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 المقدمة

منعطفًا ميمًا في حياة الجبية  9191شكؿ  المؤتمر الوطني األوؿ مؤتمر آب 
بيف الجناحيف الماركسي والقومي، أدت  دارت الشعبية لتحرير فمسطيف، نتيجة السجاالت التي

كاف أبرزىا إعالف الجناح الماركسي  في نياية المطاؼ إلى انشقاقات عف الجبية الشعبية،
، 19/1/9191داخؿ الجبية الشعبية عف قياـ الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف في 

التي أعمنت مف خالؿ مؤتمرىا التأسيسي إنياء عالقتيا بيميف الجبية الشعبية، والعمؿ بشكؿ 
 مستقؿ أيديولوجيًا وسياسيًا وعسكريًا.

وع الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف في الفترة الممتدة تتناوؿ الدراسة موض
، وتـ اختيار ىذه الفترة الزمنية بناء عمى األحداث الميمة التي حدثت 9191و 9191ما بيف 

نشوئيا، بعد سمسمة مف السجاالت التي دارت داخؿ  9191في تاريخ الجبية، حيث شيد عاـ 
فيعتبر عامًا  9191خؿ الجبية الشعبية الحقًا، وبالنسبة لعاـ حركة القومييف العرب أواًل، ثـ دا

ميمًا عمى صعيد القضية الفمسطينية مف حيث اعتبار منظمة التحرير ممثاًل شرعيًا وحيدًا 
 لمشعب الفمسطيني وكذلؾ طرح مشروع النقاط العشر أو البرنامج المرحمي.

ا لحركة المقاومة، ورؤيتيا وتعرضت الدراسة أيضًا إلى أيديولوجية الجبية، ونظرتي
 لمحؿ السممي لمقضية الفمسطينية.

اعتمدت الدراسة بشكؿ رئيسي عمى )الوثائؽ الفمسطينية العربية المنشورة ( والني 
أصدرتيا مؤسسة الدراسات الفمسطينية في بيروت، ، كما اعتمدت عمى الكتاب السنوي 

ة المباشرة، مثؿ كتاب نايؼ حواتمة لمقضية الفمسطينية، والمذكرات الشخصية صاحبة العالق
، لنايؼ حواتمة وقيس عبد 9191 -9191يتحدث لعماد نداؼ، وكتاب البرنامج المرحمي 
 الكريـ، وحركة القومييف العرب لباسؿ الكبيسي.

 مشكمة الدراسة :
بعد صراع فكري و سياسي  9191تشكمت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف عاـ 

ة لتحرير فمسطيف . السؤاؿ الرئيس ليذا الدراسة : ماىي مساىمة الجبية داخؿ الجبية الشعبي
الفمسطينية و منظمة التحرير الفمسطينية . و يتفرع عف ىذا  الوطنيةالديمقراطية في الحركة 

 السؤاؿ مجموعة مف األسئمة الفرعية أىميا:
 ما ىي الظروؼ التي أدت الى انشقاؽ الجبية الديمقراطية ؟-
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 أسباب االنشقاؽ فكرية أـ سياسية و شخصية ؟ىؿ كانت -
 ىؿ ىناؾ دور لبعض األطراؼ الفمسطينية دور و مصمحة في ىذا االنشقاؽ  ؟-
 ما ىو الدور الذي لعبتو الجبية الديمقراطية في منظمة التحرير الفمسطينية ؟-

 فرضيات الدراسة :
الرئيسي لو مطامح انشقاؽ الجبية الديمقراطية عف الجبية الشعبية كاف المحرؾ -

 شخصية مغمؼ بالبعد األيدلوجي و السياسي.
المواقؼ التي اتخذتيا الجبية الديمقراطية كانت منسجمة ومتوافقة الى حد كبير مع -

 حركة فتح وىذا ما لـ يحدث مع الجبية الشعبية.
 أهداف الدراسة :

الى تشكؿ  رصد مراحؿ الصراع داخؿ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف و التي قادت-
 الجبية الديمقراطية.

 تحميؿ عوامؿ االنشقاؽ و الصراع ما بيف جورج حبش و نايؼ حواتمة.-
تتبع مساىمات و مشاركات الجبية الديمقراطية في منظمة التحرير الفمسطينية و -
 مؤسساتيا.
استعراض أبرز األفكار و المشاريع التي طرحتيا أو تبنتيا الجبية الديمقراطية -

 السياسية. لمتسوية
 أهمية الدراسة :

دراسة دور تنظيـ فمسطيني يساري لعب دورًا في الحركة الوطنية الفمسطينية و -
 منظمة التحرير الفمسطينية ، والسيما في إطار األفكار و المشاريع لمتسوية السياسية.

اعتماد الوثائؽ الفمسطينية كمصدر رئيسي ليذه الدراسة في محاولة لمخروج بدراسة -
 تسـ بالموضوعية.ت

 منهجية الدراسة :
استخداـ المنيج التاريخي مف أجؿ تتبع الجبية الديمقراطية منذ النشوء وصواًل لعاـ 

، سيتـ كذلؾ استخداـ منيج التحميؿ الوصفي السيما في مجاؿ الصراع األيدلوجي و  9191
 الفكري مع باقي تيارات اليسار الفمسطيني.
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 ديمقراطية لتحرير فمسطين) الجبهة الديمقراطية(نشأة الجبهة الشعبية ال -1
إف الحديث عف نشأة الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف) الجبية الديمقراطية (       

يستوجب التوقؼ عند التناقضات والخالفات التي عصفت بحركة القومييف العرب، والتي 
اعات الفكرية داخؿ الجبية الشعبية انتيت بنشأة الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ثـ الصر 

أسفرت عف ظيور تنظيمات جديدة ال سيما الجبية الشعبية الديمقراطية. فعمميًا حافظت 
، حينما أبقت عمى 9191الحركة عمى تماسكيا وانسجاميا الفكري والسياسي حتى مطمع عاـ 

و بناء نظاـ اقتصادي ، ألنيا وجدت فيو المنقذ بعد محاولت(9)والئيا لمرئيس جماؿ عبد الناصر
واجتماعي بمفيوـ اشتراكي، فقبمت بعض القيادات أمثاؿ جورج حبش، وىاني اليندي، ووديع 
حداد، ىذا التوجو في حيف أف محسف إبراىيـ، ونايؼ حواتمو، والعديد مف القيادات الشابة 
ا تحفظوا عمى ذلؾ، بحجة أف تطبيؽ مثؿ ذلؾ النظاـ يتطمب قياـ حزب اشتراكي، ورفضو 

 .(1)نظرية االنتقاؿ السممي نحو االشتراكية
واعتبر نايؼ حواتمو أف حركة القومييف العرب قد أفرغت مف محتواىا الفكري  

فتنامى صراع بيف اتجاىيف:  ، حينما قررت االلتحاـ بالناصرية،9191والطبقي منذ نياية عاـ 
ورغـ الصراع استطاعت الحركة ، (1)األوؿ يدفع باتجاه اليسار، واآلخر باتجاه اليميف القومي

، مف خالؿ قياـ االتحاد االشتراكي العربي 9199اإلبقاء عمى عالقتيا بالناصرية حتى عاـ 
بقيادة عبد الناصر؛ غير أف الصراع الحقيقي قد نشب بيف القومييف العرب والبيروقراطية 

اليمف عندما قاـ الضباط المصريوف المسؤولوف عف شؤوف  9199الناصرية بعد عاـ 
الجنوبي، بانقالب ضد الجبية القومية لتحرير جنوب اليمف، فأصيب القوميوف العرب بخيبة 

وأخيرًا شكمت  أمؿ حينما لـ يجدوا رفاقيـ الناصرييف راديكاليف بما فيو الكفاية لعمؿ جديد.
، كما أنيا (1)الفصؿ األخير مف العالقة واالنفصاؿ الحقيقي عف الناصرية 9199ىزيمة عاـ 

كمت صراعًا داخميًا في حركة القومييف العرب،  حيث أف اليزيمة أدخمت الحركة في ش
داخمية وتنامى صراع بيف تياريف: أحدىما أيد البقاء ضمف الخط القومي لمحركة،  (9)سجاالت

 .(9)وآخر اعتبر أف نيج الحركة  كاف سببًا مف أسباب اليزيمة؛ فظيرت بوادر االنشقاؽ
، عف 9191تمر التأسيسي لمجبية الشعبية في شير اب لقد كشؼ انعقاد المؤ 

الخالؼ بيف جناحيف: األوؿ يميني، واآلخر تقدمي، وعف ظروؼ عقد المؤتمر يقوؿ حواتمو:" 
إنو شخصيًا مف قدـ الوثيقة الرئيسة لممؤتمر )برنامج آب( وحضر المؤتمر اتجاىاف األوؿ 
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ادة فاز فييا اليسار، لكف وتحت ضغط وطني يساري، والثاني قومي كالسيكي، وتـ انتخاب قي
السالح تـ التراجع عف نتائج االنتخابات، وقبؿ اليسار ذلؾ شريطة أف يعقد مؤتمر آخر 

 .(9)ينتخب مف القاعدة خالؿ ثالثة أشير"
وشكؿ مؤتمر آب، وأحداث العنؼ التي تبعتو ذريعة لحدوث انشقاقات كاف المبادر  

 99- 91عف تشكيؿ الجبية الشعبية "القيادة العامة" في ليا أواًل أحمد جبريؿ، الذي أعمف 
تاله الجناح التقدمي داخؿ الجبية الشعبية والذي أعمف في بيانو التأسيسي في   (1)9191

 عف قياـ الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف. 19/1/9191
 وقد نص البياف التأسيسي لمجبية الشعبية الديمقراطية عمى:

 .9191بقرارات مؤتمر آب االلتزاـ  .9
 إدانة ممارسات يميف الجبية الشعبية. .1
إنياء كؿ عالقة مع يميف الجبية الشعبية والعمؿ المستقؿ أيديولوجيًا وسياسيًا   .1

 وعسكريًا وتنظيميًا.
لحيف عقد المؤتمر  -أقرت المجنة المركزية المنتخبة في مؤتمر آب تناضؿ   .1

 تحت مسمى الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف. -القادـ 

التسمح بأيديولوجية الطبقة العاممة في مجابية الصييونية واإلمبريالية  .9
 .(1)العالمية

والمنظمة  (91)( 9191/ 1/9وأعمنت كاًل مف عصبة اليسار الثوري الفمسطيني في )
( عف انضماميما إلى الجبية الشعبية 1/9/9191الشعبية لتحرير فمسطيف في )

 .(99)الديمقراطية

الذي صدر عف مؤتمر آب  -اعتبرت الجبية الشعبية الديمقراطية التقرير السياسي 
األساس الفكري والسياسي لمجبية الشعبية الديمقراطية  -لمجبية الشعبية قبؿ االنشقاؽ 9191

واإلطار األيديولوجي والسياسي ليا، وعممت الجبية ذلؾ، بأف نايؼ حواتمو ىو مف قدـ الوثيقة 
 .(91)9191وفة ببرنامج آب الرئيسة المعر 

 :1191وقد احتوى تقرير آب 
تحميؿ لواقع القضية الفمسطينية ابتداًء مف التاريخ العثماني حتى قياـ إسرائيؿ،  -

جاءت عمى يد قيادات اقطاعية دينية )الحاج أميف  9111وأف اليزيمة التي حدثت عاـ 
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نظمة اإلقطاعية العربية مثؿ المموؾ الحسيني( وأحزاب برجوازية كبيرة مثؿ حزب )الدفاع( واأل
 والرؤساء العرب.

، لـ تكف ىزيمة عسكرية، بقدر ما كانت 9199كما أكد التقرير أف ىزيمة عاـ  -
ىزيمة لمتكويف الطبقي، واالقتصادي، والعسكري، واأليديولوجي لحركة التحرير، التي أفرزت 

رامج سياسية واقتصادية ىزيمة ، بب9199الطبقة البرجوازية الصغيرة، والتي دخمت حرب عاـ 
أسقطتيا في براثيف اليزيمة، لذلؾ أوصى التقرير باالسترشاد بالتجربتيف الفيتنامية والكوبية 

 كبديؿ لبرامج البرجوازية الصغيرة في الحؿ وطريؽ االنتصار.
وانتقد التقرير مشاركة الجبية الشعبية في أعماؿ المجمس الوطني الفمسطيني،  -

حدة الوطنية، لتشكيؿ جبية وطنية عريضة تمثؿ الطبقات الثورية، وأف الخالص وأكد أىمية الو 
 .(91)الوطني يقـو عمى أيديولوجية البروليتاريا المعادية لمصييونية، والرجعية العربية

والذي  9191عقدت الجبية الشعبية الديمقراطية مؤتمرىا التأسيسي األوؿ في آب ،
لينيني يضـ الفصائؿ الطميعية، كما وأقر المؤتمر  تبنى تحويؿ الحركة إلى حزب ماركسي

التأسيسي وثيقة سياسية بعنواف )البرنامج العاـ(، وصادؽ عمى الالئحة الداخمية المؤقتة، وتـ 
انتخاب المجنة المركزية األولى، وانتخاب نايؼ حواتمو أمينًا عامًا ليا، وكمؼ باتخاذ الخطوات 

 .(91)الالزمة؛ لتشكيؿ الحزب رسمياً 
، في سياؽ مراجعة 9199وعقدت الجبية مؤتمرىا الوطني األوؿ في تشريف ثاني  

نقدية داخؿ الجبية، وخمص المؤتمر إلى اإلقرار بأف الجبية بتكوينيا الفعمي القائـ ليست حزبًا 
ماركسيًا لينينيًا، بؿ تنظيـ ثوري يسعى لمتحوؿ إلى حزب ماركسي لينيني، وذلؾ بسبب عدـ 

حوؿ البروليتاري، واستبدلت عبارة االلتزاـ بالماركسية والتي جاءت في اكتماؿ شروط الت
مؤتمرىا التأسيسي إلى عبارة االسترشاد بيا، والتي ظيرت في مؤتمرىا الوطني العاـ في 

 .(99)9199تشريف ثاني 

 عالقة الجبهة الشعبية الديمقراطية بمنظمة التحرير الفمسطينية -2

الشعبية الديمقراطية في المجمس الوطني لمنظمة  كانت المشاركة األولى لمجبية
( حينما ُأعمف عف 9191أيموؿ  9 -9التحرير الفمسطينية في الدورة السادسة التي عقدت في )

، (99)مقاعد 1مقعد مثمت الجبية الشعبية الديمقراطية فيو بػ  911تشكيمة المجمس الوطني بػ 
 ة:وأوضحت الجبية أف مشاركتيا تعود لألسباب اآلتي
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-إبعاد كافة المنظمات المشبوىة وطنيًا المرتبطة بالمخابرات األردنية والعربية   .9
 عف ساحة العمؿ الفدائي.-حسب مفيـو الجبية الديمقراطية 

تطيير المجمس مف العناصر الرجعية والمشبوىة ومجموعة األغنياء ، التي  .1
 استحوذت عمى العمؿ الوطني طواؿ العشريف عامًا الماضية.

المجنة التنفيذية مف أصحاب رؤوس األمواؿ، الذيف تخموا عف النضاؿ  تطيير .1
 الوطني.

 .(99)تعزيز موقع القوى التقدمية والشريفة في المجمس .1

 وتقدمت الجبية بمشروع قرار لمدورة السادسة تضمف ثالثة مسائؿ رئيسة:

أكدت الجبية أف الكثير مف المنظمات تنشأ دوف فكر سياسي  مسألة الوحدة: .أ 
ليا، لذلؾ عمى المجمس العمؿ عمى إيقاؼ تشكيميا، وأنو ال سبيؿ لموحدة الوطنية إال بإعادة 
تشكيؿ المجمس الوطني مف المنظمات المقاتمة، وتصفية التشكيالت البيروقراطية في منظمة 

لغاء االمتيازات الطبقية وا  لمادية في جيش التحرير.التحرير وا 

تحدد العالقة بيف منظمة التحرير مع  مسألة العالقات الفمسطينية العربية: .ب 
جميع األنظمة العربية بعد أف تحسـ تمؾ الدوؿ موقفيا مف تشكيؿ لجاف عربية مساندة لحركة 

 المقاومة.

ة اعتبرت الجبية أف االمبريالية العالمي مسألة العالقات الفمسطينية الدولية: .ج 
واألمريكية ىي مف تمثؿ حميفًا لمصييونية ودولة إسرائيؿ، لذا سيكوف النضاؿ مشتركًا ضد 
الصييونية واإلمبريالية معًا، وحذر التقرير مف محاوالت الدس الرخيصة بيف شعب فمسطيف، 

 .(91)والبمداف االشتراكية
لممتدة بيف عقدت الدورة السابعة لممجمس الوطني الفمسطيني في القاىرة في الفترة ا

 .(91)(، تميزت بمشاركة كؿ فصائؿ منظمة التحرير9191 1-9 -11/9)

تقدمت الجبية الشعبية الديمقراطية بمذكرة لمدورة السابعة أوضحت فييا أف القضية  
، نتيجة سمسمة مف األوضاع العربية 9191الفمسطينية بدأت تشيد مرحمة خطيرة منذ مطمع 

 المجمس الوقوؼ بشجاعة وطنية وثورية أماـ ىذه األوضاع:والدولية، األمر الذي يتطمب مف 

بادرت الواليات المتحدة إلى انتياج سياسة  فعمى صعيد السياسة الدولية: -
جديدة لفرض تسوية دولية وفؽ المضموف األمريكي والصييوني، وفي االتجاه االخر فإف 
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قرار مجمس األمف  االتحاد السوفيتي يقؼ موقفًا صمبًا مف القضية، ويدعو إلى تنفيذ
 .(11)الدولي

،أصبحت القضية (19)9191فبعد أحداث األردف  أما عمى الصعيد العربي: -
تشيد تدخالت سمبية مف بعض الدوؿ العربية في محاولة منيا لعزؿ المقاومة عف دورىا 

 الجماىيري، وزرع العقبات في طريقيا.
ية الفمسطينية، ال وخمصت المذكرة إلى أف األزمة التي أصبحت تعاني منيا القض

سيما حركة المقاومة تستدعي العمؿ مع القوى االشتراكية، والعالمية، والديمقراطية، في العالـ 
 .(11)لمحاربة اإلمبريالية العالمية، والصييونية

(، 9199 9/1 -11/1انعقدت دورة المجمس الوطني الفمسطيني الثامنة في القاىرة )
القضية وحركة المقاومة الفمسطينية: تمثؿ األوؿ في في ظؿ وضعيف خطيريف في مصير 

، والثاني 9191طرح مشاريع التسوية السياسية مف الواليات المتحدة) مشروع روجرز( عاـ 
 .(11)اشتداد الصراع مع األردف

قدمت الجبية الشعبية الديمقراطية مذكرة إلى الدورة الثامنة حوؿ مشاريع التسوية 
 لمقاومة تضمنت:والميمات الراىنة لحركة ا

رؤية مف الجبية بإمكانية التوصؿ إلى سالـ فيما أصبح يسمى أزمة الشرؽ  -
، و 111األوسط مف خالؿ مشاريع التسوية الدولية، ال سيما قرار مجمس األمف الدولي رقـ 

الذي يدعو الى تسوية الصراع مع إسرائيؿ مف خالؿ انسحابيا مف أراض عربية وىذا ما يعني 
 اؼ بإسرائيؿ وىو ما ترفضو الجبية .ضمنًا االعتر 
 .(11)وتضمنت المذكرة ىجومًا سياسيًا واسعًا عمى النظاـ األردني  -

وحوؿ موقؼ الجبية مف قرارات الدورة الثامنة، أوضح حواتمو أف نقاشات المؤتمر قد 
 كشفت عف تناقض بيف تياريف متعارضيف:

الفمسطينية ووافؽ عمى بناء جبية  التيار األوؿ: فيـ األزمة الحقيقية لممقاومة والقضية
 أردنية فمسطينية، وتصحيح العالقات العربية إلنشاء جبية وطنية عريضة.

التيار الثاني: يدفع باتجاه بقاء القديـ رافعًا شعار الوحدة الوطنية مف دوف أية 
 ،وذىب حواتمو مضاميف حقيقية، وذلؾ مف خالؿ رفضو الجبية الوطنية  األردنية الفمسطينية

 .(19)عمى أف المؤتمر قد خرج بأوراؽ شكمية خالية مف المضموف
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التي انعقدت في القاىرة  -برئاسة خالد الفاىوـ   -وفي دورة المجمس الوطني التاسعة
( كانت الظروؼ أكثر تعقيدًا مف الدورة الثامنة مف 9199تموز  91-9في الفترة الممتدة بيف )

اسية وتأـز الوضع عمى الساحة األردنية، حيث حيث اشتداد الضغط، لتمرير الحموؿ السي
في األردف أثناء انعقاد دورة المجمس األمر الذي اقتضى  -كما كاف متوقعاً -انفجر الوضع 

 .(19)إنياء االجتماعات بأقصى سرعة
وكاف التقرير الذي تقدمت بو الجبية الشعبية الديمقراطية مف أوسع وأشمؿ التقارير  

 ف سمسمة مف الفصوؿ:التي قدمت لممجمس، وتضم
تحدثا عف عدـ إمكانية التعايش مع النظاـ األردني  الفصالن األول والثاني: -

، وأف الكفاح ضد االستعمار يجب أف يكوف موازيًا لمنضاؿ ضد 9191بعد أحداث أيموؿ 
الخيانة الوطنية، األمر الذي يستدعي مف المجمس إعادة النظر في البرامج النضالية، لمخروج 

 بموقؼ متماسؾ.
في األردف واصفًا النظاـ بأنو تحوؿ  الوضع الراىف وتناول الفصل الثالث: -

إلى أداة قمع ضد الفدائييف، لذلؾ فإف ميمة التحرير الوطني تتطمب تحرير البالد مف ذلؾ 
النظاـ وفؾ االرتباط باألسواؽ العالمية الرأسمالية وتسميح الجيوش بأسمحة المعسكر 

 االشتراكي.
لمناطؽ المحتمة : عف الوضع الراىف في اوتحدث الفصالن الرابع والخامس -

 .(19)والمقاومة الفمسطينية عمى الصعيد العربي
وسبؽ عقد الدورة االستثنائية العاشرة لممجمس الوطني الفمسطيني، انعقاد المؤتمر 

نيساف  91-9الشعبي الذي دعت إليو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية في )
(، وكاف 9191نيساف  91-99يومي )(، وباشر المجمس الوطني العاشر دورتو في 9191

مف قراراتو اعتماد البياف الختامي لممؤتمر الشعبي الفمسطيني، والذي صاغت برنامجو 
السياسي لجنة مشكمة مف: صالح خمؼ وعبد الوىاب الكيالي ونايؼ حواتمو قامت بتقديمو 

 .(11)لمجنة التنفيذية وتـ اعتماده
 - 9حادية عشرة في القاىرة في) وعقد المجمس الوطني الفمسطيني دورتو ال 

(، وأقر البرنامج السياسي والذي كاف حواتمو قد اشترؾ في إعداده، كما 9191كانوف ثاني 91
بمذكرة لممجمس طالب فييا بسحب قوات جيش   -وتقدـ وفد الجبية الشعبية الديمقراطية
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اد وطني في التحرير الموجودة في األردف، وتشكيؿ جبية وطنية في األردف، وجبية اتح
األراضي المحتمة، واعتبرت صحيفة الحرية الناطقة باسـ الجبية، أف إقرار البرنامج السياسي 

 .(11)والخطة المرحمية مف المجمس بمثابة ىزيمة فكرية ليميف منظمة التحرير
(، 9191حزيراف  1-9شكؿ انعقاد دورة المجمس الوطني الثانية عشرة في القاىرة ) 

قة الجبية الشعبية الديمقراطية مع منظمة التحرير الفمسطينية، وخاصة عالمة مميزة في عال
فيما يتعمؽ بالبرنامج السياسي المرحمي، وىو ما عرؼ ببرنامج النقاط العشر الذي ينسب 

 ،(11)لمجبية الديمقراطية صياغتو وتـ إقراره مف المجنة التنفيذية
 أيديولوجية الجبهة الشعبية الديمقراطية: .3
اومة مرتكزًا أساسيًا في أيديولوجية الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير شكمت المق 

، الذي اعتبر األساس الفكري لمجبية مف منطمؽ أف حواتمو ىو 9191فمسطيف، فمؤتمر آب 
الذي صاغ تقريره السياسي، قد صور تفكير الجبية لطبيعة المقاومة وتحميؿ أسباب ىزيمة 

 .9199، ونكسة عاـ 9111عاـ 
ث اعتبر التقرير أف حركة التحرير الوطني الفمسطينية والعربية قد دخمت صراعًا حي 

فالس 9111طبقيًا وأيديولوجيًا منذ نكبة عاـ  ، حينما أدركت البرجوازية الصغيرة فشؿ وا 
األنظمة اإلقطاعية والبرجوازية الكبيرة، فطرحت نفسيا بدياًل لحركة التحرير الوطني، لكف 

خمت البرجوازية الصغيرة في ميزاف البرجوازية الكبيرة واإلقطاعية، حينما أد 9199ىزيمة عاـ 
  -وحسب ما أشار التقرير-فسرت اليزيمة مف منظور تكتيكي وتفوؽ عسكري إسرائيمي، فيـ 

قد قفزوا عمى حقائؽ التاريخ في محاكمتيـ لوقائع اليزيمة حينما راىنوا عمى تمؾ الجيوش 
وتنظيمو في كتائب وميميشيات شعبية ولـ يستفيدوا مف  ورفضوا تسميح الشعب وتدريبو

 .(19)التجربتيف الكوبية والفيتنامية
كذلؾ اعتبر التقرير أف حركة المقاومة شكمت النقطة المضيئة عمى خريطة الوطف 
العربي، لكف وقوعيا في أيدي اليميف الرجعي الفمسطيني الذي طرح شعار عدـ التدخؿ في 

ا في مؤامرة صمت األنظمة العربية تجاه القضية الفمسطينية، فكما أنو األوضاع العربية أدخمي
مطموب مف حركة المقاومة عدـ التدخؿ وعدـ اإلنابة عف حركات التحرر في األقطار العربية، 
فيي مطالبة بأف تضع شعار )عدـ التدخؿ( في موضعو الصحيح: وذلؾ بالتدخؿ بكؿ ما 

 يمس قضية فمسطيف.
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طيني أوضح التقرير أف حركة المقاومة قد انساقت وراء ممارسات وعمى الصعيد الفمس
خاطئة ورجعية في قضايا الوحدة الوطنية، أدت ىذه الممارسات إلى وضع قيادات رجعية عمى 
رأس حركة المقاومة، والتي قادت التاريخ الفمسطيني إلى فشؿ، بعدما تركت الطبقات الثورية 

طارات اإلقطاعية والرأسمالية وال عالقة ليـ بحركة تقاتؿ في حيف أف القيادات كرست اإل
.وخمص التقرير عمى أف أزمة حركة المقاومة مرىونة بالتكويف األيديولوجي (11)المقاومة

والطبقي والسياسي، وىي أزمة البرجوازية الصغيرة، فعمميًا البرجوازية الكبيرة واإلقطاعية حكـ 
 في بديميا البرجوازية الصغيرة. ، لكف المعضمة9111عمييا مسبقًا ومنذ نكبة 

مف ىنا فإف حركة الكفاح المسمح مضطرة إلى إفراز جدؿ أيديولوجي وسياسي في 
صفوؼ حركة المقاومة وخارجيا، لتتولى القيادة عناصر أكثر ثورية وتقدمًا مف العماؿ 

ناصر والفالحيف والفقراء، ألف أبناءىـ مف يخوضوف المقاومة المسمحة عمى األرض، وأف الع
الفتية المسمحة بوعي أيديولوجي يقع عمى عاتقيا قيادة حركة الجدؿ األيديولوجي إلفراز مثؿ 

 .(11)ىذه الطميعة
(، أف 9191وأكد بياف الجبية الشعبية الديمقراطية لمؤتمر القمة العربي الخامس عاـ )      

 .(11) طوابير نظامية طرؽ محاربة إسرائيؿ البد وأف تسير عبر التجربة الفيتنامية بالحرب في
وقد اقترحت الجبية الشعبية الديمقراطية عمى المجمس الوطني في دورتو السادسة 
توحيد سالح المقاومة وتعزيز الطاقات المسمحة لالنتقاؿ بالعمؿ الفدائي إلى مرحمة حرب 
العصابات، ووضع خطة دفاع ذاتي مشتركة لحماية المقاومة ونشر تنظيـ الميميشيا الشعبية 

 .(19)في الضفة الشرقية
(  91/91/9191وفي خطوة احتجاجية، أعمنت الجبية الشعبية الديمقراطية في )

تعميؽ عضويتيا في قيادة الكفاح المسمح الفمسطيني ردًا عمى عدـ تطوير عمؿ القيادة وطبيعة 
 العالقات الداخمية، حيث أف اقتراحات الجبية وحسب ما أورد البياف كانت تجابو بالتأجيؿ
خاصة مبدأ التكافؤ وتثبيت نظاـ داخمي تفصيمي يحدد الصالحيات والمسؤوليات، إال أف 

 .(19)اإلىماؿ المتكرر لتمؾ األطروحات اضطرىا لمقياـ بيذه الخطوة
، معضمة حقيقية لوضع المقاومة مف وجية 9191وقد شكمت أحداث األردف عاـ 
قعت حركة المقاومة بيف مطرقة قد أو  91/1/9191نظر الجبية، حينما اعتبرت أف أحداث 
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العدو وسندياف النظاـ الحاكـ في األردف حينما أصر النظاـ األردني عمى تصفية المقاومة 
 .(19)فصارت تعيش حياة يومية عصيبة، أبعدتيا عف القياـ بدورىا

، وأثرىا عمى المقاومة 9191وفي تحميميا لمدروس المستفادة مف أحداث أيموؿ 
 ثمف الذي دفعتو المقاومة في األردف يعود لسببيف:أوضحت الجبية أف ال
غياب النظرية عف حياتيا وممارساتيا التكتيكية اليومية سواء عمى  السبب األول:

الساحة األردنية الفمسطينية، أو عالقاتيا بقوى التحرر االشتراكية ليثبت صدؽ )أف ال ثورة 
 بدوف نظرية ثورية(.

، أف الميداف األساسي لمثورة ىو 9191أيموؿ  أكدت تجربة  أحداث السبب الثاني:
المدف والمخيمات ذات الكثافة البشرية العالية التي تذوب فييا المقاومة، فيي مصدر جيد 
لاللتجاء واإلمداد بفضؿ العامؿ البشري والثقافة الوطنية، بعكس القرى ذات الوضع 

د يتـ اإلعاضة عنو بعمؿ االقتصادي الرديء، العتمادىا عمى الزراعة وأف دخميا المحدو 
 .(11)أبنائيا في السمؾ الحكومي والجيش، وبالتالي ال يمكف التعويؿ عمييا كثيراً 

لذا أوضح حواتمو أنو وبعد أحداث أيموؿ  كاف عمى المقاومة أف تحؿ أزمتيا عمى 
 الصعيديف الداخمي والخارجي، وأف تعيد عالقاتيا مع األنظمة العربية وحركة التحرر العربية،
فإما أف تدفع حياتيا ثمف الوضع الراىف في األردف، وأف تقبؿ بالمعبة السياسية المطروحة، أو 
أف تأتي بحموؿ لممشاكؿ المطروحة، وذىب حواتمو أنو باإلمكاف إيجاد حموؿ لتمؾ المشاكؿ، 
 ولكف الصعوبة في تحديد نسبة النجاح، واستطرد حواتمو قائاًل: "أف المقاومة الجديدة تكمف في

 .(11)تعبئة الشعب الفمسطيني ضد النظاـ في األردف"
-9وفي مذكرة الجبية الشعبية الديمقراطية لممجمس الوطني في دورتو التاسعة )

، أكدت المذكرة عمى ضرورة المراجعة الشاممة ألخطاء حركة المقاومة 9199(تموز عاـ 91
الفمسطينية وتحديد األخطاء االستراتيجية والتكتيكية، وذلؾ بتحقيؽ وحدة الساحة األردنية 

 .(11)المسمكية اليومية، النتشاليا مف أزمتيا الذاتية
مف جية أخرى أوضح حواتمو أف قضايا المقاومة، لـ يعد باإلمكاف حميا داخؿ 
قاعات المجمس الوطني الذي تتحكـ فيو النزعات اإلقميمية اليمينية، وبات مطروحًا عمى جميع 

لتحالؼ مع القوى التقدمية والوطنية في الضفة الشرقية؛ إلنشاء القوى التقدمية والوطنية، ا
.وقبيؿ انعقاد الدورة (19)جبية وطنية عريضة، لمجابية المعضالت التي تشوه قضية المقاومة
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التاسعة لممجمس الوطني التاسعة اقترحت الجبية تشكيؿ المجمس بأكثرية مف ممثمي القوى 
اريخية بداًل مف إغراقو بالعناصر غير المنتمية التي ال المقاتمة الذيف تحمموا المسؤولية الت
 .(11)يربطيا بالنضاؿ القومي أي التزاـ

وبقيت الجبية الشعبية الديمقراطية تعتبر أف الوحدة الوطنية لفصائؿ العمؿ الوطني 
الفمسطيني تتطمب برنامجًا شاماًل لتنظيـ العالقات بيف فصائؿ المقاومة، وتوحيد جوانب 

وأف العجز الذي وصمت إليو المقاومة سببو سيطرة برامج اليميف عمييا، لذلؾ فإف  ،(11)عمميا
الجبية  ستعمؿ عمى تقديـ برامج وحدة وطنية وديمقراطية، بيف كؿ المنظمات الفدائية بعد 
فشؿ برامج المقاومة اليمينية، وأف اإلصرار عمى دمج منظمات المقاومة في منظمة واحدة 

التمزؽ القائـ بيف صفوؼ المقاومة والشعب برغـ المظاىر الشكمية، ببرنامج يميني يكرس 
الوحدوية، وبالتالي ستفقد المقاومة دورىا النضالي والثوري وتجد نفسيا عمى ىامش قيادة 

 .(11)الشعب
 موقف الجبهة الشعبية الديمقراطية من مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية: -4

شكمت نظرة الجبية الشعبية الديمقراطية لطبيعة القضية الفمسطينية جزءًا مف مشاريع  
 التسوية، التي اقترحتيا لحؿ المشكمة وفؽ رؤية موضوعية مف منظورىا.

والبداية كانت منذ مشروع القرار الذي تقدمت بو الجبية لمدورة السادسة لممجمس 
 جبية:، إذ اقترحت ال9191الوطني الفمسطيني عاـ 

رفض الحموؿ القائمة عمى االعتراؼ بدولة إسرائيؿ كحقيقة في الشرؽ  -
 األوسط، ألنيا تتنافى مع حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني.

رفض الحموؿ الشوفينية الفمسطينية والعربية التي طرحت قبؿ حرب عاـ   -
 ، القائمة عمى ذبح الييود ورمييـ في البحر.9199

ف البديؿ لذلؾ حؿ دي - مقراطي لممسألة الفمسطينية واإلسرائيمية يقوـ عمى إزالة وا 
نشاء دولة فمسطينية ديمقراطية شعبية لمييود والعرب دوف  الكياف الصييوني بكافة مؤسساتو وا 
تمييز، تشكؿ ىذه الدولة جزءًا مف دولة اتحادية عربية، وأف ىذا الحؿ ىو الكفيؿ بتحرير 

الشوفينية العنصرية وأف الوصوؿ لمثؿ تمؾ الدولة لف  اإلنساف العربي والييودي مف كؿ ألواف
 .(19)يكوف إال بالكفاح المسمح وحرب التحرير الشعبية
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وتضمف الطرح أف تكوف الدولة الديمقراطية شعبية يتمتع فييا العرب والييود بكامؿ 
ف الحقوؽ والواجبات ضمف نيج تقدمي وديمقراطي نابع مف الثقافة العربية األصيمة، وأف يكو 

طابع الدولة اشتراكي؛ ألف الطبيعة االشتراكية ىي الكفيمة بتصفية كافة أشكاؿ القير الطبقي 
، وفي ىذا الصدد أشاد حواتمو بالنموذج اليوغسالفي كنموذج (19)والقومي بيف العرب والييود

 .(19)اشتراكي اتحادي ) فدرالي ( يحتذى بو في الشكؿ الدستوري لمدولة الجديدة
بفتح حوار مع المنظمات اإلسرائيمية التي تتخذ موقفًا معاديًا مف  ورحبت الجبية 

الصييونية واإلمبريالية، رغـ أنيا لـ تصؿ بعد إلى موقؼ تقدمي حاسـ مف القضية 
الفمسطينية، وأشارت الجبية إلى التمايز الواضح بينيا وبيف اليسار اإلسرائيمي، المتمثؿ في 

 .(11)حزب المباي مثالً 

مشروع حؿ الدولة عمى جزء مف أرض فمسطيف، المشروع الذي ورفض حواتمو 
تقترحو البرجوازية الفمسطينية واعتبره حاًل وىميًا؛ ألنو لف يكوف حاًل مجديًا لمعذاب اليومي 
لمفمسطينييف وال يوفر الحد األدنى لممتطمبات المادية، وال يشكؿ اتساعًا جغرافيًا مناسبًا لعودة 

 .(11)الالجئيف

؛ وانتقدت الدوؿ العربية التي (91)ع التسوية رفضت الجبية مشروع روجرزوحوؿ مشاري
قبمت بالمقترحات األمريكية، معتبرة أف المشروع ييدؼ إلى تصفية حركة المقاومة واستجداء 

، واعتبرت الجبية أف فكرة قبوؿ العرب بالمشروع (99)الحموؿ مف دوائر وزارة الخارجية األمريكية
مت، حيث أف إسرائيؿ قد وافقت، وبالتالي لـ يحرج إال دعاة االستسالـ؛ إلحراج إسرائيؿ قد فش

حيث أف قبوؿ المشروع سيحقؽ إلسرائيؿ ما تسعى إليو مف االعتراؼ الدولي بكيانيا 
المغتصب ومرور سفنيا بالسويس والعقبة، ويكوف السالـ الذي تنشده بمثابة سالـ تعاقدي 

بية إلسقاط كافة البرامج والمشاريع التصفوية لمقضية . ليذا دعت الج(91)خاؿ مف أي التزامات
الفمسطينية كمشروع  روجرز، وأف البديؿ عف ذلؾ إقامة جبية وطنية تقدمية فمسطينية أردنية 

، وأف ىذا الرفض لتمؾ (91)عربية عريضة بعكس مشاريع الحموؿ التصفوية لمقضية الفمسطينية
ور في نصابيا، وليس عف طريؽ البيانات المشاريع يجب أف يترجـ بتحرؾ عممي يضع األم

 .(91)واالستنكارات الفردية، وأف الجبية لف تدخر جيدًا في إطالع الجماىير عمى كؿ الحقيقة
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في الوقت نفسو لـ تنكر الجبية أىمية التسوية السياسية، ففي تقريرىا المقدـ لدورة 
السممي لألزمة غير أكدت الجبية أف الحؿ  9199المجمس الوطني الفمسطيني في تموز 

مستبعد، ولكف ليست تسوية جزئية بالمفيوـ العربي والمشاريع األمريكية؛ ألف التسوية الجزئية 
 .(99)ستزيؿ عاماًل رئيسًا مف عوامؿ الضغط عمى إسرائيؿ

ورفضت الجبية الشعبية الديمقراطية مشروع الحكـ الذاتي الذي اقترحتو إسرائيؿ في  
يانًا حوؿ ما أسمتو مؤامرة الحكـ الذاتي في الضفة الغربية ىاجمت الضفة الغربية، وأصدرت ب

. كما أشارت الجبية الشعبية (99)فيو المشروع، واعتبرتو يسمب حؽ العودة وحؽ التحرير
، إلى أف إجراء انتخابات بمدية في الضفة الغربية 9199آب  19الديمقراطية في بيانيا في 

تخاذ خطوات؛  إلعالف الحكـ الذاتي في الضفة الغربية، ستكوف بمثابة ىيئات تمثيمية تقوـ با
في ظؿ االحتالؿ، وأف ىذه الدعوة قد لقيت استجابة مف بعض رؤساء البمديات الذيف دعوا 

عضو يمثؿ الضفة الغربية وتزامف ذلؾ مع دعوة الوزير اإلسرائيمي  911لتشكيؿ برلماف مف 
 تجزئ، وأف ىذه الخطوة برأي الجبية )موشيو داياف(  تشكيؿ حكومة فمسطينية في الضفة

 .(99)القضية الفمسطينية، واعتبرت القائميف عمييا فئة قميمة أنانية ال تعرؼ مصالحيا
، (91)كما ورفضت الجبية مشروع المممكة العربية المتحدة الذي اقترحتو األردف 

التحرير وتقدمت بمشروع برنامج سياسي مضاد يدعو لقياـ جبية وطنية متحدة داخؿ منظمة 
يعمؿ عمى تجديد وحدة الساحة الفمسطينية واإلقميمية بيف الشعبيف وتوحيد  (91)الفمسطينية

عادة تشكيؿ مؤسسات الجبية المتحدة عمى أساس االنتخاب  النضاؿ الفمسطيني األردني، وا 
مف القاعدة إلى القمة واعتماد مبدأ التمثيؿ النسبي، مع التأكيد عمى االستقالؿ األيديولوجي 
لكؿ فصائؿ الجبية المتحدة والحؽ في إصدار صحؼ مستقمة لكؿ فصيؿ، ويكوف ىذا بمثابة 

 .(91)مشروع سياسي وتنظيمي متكامؿ لموحدة الوطنية
أما بالنسبة لفكرة إنشاء حكومة فمسطينية مؤقتة في المنفى فقد أشار حواتمو  إلى أف 

مرتبط بعدة تطورات واسترشد ىذه المسألة مطروحة عمى جدوؿ أعماؿ الثورة، وأف قياميا 
بالتجربة الجزائرية حينما شكمت حكومة في فترة متأخرة، وكذلؾ التجربة الفيتنامية، وعف ذلؾ 
قاؿ حواتمو:" ليس ىناؾ في الثورات موقؼ نعـ أو ال لمحكومة المؤقتة وأف ذلؾ نابع مف 

 .(99)تطورات الحركة الثورية وخطط األعداء"
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لمسالـ بيف حواتمو: أف المؤتمر قد أفرغ مف محتواه قبؿ وعشية انعقاد مؤتمر جنيؼ 
انعقاده، وتحوؿ إلى ىيكؿ عظمي بسبب الخطوات االستباقية التي تتـ خارج إطاره في 
واشنطف والعواصـ العربية، وأف االتحاد السوفيتي يحاوؿ إعادة الحياة إلى مؤتمر جنيؼ 

و أف تتخذ المنظمة موقفًا مف المؤتمر إليجاد توازف في صالح العرب، وأنو مف السابؽ ألوان
، ال يعني الجبية في شيء؛ ألنو يتعامؿ مع قضية 111مؤكدًا أف عقده عمى أساس القرار 

 .(91)الجئيففمسطيف عمى أنيا قضية 
في ىذه الفترة كاف المجمس الوطني الفمسطيني عمى وشؾ عقد دورتو الثانية عشرة،  

، إال أف خالفات قد دبت بيف الفصائؿ 9191شباط في الفترة الممتدة بيف كانوف ثاني و 
الفمسطينية في تحديد البرنامج المرحمي لمواجية التطورات التي استجدت بعد حرب عاـ 

، والخروج بموقؼ موحد، األمر الذي استدعى تأجيؿ عقد الدورة . وخالؿ شير شباط 9191
طرحت خالليما مسودة ورقة  ، عقدت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعًا ليا،9191

مشتركة قدمت مف الجبية الشعبية الديمقراطية وفتح والصاعقة، وأكد ياسر عبد ربو  رئيس 
الدائرة اإلعالمية في منظمة التحرير أف ىذه الورقة ستكوف أساس االتصاؿ مع األطراؼ 

قؼ منظمة األخرى: )مصر، وسوريا، واالتحاد السوفيتي(، كما أنيا أعدت مف أجؿ تثبيت مو 
التحرير وأف الموقؼ الرسمي مف ورقة العمؿ سيقرر مف خالؿ دورة المجمس الوطني الثانية 
عشرة، وفي ظؿ تبايف المواقؼ بيف الجبيتيف الشعبية والشعبية الديمقراطية تـ التوصؿ إلى 

  ، وعقدت المجنة التنفيذية اجتماعًا ليا وتـ تأليؼ9191برنامج موحد بيف الفصائؿ في أيار 
لجنة وضعت برنامج النقاط العشر وعرض عمى المجمس الوطني في دروتو التي عقدت في  

 .(91)(، وتـ إقراره باسـ البرنامج المرحمي9191حزيراف  9)
وعف البرنامج المرحمي أكد حواتمو أف المجنة المركزية لمجبية الديمقراطية ىي التي  

، والذي يمثؿ الحمقة األساسية في (91)9191أقرت ذلؾ البرنامج في دورتيا الرابعة في آب 
إستراتيجية الحؿ الديمقراطي لمقضية الفمسطينية عمى مراحؿ الصراع، مؤكدًا أف البرنامج 
المرحمي قد أخرج المنظمة مف النطاؽ المحمي واإلقميمي لتصبح قضية عالمية وكما عمؿ 

 (99)عمى وحدة الصفوؼ بيف أفراد الشعب في الداخؿ والخارج
 النتائج

 خمصت الدراسة لمنتائج اآلتية:
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عمت الخالفات حركة القومييف العرب في نياية الخمسينات بسبب الصراع  -
، أوجدت المبررات لظيور تنظيمات 9199بيف التياريف اليساري والقومي، لكف ىزيمة عاـ 

 9191مستقمة عف الحركة مثؿ تنظيـ الجبية الشعبية، إال أف أحداث مؤتمرىا األوؿ في آب ،
د كشؼ عف خالؼ قديـ ليبدأ فصؿ جديد مف النزاعات انتيى ببروز تنظيمات فمسطينية ق

 .19/1/9191جديدة أبرزىا الجبية الشعبية الديمقراطية في 
، ىو األساس 9191اعتبرت الجبية الشعبية الديمقراطية أف مؤتمر آب  -

وثيقة المؤتمر بعنواف الفكري واأليديولوجي ليا عمى اعتبار أف نايؼ حواتمو ىو الذي قدـ 
 برنامج آب.
أبقت الجبية الشعبية الديمقراطية عمى عالقات جيدة مع منظمة التحرير  -

الفمسطينية، كونيا فصيؿ رئيسي مف فصائؿ المنظمة واعتبرت المنظمة الوعاء األشمؿ لموحدة 
ة مف الوطنية بمنظور الجبية، لذلؾ شاركت في كؿ دورات المجمس الوطني في الفترة الممتد

) فترة الدراسة(، وكانت رائدة في رفع المذكرات وتقديـ التقارير لممجمس  9191وحتى  9191
 لمخروج بصيغة وفاؽ وطني تكوف سبياًل في التحرر واالستقالؿ.

شكمت المقاومة مرتكزًا ميمًا في حياة الجبية الشعبية الديمقراطية، خاصة بعد  -
بيعة المقاومة وشكميا ودورىا في التحرر، أحداث األردف، ولمجبية فمسفة واضحة في ط

والمعضالت التي واجيتيا والتصور لحؿ تمؾ المشكالت، والسبيؿ لتكويف جبية وطنية 
، وطوؽ االستسالميفمسطينية عربية ، واعتبرت الجبية أف المقاومة ىي السبيؿ لكسر الحموؿ 

قامة الدولة المستقمة.  النجاة في التحرر وا 
بأف المقاومة ىي سبيؿ النصر والتحرر إال أنيا لـ تستبعد رغـ إيماف الجبية   -

دور التسوية السممية في حؿ القضية وذلؾ مف خالؿ إقامة عالقات مع القوى التقدمية في 
سرائيؿ والدوؿ االشتراكية، لمجابية الصييونية واإلمبريالية والرجعية العربية.  العالـ العربي وا 

ذي عرض عمى المجمس الوطني الفمسطيني في دورتو وىي صاحبة مشروع الحؿ المرحمي ال
الثانية عشرة وتـ إقراره ليصبح االستراتيجية السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية أماـ المحافؿ 
الدولية لكسر الجمود الذي إنتاب القضية الفمسطينية، وليشكؿ أرضية صمبة أماـ المشاريع 

 االستسالمية مف وجية نظر الجبية.
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بياف المنظمة الشعبية لتحرير فمسطيف حوؿ انضماميا الى ، 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -99

 .119(، ص 199وثيقة رقـ )الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ، 
 .91عماد نداؼ، نايؼ حواتمو يتحدث، ص -91
 التقرير السياسي األساسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ، ،9191ية العربية لعاـ الوثائؽ الفمسطين  -91

 .999 -991(، ص 999وثيقة رقـ )
 .991، ص  1119عماد جاد وآخروف، الفصائؿ الفمسطينية، مركز الدراسات اإلستراتيجية ، القاىرة ، -91
 .991-991نفسو، ص  -99
 .99، ص9191اـ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لع  -99
، بياف الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف حوؿ مبررات 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -99

 .199(، ص 191اشتراكيا في الدورة السادسة لممجمس الوطني الفمسطيني ، وثيقة رقـ )
ة الشعبية الديمقراطية لتحرير ، مشروع قرار مقدـ مف الجبي9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -91

(، 199فمسطيف الى الدورة السادسة لممجمس الوطني الفمسطيني بشأف بعض المسائؿ الراىنة ، وثيقة رقـ )
 .199ص 
 .19، ص9191الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ   -91
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لتحرير فمسطيف الدورة ، مذكرة الجبية الشعبية الديمقراطية 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -11
(، 111السابعة لممجمس الوطني الفمسطيني حوؿ الميمات الراىنة لحركة المقاومة الفمسطينية ،  وثيقة رقـ )

 .199 -191ص 
فرض ىيبتيا بعد تنامي قوة  9191 -9191حاولت الحكومة األردنية في الفترة الممتدة ما بيف   -19

، أعقبيا 1/99/9191ما بيف المنظمات والحكومة األردنية في  المنظمات الفمسطينية، وقد حدثت مواجيات
، ثـ عادت العالقات لمتأـز وتجددت االشتباكات في عاـ 99/99/9191توقيع اتفاقية بيف الطرفيف في 

بسبب اإلجراءات األردنية ومحاولتيا ضبط العمؿ الفدائي وبمغت العالقات المتوترة ذروتيا بعد انفجار  9191
. لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ اإلجراءات األردنية واألحداث التي أدت إلى أحداث أيموؿ 9191 أحداث أيموؿ

 انظر: 9191عاـ 
 .911 -911صالح خمؼ، فمسطيف بال ىوية، دار صياـ لمدعاية و النشر ،الكويت ، د،ت ، ص  -
 .9، ص9191الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  -
، بياف وزارة الداخمية األردنية حوؿ حوادث الشغب في عماف و 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -

(، ص 911 -919كذلؾ رسالة الممؾ حسيف الى الشعب األردني حوؿ الحوادث في عماف ، وثيقة رقـ )
119- 111. 

ية المبنانية األسبؽ و رئيس ، كممة كميؿ شمعوف رئيس الجميور 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -
 .911(، ص 111حزب الوطنييف األحرار حوؿ قضية الفدائييف الفمسطينييف في لبناف ، وثيقة رقـ  )

،برقية ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية الى 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -
 .999(، ص 991اىنة ، وثيقة رقـ )مؤتمر اتحاد المحاميف العرب في الجزائر حوؿ الحوادث الر 

 .11، ص9191الوثائؽ األردنية لعاـ  -

، مذكرة الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف الدورة 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -11
 (،111السابعة لممجمس الوطني الفمسطيني حوؿ الميمات الراىنة لحركة المقاومة الفمسطينية ، وثيقة رقـ )

 .191ص 

 .91، ص9199الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  -11

، مذكرة الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف الدورة 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -11
(، ص 991الثامنة لممجمس الوطني الفمسطيني حوؿ الميمات الراىنة لحركة المقاومة الفمسطينية وثيقة رقـ )

999- 999. 
، حديث صحافي لألميف العاـ لمجبية الشعبية الديمقراطية 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -19

(، ص 911لتحرير فمسطيف نايؼ حواتمة حوؿ نتائج الدورة الثامنة لممجمس الوطني الفمسطيني ، وثيقة رقـ )
111-119. 
 .99، ص9199الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ   -19
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، تقرير الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف الى الدورة 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -19
 .999 -119(، ص 191التاسعة لممجمس الوطني الفمسطيني ، وثيقة رقـ )

 .11 -19، ص 9191الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ   -11
 .99 -9، ص 9191اـ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لع  -11
 :9191برنامج النقاط العشر المقر مف المجمس الوطني الفمسطيني في دورتو الثانية عشرة    -11
 ألنو يتعامؿ مع القضية الفمسطينية كقضية الجئيف. 111رفض قرار مجمس األمف الدولي رقـ   .9
قامة تناضؿ منظمة التحرير بكافة الوسائؿ وعمى رأسيا الكفاح المسمح لتحرير األ .1 رض الفمسطينية وا 

 سمطة مستقمة.
تناضؿ منظمة التحرير ضد أي مشروع كياف فمسطيني ثمنو االعتراؼ والصمح والحدود اآلمنة والتنازؿ  .1

 عف الحؽ الوطني.
 منظمة التحرير في إقامة الدولة الفمسطينية. استراتيجيةأف أي خطوة تحريرية تتـ ىي لمتابعة تحقيؽ   .1

األردنية إلقامة جبية وطنية أردنية فمسطينية ىدفيا إقامة حكـ وطني ديمقراطي في النضاؿ مع القوى  .9
 األردف يتالحـ مع الكياف الفمسطيني.

تناضؿ منظمة التحرير إلقامة وحدة نضالية بيف الشعبيف، وبيف كافة قوى حركة التحرير العربي المتفقة   .9
 حوؿ ىذا البرنامج.

زيز الوحدة الوطنية واالرتقاء بيا إلى المستوى الذي يمكنيا مف تناضؿ منظمة  التحرير  مف أجؿ تع  .9
 القياـ بواجباتيا وميماتيا الوطنية.

تناضؿ السمطة الوطنية الفمسطينية بعد قياميا مف أجؿ اتحاد أقطار المواجية في سبيؿ استكماؿ تحرير   .1
 كامؿ التراب الفمسطيني.

البمداف االشتراكية، وقوى التحرر والتقدـ العالمية  تناضؿ منظمة التحرير مف أجؿ تعزيز تضامنيا مع  .1
 إلحباط المخططات الصييونية الرجعية واالمبريالية.

 عمى ضوء ىذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيؾ الذي يخدـ ويمكف مف تحقيؽ ىذه األىداؼ .91

لشعبية لتحرير فمسطيف ، التقرير السياسي األساسي  لمجبية ا، 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -19
 .991 -999(، ص 999وثيقة رقـ )

 .991 -991المصدر نفسو، ص   -11

 .999 -991المصدر نفسو، ص   -11
،  بياف الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف حوؿ انعقاد 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -11

 .119(، ص 911مؤتمر القمة العربي الخامس ، وثيقة رقـ )
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،مشروع قرار مقدـ مف الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -19
(، 199فمسطيف الى الدورة السادسة لممجمس الوطني الفمسطيني بشأف بعض المسائؿ الراىنة ، وثيقة رقـ )

 .199ص 
السياسي لمجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير ، بياف المكتب 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -19

(، ص 911فمسطيف حوؿ أسباب تعميؽ عضوية الجبية في قيادة الكفاح المسمح الفمسطيني،  وثيقة رقـ )
999- 991. 
، ، مذكرة الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف الدورة 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -19

(، 111وطني الفمسطيني حوؿ الميمات الراىنة لحركة المقاومة الفمسطينية ،  وثيقة رقـ )السابعة لممجمس ال
 .199ص 
، تحميؿ سياسي لمجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -11

 .911 -991(، ص 911بعنواف حممة أيموؿ دروس و نتائج،   وثيقة رقـ )
، حديث صحفي لألميف العاـ لمجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير 9191الفمسطينية العربية لعاـ الوثائؽ  -11

(، ص 199فمسطيف نايؼ حواتمة حوؿ أزمة المقاومة الفمسطينية و القضية الفمسطينية ، وثيقة رقـ )
9111- 9111. 

راطية لتحرير فمسطيف الى الدورة ، مذكرة الجبية الشعبية الديمق9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -11
(، ص 991الثامنة لممجمس الوطني الفمسطيني حوؿ تحديد الميمات الراىنة لحركة المقاومة ،  وثيقة رقـ )

999. 
،  حديث األميف العاـ لمجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -19

(، 911ة حوؿ بعض الشؤوف الراىنة لحركة المقاومة الفمسطينية ، وثيقة رقـ )فمسطيف الىوكالة األنباء العراقي
 .191ص 
، تصريح لمناطؽ باسـ الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -11

 .199(، ص 111فمسطيف حوؿ تشكيؿ المجمس الوطني الفمسطيني الجديد ، وثيقة رقـ )
،رسالة الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف الى كماؿ 9191الفمسطينية العربية لعاـ الوثائؽ   -11

ناصر مسؤوؿ دائرة اإلعالـ في منظمة التحرير الفمسطينية حوؿ التزاميا بالوحدة اإلعالمية الفمسطينية ، 
 .111(، ص 191وثيقة رقـ )

لألميف العاـ لمجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير  ، حديث صحفي9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -11
 .199(، ص 119فمسطيف حوؿ القضايا الراىنة ، وثيقة رقـ )

،مشروع قرار مقدـ مف الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -19
قراطي شعبي لممسألة الفمسطينية ، رقـ فمسطيف الى الدورة السادسة لممجمس الوطني الفمسطيني بشأف حؿ ديم

 .199 -199(، ص 191الوثيقة ) 
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، حديث خاص لمسيد نايؼ حواتمة عضو المجنة المركزية 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -19
لمجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف حوؿ وضع الييود في الدولة الفمسطينية المقترحة ، رقـ الوثيقة 

 .191 -199(، ص 119)
، تصريح لممتحدث الرسمي باسـ الجبية الشعبية الديمقراطية 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -19

 .111(، ص 119لتحرير فمسطيف حوؿ بعض مالمح الدولة الديمقراطية ،  وثيقة رقـ )
مالمح الدولة الديمقراطية ،  تصريح لمسيد نايؼ حواتمة حوؿ  9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -11

 .19(، ص 19وثيقة رقـ )
، تقرير الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف الى الدورة 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -11

 .919(، ص 191التاسعة لممجمس الوطني الفمسطيني ، وثيقة رقـ )
ية احتمت وليس كؿ األراضي وقياـ نص مشروع روجرز عمى انسحاب إسرائيؿ مف أراض عرب -91

مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية، واعتراؼ الدوؿ العربية بدولة إسرائيؿ واستقالليا 
نياء حالة الحرب، وحؿ مشكمة الالجئيف بشكؿ جزئي  السياسي في وثائؽ يتـ إيداعيا في األمـ المتحدة، وا 

ولة اإلسرائيمية ويتـ تنفيذ المشروع باتفاقيات وتسويات ثنائية بيف الدوؿ باستيعاب قطاعات منيـ ضمف الد
سرائيؿ، وقد أدخؿ روجرز بعض التعديالت عمى المشروع لكنو عاد وتراجع عنيا أماـ مجمس الشيوخ  العربية وا 

 .111(، ص 111، وثيقة رقـ ) 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  .في فترة الحقة
، تصريح لناطؽ باسـ الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير 9191الفمسطينية العربية لعاـ  الوثائؽ  -99

 .919 -911(، ص 191فمسطيف حوؿ قبوؿ بعض الدوؿ العربية بمشروع روجرز ، وثيقة رقـ )
، بياف الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف حوؿ 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -91
 .991(، ص 999ورات االخيرة في مجاؿ التسوية السممية ألزمة الشرؽ األوسط ، وثيقة رقـ )التط
، بياف لمجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف حوؿ رفض 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -91

 .9191(، ص 199حاسـ لكؿ المشاريع الرامية القامة دولة فمسطينية ،  وثيقة رقـ ) 
القيادة العامة حوؿ وجوب التصدي  –،بياف لمجبية الشعبية 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -91

 .999(، ص 991لمشاريع التصفية ، وثيقة رقـ )
، تقرير الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف الى الدورة 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  -99

 .999 -991(، ص 191لفمسطيني ،  وثيقة رقـ )التاسعة لممجمس الوطني ا
 .11، ص9199الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ   -99
، بياف الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف حوؿ مؤامرة 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -99

 .911(، ص 911الحكـ الذاتي ،  وثيقة رقـ )
ة المتحدة: تصبح بموجبو المممكة األردنية الياشمية مممكة عربية وتسمى بيذا مشروع المممكة العربي  -91

االسـ، وتتكوف المممكة العربية مف قطريف األوؿ قطر فمسطيف ويتكوف مف الضفة الغربية وأية أراٍض 
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ة، فمسطينية يتـ تحريرىا ويرغب أىميا في االنضماـ إلييا، والثاني قطر األردف ويتكوف مف الضفة الشرقي
وبموجب المشروع تكوف عماف العاصمة المركزية كما أنيا عاصمة لقطر األردف وتكوف القدس عاصمة 
القدس فمسطيف، ورئيس الدولة ىو الممؾ الذي يتولى السمطة التنفيذية ومجمس وزراء مركزيًا، أما السمطة 

ركزية بمحكمة عميا مركزية التشريعية المركزية فتناط بالممؾ ومجمس األمة، وتناط السمطة القضائية الم
ولممممكة قوات مسمحة واحدة قائدىا األعمى الممؾ. لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ موقؼ الجبية الشعبية 

 الديمقراطية ومواقؼ باقي التنظيمات الفمسطينية مف مشروع المممكة العربية المتحدة انظر:
وؿ مشروع اقامة المممكة العربية المتحدة ، خطاب الممؾ حسيف الى الشعب ح9191الوثائؽ الفمسطينية لعاـ  

 911(، ص 1، وثيقة رقـ ) 9191؛ الوثائؽ األردنية لعاـ 991 -999(، ص 999،  وثيقة رقـ )
 . 11، ص  9191الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  -91
فمسطيف حوؿ بعض ، بياف الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -91

 .911(، ص 991التطورات الراىنة ، وثيقة رقـ )
، حديث صحافي لألميف العاـ لمجبية الشعبية الديمقراطية 9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -99

 .111 -111(، ص 199لتحرير فمسطيف نايؼ حواتمة حوؿ بعض التطورات الراىنة ،  وثيقة رقـ )
، حديث صحافي لألميف العاـ لمجبية الشعبية الديمقراطية 9191العربية لعاـ  الوثائؽ الفمسطينية  -91

 .911(، ص 999لتحرير فمسطيف نايؼ حواتمة حوؿ فصؿ القوات مؤتمر جنيؼ ، وثيقة رقـ )
 .19 -19، ص9191الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ   -91
،دار التقدـ العربي ، بيروت 9191 -9191نايؼ حواتمو وقيس عبد الكريـ، البرنامج المرحمي   -91
 .91ص  1111،

، حديث صحافي لألميف العاـ لمجبية الشعبية الديمقراطية 9199الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ   -99
 .91(، ص 91لتحرير فمسطيف نايؼ حواتمة حوؿ بعض التطورات الراىنة،  وثيقة رقـ )
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