائيلية ا تتادة االنتشتتار متتن منتتاطل فتتي الطتتفة الغرايتتة التتتي نتتي ليهتتا
اريت كت ل ال ليتتل ،تجمتتد مليتتة أيستل اجانبهتتا المجتتدي للفلستتطينيين لمتدة تقتتارا الستتنتين ،فأتتتت "مةةذكرة واي
ريفةر" ( )98/10/23ا تتا مليتتة تفايضتتية مطتتنية لتشتتي أ ت ار متفائلتة فتتي اعتتض األيستتاط ،لرنهتتا ستتر ا متتا
تبدد اعد أ يضعت هذ التفا ية لى الرز أس ة اسااقتها.
 – 2لى هذ ال لفية اتسعت القنا تة يشتا ت ااستعصتار المستار التفايضتي .يضتمن هتذ األ ت ار تاد المةتاارة
لى ح التد ة ل تف است الستيادة جلتى جرتفتا نستبة التأييتد لهتذا ال يتار .ي نتدما جنعقتد المجلةس المركةزي فتي
 99/4/27اعد جنقطار ا لتى جطتفق مبتادرة الجبهتة الديمقراطيتة تشترل فتي المجلته م تل أكةتري ياضتا فتي
جنحياز ل يار جنتهار المرحلة النتقالية ياس السيادة ،يذلك في م ا هة م ل أ لي – لرتن متنفتذ فتي يتادة الستلطة
ي . .ز – .يد صراحة يانار لى طلا مباشر من ياشنطن (رسالة كلينت جلى ياسر رفتا فتي )99/4/26
جلتتى تمديتتد المرحلتتة النتقاليتتة .يج رستتا تترار المجلتته المرك ت ي لتتى تس ت ية شتترفو (ال ج تتف اتمديتتد المرحلتتة
النتقاليتتة ،لرتتن االمقااتتل ال ج تتف اانتهائهتتا) ،فم تا ستتاد متتن الناحيتتة الفعليتتة ه ت رأي األ ليتتة المتنفتتذة فتتي المجلتته
المرك ي يالسلطة ،لجهة إستبةاد
حيتار ج تتف است الستتيادة ياللجت ر جلتتى ليتتا أيستل ال اصتتة االمرحلتتة النتقاليتتة (أي الطتتغ لتنفيتتذ متتذكرة ياي
ريفر) ضتمن تقتدير اتأ فت ز حت ا العمتل ا امتة اتاراك فتي جنت ااتا الرنيستت ( )99/5/17يمجياته لتى رأع
الحر مة سيفرج ن المسار التفايضي.
 – 3لرن ااراك ،يه المعارا أصفو لتفا ا أيسل منتذ أ كتا طت ا و فتي حر متة رااتين ،أ تاد تأكيتد حياراتته
الصقرية منذ اللحظا األيلى النت ااه ،فدف ااتجا تجميتد جتفتاق ياي ريفتر لصتالا ديلتة أحترا ل تادة النتشتار
ت ل جسترمال استحقا ا المرحلة النتقالية (أي القس األكبر متن ج تادة النتشتار) جلتى متا اعتد الت صتل جلتى جطتار
جتفاق لل ض التدائ  .يهتذا متا حصتل لتى يتد "مةذكرة طابةا" ( )99/9/4التتي لت يرتن حظهتا فتي التنفيتذ أيفتر متن
سااقتها.
تمديد المرحلة النتقالية لمدة ا من تاريخ الت ي لى مذكرة طااا لى أساع أ تنتهتي مفايضتا ال ضت التدائ
اهذا السقل ل يةمر ن نتائ  .فهذ المفايضا التي است نفت ادرا و من  99/11/8اقناتيها العلنية يال لفيتة يجستتعادة
لسا لجنة الت يه يالمرا بة العليا (المعنيتة اتنفيتذ جتفا تا المرحلتة النتقاليتة) يصتلت جلتى طريتل مستديد اشتأ
طتتايا مرحلتتتي ال ض ت النتقتتالي يالتتدائ  .يفتتي هتتذا الستتياق تجتتدر الشتتارة جلتتى أ المستتار الس ت ري شتتهد نفتته
26

المصتتير ،ي لتتى نح ت أكةتتر يض ت حاو ،نتتدما فشتتل لقتتار القمتتة فتتي نيتتل ( )2000/3/26اتتين الرئيستتين الس ت ري
ياألميركي.
 – 4لقد كا ااراك يقي نظريته التفايضية لى الدمج اين ج تادة النتشتار المقترة فتي المرحلتة النتقاليتة (يا اصتة
المرحلتتة الةالةتتة) ي طتتايا التس ت ية الدائمتتة ،األمتتر التتذي يق ت د ملي تا و جلتتى ج تتادة التفتتايا اشتتأ متتا س تبل تةبيتتته ف تي
التفا ا السااقة ،اما في ذلك مذكرة ياي ريفر.
يلتجايز هذا الستعصار التفايضي ،ياطتغ أميركتي يجلحتال استرائيلي ذلتف االنتيجتة الممانعتة الفلستطينية ،كانتت
الد ة جلى حل ة مفايضا كاملة في كمب ديفيد االر اية األمريرية .يجستغر ت هذ المفايضا أستب ين كتاملين
(من  11جلى  ..)2000/7/25لرنها ،االمحصلة ،جن لقت جلى الفشتل استبا التعنتت االسترائيلي( )1التذي تستايق معته
الجانا األمريري ،فحمف معا ال فد الفلسطيني مس يلية حريج المفايضا اف نتيجة.
لقتتد أدا كتتل هتتذا جلتتى تحويةةل اإلستةصةةاء التفاوضةةي إلةةى إنسةةداد سياسةةي جلتقتتى م ت الطتتغ المت ايتتد لعحتتتفل
ا راراته األمنية يحنقه ال تصادي يتمدد جستيطانه الذي تطا ل منذ الت ي لى جتفاق ج تف المبتادير (أي فتي
ط ت ستتب ستتن ا ) لي لتتل شتتريط تجتتدد النتفاضتتة الشتتعبية .يأتتتت زيتتارة ز تتي اللير ت د شتتاري الستتتف ازية
لصحن الحر الشريل في ذرية جحتقا الحالة الفلسطينية ،فرانت إنتفاضة اإلسةتقالل فتي  2000/9/28اعتد مترير
حمه سن ا  -لى الي  -لت ي التفا ية النتقالية (أيسل  )2في ■ 1995/9/28

()13
إنتفاضة اإلستقالل والنتايج السلبية لرنقسام الفلسطيني
2007 – 2000
ياكبتت الجبهتتة الديمقراطيتتة ،يمتن م ت الفعتتل السياستي يالميتتداني ،مستتار النتفاضتة اتعر اتتته يم تلتتل محطاتتته
اسلسلة من التقارير التحليليتة يالت هتا البرنامجيتة يالمبتادرا السياستية( )2معتت فتي كتتا ااتتت تشترل جحتدا
المرا الرئيسية المعتمدة لدا المهتمين يالجها المعنية .يفيما يلتي لتن نتنتايل اتالعرا يالتقيتي الشتاملين لمستار
جنتفاضة الستقفل منذ جنفجارها المديي في  2000/9/28يحتى جنقفا ة الدم ي في  2007/6/14التذي أدحتل
الحالة الفلسطينية في حالة ر ديدةر تماما و يس دها النقستا  ،اتل سيقتصتر البحتث لتى اعتض انتا هتذا النقستا ،
أستبااه يتجلياتته التتي كانتت يتاهرة للعيتا منتذ جنتتدال النتفاضتة ،يمتا جنفرتت ستماتها تتعمتل يتترستخ فتي الستتاحة
الفلسطينية ..جلى أ يصلت جلى حالة الفتراق الما لة أمامنا .يفي هذا الطار ن رد ما يليص
 – 1م جندال النتفاضة تباينت ،لى الجانا الفلسطيني ،التقديرا يالم ا ل حيالها ،يتمةلت أاترز نقتاط ضتعفها
في ةياب استراتيجية محددة للفةل اإلنتفاضي تت افل ليها ،يتصا في مجراها الم حد ،ميت ريافتد هتذا الفعتل.
فقتد تقاطعتت فتي ستياق النتفاضتة ثالثةة تيةارات كتا لرتل منهتا ،ادر تة أي اتأحرا متن التبلت ر يال ضت ل ،رؤيتتته
االستراتيجية ال اصةص
 التيار األول ه تيار السلطة الذي تتناز ه ي هتا ي األولىص يهي األ لية ،كانت ترا فتي النتفاضتة رستالة تحتذير
صيرة األمد يتعتبر أنها استترملت يييفتهتا منتذ اتداياتها يا استتمرارها ،يا اصتة ر ستررتهار ،هتي كار تة .أمتا
الثانية ص يهي الغالبيتة ( لتى األ تل فتي الستنتين األيلتتين) ،فهتي التتي كانتت تترا فتي االنتفاضتة مجترد أداة ضتغ
لتحسين الم ا التفايضية في نطاق الصيغة التفايضية نفسها التي رسمت حديدها جتفا يا أيسل .
 التيار الثاني ه الذي مةلته إتجاهات اإلسالم السياسي التي رأ في النتفاضة حلقتة فتي صترا رط يتل األمتدر
يهتتدز جلتتى متتا ه ت أاعتتد متتن أهتتداز البرنتتام المرحلتتي .يهتتي رفطتتت أي محايلتتة لتحديتتد أفتتل سياستتي يا عتتي
لعنتفاضتة أي الستترمال الفعتتل النتفاضتي اصتيغة ديتتدة للتحترك السياستتي ،امتا فيته التفايضتتي ،معتبترة أ حيتتار
النتفاضة يتنا ض – من حيث المبدأ – م حيار المفايضا اصرز النظتر تن صتيغة يشتريط المفايضتا  .ج
هذا الت ه في السن ا األيلى لعنتفاضة ،يا اصة لدا الجس األه في هتذا التيتار (حركتة حمتاع) كتا التعبيتر
) (1على سبيل المثال المطالبة بضم  % 9من المسةاحة الفلسةطينية المحتلةة بةةدوان  67مقابةل التنةازل عةن  % 1مةن اراضةي الةـ  ،48اضةافة إلةى
السيطرة على  % 10أخرى بواسطة االستئجار طويل المدى .علما ً أن المساحة التي سيتم إحتساب النسب منها ،من وجهة نظر تل أبيب ،ال تضةم
القدس (كما تةرفها اسراييل) وال قرى اللطرون وال البحر الميت ..األمر الذي يرفا هذه النسب تلقاييا ً لصالح اسراييل..
) (2راجا بهذا الخصوص أيضا ً التقرير السياسي الصادر عن أعمال المؤتمر الوطني الةام الخامس (شباط – آب .)2007
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المعلن لسياسة ( ير مفصتا نهتا تمامتاو) ترمتي فتي المتدا المباشتر جلتى البقتار نصترا و رئيستيا و فتا فو فتي ال ضت
الفلسطيني يفي معادلة الصرا م اسرائيل ،ي –في المدا األاعد – ال رة شتريط جنشتار رحالتة فلستطينيةر ضتمن
مشري يرؤية سياسية شم لية لى المست ا ال ليمي ه مشري ج امة الديلة السفمية.
 التيةةار الثال ة ه ت التتذي يشتتمل أةلبيةةة فصةةايل م.ت.ف .وبخاصةةة الجبهةةة الديمقرايطةةة .ياتتدر ا متفايتتته متتن
ال ض ل ،رأا هذا التيار في النتفاضة حرب إستقالل مديدة تهدز جلى جستن از الرادة السياسية للعتدي لر امته
لى القبت ل احتل سياستي يطتمن ديلتة مستتقلة ذا ستيادة ،اصتمتها القتدع فتي حتديد  ،67/6/4يصت حقت ق
الف اين يفل القرار  194الذي يرفل حتل العت دة .يهت متا يملتي الترامتل اتين الفعتل النتفاضتي ،امتا فيته المقتاي ،
لتتى االرا ياتتين نه ت تفايضتتي اتتديل يستتعى لترتتريه صتتيغة ديتتدة تعتمتتد تترارا الشتتر ية الديليتتة يتستتتظل
ا شراز ديلي اديل لعحترار األميركي.
ال ما ال طني لى حيار النتفاضة كتا نقطةة تقةاطا اتين هتذ الترؤا التةفث فتي المرحلتة األيلتى لعنتفاضتة.
يه شرل أساسا و لوحدة الةمل في ميدان الفةل االنتفاضي اين التيارا التي تحملهتا ،يلرنته – ر ت شته ر ط يلتة
من الح ار المت اصل اصيا ي لى مست يا متعددة – ل يرن كافيا و لعرتقار جلى مقا ال حدة الم سسة لتى ت افتل
يطني يتبنى ارنام اس مشتركة تنهض لى أساسه يادة يطنيتة م حتدة ،تتت لى جدارة المعركتة ارافتة انبهتا،
الرفاحيتتة يالسياستتية يالدال ماستتية يال تصتتادية – اال تما يتتة ،يفتتل حطتتة ت ت من مق متتا الصتتم د فتتي معركتتة
جستن از مديدة ضد دي متف ق سرريا و يمادياو.
 – 2هذا ال لل المتمةل االعج ن ا ترال ارنتام يطنتي تائ لتى است مشتتركة هت منشةأ اإلنقسةام ومصةدر
ضةف مسيرة اإلنتفاضة في آن مةا ً يالتي يمرن احتصارها اأراعة نايين رئيسيةص
أ) يتتاا الت افتتل الت طني لتتى هتتدز النتفاضتتة .ب) يتتاا القيتتادة ال طنيتتة الم حتتدة .ج) يتتاا الرؤيتتة الم حتتدة
ل ستتتتتائل جدارة الصتتتتترا يأشتتتتترال النطتتتتتال المعتمتتتتتدة يم تتتتت العمتتتتتل العستتتتترري ين يتتتتتته فتتتتتي كتتتتتل هتتتتتذا.
د) ياا حطة لتعباة امة لم ارد المجتم لتأمين مق ما الصم د يصد العديا االسرائيلي.
لقتتد حايلتتت الجبهتتة الديمقراطيتتة لتتى جمتتتداد الشتته ر الستتتة األيلتتى اعتتد جنتتدال النتفاضتتة ا تتتذلل العقبتتا الت تي
لى الق اس المشتركة ،دي نتيجة تذكر ،ممتا اضتطرها جلتى جصتدار هتذا
تعترا سبيل ال رة ارنام يطني يق
البرنتتام ااستتمها فتتي ( 2001/4/28اعن ت ا ":تفةيةةل الحةةوار الةةوطني وتطةةوير برنةةامج اإلنتفاضةةة") .يكتترر
التجراة نفسها في سياق تدا يا حملة "السور الواقي"( ذار/نيسا  )2002ندما جحتلت طايا جصفل أيضتا
الستتتتلطة يا هتتتتة الصتتتترا  ،فأصتتتتدر الجبهتتتتة فتتتتي ح يتتتترا " 2002مشةةةةروع اإلصةةةةالح الةةةةوطني والتغييةةةةر
الديمقراطي".
يترتترر التجراتتة للمتترة الةالةتتة فتتي ا 2002نتتدما ستتحبت حركتتة حمتتاع ت يعهتتا تتن "مشةةروع البرنةةامج
الةوطني" فتي اللحظتتة االحيترة .يمتترة رااعتة فتي  2004/3/30نتتدما ا تر فصتتائل . .ز .ياحطت ر التترئيه
رفا "مشروع برنامج وطني" ل يجد طريقه جلى التطبيل .يتررر مرة حامسة يسادسة في حت اري القتاهرة
األيل ( )2003/1/24-27يالةتاني ( )2003/12/4-7نتدما تعتتذر ال صت ل جلتتى ارنتام مشتتترك (أي حتتى ير تتة
مشتركة للمها ال طنية في المدا القصير) اين م تلل الفصائل المتحايرة في داحل . .ز .يمن حار ها.
 – 3فتتي نستتل هتتذ التجتتارا الفاشتتلة ال اتتد متتن تستتجيل جستتتةنائين (نجتتاحين) هتتامين تمتتةف اتتـ "إعةةالن الق ةاهرة"
( )2005/3/17التتذي صتتدر فتتي حتتتا أ متتال التتديرة الةالةتتة للح ت ار ال ت طني فتتي القتتاهرة ،ياتتـ "وثيقةةة الوفةةاق
الوطني" ( )2006/6/27التي ت تبنيها يطنياو .ةير ان هذين اإلنجازين لم يطلقا مسارا ً توحيديا ً مةن علةى منصةة
اإلتفاق المشترن ،بقدر ما استخدما من حركتي فتح وحماس لتحسةين مواقةهمةا التكتيكيةة فةي الصةراع المحتةدم
بينهما على السلطة السياسية ،األمر الذي يست ا ت ضيحا و لهذ المفار ة الحادة في سياق ما يليص
 دحلت حماس جلى م تمر الح ار في القتاهرة يايتدها قةرار سياسةي بالمشةاركة بقةوة وزخةم فةي مؤسسةات النظةام
السياسةةي الفلسةةطيني .يأ لنتتت بتتل أيتتا متتن جنعقتتاد المتت تمر ( )3/12أنهتتا ستت ز ت تت ا جنت ااتتا المجلتته
التشتتريعي .يكتتا همهتتا أ نتتار الحتت ار تةبيتتت هتتذ ال هتتة يأحتتذ ضتتمانا اعتتد الترا تت نهتتا يتةبيتتت تتتاريخ
النت ااا  ،يه ما يفستر رد فعلهتا الحتاد نتدما ترر الستلطة ،اعتد جنفطتاا مت تمر الحت ار ،تأ يتل جنت ااتا
التشريعي من  2005/7/17جلى مطل العا .2006
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ييندرج رار الدح ل اق ة جلى م سسا النظتا السياستي فتي ستياق جدراك حمتاع المت ايتد أ االسةتراتيجية التتي
ج تمدتها يالقائمة اشرل رئيسي لى العمليا االستشتهادية ضتد المتدنيين استتغلها العتدي لرفت تبتة استت دا تته
العسررية الغاشمة ضد الشعا الفلسطيني في معركة ير مترافاتة مستتفيدا و متن منتاخ متا اعتد أحتداث 2001/9/11
لتصنيل هذ العمليا أما الرأي العا الديلي في حانة الرهاا .فأدخلت حمةاس نفسةها واإلنتفاضةة فةي مةأزق،
في ال ت الذي كانت الجبهة الديمقراطية تد في جطار استراتيجية متراملتة( )1جلتى مقايمتة رشتيدة يفا لتة فتي
ضد ا االحتفل يالمست طنين (مقاتل مقاال ندي ،فدائي مقاال مست طن )..دمت حفلها حتتى منتصتل العتا
 77 ،2007شهيدا و من حيرة مناضلي ناحها العسرري ،كتائا المقايمة ال طنية.
 لى الجهة األحرا ،ياعد رحيل الرئيه رفا ( )2004/11/11يحل ل الترئيه محمت د بتاع مرانته ،ي تد
السلطة نفسها يمعها حركة فتا أما استحقاق تجديةد شةرعية النظةام السياسةي .يانطلتل الترئيه الجديتد يالتجتا
الذي يمةل من ضريرة اشراك حماع كرتلة معارضة ية لرن ا ليتة فتي الم سستة السياستية ،اا تبتار متا ستشترله
م سستتا الستتلطة المعتتاد صتتيا تها متتن ركي ت ة دا متتة لسةةلطته الناشةةئة االقيتتاع جلتتى الستتلطة المتنفتتذة الراس ت ة
يالراري ما التي كا يتمت اها الرئيه الراحل.
 التقاطا بين هاتين المصةلحتين جلتى انتا امتل احترا اهمهتا ضتريرة استتيعاا تتدا يا القترار االسترائيلي
اشتتأ احتتفر طتتا ت ة ..ستتهل ال ص ت ل جلتتى ا تتف القتتاهرة التتذي لعبتتت الجبهتتة الديمقراطيتتة ديرا و اتتارزا و فتتي
صيا ته من م عها الت حيدي المعريز .ير ا نتائ اإلنتخابات التشةريةية ( )2006/1/26ااأل لبيتة ال اضتحة
التي حققتها لحماع شجعتها لى تشريل حر متة صترز حمستايية ،نشتأ لتى استاع منهتا حالةة إزدواج سةلطة
ديد.
اين م عي الرئاسة يالحر مة فتحت لى صرا سلطة من ن
 في يل ازدياج السلطة يالصرا المحتد ليها ،يفي جطار الح ار الذي شهدته األراضتي الفلستطينية طت ال أكةتر
من شهر ،ناير حركة فتا لى الجانا البرنامجي مستفيدة من التبني ال اس الذي حظيت اه ي يقة
األسرا التي طرحت لى ديل أ مال الح ار ال طني ،ندما يضعت حماع أمتا أحةد خيةارين :جمتا التستلي اهتذ
ال يقة التي تنطلل متن ااتت البرنتام المرحلتي يتتبنتى أهدافته اعيتدا و تن ارنتام حمتاع ال تا يميةا هتا ،األمتر
الذي سيتسبا ا حراج حماع سياسياو .أو القب ل ا رار استفتار شعبي لى هذ ال يقة انتيجة كتا مقتدر لهتا أ تتةل
نتائ جنت ااا التشريعي اسبا الترا النسبي الذي شهدته شعبية حماع في ضت ر ادائهتا الحرت مي المتعةتر يافعتل
فا يتها يالحصار الذي فرا ليها.
وبالمحصلة رست األم ر لى تبني ي يقة األسرا التي تح لت م اعض التعتديف جلتى وثيقةة الوفةاق الةوطني،
لرنهتا لت تشتترل ادايتتة ديتتدة فتتي العف تتا الفلستتطينية – الفلستتطينية النهااقيتتت استتيرة التجتتاذا اتتين فتتتا يحمتتاع،
يجفتقد جلى نسبة ا تمرن سائر األطراز الفلسطينية ،ال سيما جتجاهاتها اليسارية ،من تط يل سياستة الستتفراد
يال صار لدا هاتين الحركتين.
 – 4الحتفل الفادل في م ازين الق ا لصتالا حركتتي فتتا يحمتاع مرتن هتاتين الحتركتين متن النقتفا لتى
ي يقة ال فاق ال طني ،يالدح ل فتي حت ارا نائيتة ت صتلت فتي  2006/9/11جلتى جتفتاق لتى يتا حر متة ديتدة.
لرن هذا االتفاق سر ا متا انهتار تحتت يطتأة اشتتراطا ياشتنطن ياللجنتة الراا يتة ،كمتا جنهتار تحتت يطتأة ستيادة
مفتتاهي المحاصصتتة يالصتترا لتتى المراستتا يالنف ت ذ لتتى الستتلطة اتتين الطتترفين جنحتتدر متتن مستتت ا التراشتتل
الرفمي جلى انفجارا أمنية أحذ شرل ال ال تتال الدم ي البغيض اين الطرفين.
يفي حمأة هذا الصرا ت الت ي لى وثيقة مكة في  2007/2/8ااشراز من السع دية تم ض ن جتفتاق ل تل
اطتفق النتار اتين الطترفين ،يجلتى ج تادة صتيا ة نظتتا المحاصصتة يفتل مقتاييه ديتدة تقاستمت فيهتا حمتاع يفتتتا
مليتا و الت زارا يالم سستتا  .ي امتتت ام تتا هتتذا التفتتاق حكومةةة ايةةتالف برلمةةاني اطلقتتت ليهتتا تستتمية حر متتة
ال حدة ال طنية ارئاسة حماع.
ير ا كل الم شرا كانت تدلل لى هشاشة نظتا المحاصصتة هتذا ،ي لتى ترا جنهيتار تحتت يطتأة الصترا
المحتتتد اتتين الطتترفين .جذ اقتتي الصتترا لتتى اشتتد اينهمتتا لتقاستت األ هتت ة األمنيتتة ،اعتتد أ تتت تقاستت الدارا
يال زارا ضمن ت ازنا معينة لت تستتقر لتى الطتفق ياقيتت م ضت تجتاذا يكتر يفتر اينهمتا ..جلتى ا لجتأ
) (1تستند إلى برنامج وطني مشترن ينهض على الةناوين األربةة المشار إليها في الصفحة السابقة.
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حركة حماع في  2007/6/14جلى حست الصترا اينهتا ياتين حركتة فتتا اقت ة الستفل ،فاستت لت لتى الستلطة فتي
ة ،محد ة اذلك انقساما و سياسيا و يجداريا و في ال ض الفلسطيني يفي الم سسة الرسمية..
طا
ياذلك تر الحالة الفلسطينية د دحلت مرحلة ديدة شديدة ال ط رة ااتت فيها السلطة ستلطتين ،يهت األمتر التذي
را يمازال ال ض الفلسطيني جلى شتى أن ا التدحف يالطغ طا ال ليمية يالديلية ■

()14
في إستحقاقين مؤتمريين  2005 ..و 2007
 – 1الةغرا النا مة تن تبتاين التقتديرا يالم ا تل حيتال النتفاضتة اتبتاين الم ا ت التنظيميتة التتي تنطلتل منهتا
يالبرام ال اصة التي تستند جليها ،أضعل الفعل النتفاضي ال ريا ،يرف مست ا التطحيا المبذيلة ف ق متا هت
ضريري ،يحال دي المراكمة يالتةمير السياسي الممرن لنجتازا النتفاضتة .يلرتن هتذ الةغترا  ،ر ت اتستا ها
المططرد ،لت ت تل مستيرة النتفاضتة التتي ت اصتلت حتتى نتدما احتذ تعصتل اهتا ريتال مجافيتة لتى الصتعيد
الديلي راحت تتعاي اعد ..2007/9/11
يلتا حقيقتة جحتتفل طتيتنا ال طنيتة
كما ا اريز ال ففتا الداحليتة ياشتتدادها يصت الو جلتى االنقستا الستافر لت
ِ
يالصرا الفلسطيني – االسرائيلي م ما و م عا و هاما و يضا طا و لى اال ندة الديلية يال ليميتة يا هتة البحتث تن
تس ت ية مت ازنتتة يمستتتقرة ،نظتترا و لمح ريتتة القطتتية الفلستتطينية فتتي حارطتتة التنتتافه يالصتترا اتتين م تلتتل التتديل
يالق ت ا فتتي متتدا ال لتتي  ،يالم تتاطر يالتهديتتدا التتتي ينط ت ي ليهتتا استتتمرار الصتترا الفلستتطيني (العرا تي) –
االسرائيلي ملفا و ساحنا و (ال ال ملتهبا و افعل النتفاضة يالمقايمة) لم ا يمصالا ديد األطراز ج ليميا و يديلياو.
 – 2صحيا تماما و ا النتفاضة اعد مطي سب سن ا لى جندال ها ل تحقتل اعتد أهتدافها فتي التست ية المت ازنتة
الطامنة للحق ق ال طنية المشار جليها ادة االة اات ال طنيتة ،جال أ النتفاضتة راتت الشتعا الفلستطينية متن ادراك
هذ األهداز.يالمراسا ال طنية المحققة افطتل النتفاضتة ر ت محتديديتها ياستا و لتى التطتحيا الغاليتة المقدمتة،
جال انها تبقى هامة امدل لها يما ت شر جليه يا دة في المدا المت س  .يفي هذا الطار ن رد ما يليص
ت إتفاقةةات أوسةةلو بتات ةا ً علةةى ذكرهةةا ،أضةةحت مةةن مسةةلمات السياسةةة
 الدولةةة الفلسةةطينية المسةةتقلة ،التةةي لةةم تةةأ س
الدولية  .يفي هذا السياق يأتي ايل رار يصدر ن مجله األمتن يتني ا ضت ل لتى الديلتة الفلستطينية (القترارا
التتر  1397فتتي  ،)2002/3/13ي تترار مجلتته األمتتن التتر  1515اتبنتتي حطتتة رحارطتتة الطريتتلر التتتي تتتني
االحرز من اداية مرحلتها األيلى لى ا رتصتدر القيتادة االسترائيلية ايانتا و ليتا و ال لتبه فيته ي كتد جلت امهتا ارؤيتا
الديلتين يديلة فلسطينية مستقلة ي االة للحياة يذا سيادةر .ج الصترا الحتالي لت يعتد يتدير لتى ال ترار ا امتة
الديلة ،ال لى مطم نها الذي تل صه مليا و نايين مفايضا ال ض الدائ المعريفة.
" االنفصال األحادي الجانب" عن ةزة (أيلول  ) 2005الذي قاد إلةى الجةالء الةسةكري واإلسةتيطاني االسةراييلي
عةةن القطةةاع( ،أيل ت ل  ) 2005ر ت ا تبتتار متتن بتتل حر متتة شتتاري (صتتاحا التصتتريا المعتتريزص رمستتت طنة
نتساري كتل أايتار) مقدمتة لفترا مشتري ه اديلتة الحتديد الم تتة فتي الطتفة ،يشترل ستااقة ذا داللتة يمرستبا و
يطنيا و ل يرن االمرا تحقيقه ل ال مأزق الحتفل في القطا افعل النتفاضة يالمقايمة.
 لةةم تةةةد قضةةية الالجئةةين عبةةارة عةةن عنةةوان عةةام مغفةةل الفحةةوى ،اتتل تح لتتت افعتتل النطتتال ال ت طني (ارافديتتهص
لى ديل أ مال ه د التس ية يا هة
النتفاضة يحركة الف اين) جلى طية مطريحة اشرل ضا
ال رار يالتسلي مليا و احل الديلة الفلسطينية في استيعاا الف اين من أانار شتعبها ك هتة رئيستية فتي الحتل .يهتذا
ما يعتبر حط ة متقدمة ياسا و لى حل ل التت طين يالتأهيتل الغالبتة لتى الطترل التديلي ستااقاو ،يج لت تترقا اعتد جلتى
مست ا االلت ا اتطبيل القرار  194الذي يرفل حل الع دة جلى التديار يالممتلرتا التذي ينبغتي م اصتلة النطتال فتي
سبيله.

30

 – 3ل ت ا َحل ستن ا النتفاضتة اتتداف احتدا ها يايل ياتهتا النطتالية العمليتة دي م اصتلة الجبهتة الديمقراطيتة جيتفر
حياتهتتتا الداحليتتتة الديمقراطيتتتة ا صتتتى در تتتا الهتمتتتا  .يفتتتي هتتتذا الطتتتار انتظمتتتت يتيتتترة جنعقتتتاد المتتت تمرا
يالر نفرنسا في األ الي يالفري  ،كما تمت الستتجااة الستتحقا ين مت تمريين اتالغي األهميتةص الرت نفرنه الت طني
العا الراا يالم تمر ال طني العا ال امه.
جنعقد الكونفرنس الوطني الةام الرابا لى حلقا امفك منت ا متن مت تمرا األ تالي يالفتري فتي الفتترة الممتتدة
من  9/30جلى  2005/10/2ي رر ترليل اللجنتة المرك يتة البتت االيتا استترمال تحطتيرا قتد المت تمر الت طني
العتتا ال تتامه فتتي ا تترا ي تتت ممرتتن ،يج تمتتد اللجنتتة المرك يتتة القائمتتة (السادستتة) كلجنتتة مرك يتتة ستتااعة للجبهتتة
الديمقراطية يتصدر مهامها القيا اما يل للتسري ا نجاز هذا الم تمر ،يصادق لى التقرير السياسي الذيص
 نبه جلى اهمية احباط الت ها ال بيةة المتطمنة في مشري شاري لفك الرتباط األحادي الجانا تن ت ة متن
أ ل ت سي الستيطا يترةيفه فتي الطتفة الغرايتة ،يترتريه صتيغة الحتل النتقتالي ط يتل األمتد فتي جطتار رديلتة
فلسطينية م تةر .ي ليه د ا التقرير جلى معالجة القطتايا التتي تشترل ت هر الصترا  ،أي القطتايا المدر تة لتى
تديل أ متتال مفايضتتا ال ضت التتدائ  .يفتتي هتتذا الستتياق ترا التأكيتتد لتتى أهميتتة التمستتك ا يتتار المقايمتتة مت
ضريرة االتفاق ال طني لى تنظي سفل المقايمة يجاعاد ن النغماع في أي شتأ داحلتي يفتا حالتة الف ضتى
يالفلتا األمني .كما د ا التقريتر جلتى استتنهاا يتصتعيد النطتال الجمتاهيري ضتد الحتتفل ياالستتيطا ي تدار
الفصل الت سعي يم اصلة ل يته يد القتدع ،يجلتى التحترك ال است لنصترة األسترا يالمطالبتة اتالفراج تنه
دي تميي يدي يد أي شرط.
 يفي الشا الداحلي الفلسطيني ،د ا التقرير جلى وحدة الرؤيةة االسةتراتيجية بتر ت حيتد مركت القترار الفلستطيني
يا تمتتاد القيتتادة الجما يتتة ،يتطبيتتل انتت د ج تتف القتتاهرة ( )2005/3/17امتتا فتتي ذلتتك التشتتريل الفتت ري للجنتتة
التحطتتيرية العليتتا يتفعيتتل ديرهتتا اهتتدز ج تتادة انتتار م سستتا . .ز ،.جلتتى انتتا استتترمال جنت ااتتا المجتتاله
المحلية يجنجاز النت ااا التشريعية في الم ا يد المقترة .يفتي هتذا الطتار تت التركيت لتى أهميتة الت رة ياتريز
قوة ثالثة في االنت ااا  ،يطنية ديمقراطية تفاديتا و للتنتافه الةنتائي ال صتائي القتائ اتين الستلطة/فتا يحمتاع .كمتا
د ا جلى ا امة حكومة اتحاد وطني اعد النت ااا تحارا الفقر يالبطالة يالفساد.
 – 4جنعقتد المةةؤتمر الةوطني الةةةام الخةامس لتتى تفث حلقتتا فتي الطتتفة ي ت ة يال تتارج جاتتدا ور متتن شهرشتتباط
يحتى شهر ا  2007ينا ش يأ تر التقريتر التنظيمتي يالتتد يقا لتى النظتا التداحلي يجنت تا اللجنةة المركزيةة
الثامنة يأ از التقرير السياسي الذي ال ص
 ما لت جليه األيضا ال طنية امة ،اعد مرير ح الي سب سن ا لى جنتفاضة الستقفل يالتطت ر الحاصتل فتي
العف ا الداحلية الفلسطينية ،لى ض ر نتائ النت ااتا التشتريعية فتي كتان الةتاني  2006التتي يلتد سلستلة
متتن التجاذاتتا يالصتترا ا الدم يتتة اتتين فتتتا يحمتتاع لت تحلهتتا جتفا تتا المحاصصتتة الةنائيتتة اينهمتتا متتا أدا جلتتى
جنفجار ال ض حيث لجأ حماع في سياق ذلك جلى سياسة الحس العسرري في ة الذي اد جلتى انقستا سياستي
يم سساتي يجداري اين الطفة يالقطا .
ي ليه ف ال ريج من هذا ال ض المأس ي يمةل أولوية وطنية قصةوى ،يأي حتل لفزمتة الراهنتة يتطلتا ت افقتا و
يطنيا و شامفو ال سبيل للت صل جليته اال اتالح ار استتنادا و جلتى متا يلتيص أ) الترا ت تن نتتائ االنقتفا فتي ت ة .ب)
تشتتريل حر متتة جنتقاليتتة متتن ش صتتيا اعيتتدة تتن االستتتقطاا القتتائ الستتتعادة يحتتدة الم سستتا يتهياتتة الظتتريز
للع ت دة جلتتى الشتتعا اا تبتتار مصتتدر الستتلطا يمنب ت الشتتر ية .ج) ا تترار انت ااتتا رئاستتية يتشتتريعية ديتتدة
لى التمةيل النستبي الرامتل .د) ج تادة انتار م سستا . .ز .لتى أسته ديمقراطيتة
اا تماد ان انت ااي يق
ائتففية من حفل جنت ااا للمجله ال طني في ال طن يالشتا لى أساع التمةيل النسبي الرامل.
 ج فشتتتتل المغتتتتامرا العستتتتررية لحر متتتتة استتتترائيل فتتتتي طتتتتا تتتت ة ،يلبنتتتتا ( تتتتديا تمتتتت ز /ا ،)2006
احب م تا و تنفيذ حطة رالنط ار يالتجمي ر ياالنفصال احادي الجانا يالحل النتقتالي ط يتل األمتد يالديلتة ذا
الحديد الم تة ،يلرنه لم يرفا هةذه المشةاريا عةن جةدول أعمةال الحكومةة االسةراييلية التتي ست اصتل منايراتهتا
المشتركة م ياشنطن لتس يل حطة رالنط ار يالتجمي ر اا تبارها ر من حطة حارطة الطريل الديلية.
 تتحدد األيل ية في اتجاهتا النطتال الت طني ات حيتد البرنتام الت طني المستتند جلتى ي يقتة ال فتاق الت طني ،أل تل
تس ت ية شتتاملة يمت ازنتتة ت ت فر األمتتن ياالستتتقرار فتتي المنطقتتة ،يفتتي المقدمتتة ديلتتة فلستتطين احتتديد ح يتترا 67
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ي اصمتها القدع ،يتص حق ق الف اين فتي العت دة متفو اتالقرار  .194األمتر التذي يتطلتا تحصةين الم تل
السياسي ال طني يمن سق طه من ديد في مصيدة الحل ل يالتفا يا الج ئية ياالنتقالية.
 ج الحل السلي يرمن في الد ة لم تمر ديلي للسف ينعقتد لتى أستاع ترارا الشتر ية الديليتة يمبتادرة الستف
العراية .يجلى ا يق هذا الم تمر ييصل جلى حل سياسي شتامل يمتت از ستيبقى متن حتل الشتعا الفلستطيني ا
يقاي االحتفل اما في ذلتك المقايمتة المستلحة .يمتن هنتا اهميتة االتفتاق اتين ميت القت ا الفلستطينية لتى حمايتة
سفل المقايمة يت فير متطلبا الصم د في ي ه الحتفل يالتقد نح جنجاز الستقفل.
ت ل الم تمر ال طني أما قضية الالجئين م كدا و لى ضريرة تط ير حركته  ،اما هي حركة تهت ارل متا يتعلتل
اقطية الف اين من انبها السياستية يال تما يتة ،ياا تبارهتا حركتة ت حيديتة تشترل فتي هرهتا أساستا و ل حتدة
الشعا الفلسطيني في مناطل ت ا د كافه .كما أكد الم تمر لى ضتريرة صت حركتة الف اتين اا تبارهتا حركتة
شعبية ديمقراطية مستقلة تناضل من أ ل حل الع دة يسائر الج انا المتعلقة اقطيته ■
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كتب «برنامج التثقيف الحزبي»
الرتاا األيل :في البناء الحزبي.
الرتاا الةاني :في البناء الديمقراطي.
الرتاا الةالث :الصهيونية ..في الخلفية التاريخية
والحركة السياسية.
الرتاا الراا  :في تطور القضية الوطنية.
الرتاا ال امه :الالجئون والةودة ..في القضية
والحركة الجماهيرية.
الرتاا السادع :الجبهة الديمقراطية ..النشأة والمسار.
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