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 تقديم: 
 للجبهة وخمسين عامًا على المسيرة النضالية  أربعة    األصدقاء والرفاق األعزاء.. نلتقي اليوَم في مناسبة مرور

، ليس اعتزازًا وفخرًا بنضالها ووفاًء لشهدائها االبطال 1967الشعبية منذ انطالقتها في الحادي عشر من ديسمبر  
وتحية ألسراها المناضلين فحسب، بل أيضًا نلتقي لكي يكوَن إحياء هذه الذكرى وفاًء وعهدًا من كل رفاقنا صوَب  

واألممية، إلى  واألهداف  الوطنية والقومية التقدمية    اركسية اللينينيةالم  مزيٍد من الوعي وااللتزام الَخالَّق بالمبادئ  
، لكي نتواصل مع هذه المبادئ والقيم كطريٍق وحيد نحو  الجبهة  األخالقية  والديموقراطية التي جسدتها  جانب القيم  

الحقيقُي إلخالص   التجسيُد  والعودة، ذلَك هو  الحرية واالستقالل  في  أهداف شعبنا  لكل   جبهةالتحقيق  ووفاءها 
 شهداء شعبنا الذين قدموا أرواحهم على درب استعادة حقوقنا التاريخية في كل فلسطين.

الذكرى   النطالقة    الرابعةفي  ،  والخمسين  والمصالح  الجبهة  السلطة  على  والصراع  االنقسام   مرارَة  نستشعُر 
إلى تفكيك "النظام" السياسي الفلسطيني،  عشر عامًا الماضية الذي أدى    األربعةالفئوية بين فتح وحماس طوال  

ومعه تفككت أوصال وحدتنا الوطنية التعددية ومن ثم تزايد مظاهر القلق واإلحباط واليأس في نفوس أبناء شعبنا، 
ليس نتيجة استمرار االنقسام فحسب، بل أيضًا نتيجة استشعار معظم أبناء شعبنا بحالة من التشاؤم والخوف من 

لفلسطينية الراهنة من أوضاع االنقسام إلى مزيد التفكك والتراجعات صوب الفوضى واالنهيار السياسي  انتقال الحالة ا
والمجتمعي الذي سيعصف بمشروعنا الوطني وتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ويجعل من م.ت.ف أداة  

زز االنقسام وبما يفتح الباب واسعًا  في يد قوى االستسالم والخضوع الفلسطيني والعربي الرجعي التطبيعي، بما يع
واستمرار مخطط الضم الصهيوني، وحصر   181و  194أمام تنفيذ المخططات الهادفة إلى شطب وكالة الغوث وقرار  

  المخطط األمريكي الصهيوني ما يتبقى من أراضي الضفة الغربية واستخدامها إلقامة "دولة فلسطينية" ممسوخه، وفق  
النظام العربي ، حيث بات ذلك النظام اليوم في حالة   معظما بالنظام األردني العميل، بموافقة تمهيدًا إلعادة إلحاقه

القضية   على  الستار  إسدال  ثم  ومن  واألمريكية،  الصهيونية  للمخططات  والخضوع  االنحطاط  من  مسبوقة  غير 
 واالنحطاط على حالها.   ، اذا ما استمرت تراكمات التبعيةالفلسطينية برمتها لسنوات أو عقود طويلة قادمة

والخمسين لالنطالقة اليوم مع جماهير شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية   الرابعةلذلك ونحن نحيي الذكرى  
والشتات، فإننا نحيي لحظة وطنية وتاريخية غامرة بروح التحدي والصمود في مجابهة    1948واألرض المحتلة عام  

تها العميلة في النظام العربي، ما يعني أننا أمام لحظة فارقة هي األشد خطرًا المخططات اإلمبريالية الصهيونية وأدوا
،  واألممية  موقفًا ثوريًا حاسمًا غامرًا بالروح الوطنية والقومية  الجبهةفي كل تاريخ شعبنا، األمر الذي يفرض على  

وحوله      الحزبفي صفوف  وتوعيتهم وتنظيمهم  تنطلق منها صوب توعية وتحريض قطاعات واسعه من أبناء شعبنا  
ليس لمواصلة دور النضالي التحرري والمجتمعي فحسب، بل أيضًا لكي تستعيد الجبهة دورها الطليعي في أوساط 

 جماهير شعبنا من جهة وفي إطار قوى اليسار العربي الماركسي من جهة ثانية. 
قضات الداخلية الفلسطينية ، إلى أن تراكم المخاطر الناجمة عن الصراعات والتناأشير إلى  وفي هذا السياق  

جانب المخاطر الناجمة عن خضوع وارتهان معظم النظام العربي الرسمي للمشاريع االمبريالية الصهيونية في بالدنا، 
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تفرض تفعيل وتطوير كل عناصر ومقومات النهوض بالجبهة الشعبية من أجل استعادة دورها المتميز ، كبديل  
، من ناحية، وتفعيل دورها وتحالفاتها مع  واليمين الديني  لسياسيلكل من منهج وقيادة اليمين ا  ثوري    ديمقراطي 

 كل بلدان الوطن العربي من ناحية ثانية. قوى اليسار الماركسي في
نؤكد على أن العقل الثوري التغييري الذي تحمله الجبهة الشعبية لن يتراجع بسبب    انطالقًا من هذه الرؤية،

شار تيار اإلسالم السياسي في المرحلة الراهنة بما يمثله من رؤى سياسية ومجتمعية يمينية ، أو بسبب  قوة وانت
هيمنة القيادة المتنفذة الهابطة في م. ت. ف ومعها العديد من القوى الذيلية  اليائسة أو المشككة أو االنتهازية  

هوية الجبهة الفكرية .. الماركسية ومنهجها أو الهروبية، بل سيستمر على شكل قوة موضوعية تكمن في صميم  
المادي الجدلي، وكل إمكانيات النهوض فيها في موازاة صالبة الموقف الذي تحمله الجبهة الشعبية في سفينة قوى  
اليسار العربي و العالمي المناضل من أجل التحرر والعدالة االجتماعية بآفاقها االشتراكية بعيدا عن سفينة األصوليين 

المحكومة    السلطة وأنظمة الكومبرادورحكومة بقواعد التعصب والتخلف االجتماعي ، وبعيدا عن سفينة ركاب  الم
 .برياح التبعية والتسوية مع التحالف اإلمبريالي الصهيوني الرجعي
الشعبية هو مبرر وجودها للجبهة  بالنسبة  الثوري  السياسي  ،فالتغيير  النضال  قمة  أيضًا  والديمقراطي   وهو 

والكفاحي في تالحمهما معًا، إذ انه خالل مسيرة النضال، تترابط وتتوحد القضايا السياسية واالجتماعية    طبقيال
واالقتصادية على أرضية صالبة االنتماء الوطني واالنحياز الطبقي الصريح والصادق للعمال والفالحين وكل الكادحين 

لقضايا التحررية والديمقراطية ، الوطنية والقومية واألممية،  والفقراء، كشرط أساسي لتوحد وتعاظم دور الجبهة في ا
وذلك انطالقًا من اإلدراك بأن الثورة ال تنضج بمقدماتها فحسب، بل تكتمل بتوفير العناصر الموضوعية للوضع 

ب، بالصدفة أو بحفنة من المناضلين المعزولين عن الشع–الثوري والعامل الذاتي، وهي أيضًا ال يمكن أن تندلع  
بل بالحزب المؤهل، الذي يتقدم صفوف الجماهير الشعبية الفقيرة، واعيًا لمصالحها وتطلعاتها وحاماًل لإلجابة على  

 .أسئلتها، ومستعدًا للتضحية من أجل هذه الجماهير، واثقًا كل الثقة من االنتصار في مسيرته المظفرة
على عاتق الجبهة الشعبية يستوجب ان تنهض   –بدرجة أساسية    -إن حجم هذه المهمة التاريخية الملقاة  

بأوضاعها بما يكفل إحباط الكثير من تشويهات وسلبيات الهمم الضعيفة، مع إدراك مناضلي الجبهة  أن البديل  
لمنهج الجبهة وطريقها هو استمرار غرق مجتمعنا الفلسطيني في ردته المرعبة نحو همجية تحفزها همجية التسلط 

ي الرجعي ، وفي هذا السياق نقول: إن  وعي هذه الحقيقة من شأنه أن يصبح بحد ذاته حافزًا االمبريالي الصهيون
لإلرادة، خاصة لدى الرفاق المؤمنين بمبادئ حزبهم/جبهتهم ، بضرورة النضال بكل أشكاله السياسية والمجتمعية   

تطلع إليه بشوق كبير جماهير  والكفاحية على وقف االنحدار نحو الكارثة، وشق الطريق صوب المستقبل الذي ت 
 .الفقراء والكادحين من أبناء شعبنا

 الماركسي اللينيني   بهذه الرؤية نعتقد أن الجبهة الشعبية ستتواصل في مسيرتها عبر تجددها الذاتي، المعرفي
م المزيد  عبر  واالجتماعي،  السياسي  والتقدم  والتغيير  النضال  طريق  على  والمجتمعي،  والسياسي  ن  والتنظيمي 

في المجال السياسي وارتباطه الفعال   دورهاااللتحام في صفوف الجماهير الشعبية، بما يؤكد على أهمية تحديد  



5 

 

والعولمة   الحر  السوق  واقتصاد  الرأسمالية  من  الموقف  تحديد  ضرورات  من  تتضمنه  وما  المجتمعية  بالقضايا 
الو  وموقفها  ورؤيتها  واالحتكار،  االستغالل  أشكال  وكل  االجتماعي  المتوحشة  الطبقي  الصراع  قضايا  تجاه  اضح 

مفاهيم   وفق  الفلسطيني،  مجتمعنا  في  والسياسية  االجتماعية  التحوالت  كافة  في  الصراع  هذا  ودور   ، والثقافي 
الديمقراطية والمواطنة والحداثة ، وهي قضايا ال يمكن تجسيدها أو الدفاع عنها ، ومن ثم تحقيقها، بدون أن تنهض 

وأدواتها وتوفر االستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية )في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتشغيل    الجبهة ببنيتها
والموارد الضعيفة.. إلخ( والتعليمية واالجتماعية والصحية والثقافية وغير ذلك من البرامج وفق منهجية علمية  

العمل   أساس  ناحية، وعلى  من  الموضوعية  تتوخى  لالقتصاد وإدارية حديثة،  والتبعية  االلحاق  فك عالقة  على 
اإلسرائيلي وللمعونات الغربية المشروطة، وكل ذلك انطالقًا من الترابط الوثيق بين مهمات التحرر الوطني والديمقراطي 

تتوفر إمكانيات ومقومات اقتصاد الصمود والمقاومة مع النضال السياسي    بحيث  بمضمونه المجتمعي واالقتصادي،
 التحرري من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل والعودة. والكفاحي
المزيد من التوسع التنظيمي     -بصورة ثورية وواقعية إلى أبعد الحدود    –ستضمن الجبهة  أيضًا  بهذه الرؤية  و 

اق والرفيقات، وانتشار مبادئها وراياتها في كل بقعة من بقاع الوطن ومخيمات الشتات، األمر الذي يتطلب من كل الرف
مزيدًا من رص الصفوف والعالقات الرفاقية الديمقراطية الدافئة، واإليمان الوحدوي العميق بأهداف الجبهة ومبادئها، 
في   والمجتمعية  والجماهيرية  الثورية  اللجان  واستنهاض  الحزبية...  والهيئات  الخاليا  توسع ومضاعفة  أجل  من 

أة والمهنيين وكل الكادحين والفقراء من أبناء شعبنا ... و مزيدًا من تطوير  أوساط الفالحين والعمال والشباب والمر 
العالقات الرفاقية مع كافة األحزاب اليسارية العربية والدولية... شرط أن تنطلق الحركة في كل ذلك من الوعي  

وبكل تفاصيل واقعنا المعاش، الكفيل وحده بضمان نجاح مسيرة نضالنا التحرري    الماركسية ومنهجها  الثوري بالنظرية
والديمقراطي ... فال حركة ثورية بدون نظرية ثورية نسترشد بها من أجل تجديد وتصليب البنية التنظيمية والكفاحية 

 . وتعميق الديمقراطية والطابع الجماهيري للجبهة الشعبية كحزب ثوري وطليعي
رتبه اإلمبريالية والصهيونية للمنطقة عمومًا ولقضيتنا الوطنية على وجه الخصوص ليس قدرًا ال يرد، إن ما ت

حتى في ظل النجاحات واالنجازات النوعية والكبيرة التي حققها الحلف المعادي، فهذا الواقع لن يكون أبديًا ونهائيًا، 
ستناد إلى طبيعة المشاريع المعادية وتناقضها الجذري مع وبهذا المعنى فإن الحركة الثورية الوطنية والقومية وباال

حقوق ومصالح شعبنا وامتنا، قادرة على الفعل والمجابهة وبما يؤسس لمرحلة نهوض جديدة أكثر نضجًا وأكثر 
 .استجابة لحركة الواقع الموضوعية والذاتية وطنيًا وقومياً 

رادة والتصميم على استمرار الكفاح ومواصلة العمل إن المرحلة تتطلب عقول وسواعد الجميع، كما تتطلب اإل 
 .لنقل مشروعنا الوطني التاريخي إلى مستوى التحقيق المادي الملموس

هذه هي النقطة التي يجب أن ننطلق منها، وهو األمر الذي يفرض الربط بكلية الوضع العربي، أي بالنضال  
، انطالقًا من أن الصراع هو صراع الطبقات الشعبية    العربي ككل، شرط أن يكون النضال الفلسطيني في طليعته

 .في الوطن العربي ضد السيطرة اإلمبريالية بما فيها الدولة الصهيونية 
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ة النهوض الذاتي ، السياسي والفكري والتنظيمي والجماهيري والكفاحي  ي وفي هذا الجانب، فإن استكمال عمل
 .يدًا إلعادة بناء قوى اليسار الماركسي ووحدتهاللجبهة ، من أكثر المهام الداخلية إلحاحًا تمه

وهنا يتجلى دور الجبهة الشعبية لكي تكون قادرة على تأطير كل المناضلين الجديين، وفق رؤية تطرح للنقاش، 
 : تقوم على

أن الصراع هو صراع الطبقات الشعبية العربية ضد السيطرة اإلمبريالية الصهيونية، والنظم الكومبرادورية   (1
  .ابعة. وهنا يجب أن يتحدد دور الطبقات الشعبية الفلسطينية في إطار هذه الرؤية/ اإلستراتيجيةالت

أن ال حل تاريخي وعادل في فلسطين إال عبر إنهاء الدولة الصهيونية في إطار الصراع العربي العام. وأن   (2
  . البديل هو الدولة الديمقراطية العلمانية بحقوق متساوية لكل مواطنيها

انطالقًا من هذه األسس، إ (3 تواجدها  الفلسطينية في كل مناطق  الشعبية  الطبقات  العالقة مع  بناء  عادة 
الوسائل   بمختلف  نشاطها ضد االحتالل  بالنضال من جديد، وتفعيل  النهوض  أجل  نشاطها من  وتوحيد 

 .الممكنة
ن البداية الصحيحة، وربما ذلك أن الضياع في تفاصيل الوضع اليومي لن تقود سوى إلى التأخر عن البدء م

الفشل النهائي الذي سيفرز بدوره مزيدًا من الفرص لقوى اليمين السياسي واالجتماعي للتمدد واالنتشار، ما يعني  
إمكانية توفير المزيد من عوامل التراجع التنظيمي والجماهيري بالنسبة لليسار عمومًا وللجبهة بشكل خاص ، وهو  

وأصدقا أعضاءها  يرفضه  وفي  أمر  المرحلة  هذه  في  الطليعي  دورها  تجدد  إمكانية  من  واثقين  كلية  بصورة  ءها 
 .المستقبل ارتباطًا بالتزامها باألسس السياسية والفكرية والتنظيمية التي ُتؤمن بها وتناضل من أجل تحقيقها

الوطنية والتاريخية، أيها الرفاق إن جبهتكم الشعبية التي قدمت أروع األمثلة في ثباتها وتمسكها بحقوق شعبنا  
آالف   فيها  قدمت  التي  مسيرتها  طوال  والمضطهدين  الكادحين  وكل  الفقراء  قضايا  الدفاع عن  في  التزامها  وفي 

نطلقت من اجلها في الحادي عشر من ديسمبر  ا الشهداء والجرحى والمعتقلين، ستظل وفية لمبادئها وأهدافها التي  
لكل المناضلين اللذين استشهدوا ، وأولئك اللذين قدموا    ا ووفيةلمبادئه  وفية  -قبل كل شيء– ، وستظل    1967

 . التضحيات الغالية من اعمارهم في سجون العدو وزنازينه 
والخمسين لالنطالقة، نقول إن   الرابعةرفاق وأنصار وأصدقاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ... في الذكرى 

صفوفها منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، أجيااًل من المناضلين،   الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي َضمَّت بين
َضمَّت الجد والجدة واألب واألم واألبناء واألحفاد من جماهير الفقراء والكادحين، أجيال تعاقبت على حمل الراية، راية  

هر وأدوات االستغالل التحرر، راية الوطن، راية الماركسية والصراع ضد االمبريالية والصهيونية والرجعية وكافة مظا
والتبعية واالستبداد، إنها راية العمال والكادحين والفالحين الفقراء والمثقفين الثوريين، هي اليوَم ُتجدُد العهَد .. 
ها واستعادة دورها الطليعي ومواصلة  النضال لتحقيق  األهداف  التي استشهد  وُتجدُد روَحها الثورية من أجل نهوض 

ن الرفاق المناضلين عبر مسيرتها وذلك انطالقا من إيمانها وقناعتها ومواثيقها أن الصراع هو  من أجلها اآلالف م
 صراع عربي صهيوني/امبريالي بالدرجة األساسية يكون الثوار الفلسطينيون في طليعتهم . 
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الجبهة منذ تأسيسها، سأتناول في هذ  وانطالقاً  الملتزمة بأسس ومبادئ  الرؤية،  الدراسةمن هذه   ه 
الفكري للجبهة منذ تأسيسها السياسي و موضوعًا رئيسيًا وضروريًا في المرحلة الراهنة، تحت عنوان: التطور  

 حتى اللحظة الراهنة، وذلك عبر المحاور التالية: 
 . التأسيسية المحطة األولى أو المرحلةأواًل: 

 .وانشقاق الجبهة الديمقراطية  1968ثانيًا: المحطة الثانية: المؤتمر األول آب  
 . 1969شباط   -ثالثًا: المحطة الثالثة: المؤتمر الوطني الثاني  

 .رابعًا: المحطة الرابعة: المؤتمران الوطنيان الثالث والرابع
 .خامسًا: المحطة الخامسة: المؤتمر الوطني الخامس

 . 2000تموز   –: المحطة السادسة: المؤتمر الوطني السادس سادساً 
 . 2013ديسمبر   –سابعًا: المحطة السابعة: المؤتمر الوطني السابع  

 . المراجعة النقدية للمرحلة الراهنة والمستقبلثامنًا: 
 المؤتمر الوطني الثامن وأولوياته الفكرية والتنظيمية والسياسية تاسعًا: 

 
 الصورانيغازي 

 2021/ ديسمبر /  11
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 املسرية التارخيية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطي 
 

قد رب ت صعععع فور     67ومنذ تأسععععت ععععها ي  ال ان  يشععععف م  ن  عععع بف  إنَّ الجبهة الشعععع بتة لر فلف ين عععع     
النضععععاو ال بن  ق  ععععراب  النضععععاو الا م  الرادم  لن فلة الم رلة ينا ال  ععععر ل   ال فب  واام     إ  ا ا  قا ي ار  

 ناضععععععن   م   ال بنتة والا متة واام تة الر ح د ة   الر  ضعععععع ا ي  سععععععب نها و ل الشععععععهداي والجفحا وال  ران   وال
 يبف م  فتهم الم رلة الر  ت اصنت مع ا  القة الجبهة .رياقنا 

النضععععاو ال ععععتاسعععع  وال  اح  ي    تج عععع د يالرغ  ف الم ر  قالن ععععلة لنجبهة الشعععع بتة و  مبفر وو نوا وو    ضععععا  
 رضععتة    اتالح ه ا م ا   إذ ا ه خالو م عع ف  النضععاو  ترفاقت وتر حد الاضععا ا ال ععتاسععتة وا ور ااتة وا قر ععان ة ين

صععععععععالقة ا  ر اي ال بن   وا   تا  ال لا  ال ععععععععفل  وال ععععععععانك لن  او وال الح   ول  ال انح   وال افاي  لشععععععععف  
 . الجبهة ي  الاضا ا الر فرلة والد  افابتة   ال بنتة والا متة واام تة  ساس  لر حد وت اظم نور

ق  قف الفي ق الاائد ال ؤسععس الفاح    ينتس  يضعع  م  الرذل فونوروا    ما قالن ععلة لرجفبة حفلة الا م    ال ف   
 ال فلة   وو :  ساستة ين تة وي نتة  جب ت ج نها ي  م فض تا لم  ا    يه  يفى  ن ونالك   اابو رج حلشن.

 ال فب  لا ت ي  ال شععععععفك    ان حفلة الا م    ال ف  لا ت ي عععععع ال  م  ي ععععععائ  حفلة الر فر ال بن  ال فب 
 . قالذات ال فلة الج او فلة الر  ت دت لالحالل وسا دت القتان  الناصفلة ووق ت ي  ووه اإلمبفلالتة قشجاية

ر، بدأت الحركة بطرح شتتتتعار "وحدة ، تحرر ، ثأر" ان الحركة عاشتتتتت عملية تطور متصتتتتلة في اتجاه اليستتتتا
وثيقة نظرية وضتتتعتنا على أبواب   -في تقديري -تشتتتكل التي   1967وتصتتتاعد التطور إلى حد وضتتتع وثيقة تموز  

 . الذي شهدته حركة القوميين العرب الداخلي تنظيم ثوري جذري اجمااًل على رغم ما يقال في موضوع التناقض
تعتبر أن تجربتها التنظيمية والستتتياستتتية   -حتى اللحظة الراهنة  –الجبهة الشتتتعبية  وعلى هذا األستتتاس ، فإن

أن التاريخ الستتتتتتليم للجبهة بكل ما مثلته البد وأن يبدأ من وضتتتتتع  و  ، تجربة حركة القوميين العربامتدادا متقدمًا ل
 . انتهت إليه فحسب، بل في ما انطلقت منه أصالتطورت و حركة القوميين العرب ليس لناحية ما 

إن البحث في "فلستتتتتتتطينية" حركة القوميين العرب خاره قوميتها نوع من العبث ال يوازيه إال البحث في قومية  
بيكو الذي أنتج   -لستتطينيتها" أو البحث في فلستتطين خاره المكان والزمان العربي وخاره ستتايكسالحركة خاره "ف

بيكو، وبموازاة ما يبدو لقصتتتتتيري النظر التباستتتتتًا، فإن تفستتتتتير   –وعد بلفور، الذي أعاد إنتاه تجستتتتتيد لستتتتتايكس 
لفرد والزمن، فهو القائل: مؤستتتتس الحركة القائد الراحل جوره حبق يبقى عصتتتتيًا إذا لم تستتتتتوعب المستتتتافة بين ا

"حين يكون العرب بخير تكون فلستتتتتتتتتطين بخير" هتذه المقولتة ليستتتتتتتتتتت مجرد وجهتة نظر، بتل تعبير عن حقيقتة  
 موضوعية وتجد صدقيتها في جردة حساب تاريخية طويلة كامنة ليحكم في ضوئها.
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 والدة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطي 
الذاتية ، فإننا نرى هنا أهمية التأكيد على أن الظروف المرتبطة  إذا كان لكل مرحلة ظروفها الموضتتتتتتتتوعية و 

بتانطالقتة الجبهتة الشتتتتتتتتتعبيتة، كتانتت ظروفتًا كونيتة تعج بتالرؤى والحركتات الثوريتة التحرريتة والتقتدميتة، التي ترى في  
دان العالم في تلك الماركستية واالشتتراكية العلمية وجهتها وبوصتلتها الرئيستية ، ارتباطًا بالحالة الثورية في معظم بل

المرحلة عمومًا وفي بلدان أوروبا خصتتوصتتًا، إلى جانب تفاعل المشتتاعر الثورية على المستتتوى الشتتعبي في كافة  
األقطار العربية في ستتتبيل النضتتتال ضتتتد االستتتتعمار والقوى الرجعية من أجل التحرر واالستتتتقالل  من ناحية، وفي  

 لعدالة االجتماعية من ناحية ثانية. سبيل التقدم والتطور االجتماعي والتنموي وا
وفي هذا المناخ، جاءت الجبهة الشتتتتتعبية لتشتتتتتكل أحد أبرز الفصتتتتتائل التي تفاعلت مع هذا الحراك الثوري 

 العالمي والقومي العربي.
ا  القة الجبهة الشععععع بتة لر فلف ين ععععع    تفتلت ارتلابا وةتاا بهنل ة حنلفان يا   قال لع  بد م  الرأك د ينا  ن  

  والدروس النظفلة وال ععععتاسععععتة والرنظت تة الر   يف تها وبن رتها تنك الهنل ة الر  ةبت م  خاللها يشعععع  بفام   1967
 اا ظ ة ال فبتة  ق ا ي ها تنك الر  لا ت ت صف قاا ظ ة ال بنتة  و الرادمتة . 

ت  و م ظم  ح م  دث اابف  الذ     قك  وةاروا ال  فلة  وال تاستة  و  ال 1967لا ت ونل ة حنلفان )ي    (  لاد  
 .  ون ة حفلة الا م    ال ف  إلا ال ارل تة

  ال رجه ص   ال ارل تة  خالو تنك ااون ة )س اي ي  الجبهة الش بتة  و الجبهة الد  افابتة(ا  لع ي ف  "وقد  
ما   لان  وم  وال تاس    ا يدي ل و   ال  ر ل     ينا  م  ن   قخ ائص  ااولا   قالر فل سن اته  ت  نت  ان  ي ها 

 . 1 "ا يدي ل و   وال تاس   وا بر ان ال اض  م  ال ارل تة ال  فتاتتة
ون  ي تاة ي  ال  ف الا م  الذ  ست ف  ست ف  شله تامة   ينا   1967 حدةت ونل ة حنلفان )ي    (  ك ا "

ق ايات واس ة م   بناي الش ب ال ن   ن   ولا ت الهنل ة  ا ة ا   الك قاتجاه تبن  ايدان لب ف  م   ينر  ن إلا 
 م   ياد لا ت حفلة الا م    ال ف  " وو حن  ق م  حفلة الا م    ال ف  ل  ف ال لاة ال امنة  بديال  م  ال  ف الا

  قان ايدي ل و ره وبف امجه ال تاس  قد ونما  و صل ا بال  1967  رفل  ي   ياا  تنك ال ف   حنلفان   ي      
لاد تخن ا ي  لاية  الهنل ة   قايرلاروا يا د  م ؤولة ونئتا  ي   ايدي ل و رهم   ال ف  ينا  الا م  ن  يائد   وا انب 

 . 2يفضتات وبناي ا يدي ل وتة الاد  ة  وهتأوا     هم ل بد وا م  وديد" 
، في  لحركة القوميين العرب    وفي البيان الصادر على أثر االجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة التنفيذية القومية 

عسكرية التي أصيبت  ، فاعتبر انه "من خالل الهزيمة ال  ، حلل البيان أسباب الهزيمة1967  أواخر تموز )يوليو(  
بها الجيوش )العربية(، اتضح، تمامًا، ان االفق، الذي قادت البرجوازية الصغيرة ضمنه حركة الثورة العربية حتى 
اآلن، ليس هو أفق هذه الحرب الطويلة النفس مع االستعمار الجديد بكل قواعده المزروعة على األرض العربية،  

 
 19ص –1990تشرين الثاني )نوفمبر(  – 212العدد  –شؤون فلسطينية   –مسار اليسار الفلسطيني من الماركسية إلى البيريسترويكا   –عوض خليل  1
 20ص    –عوض خليل  –المصدر السابق  2
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ن "ان متابعة الحرب مع االستعمار الجديد، بكل أبعادها، الداخلية والخارجية،  وفي مقدمها اسرائيل". واستنتج البيا
والفئات  الطبقات  إلى  القيادة  مقاليد  انتقال  تتطلب  باتت  والعسكرية..  والفكرية  والسياسية  االقتصادية  وبآفاقها 

حها وطبيعة ايديولوجيتها؛ االجتماعية الكادحة األكثر جذرية في مقاومة االستعمار وحلفائه المحليين، بحكم مصال
وتحت هذه القيادة، سوف يكون على البرجوازية الصغيرة وكل العناصر والقوى الوطنية والتقدمية أن تسهم بدورها  

 .3في معركة التحرر الوطني" 
ي   ظ  سععععا   اارض ال ن عععع  نتة لنها ي  تلضععععة ا حرالو ال ععععه      وسععععا   الفوا ات وا ماو الج او فلة  

نتة وال فبتة ال  ا ن  ينا   ظ ة البفو ا لة ال بنتة   وي  ظ  واقع منظ ة الر فلف ال ن ععععععع  نتة الذ   كان ال ن ععععععع  
 ك ن مفتل ا لنتا قالجام ة ال فبتة  تبن رت ي ف  ا  القة الجبهة الشععععععع بتة الر  وودت يفصعععععععرها ال  نتة ي  الر ب ق  

 .يبف حفلة الا م    ال ف  وتنظت ها ال ن   ن 
 صععدرت الجبهة الشعع بتة بتا ها ال ععتاسعع  ااوو الذ  ت دةت فته ي   شعع ئها   1967لا  ن  وو ن  عع بف   11وي  

وين ععععععععع  ن رها  و ظفلرها الا متة ال فبتة الشعععععععععامنة وى  ا ها ب حد  الا ى الرادمتة وضعععععععععفور  ت ح د ال  ا  ال ن ععععععععع  ن   
 .ال  ن 

  ض ت الجبهة لال  م  منظ ة  ق او ال  ن   1967  12  11برارلخ  وح ب البتان ال تاس  ااوو لنجبهة الش بتة   
 ووبهة الر فلف ال ن   نتة والجبهة الا متة لر فلف ين     )منظ ة شلا  المأر(. 

وقد لان و ن حفلة الا م    ال ف  و  ال اسم ض   الجبهة الش بتة الر  لا ت ابار ت الف وبه لا   كمف منها 
 . ظ ل  تنظتم م  تنظت ات الجبهة ب و نه الخاص  ي  ابار الجبهةتنظت ا  واحدا   ح ث احر

"وينا وذا ا ساس  وينا ض ي وذا الر  ل   لم  ك  مفس ما  ان ت ف  الجبهة  ي  ال فحنة ااولا م  ي فوا  
لان م ه ما  رؤلة ستاستة   ارلة لامنة ل  فلة الر فلف  من ناة م  النظفلة ا شرفاكتة ال ن تة وم رند  ال ها. ي ا  

ض نا   ي  واقع اامف  و  ان ت ف  الجبهة ي فا  ت فرلا  ياما       مالم  تادمتة  تربن ر   كمف يأكمف  مع تبن ر  
الرجفبة  وذا م   احتة ي ف الجبهة ال تاس ؛  ما م   احتة الرنظتم  يإ ه لم  ك  مفس ما  لذلك ان ت  ن الجبهة  ي  

  ا  حنبتا  واحدا ".تنك ال فحنة م  ت  لنها  تنظت
وبالفعل، فإن البيان السياسي األول للجبهة الشعبية خال من أي تحديد لهوية الجبهة الفكرية والتنظيمية، وأبرز 
ما ركز عليه البيان هو دعوة "كافة القوى والفئات الفلسطينية )إلى( االلتقاء الوطني الثوري العريض، من أجل 

ن فصائل العمل الفلسطيني المسلح"، والتصميم على "رفض المذلة والمهانة  الوصول إلى وحدة وطنية راسخة بي
 .4والتسويات لتقف، اليوم، أمام جماهيرنا الشعبية واعدة اياها بأن تقدم اليها الحقيقة"

لقد مرت الجبهة الشتتتعبية عبر مستتتيرتها بعدد من المحطات أو المنعطفات الرئيستتتية التي تركت تأثيرًا واضتتتحًا  
 إلى اليوم. 11/12/1967ر التطور الفكري والسياسي والتنظيمي للجبهة منذ تأسيسها في على مسا

 
 21ص   –عوض خليل  –المصدر السابق  3
 21ص   –عوض خليل –المصدر السابق  4
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محطات رئيستتية شتتكلت كل منها تحواًل  وانعطافًا في    ستتبعةوفي هذا الستتياق يمكن تصتتنيف مستتيرة الجبهة إلى  
 مسار الجبهة .

 
 احملطة األوىل أو املرحلة التأسيسية 

ت ي ف  تأسعععععتس الجبهة الشععععع بتة ل فلة الشععععع ب ال ن ععععع  ن  ولتس ل ن  ي  وذه ال فحنة الرأسعععععت عععععتة   تبن ر 
لان ودل تتان  حفلة الا م    ال ف  م  وراي تأسعععععتس    ياد   ي  عععععب ل ا وفى  حاا   ار عععععف ينا ذاته سعععععتاسععععع   

الجبهة الش بتة ت ا ق ال حد  النضالتة ب   لاية الا ى وال  ائ  ال ن   نتة   إنراكا منها  ن ببت ة ال  فلة و ق انوا  
ئه  ا  القا   والا ى ال  ان ة ي ها ت رم ت ر   ل  الجه ن وال ع  ل الم رلة لشع بنا ي   ضعاله ال فلف وال  ل  ضعد  يدا

 .  م   ن النضاو م   و  ت فلف ين     و   ضاو م   و  ال حد  ال فبتة وال كس ص ت 
ك ا  كدت الشعع بتة  ن قراو الج او ف ال ن عع  نتة ي ك ااراضعع  ال  رنة و  وني م  م عع ف  الم ر  ال فبتة ضععد 
ا مبفلالتة ال ال تة وق اوا ال   نة ي  وبننا ال فب   م ا   عر وب ارتلابا يضع لا ب   ل ا  شع بنا ال ن ع  ن  ول ا   

وأن كفاح الشتعب الفلستطيني لخ عم و  س ال خ  ات  و او ف الشع ب ال فب  ي  م اوهرها   س الخ ف و  س ا
مرتبط عضتويا مع كفاح قوى الثورة في الوطن العربي، ويتطلب تمتين التحالف مع كافة قوى الثورة والتقدم 

 .في العالم
 

 وانشقاق اجلبهة الدميقراطية  1968احملطة الثانية : املؤمتر األول آب  
الشعععع بتة  احردا  حفلة الجدو وال  ار الداخن  ب   ال ناصععععف    شععععهدت الجبهة ي  وذه ال   ة   ال ن  ف  

القتان ة وال انرلة ي  الجبهة   وقد لا ت حفلة الجدو وال  ار تدور ح و قضععععععا ا  ظفلة وسععععععتاسععععععتة وتنظت تة  وقد  
 .ا رهت وذه ال فحنة قا شااك الجبهة الد  افابتة لر فلف ين    

اق ت الخاليات ال  فلة ي  الجبهة ي  ما   وي  ال عععععععععععاحات  فل د  ق  م   رب ة شعععععععععععه ر ينا تأسعععععععععععت عععععععععععها  ت 
الخاروتة  خ عع صععا  اارنن ولبنان وم ععف  ح ث تنايدت وتائف ال  ار وا خرالل الداخن  ال ان ي  صعع  ل القتان   
وال  انر الاعانمعة م   حفلعة الا م    ال ف    وت   ر الخالل ح و الاضععععععععععععععا عا اايعدي ل وتعة م   عاحتعة وال  قف م   

 .لبفو ا لة ال فبتة واا ظ ة ال بنتة م   احتة ةا تةا
  ح ث    1968ينا ذلك قانرت القتان  إلا الر ض ف ل اد ال ؤت ف ال بن  ال ا    منذ  وائ   ت ان يا     وبناي  

ن   تم إيدان مشعفو  ال ةتاة الفئت عتة الر  يفيت بععععععععععععععع"وةتاة و " وقامت تتان  الجبهة و ذال  وقب  ا  اان ال ؤت ف ال ب
( قشععععععععععععهف ينا ااق    بر  لع مشععععععععععععفو  ال ةتاة لننااي   ح ث تم ياد ال ؤت ف ي  من اة  1968ااوو )مؤت ف و  

ااغ ار ي  اارنن ي   و اي غ ف م اتتة إبالقا   إلا وا ب ت اقم ال عفايات الداخنتة والر رالت ق ع ر  غ ف م عب قة  
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يامال     ي  سععععج ن سعععع رلا  1968 3   19م راال  منذ    لانالذ     الاائد و رج حلش    وقد شععععك   تا  يشععععتة ال ؤت ف 
 م ايدا  ي  م اق ة الخاليات ويد  الادر  ينا ا حر اي ال لكف لها .

وي  مم  وذا ال ناخ ال شعع  ن   لم ينج  ال ؤت ف ي  اسععر ان  ال حد  الداخنتة   ال ععتاسععتة وال  فلة والرنظت تة  
الذ  قات مؤلدا  اسععلا  وي ام  ذاتتة   لم تر هم مضعع  ن ومغنى  ايضععائه  ب  ت فسععت  سععلا  وي ام  ا  شععااك  

ولم تر هم   ضععععععععا  م ععععععععاحة الر ايق ال ععععععععتاسعععععععع  وال  ف   ا خرالل الد  افاب  الاائم ينا احرفا  الف   والف   ا خف 
  قا   " الر1967ب نه ا  الر  تجنت ب ضععععععععع   ي  مج   ااي ار وال ا  ت ال عععععععععتاسعععععععععتة الر  ورنت ي  "وةتاة ت     

ق ععععععععععععععتعاغرهعا الاعائعد و رج حلش وتم إقفاروعا م  تتعان  ال فلعة و عذال   اامف العذ  لفس ال ظهف ال ععععععععععععععنب  لن القعات 
الداخنتة  الر  بفرت    ععععععععععععععها يبف م اقف ورؤى  يدي ل وتة    ععععععععععععععارلة ب  لتة  قف  إلا ال دمتة   ي  مااب  ق   

د عة نون وي  منهعا او تعة وضععععععععععععععفور  ت  لف ال  ف الا م  القتعانات الر  تشععععععععععععععبمعت قعال  اقف وااي عار الا متعة الران ع
 .والر امه قال  ف ال ارل   ومنهجه

ين ها لجنة مفلنلة وديد  ست ف  ال ؤت ف  ايرُبفوا  ا رخب  إلا خ  ة  م   بن لة يشف   النرائ       الت ار  ولا ت 
الرنظت تة ال بب الفئتس ي  ت جف ال فا  ب   ا تجاو    ياد ري  ا تجاه ا خف النرتجة الرنظت تة الر  خفج بها 

 ال ؤت ف  مع  ن  يفانه وايا ا ينا الخ ة اايدي ل وتة وال تاستة. 
ل  و ح د  يفور مع مج  يره ا "وبهة وينا  ةف النرائ  اايدي ل وتة وال تاستة والرنظت تة لن ؤت ف  قفر  ح د وبف 

 . 1968الر فلف ال ن   نتة" ا    ا  م  الجبهة  ي  تشفل  ااوو ) كر بف( 
( حتى تكريس 1969/ 21/2)  1969استمر الصراع داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حتى شباط )فبراير(  

الشعبية أصبحت واقعيًا، هي الفرع الفلسطيني  أن الجبهة  ، ونجم عن ذلك    االنشقاق، ووالدة الجبهة الديمقراطية
 .  لحركة القوميين العرب

فور االنشقاق، وإعالن والدة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "عقدت الجبهة الشعبية مؤتمرها المقرر في  
"االستراتيجية    ، وفي هذا المؤتمر تم تبني الوثيقة البرنامجية الجديدة للجبهة المعروفة باسم1969شباط )فبراير(  

 .5السياسية والتنظيمية" 
ووكذا قات ال فلق م هدا   ما  ا  شااك الذ  ت اق ق     سلا  ذاتتة اساسا  وب  ايد  وتشجتع م  تتان  ير   
وتتان  الل ث ال ن ععع  ن  )ال عععاياة( ح ث بغت وذه ااسعععلا  وتجاو ت ال  ام  ال  ضععع اتة و ذال   و ا عععد بذلك 

وب     عع ص وةتاة و    1967ب   وةتاة ت      –م  ح ث الج وف -  الفؤى وااي ار ال شععرفلة الر ايق والراابع ي
وبفوحاتها ال  فلة وت ن التها ال ععتاسععتة   ح ث  ن وذه ال ةتاة  تضعع نت  ي    عع صععها وو وفوا  مج  ية    1968

  مر اياة  و 1967م  ااي ار وال ا  ت وا سعععععرنراوات الر ن نتة الخاصعععععة قالنظا  ال فب  الفسععععع    وونل ة حنلفان  
 .ةتاة ت   " الر  صاغها الاائد و رج حلش ينا إةف ونل ة حنلفانم ر حا  م  "و 
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وارتلابا  بذلك   يإن ا  شعااك لم  ك   اتجا  ي  رؤلر    و م ق    مرناقضع     حدو ا "   ن " وااخف"  عار "  
 ععتة الر   قادر ما لان ا  كاسععا  ل  اقف ذاتتة  او ة ي  تفاك ات سععاللة تفلت ق عع اتها ينا ببت ة ال القات الشععخ

سعععععانت ي  تتان  حفلة الا م    ال ف  تارلختا   منذ منر عععععف ال عععععر نات حرا تأسعععععتس الجبهة الشععععع بتة وصععععع    إلا 
ا  اان مؤت ف و  و و ايه ا  ا عععععععععامتة  الر  حك ت ال القة الرنظت تة ب   م ظم  يضعععععععععاي اله فة القتان ة ااولا ي  

 اايضاي وال فاتب ااخفى ق  ر  ذاتتة غ ف م ض اتة .  ال فلة ي  تنك ال فحنة  ويك ت    ها ينا ققتة
 .1969  يبفايف   22ووذا ما ح   قال    ح ث ت فس ا  شااك ي   

مل   ا شعااقا  ي فلا  وسعتاسعتا  وتنظت تا    رغم ل  نواي ه ومظاوفه   إن وذا ا  شعااك الذ  قد ير ق الل   ينا   ه مث
الذاتتة والشععععكنتة الر  ايرادت ااسععععلا  الج وفلة  و ال  ضعععع اتة   إ   ن  رائجه ال  نتة  نت إلا ت  تك بنتة ال فلة 

ا  شععععععععععععااك   وما انى إلته م   رائ  سععععععععععععنبتة   وما  حدةه م  إرباكات   وونوا م  الداخ   ول   ينا الفغم م  ذلك
  وب د  ن تم اخر ايه     ن الاائد الفاح  ال كتم  اياقت تاد  الجبهة الشعع بتة يبف نوروا ال نت   ي  تنك ال فحنة   إ ل 

ااك   يبف اسعر انتهم لنماة  مع رياقه ي  تتان  الجبهة   اسعر اي ا تجاو   رائ  ا  شعوت فلفه م  ال عج ن ال ع رلة   و 
ال رلانلة ب نه وب   ق ايد ول انر الجبهة   وبالرال  ا م ال مجدنا   بدية ال فلب  و ق ا ن الجبهة   واسر ان  وحدتها 
الر    ترناق  مع ت دنيرها الد  افابتة  الداخنتة  مرجاو ل   سعلا  ا  شعااك و رائجه ينا اارض رغم ل  مفارتها  

خالو يرف  ق عععععععع ف  م  ياد ال ؤت ف ال بن  الما   لنجبهة الشعععععععع بتة   الذ   قف تبن  ال ارل ععععععععتة الن ن نتة    وت كن ا 
   وو  ما يؤلد ض ف وتهايت مبفرات ا  شااك ونياو     نتة الجبهة وتتانتها. وت  ل  الجبهة إلا حن  مارل  

وفيه "عالجت مستتتتتتتألة االنشتتتتتتتقاق    1969وبالفعل عقدت الجبهة مؤتمرها الوطني الثاني في شتتتتتتتباط )فبراير(  
وأوضتتحت البرنامج الستتياستتي والتنظيمي ، كما قامت  بعملية بلورة لموقفها، عبر برنامج ستتياستتي وتنظيمي، كما 

 قام المؤتمر بانتخاب هيئات قيادية ومركزية جديدة حلت فيها عناصر محل العناصر المنشقة.
 

 1969باط ش  -  املؤمتر الوطني الثاني:  احملطة الثالثة
الر  و إلا ي  صععععععع فور     الد  افابتة نخنت الجبهة الشععععععع بتة ي  ال   ة المالمة م  ت  رواالجبهة ق د ا شعععععععااك  

   1969ل ن ن   إلا ي ع   لن لاة ال امنة  ووذه ال فحنة الر  بد ت ي  شعلا     –ي ع   شع  ي   إلا حن  مارل ع   
خالو ال ؤت فات ال بنتة ال امة لنجبهة ل  ن وذه ال ؤت فات  تنا م إلا يد  م اص  وم اقف  حاة   ك  قفايتها م   

 تج د ال   ات الر    ك   ن  اف  م  خاللها ال  ار ال  ف  وال تاس  لنجبهة. 
م عقدت الجبهة الشتتتتتتتعبية مؤتمرها الثاني الذي أقر وثيقة اإلستتتتتتتتراتيجية الستتتتتتتياستتتتتتتية  1969ففي شتتتتتتتباط  

  ،لينيني مقاتل   –ا وتطلعها إلى التحول إلى تنظيم ماركستتتتتتتتي  والتنظيمية التي شتتتتتتتتكلت محطة هامة في مستتتتتتتتيرته
 و صدرت مجنة الهدل الر  تف س ت فلفوا الشه د ال اتب والفوائ  غ ان لن ا   يض  ال كرب ال تاس . 

إن تأك د وةائق الجبهة الشعععععع بتة ال ععععععانر  ي  مؤت فوا ال بن  الما    ينا تبن  ال ارل ععععععتة الن ن نتة وت  ل   
الجبهة إلا حن  بفول رار   واي ي  سعععععععععتاك اسعععععععععر فاروا ي  الر  عععععععععك ق  اق ها ال بنتة والا متة  قالفغم م   ن وذا 
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وا الرنظت   ي  ال عاحة ال ن ع  نتة  ح عب ما ورن ي   ال ؤت ف  سعدو ال عرار ينا حفلة الا م    ال ف  و  ها وو ن 
  ياد رسععععععم مؤت ف شععععععلا  )يبفايف( الخت ا سععععععرفاتتج  الرنظت   ال  وه وال فشععععععد    1969تافلفه ال ععععععانر ي  شععععععلا   

 ل  راب  ال القات ب   ال فلة والجبهة. 
م الجبهة وال    ي    س  ووذا الخت و  ال    ينا ا  عهار تنظتم ال فلة ي  ال عاحة ال ن ع  نتة ضع   تنظت

ال قت ينا ا  ععععععهار تنظتم  ق او ال  ن  ضعععععع   تنظتم الجبهة  مع الرخ تت وال    ينا ا رتااي قال تا  الرنظت تة  
 لنجبهة إلا م ر ى ال تا  ال نبتة الم رلة ال نرنمة وال نضل ة وال ااتة. 

   وبهة   –و  يه نا لها لدى تأسععععت ععععها  وينا وذا ااسععععاس       ن يه نا لنجبهة الشعععع بتة لر فلف ين عععع    
وى  ا   عععل  يه نا لنجبهة وت وهنا ي  بنائها شععع ي   –قال  نا ال  فول لنجبهات ال عععتاسعععتة  ي فا  ويالقات تنظت تة  

 مخرنف.
إن الجبهة الشتتعبية لتحرير فلستتطين، من حيث فهمنا لها اآلن وتوجهنا في بنائها، "  ويستتتطرد التقرير بالقول:

الثوري المستتتتند إلى اإلستتتتراتيجية الستتتياستتتية واإلستتتتراتيجية التنظيمية التي اتضتتتحت من خالل هذا هي : الحزب 
وأثناء عملية االنصتهار التام هذه بين الحركة والجبهة، فان الشتعار الستليم الذي نهتدي به هو : "الحركة ، التقرير

ذلتك  لى الرفتاق في الجبهتتة مراجعتتة  االمر التذي يفرض ع  ،  في ختدمتة الجبهتتة وليس الجبهتتة في ختدمتة الحركتة"
تمتين  الشتتتتتتتعار ومن ثم إعادة احياء وتفعيل البعد القومي للصتتتتتتتراع من منظور ماركستتتتتتتي ينطلق من الدعوة الى 

، ومن ثم البدء بإجراء بين كافة فصتتتائل وأحزاب اليستتتار في الوطن العربي العالقة الفكرية والستتتياستتتية والتنظيمية  
العربية الواحدة الحركة الماركستتتية  بلورة وتأستتتيس    كافة القوى اليستتتارية العربية ، بما يحققالحوارات المعمقة مع 

واستقاطها ومن ثم امتالك مقومات القوة وتفعيل نضتالها ضتد أنظمة التبعية  الواحدة ،  االشتتراكية العربية  الحركة او
، الوجود االمبريالي/ الصتتهيوني من بالدنا  ءالستتياستتية واالقتصتتادية والتكنولوجية والعستتكرية الكفيلة بمجابهة وانها

من  الشترط األستاستي"  نأب وثيقة المؤتمر الثاني   هاأكدتو كما نصتت عليها    الفكر الستياستي  وذلك تجستيدا ألهمية
  والرؤية الواضحة للعدو والرؤية الواضحة لقوى الثورة. شروط النجاح هو الرؤية الواضحة لألمور،

ال يلبث أن   وبدونها يكون العمل الوطني عفويًا ومرتجاًل،  تتحدد إستتتتتتتراتيجية المعركة،على ضتتتتتتوء هذه الرؤية 
 ."ينتهي إلى الفشل

من هنا تبدو واضتتتحة أهمية الفكر  .  إن ما يقرر النجاح هو الرؤية الواضتتتحة لألمور وللقوى الموضتتتوعيةذلك 
الستتياستتي الثوري ليس فكرًا مجردًا معلقًا في   فالفكر  الستتياستتي العلمي الذي يرشتتد الثورة ويحدد لها إستتتراتيجيتها.

وبالتتالي نستتتتتتتتتتطيع إذا أردنا أن نتركه جانبًا   أو متعتة فكرية يتستتتتتتتتتلى بهتا المثقفون، أو مجرد ترف فكري، الهواء،
ستتتتطيع به الجماهير أن تإنما الفكر الثوري العلمي هو الفكر الواضتتتح الذي  كشتتتيء مجرد أو ترف ال ضتتترورة له.

 قوى الثورة،  وبالمقابل تفهم قواها هي، والقوى التي تستنده وتتحالف معه،  نقاط ضتعفه ونقاط قوته،و  تفهم عدوها،
 وبأي أسلوب وكيف ؟  كيف تعبئها وتجندها،
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لماذا  إن الفكر الستتياستتي الثوري هو الذي يفستتر لجماهير شتتعبنا أستتباب فشتتلها حتى اآلن في مواجهة العدو.
  .1967ولماذا حصتتتلت هزيمة حزيران   ؟1936ماذا فشتتتلت محاوالتها قبل  ل ؟  1936فشتتتلت ثورتها المستتتلحة عام  

ومن خالل أي تحالف تستتتتتتطيع أن تجابهه وبأي   لتحالف المعادي الذي تخوض ضتتتتتده معركتها؟ا  وما هي حقيقة
 .كل ذلك بلغة واضحة تفهمها الجماهير أسلوب؟
وأن نقع في    أن نقاتل بشتتتتتكل مرتجل،  -حستتتتتب الوثيقة-معنى ذلك   ما معنى أن نقاتل بدون فكر ستتتتتياستتتتتي؟ف

 وأن تتحدد مواقفنا الستتياستتية بشتتكل عفوي دون وضتتوح الرؤية، أخطاء دون أن نعي خطورتها وطريقة معالجتها،
فتكون النتيجة أن   وتشتتتتتتتتتيت لها،  وتعدد المواقف معناه تبعثر في القوى،  وينتج عن ذلك عادة تعدد في المواقف،

 ا الثورية في أكثر من طريق بداًل من أن تصب كلها في طريق واحد لتشكل قوة متراصة واحدة .تتوزع قوى شعبن
وواضتتتتحًا  ولكي يقوم الفكر الستتتتياستتتتي بهذا الدور الثوري ال بد أن يكون فكرًا علميًا أواًل،ثم تضتتتتيف الوثيقة " 

اإلمكتتان في الرؤيتتة اإلستتتتتتتتتتراتيجيتتة  ومتجتتاوزًا للعموميتتات وموغاًل قتتدر    بحيتتث يكون في متنتتاول الجمتتاهير ثتتانيتتًا،
  والتكتيكية للمعركة بحيث يشكل دلياًل للمقاتلين في مواجهة مشكالتهم ثالثًا.

لر هم و ععاو ف ععا ال ععدو الععذ  ت اوهععه ينا حقتارععه ا ععه م  خالو وععذا ال هم   -ك ععا تؤلععد ال ةتاععة-  لاععد وععاي ال قععت 
 ثالثًا:   ثانيًا : الحركة الصتهيونية العالمية  استرائيل أواًل :   إن وذا ال دو ير م  ي  :  ترضع   مامها صع ر  ال  فلة

 .الرجعية المتمثلة باإلقطاع والرأسمالية  رابعًا:  االمبريالية العالمية
 إن مم  وذه الفؤلة و  الر  ت دن :

 . و تة النظفلة الم رلة وال  ف ال تاس  الم ر   -1
 ق ى الم ر .الرنظتم ال تاس  ال ديد  الذ   ا ن  -2
 ببت ة وحجم الر ال ات الم رلة الر   جب تجن دوا ل  اوهة ل  م  كف الخ م . -3

البد من تحديد قوى الثورة على الصتعيد الفلستطيني من وجهة نظر " ما ينا ال ع  د ال ن ع  ن  يرضعتل ال ةتاة  
جاه استترائيل وإن كافة طبقات  طبقية.إن القول بأن الشتتعب الفلستتطيني بكافة طبقاته هو في نفس الوضتتع الثوري ت

الشتتتتتتعب الفلستتتتتتطيني لديها الطاقة الثورية نفستتتتتتها بحكم وجودها بدون أرض وخاره وطنها هو قول مثالي وغير  
 علمي.

بل يعيق  إن هذا القول يمكن أن يكون صتحيحًا لو كان الشتعب الفلستطيني بكامله يعيق نفس هذه األوضتاع،
 ."يع علميًا تجاهل هذه الحقيقةأوضاعًا حياتية متمايزة فإننا ال نستط

، ألن فإننا في تحديد قوى الثورة على الصتتعيد الفلستتطيني ال بد من االنطالق من وجهة نظر طبقية " لذلك كله
وبالرال    بد م    وو  ن ينغ   و   تع النظف  ال لقتة لألم ر اال  ف الت  ن  ي  ال عععععععععععاحة ال ن ععععععععععع  نتة وال فبتة   

معتارك بين    ، ن معتارك التحرر الوطني هي أيضتتتتتتتتتًا معتارك طبقيتةإذ أ   ا وعذا ال عععععععععععععع  عد نح  لعايعة م عاو تعه ين
 ه .االستعمار والطبقة اإلقطاعية والرأسمالية المرتبطة مصالحها مع مصالح



16 

 

إن نظرتنا الطبقية لقوى الثورة الفلستطينية يجب أن تأخذ   -كما ورد في وثيقة المؤتمر الثاني- خالصتة القول" 
كذلك   خصتتتتتتتتوصتتتتتتتتية الوضتتتتتتتتع الطبقي في المجتمعات المتخلفة وكون معركتنا معركة تحرر وطني،  بعين االعتبار

خصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتيتة الخطر الصتتتتتتتتتهيوني.ولكن ذلتك يعني أن نحتدد علميتًا طبقتات الثورة وأدوارهتا على ضتتتتتتتتتوء هتذه  
 ."الخصوصيات،وال يجوز أن يعني إلغاء النظرة الطبقية في تحديد قوى الثورة 

لبرجوازيتة لالفكر اليميني هو التذي يحتاول إلغتاء النظرة الطبقيتة لتدى تحتديتد قوى الثورة وذلتك لكي يتيح    كمتا أن" 
يجب أن نواجه بكل قوة  ، لذلك   مراكز القيادة وإجهاض الثورة عند الحدود التي تفرضتها مصتالحهالإمكانية التستلل 

 ."ار من الضبابية والغموضكافة األفكار التي تحاول حجب الحقائق الطبقية الموضوعية بست
 ".إن صعود طبقة العمال واستراتيجيتهم الجذرية الحاسمة هي وحدها القادرة على مواجهة معسكر الخصم ف" 

فإن الوثيقة تؤكد في تحليلها لهذه الطبقة على أنها "  ،لبرجوازية الفلستتتطينية الكبيرةاما بالنستتتبة للموقف من ا
ية تتشتتتابك مصتتتالحها وتترابط مع مصتتتالح االمبريالية التجارية ومصتتتالحها  في األستتتاس برجوازية تجارية ومصتتترف

 المصرفية.
 كما تناولت الوثيقة دور الحزب الثوري كما يلي: 

 ال حزب ثوري بدون نظرية ثورية: ، إن الثورة الفلسطينية تتطلب بالضرورة الحزب الثوري الفلسطيني" 
بدون هذه النظرية يكون الحزب مجرد تجمع    الثورية التي يلتزمها.إن األساس في بناء الحزب الثوري هو النظرية  

إن النظرية الثورية معناها الرؤية الواضتتحة والنهج العلمي في فهم وتحليل األحداث  يتحرك على التحكم باألحداث.
 ."وبالتالي القدرة على القيادة والظواهر،

ا اإلنستتتتتتان والعصتتتتتتر بشتتتتتتكل علمي وثوري هي النظرية الثورية التي تطرح كل قضتتتتتتايتضتتتتتتيف الوثيقة إن " و 
كستالح نظري ثوري رهن بكييية فهمها من ناحية وبصتحة تطبيقها على واقع معين ومرحلة معينة من    الماركستية.
وبالرال    إن و وف ال ارل ععععععععععععتة و  النه  الذ  ت منه ي  رؤلة اام ر وت ن نها وت ديد اتجاه حفلرها.، وناحية أخرى 

 ."  ارل تة و  يه ها لدل   لن    ولتس ل ا د  ةابرة وامد يإن ال هم الم ر  ل
، قررت اللجنة المركزية تأستيس "مدرستة الكادر" كوستيلة للمستاعدة على بناء "حزب  69وفي أيلول/ ستبتمبر  

بإدارة المقدم الهيثم األيوبي  شتتتتتارك فيها عدد من   1970وقد افتتحت المدرستتتتتة في أوائل شتتتتتباط/فبراير   العمال" .
المثقفين اليستتتتاريين العرب خاصتتتتة من مصتتتتر وستتتتوريا، . غير انه لم يكن هناك محاولة جادة لتحليل المشتتتتكالت 

 المحددة التي تواجه الفالحين والعمال والشرائح االجتماعية الفقيرة.
 

 منطلقات األساسية للجبهة كما حددتها وثيقة المؤتمر الثاني: ال
ت فلف ين عع      وىقامة الدولة الد  افابتة ا شععرفاكتة ينا لام  الرفا  ال بن  ال ن عع  ن    وياصعع رها   - 

 .الادس
 الر د  لن خ  ات ا مبفلالتة  والر الف مع حفلة الم ر  ال فبتة وال ال تة. -  
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 منطلقات فكرية وسياسية: 
 الم ر  ال ن   نتة تر نب قالضفور  ال ن  الم ر  ال ن   ن  . - 
 ت  ا الجبهة إل شاي نولة وبنتة ن  افابتة اشرفاكتة ير اوى ي ها ال ف  وال ه ن ي  ال ا ك وال اولات. -  

ة إلى صتتتتتتتتتفوف الثورة  إذا كتان مفهوم الوحتدة الوطنيتة يعني إدختال القيتادات التقليتديتة والبرجوازيتة والرجعيت - ه
 بهدف ضربها، فإن ذلك ال يخدم الوحدة الوطنية أو الثورة.

التحالف الصتهيوني االستتعماري يتطلب تحالف قوى الثورة الفلستطينية مع قوى الثورة العربية لصتد هجمته   -د
 أواًل، وإلزالة كيانه ثانيًا.

بدأت عالقتها    1970ستتود في األردن في هذا الستتياق ، أشتتير إلى أن الجبهة الشتتعبية بعد أحداث أيلول األ
"ح ث قا  ويد مك ن م  سرة  يضاي ي  ال كرب ال تاس  لنجبهة الش بتة بفئاسة  في التطور مع االتحاد السوفياتي  

تت ععععععع ف تل ة   الذ  لان يضععععععع ا  ي  النجنة الرن  ذ ة ل نظ ة الر فلف ال ن ععععععع  نتة ح نها   بنلار  ل  سعععععععك  )تشعععععععفل   
  .( تنبتة لدي   م  لجنة الرضام  ال  فتاتتة 1971 كر بف  -ااوو

ح على الستتتتتوفيات قد أثمر في احداث تعديالت جزئية في مواقف الجبهة الشتتتتتعبية من  ويبدو أن هذا االنفتا
الستتتتتوفيات، والتأثر ببعض المواقف الستتتتتوفياتية، خاصتتتتتة فيما يتعلق بالعمليات الخارجية للجبهة الشتتتتتعبية. فقد  

بد انكم تعرفون ان أصتتتتتتدرت الجبهة قرارًا بإيقاف عمليات خطف الطائرات، وقد برر د. حبق هذا القرار بالقول: "ال
هذه العمليات كانت تلقى تأييد جماهيرنا وحماسها بشكل عام؛ غير اننا بالنسبة إلى أي خط من خطوطنا التكتيكية  
واالستتتتتتتتتتراتيجية، فإننا، دائمًا، نتمتع بالقدرة على مراجعة هذا الخط، في ضتتتتتتتتتوء ما تفرزه الممارستتتتتتتتتة من نتائج، 

طف الطائرات، وجدت، لدى زيارتي لعدد من البلدان االشتتتتتتراكية، ان هذا خط خ –وبالنستتتتتبة إلى هذا الخط بالذات 
 ليس مفهومًا من قبل األصدقاء، وأضاف قائاًل: –المفهوم من قبلنا ومن قبل جماهيرنا  –الموضوع 

"ان تحالفاتنا الثورية العالمية موضتتوع أستتاستتي جدًا بالنستتبة الينا؛ واننا ال نستتتطيع ان نتصتتور قدرتنا على 
نتصتتتار على معستتتكر استتترائيل واالمبريالية والصتتتهيونية والرجعية، اال من خالل كونه جزءًا ال يتجزأ من معستتتكر  اال 

 الثورة العالمية المعادي لمعسكر االمبريالية".
ل   وذا ال  قف ال راد  م  ال عع فتات وال   ععكف ا شععرفاك  لم يفك إلا م ععر ى وضععع ا ت ان ال عع فتات  ي  

  –  ال ال تة ضعععععد ا مبفلالتة   وبالرال  ي  ماد  الر ال ات الدولتة. ي   ال ؤت ف المالث لنجبهة )وذار ماد  تتان  الم ر 
 (   وضعععععع ت الجبهة ا ت ان ال عععععع فتات  وال نظ مة ا شععععععرفاكتة ي  ال فتلة الما تة م  الر ال ات الدولتة1972مارس 

 ها م  ال   عععكف ا شعععرفاك  برأك د "ا   ان قالضعععفور     وان لا ت  وفت ت ديال  ي  م قق د حفلات الر فر ال بن   
 . الفاونة  وال ر تة ال ابنة  ل حد  ال   كف ا شرفاك 

كان من الواضتتح أن الجبهة الشتتعبية تستتير بشتتكل بطيء. وحذر، باتجاه الستتوفيات، وبطريقة يمكن وصتتفها  
 بخطوتين إلى أمام وخطوة إلى وراء.  
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، وما تمخض عنها من  1973مًا في أعقاب حرب تشتتتتتترين األول )اكتوبر( وقد واجه هذا المستتتتتتار تحديًا ها
اندفاع في جهود التستوية وتشتكيل الجبهة الشتعبية لجبهة الرفض الفلستطينية. هذا التحدي، أو المنعطف ، أصتاب 

ني، العالقات بين "الشتعبية" والستوفيات بستلبية وبرود واضتحين؛ فلم تشتارك الجبهة الشتعبية ضتمن الوفد الفلستطي
، حيث كانت هذه الزيارة األولى التي تتم    1974برئاستتتة عرفات، الذي قام بزيارة موستتتكو في أواخر تموز )يوليو(  

 . 6بدعوة رسمية من الزعيم السوفياتي ليونيد بريجينيف "
 

 : املؤمتران الوطنيان الثالث والرابع   احملطة الرابعة
 املؤمتر الوطني الثالث :   أوالً : 

التذي أقر وثيقتة "مهمتات المرحلتة الجتديتدة" والنظتام   1972/ آذار/ 8عقتدت الجبهتة مؤتمرهتا الوطني الثتالتث في 
إ  ا ا  منه قأن    الصتتتدارة، وستتتياستتتياً   وتنظيمياً   الداخلي الجديد وأعطى عملية التحول وبناء الحزب الثوري ايدولوجياً 

 .قدر  الم ر  ينا ال   ن وا سر فار تر قف ينا صالقة الرنظتم
لقتد جعتل المؤتمر الوطني الثتالث للجبهتة بنتاء الحزب الثوري هو الحزب الذي يعتمتد أيديولوجيتة الطبقتة العتاملة  

 .دلياًل نظريًا، ويتشكل من طالئع الطبقة العاملة في تكوينه الطبقي
ؤت ف ال بن  المالث لنجبهة م  ة وامة ينا بفلق ت  و الجبهة م  تنظتم بفو ا   صععععععععععغ ف  لاد مم  ياد ال 

  قد  رسا ال ادمات اايدي ل وتة  1969إلا حن  مارل   ل ن ن "   يإذا لان ال ؤت ف الما   لنجبهة ي   ها ة شلا   
لمالث قد  رسا ال ادمات وااسس الرنظت تة  ال تاستة ل  نتة الر  و )اإلسرفاتتجتة ال تاستة والرنظت تة( يان ال ؤت ف ا

 .)إقفار النظا  الداخن (  لذلك ب ر ال ادمات ال تاستة اايدي ل وتة ل ا ورنت ي  الرافلف ال تاس  لن ؤت ف المالث 
 يننت مج  ية م  ل انر و يضععاي الجبهة   بنات ينا    ععها اسععم "الجبهة    (1972) وو وذار   وقب   ال ؤت ف 

رلة لر فلف ين عععععع   " ا شععععععااقها ي  الجبهة بارحة سععععععن ععععععنة م  ال  اقف الر   يننت ي ها اخراليها مع  الشعععععع بتة الم  
 .الجبهة

واعتبرت الجبهة الثورية، من بين أسباب انشقاقها، "إن الخط العام لسياسة الجبهة )الشعبية( هو خط يعبر عن 
ة البرجوازية الصغيرة، ومن هنا، وألن الخط السياسي الطبيعة الحقيقية لتكوين الجبهة، وهي الطبيعة الطبقية والنظري

للجبهة لم يكن خطًأ جذريًا، فإن سلسلة من الصراعات حول مجمل القضايا النظرية، والسياسية، والتنظيمية، التي 
تشكل الخط العام للحركة الثورية الفلسطينية، قد احتدمت، وانقسمت الجبهة الشعبية على أساسها إلى فريقين: 

 التي اندثرت بعد أشهر قليلة من انشقاقها.   ، حسب البيان االنشقاقي للجبهة الثورية7ل "يساري" ، واآلخر "يميني" األو
 وقد وقف المؤتمر الثالث في أحد محطاته أمام ظاهرة االنشقاق المذكورة فحلل أسبابها وحدد المواقف منها:  

  ما  سلا  الظاوف  ا  شااتتة ح ب قفارات ال ؤت ف يه : 
 

 37ص   –م در سبق ذلفه  -خن   ي ض  6
 31ص   –م در سبق ذلفه  -خن   ي ض  7
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 ل ن ن . –يد  اكر او ت  و الجبهة الش بتة م  تنظتم   ار  ران كال  إلا تنظتم مارل    -1
 يام  الننك والن س الا  ف وال نايد  ت ت سرار الت ار وال ارل تة الن ن نتة لدى الل  .  -2

العداخع  م  ق   العدوو ال فبتعة  وت ابؤ ق   ي ععععععععععععععائنها     معة حفلعة ال اعاومعة وم عاو ت ضععععععععععععععفبهعا م  -3
 لضف  الجبهة الش بتة قشك  خاص.

مخ  ات النظا  الفو   اارن   ضععد ال ااومة  تافلف ال ؤت ف المالث  ما ينا صعع  د ال ضععع ال فب  ياد يال   
 رنن.ال ن   نتة وحدن ب ض    خ اي ال ااومة و خ اي   اروا ي  الر ام   ةناي وو نوا ي  اا

أما بالنستبة للوضتع الفلستطيني ، فقد تحدث التقرير باستتفاضتة ، وأشتار إلى أن المقاومة الفلستطينية 
 بحاجة إلى: 

 نظرية ثورية لقيادة الثورة وتحديد نهجها ومواقفها بصورة صائبة.   .1

 حزب ثوري يقود حركة المقاومة بأكملها.   .2

 تشكيل جبهة وطنية عريضة على أسس جبهوية سليمة، على أن يقودها الحزب الثوري.  .3

وأشتتتتار التقرير إلى أن استتتتتمرار خضتتتتوع المقاومة لقيادة البرجوازية والبرجوازية الصتتتتغيرة ال زال يحول دون 
 .تطبيق وتنفيذ الحاجات الملحة المذكورة

بفلق م ععع ف  الر  و  وسعععاوم ي  بن ر  ااسعععس ال  ن بة لاد شعععك  ال ؤت ف المالث ي ال وحاا م  ة وامة ينا  
لهذه ال  ع ف   ل ا سعاوم ي  بن ر  م اقف الجبهة تجاه ال ديد م  الاضعا ا مم : وحد   .ت.ل  الر الف وال عفا  مع 
اا ظ ة ال فبتة  ال  قف م  الرناقضعععات ناخ  ال تان ال عععه      النضعععاو ناخ  ال ب  ال  ر  ووياقه ال  عععرابنتة   
 الر ديد الدق ق ل تاسة ال دو ناخ  ال ب  ال  ر   وو  الر ديد الر    يناو   ر ظ ق  ره حرا ال فحنة الفاونة. 

ل ن ن   ياد  –قد  رسعت ااسعس ال عتاسعتة واايدل وتة لنر  و     حن  مارل ع     1969و    68وىذا لا ت  ي ا   
واي ال ؤت ف المالث ل فسععععععع  ااسعععععععس الرنظت تة  ولم يبق ق د ذلك سععععععع ى النضعععععععاو الداخن  ال م ث م  او  تفو ة  

 ااسس الر  تم اير انوا وت بتاها ي  ال تا  الداخنتة لنجبهة.
  ي والتنظيميوالفكر  ونشاطها السياسي  تهالكن يبدو أن انغماس قيادة الجبهة الشعبية في العمل لتصعيد فعالي

كان له أثره في تأخير عملية التحول، وبالتالي لم يكن من  ،  ضتتتتتتتتتد العدو الصتتتتتتتتتهيونيوالعستتتتتتتتتكري  والجماهيري 
المصتتادفة في شتتيء أن ُيع َقد المؤتمر الرابع تحت شتتعار "المؤتمر الرابع خطوة هامة على طريق استتتكمال عملية  

 ."اللينيني-التحول وبناء الحزب الماركسي
 

 ملؤمتر الوطني الرابع :  ثانيًا : ا
م عقدت الجبهة مؤتمرها الوطني الرابع تحت شتتتتتتتتتعار "المؤتمر  3/5/1981  –  28/4وفي الفترة الممتدة من 

الرابع خطوة هامة على طريق استتتتتتكمال عملية التحول لبناء الحزب الماركستتتتتي اللينيني والجبهة الوطنية المتحدة  
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وتعزيز مواقعها النضتتالية، وضتتد نهج التستتوية واالستتتستتالم وتعميق  وتصتتعيد الكفاح المستتلح وحماية وجود الثورة  
 .الروابط الكفاحية العربية واألممية" 

وامة ينا بفلق اسعععععععععر  او ي نتة ت  و الجبهة إلا حن  مارل ععععععععع    ظفلة  شعععععععععك  وذا ال ؤت ف م  ة  لقد 
 .الرافلف ال تاس    الرافلف الرنظت     الرافلف ال  كف    الرافلف ال ال   ل ن ن  و صدر  ربع تاارلف و  :

بوضتتتتتوح "تكوين الجبهة الماركستتتتتي   حيث َعَكَس وكان التقرير الستتتتتياستتتتتي هو األهم من بين هذه التقارير، 
ذاتيًا صتتتتارمًا ، اللينيني وبنيتها األيديولوجية والستتتتياستتتتية" ، كما عكس جرأة الجبهة في نقد مواقفها الخاطئة نقدًا  

بما يؤكد على أن التقرير الستتياستتي للمؤتمر الرابع، شتتكل بحق وثيقة من بين أهم الوثائق التي صتتدرت عن حركة  
التحرر الوطني والقومي الديمقراطي العربي بأستتره ، فعلى صتتعيد الوضتتع الفلستتطيني أشتتار التقرير إلى " أن مرحلة 

يني أمام مرحلة أشتد تعقيدًا من كل المراحل الستابقة ، فهذه المرحلة كامب ديفيد قد وضتعت النضتال الوطني الفلستط
تتستتتم أواًل بنمو قوة الكيان الصتتتهيوني على الصتتتعيدين العستتتكري واالقتصتتتادي، وبالتالي زيادة نفوذه وهيمنته في  

 المنطقة العربية".
عدد من الدول يوم بانتقال كما أشتتار التقرير أيضتتًا إلى أن " الستتمة الخاصتتة لمرحلة كامب ديفيد ، تتمثل ال

 .إلى مواقع التحالف مع العدو الصهيوني العربية
ولضععععتل الرافلف ي  ت ن نه لن ضععععع ال ن عععع  ن    الا ععععم المالث  قأن "  ضععععاو شعععع بنا ال ن عععع  ن   شععععهد ال     

التحرر مضتتافًا إلى العجز العربي الرستتمي وواقع حركة    –ونتيجة لهذا الوضتتع ت ا دات وديد  وصعع  بات إضععافتة   
فإن عنوان المخطط المعادي هو: تصتتتيية القضتتتية الفلستتتطينية وليس تستتتوية القضتتتية الفلستتتطينية...   –العربية 

وتصتتيية الثورة الفلستتطينية وليس مجرد تحجيم الثورة أو تدجينها من خالل صتتفقة تستتوية يعقدها مع قيادة الثورة 
 ... هذه هي خصوصية المرحلة على الصعيد الفلسطيني" .

يتركز في نقطة   –كما يضتتتيف التقرير الستتتياستتتي للمؤتمر الرابع  –لتالي فإن ما يهمنا كثورة فلستتتطينية  وبا
جوهرية واحدة تتعلق بجوهر التحليل وجوهر الخط الستتياستتي في الدفاع عن استتتراتيجية وتكتيكات الجبهة ورؤيتها 

اتية من خالل محاولة تصتتتتيية مقاومة  ومبادئها وستتتتياستتتتاتها ، حيث يحذر التقرير من " فرض مشتتتتروع اإلدارة الذ
 . جماهيرنا داخل فلسطين "

وفي هذا الجانب تحديدًا تتجلى الرؤية الثاقبة للجبهة كما وردت في التقرير الستتتتياستتتتي للمؤتمر الرابع الذي  
يقتصر  أكد على ، " أن سقف مشروع اإلدارة الذاتية ال يتجاوز إعطاء سكان الضفة الغربية وقطاع غزة حكمًا ذاتيًا  

على إدارة شتؤونهم الحياتية ... وتبقى " إسترائيل " هي األقدر على فرض ترجمتها الخاصتة لالتفاق ، وهي ترجمة  
تقوم على أستاس ستيادة إسترائيل الكاملة على كل شتبر من فلستطين ، وأن القدس هي عاصتمة الكيان الصتهيوني  

ق ال يناقق ... إلى جانب ستتتتتتياستتتتتتة اإللحاق إلى األبد، وان حق الكيان الصتتتتتتهيوني في إقامة المستتتتتتتوطنات ح
االقتصتتادي ومصتتادرة المياه والتحكم بأوضتتاع الستتوق وأمالك الغائبين وطمس الشتتخصتتية الوطنية وتبديد التاريخ  
والثقافة الوطنية الفلستتتطينية ، حيث أن الوجود الصتتتهيوني قائم على أستتتاس أن مستتتتقبله مرهون بالقضتتتاء على 
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واستتتتنادًا إلى هذا الفهم الصتتتهيوني ، تمارس ستتتلطات الكيان الصتتتهيوني العنصتتتري  الشتتتخصتتتية الوطنية لشتتتعبنا ،
 سياساتها اليومية ".

و  النضععاو    -ح ععب الرافلف–وم  ونا " يإن ال ه ة ااسععاسععتة م  مه ات الم ر  ال ن عع  نتة ي  وذه ال فحنة 
 ينا ما ين :   وي  وذا الجا ب  كد الرافلفالجان وال ر   إلحلا  مؤامف  ال كم الذات 

ومن ضتتتمنها مرحلة التحرر الوطني، تمثل بمجموعها مرحلة عامة واحدة،   إن الثورة الوطنية الديمقراطية ، .1
تتلوها مرحلة الثورة االشتتتتراكية. ومن هنا فإن أي هدف مرحلي فلستتتطيني يندره ضتتتمن إطار هذه المرحلة 

 الواحدة .

مر يف   إن ت فلف    وني م  اارض ال ن عععععععععععععع  نتة ير نب ل ا ذلف ا ت يف ظفول م ضعععععععععععععع اتة يفبتة غ ف   .2
حالتا . وان تتا  الم ر  ال ن عععععععععععع  نتة    ععععععععععععها ببدي ت فلف اارض ال ن عععععععععععع  نتة  ير نب ا جا  تغ  ف ة ر  ي  

 اارنن.

المرحلة القائمة اليوم، وفي هذه اللحظة الستتتتياستتتتية هي مرحلة حماية الثورة من محاوالت   وأشتتتتار إلى "أن
اما بالنستتتتتتتبة للتناقض مع الرجعية العربية، فقد أكد  ،وبرنامجنا لمواجهتها عنوانه برنامج الصتتتتتتتمود" ،تصتتتتتتتفيتها

أن الجبهة ال تؤمن بشتتتتتعار "عدم التدخل في شتتتتتؤون  إلى جانب تأكيده مجدداً تناقض رئيستتتتتي،  التقرير على أنه 
الدول العربية في دائرة الصتتتتتتتراع، وترى أن التحديد العلمي لموقع "الرجعية العربية" ، كقوة من قوى الخصتتتتتتتم في  

محتتدمتة بين الجمتاهير العربيتة وقواهتا الوطنيتة والتقتدميتة من جهتة، وبين االمبريتاليتة والصتتتتتتتتتهيونيتة من المعركتة ال
جهتة ثتانيتة ، يحمي الثورة الفلستتتتتتتتتطينيتة من منتاورات ومخططتات القوى الرجعيتة، وايتابته يعني ايتاب الرؤيتة 

ن العربية وإستتتقاط األنظمة، بل يعني  الواضتتتحة. وال يعني ذلك أن تقوم الثورة الفلستتتطينية بمهمة التغيير في البلدا
 "التحالف مع حركة الجماهير العربية وقواها التقدمية إلسقاط أي نظام خائن للقضية الفلسطينية".

ضترورة الترابط المتبادل بين النضتال الوطني الفلستطيني والنضتال القومي العربي: فشتعار استتقاللية  
تتم ترجمته على قاعدة حماية الثورة الفلستتتتتتطينية من العمل والقرار الفلستتتتتتطينيين شتتتتتتعار ستتتتتتليم عندما  

األنظمة العربية الرجعية والبرجوازية التي تحاول احتواءها، ولكنه يصتتتتبح شتتتتعارًا غير ستتتتليم إذا قصتتتتد به  
حصتر معركة التحرير بالشتعب الفلستطيني ، إذ يؤدي ذلك إلى حرمان النضتال الوطني الفلستطيني من توافر  

 عية التي تتطلبها معركة تحرير فلسطين.الشروط العربية الموضو 

وفي الفصل السابع استعرض التقرير السياسي للمؤتمر الرابع ، المهمات التنظيمية المركزية اإلستراتيجية  
 على الصعيد العربي وحددها كما يلي : 

 .النضال الجاد من أجل تحقيق وحدة الحركة الشيوعية على الصعيد القطري   أواًل:
 .نضاو الجان م   و  إقامة الجبهة ال بنتة الرادمتة ينا ال   د الا ف  ال  ثانيًا:

الجتاد والتدؤوب والمثتابر وطويتل النفس من أجتل بنتاء الحزب الشتتتتتتتتتيوعي العربي قتائتد الثورة   ثتالثتًا:  النضتتتتتتتتتال
إن وحد  ال فلة الشععععععع  اتة ال فبتة وم ضععععععع ية ال ن   الوطنية الديمقراطية العربية المتصتتتتلة بالثورة االشتتتتتراكية :
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 ا تفتلت قال قت    عععععه ق  ضععععع ية  الشععععع  ي  ال فب  تفتلت  ظفلا  ق  ضععععع ية اامة ال فبتة وت يف ي ام  وحدتها   ل
 ال لاة ال امنة ونوروا القتان  ي  ال فحنة الم رلة الفاونة وو  مفحنة الم ر  ال بنتة الد  افابتة .

 .النضال الجاد من أجل إقامة الجبهة القومية التقدمية على الصعيد العربي   رابعًا:
"المهام العاجلة الستتكمال عملية التحول   الرابعللمؤتمر    وفي القستم الخامس واألخير حدد التقرير الستياستي

وتطور الجبهة مؤكدًا على اولوية وأهمية العامل الذاتي )الحزب( "المتمثل بالقناعة بضتتتتتترورة االلتزام بالماركستتتتتتية  
القضتتتية الجوهرية بالنستتتبة لفصتتتائل الديمقراطية الثورية، وبدون ذلك كان يستتتتحيل على هذه الفصتتتائل أن تتحول  

 يؤكد التقرير: ب، وفي هذا الجانوبفعل الظروف الموضوعية وحدها إلى مواقع جديدة" تلقائياً 
إن عملية التحول إلى حزب ماركستتتي ال تتم بدون خوض نضتتتال حزبي داخلي، يصتتتل في بعض الفترات إلى  

تنظيم أصتتال شتتكل من أشتتكال الصتتراع بين القوى المؤمنة بعملية التحول، وبين األفكار والعادات التي بني عليها ال
من جهة، ومع عناصتتتتتتتتر غير مؤمنة بالتحول أو تقع نتيجة عدم وعيها فريستتتتتتتتة االنتهازية اليمينية أو المراهقة  

 اليسارية". 
ولضعععععععتل الرافلف "وم  خالو ي نتة النضعععععععاو وذه  ترجذر م اقع الرنظتم وتر  ق م اهتم ا شعععععععرفاكتة ال ن تة   

 ر  و.  ق   يه  ول فن ال ناصف ال  فقنة ل  نتة ال
و بدون خوض عملية النضتتال الداخلي هذه على قاعدة التخلم من مفاهيم وعادات البرجوازية في التنظيم 
وفي الممارستتتتتة، فإن استتتتتتكمال التحول يواجه بمخاطر حقيقية، فتجربة الجبهة الشتتتتتعبية لتحرير فلستتتتتطين خالل 

نتهازية اليمينية المؤمنة قوال بالتحول والتي  المرحلة الماضتتتتتية واجهت الكثير على هذا الصتتتتتعيد.  فلقد واجهنا اال 
عملت فعال على ضتتتتتترب عملية التحول.  وكذلك واجهتنا االنتهازية اليستتتتتتارية التي كانت تستتتتتتعى لقفزات بالهواء 

 أوصلتها إلى مواقع ضرب عملية التحول كذلك نزعة احتقار النضال النقابي والمطلبي".
ألستتتتاستتتتية الملقاة على عاتقها، وهي استتتتتكمال عملية التحول إلى "لقد أدركت الجبهة ، أن إنجاز المهمة ا

حزب متاركستتتتتتتتتي وبنتاء حزب طليعي جمتاهيري تتطلتب منهتا إيالء أهميتة فتائقتة لتمليتك القيتادات والكوادر نتاصتتتتتتتتتيتة  
 .النظرية الماركسية

إن االرتفاع المستتتتمر بمستتتتوى التملك العميق للنظرية الماركستتتية من قبل الكوادر القيادية، والبناء الكادري  
المبرمج للكوادر وتمليكها ألستاستيات النظرية هي المهمة األستاستية التي علينا االضتطالع بها على طريق استتكمال 

 تحولنا. 
 اجلة" من أجل التطوير الالحق لتنظيمنا، كما يلي : ارتباطًا بهذه الرؤية حدد التقرير "المهام العو 
تعميق المستتتتتتتتوى النظري للحزب وبشتتتتتتتكل خاص للقيادات والكوادر من خالل الدراستتتتتتتة المعمقة للنظرية  .1

 الماركسية دراستها كعلم وتطبيقها كمنهج علمي من خالل تطبيق برنامج التثقيف.

 تحسين البنية الطبقية للحزب، من خالل ضم المزيد من العمال ومن كادحي شعبنا لصفوفه . .2
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تحستتتتتتتتتين عمتل الحزب بين الجمتاهير من خالل االندماه بهتا والتعبير عن طموحاتهتا واالنخراط الدائم في    .3
  لجان الشتبيبةميادينها من أجل تحقيق مطالبها، وذلك عبر تأستيس اللجان النقابية والجماهيرية والطبية و 

 .وغيرها 

 . التوجه الجاد والمبرمج للمرأة في مختلف القطاعات .4

تحستتتين مستتتتوى فعالية ونضتتتالية األعضتتتاء والمنظمات الحزبية، ومراقبة تنفيذها للبرامج العامة وبرامجها  .5
 التفصيلية.

ف القائد الراحل أما بالنسبة لعالقة الجبهة مع االتحاد السوفياتي التي وصلت إلى حد التعارضات حسب وص
في تقتديرنتا، ان االتحتاد الستتتتتتتتتوفيتاتي، في العتام جوره حبق حين قتال" إن هتذه التعتارضتتتتتتتتتات غير عتدائيتة، ولكن، 

، وقع في خطأ كبير جدًا، عندما أيد قيام دولة إستتتترائيل كدولة عنصتتتترية فاشتتتتية قائمة على أستتتتاس عقيدة 1947
في هذه الفترة بالذات، في تقديرنا أن الستتتتتتوفيات يقعون،    رجعية ومرتبطة بمصتتتتتتالح الرأستتتتتتمالية العالمية؛ واآلن،

، وهو اعتقادهم بأنه من الممكن 1948أيضتًا، في خطأ آخر، ال يقل خطورة عن الخطأ الذي وقعوا فيه )في( العام  
اإلستترائيلي من خالل التستتوية المطروحة في جنيف   –اإلستترائيلي وحل الصتتراع الفلستتطيني    –حل الصتتراع العربي 

 .8س القائمة عليها هذه التسوية"واألس
ان "م  حق الجبهة الشععععععععع بتة لر فلف ين ععععععععع     ن ت دن خ ها   بناي  ينا ذلك ر ى الفي ق ال ؤسعععععععععس ن.حلش

ال تاس    تجاه الاضا ا الر  ت اوهها الم ر   قشك  حف م را  ق  دا  ي  الرلعتة وب  دا  ي  الذينتة. وي  تاديف ا  ان 
  ي  لاية وذا    ج   ان   ععععععع ي لفياقنا ال ععععععع فتات  ان مبد  الرضعععععععام  ا م      ا   ينا  سعععععععاس الر ابق الرا

 ا م ر..".
 على هذا األساس، يمكن القول أن الشعبية حددت موقفها من السوفيات على النحو التالي:

 ان االتحاد السوفياتي هو حليف استراتيجي؛ وان التحالف معه هو احد الشروط الحاسمة لالنتصار.  -1
إلى المواقف الستتتتتتوفياتية  اتباع خط متمايز للجبهة الشتتتتتتعبية عن الموقف الستتتتتتوفياتي ، وتوجيه النقد  -2

 "الخاطئة" من القضية الفلسطينية والتسوية . 

ولكن مع تراجع مستتيرة التستتوية، أو خروجها عن ستتكة القطار الستتوفياتي ، وخاصتتة بعد زيارة الرئيس 
المصتتتري، أنور الستتتادات، إلستتترائيل، وعقد اتفاقيتي كامب ديفيد، شتتتهدت العالقة بين "الشتتتعبية" واالتحاد 

 ي تطورًا هامًا، انعكس في معظم أدبيات ووثائق الجبهة. السوفيات
، محطة هامة على هذا الطريق، حيث 1981كان المؤتمر الوطني الرابع للجبهة، في نيستتتتتتتان )ابريل( 

أبرزت نتائج المؤتمر، الفكرية والستتياستتية ، مستتتوى االنحياز إلى الموقف الستتوفياتي، فقد قدمت الجبهة، 
صتتتتتتادر عن المؤتمر، نقدًا إلى عدد من مواقفها التي كانت تختلف عن الموقف في تقريرها الستتتتتتياستتتتتتي ال

 
 37-36ص –م در سبق ذلفه  -م ار الت ار ال ن   ن  م  ال ارل تة إلا الب فل رفولكا –ي ض خن    8
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الستتتتوفياتي، ومن ذلك اعتبرت ان موقفها القديم من ستتتتياستتتتة االنفراه الدولي كان خطأ، ذلك "ان مستتتتيرة 
األحداث والنتائج الحستتتتية التي أفرزتها في ظل ستتتتياستتتتة االنفراه أزالت هذه المخاوف، وجعلتنا نراجع هذا 

 تحققت في ظل هذه الستتتتياستتتتة ، حيثموقف، ونتخذ من ستتتتياستتتتة التعايق الستتتتلمي الموقف األصتتتتح ال
مجموعة انتصارات لحركة التحرر الوطني العالمي، بمساندة االتحاد السوفياتي وبلدان المنظومة االشتراكية 

"9. 
نقدًا إلى ذلك الموقف،    الشتعبية" موقفها الستابق من الصتين، ووجهتالجبهة "فقد طورت  باإلضتافة إلى ذلك ، 

 وخاصة " منذ أن طرحت الصين موضوع االمبريالية االشتراكية.
أما على المستتوى الستياستي الوطني، فقد تبنت "الشتعبية"، وألول مرة، شتعار "إقامة الدولة الفلستطينية 

م أمام المستتتتقلة على أي جزء يتم تحريره من األرض الفلستتتطينية دون قيد أو شتتترط. إن هذا الشتتتعار يرستتت 
الثورة هدفًا مرحليًا محددًا يرشتد نضتالها، من ناحية، ويشتكل حلقة وصتل بين مرحلة الصتمود وتوفير قواعد 
االرتكتاز التي نواجههتا اليوم، وبين مرحلتة التحرير الكتامتل وإقتامتة التدولتة التديمقراطيتة الشتتتتتتتتتعبيتة على كتامتل 

 .10األرض الفلسطينية"
لينيني ، فقد اعتبرت الجبهة ان كون   –اركستتتتي وبالنستتتتبة إلى قضتتتتية التحول إلى حزب م

امة على طريق استتتتتتتتتتكمال  هالمؤتمر الرابع يعقد تحت شتتتتتتتتتعار "المؤتمر الوطني الرابع خطوة 
والجبهة الوطنية الفلستتتتطينية المتحدة"،    اللينيني –عملية التحول إلى بناء الحزب الماركستتتتي  

فتانته، بهتذا الشتتتتتتتتتعتار، "قتد لخم مجمتل المهمتات الملقتاة على عتاتق الحزب، خالل المرحلتة 
المقبلتة، والواقعتة بين هتذا المؤتمر والمؤتمر الوطني الختامس، التذي يفترض أن يعقتد بعتد أربع  

 –التحول إلى حزب ماركستتي . وتتركز المهمة االستتاستتية للشتتعار في استتتكمال عملية    ستتنوات
( عام 11لينيني ، إلى حزب يشتكل طليعة للجماهير، وقيادة لها". )عقد المؤتمر الخامس بعد )

تراجعي حتى ما  فكري   ولم تستتكمل عملية التحول التي استتمرت معطلة أو مشتوهة وفي مستار
 . بعد المؤتمر السابع(

 

 
 38ص  –ال  در ال ابق 9

 39ص –ال  در ال ابق  10
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 املؤمتر الوطني اخلامس احملطة اخلامسة :
ةم ياعد ال    ف س    1993منعذ ياعد الجبهعة ل ؤت فوعا ال بن  الخعامس ي  شععععععععععععععلعا  وعذه ال   عة تعارلختعا  وت رعد 

  ةم ال فحنة الرارلختة    2000وصععععععععععععع    إلا ال ؤت ف ال بن  ال عععععععععععععانس ي  ت       1994ال نب  ااوو ي  حنلفان  
 ح ث ا  اد ال ؤت ف ال بن  ال اقع . 2013حرا ن   بف يا   2000ال  رد  منذ يا  

دت الجبهععة مؤت فوععا ال بن     12  ق ععد مفور    1993ي   شععععععععععععععلععا    يععامععا  ينا ا  اععان ال ؤت ف الفاقع   ياععه
الخامس  ل د    ا    ولان وذا ال ؤت ف ويق   عععععععع ص ال ةتاة ال ععععععععانر  ينه  ق ماقة "وق ة مع الذات  مع بفوحاتنا  

 .ال  كفلةال  فلة وال تاستة والرنظت تة و 
 ح ث واي ال ؤت ف ق د ب و ت ض ف   وي  ض ي ظفول ين   نتة ويفبتة ونولتة قالغة الدقة وال  استة". 

مداخنة م  لة تضععععععععع نت ال ديد م    جوره حبقوي  الجن عععععععععة ا يرراحتة لن ؤت ف الخامس    لاا الفي ق الاائد 
ينعقتد مؤتمرنتا في ظتل واقع دولي أصتتتتتتتتتبحتت فيته الواليتات المتحتدة األمريكيتة  "الاضععععععععععععععا عا اللعالغعة ااو تعة وعاي ي هعا   

االستتعمارية ستيد العالم ،وترافق مع ذلك انهيار النظام العربي الرستمي، واستتستالمه شتبه الكامل للغزوة الصتهيونية  
ربي جتديتد كتان من أخطر نتتائجته على الصتتتتتتتتتعيتد الوطني، انحراف القيتادة المتنفتذة لمنظمتة  ومتا ولتدتته من واقع ع

الصتهيوني، مما يمهد لتصتيية    -التحرير الفلستطينية وقفزها عن البرنامج الوطني وتعاطيها مع المشتروع األمريكي
, اذ بات واضتتتحًا مدى كاملة للقضتتتية الفلستتتطينية، خاصتتتة وأننا اليوم نشتتتاهد حالة استتتتستتتالم رستتتمية شتتتبه كاملة

االستتتتعداد لالعتراف بهذا الكيان ليس على الصتتتعيد العربي الرستتتمي فقط بل وعلى الصتتتعيد الرستتتمي الفلستتتطيني 
 كذلك.".

على تحليلته هذا طرح الحكيم تستتتتتتتتتاؤاًل هامًا بقوله " على ضتتتتتتتتتوء كل هذا : ما هو موقفنتا وكيف يمكن   وبنتاءً 
ظة الستياستية الخطيرة التي تهدد بتصتيية القضتية الفلستطينية, وتدمير  مجابهة هذا المخطط؟ كيف نواجه هذه اللح

 اإلنجازات والمكتسبات الوطنية الكبرى التي حققتها الثورة الفلسطينية المعاصرة؟.
كيف يمكن أن نفرض على القيتتادة المتنفتتذة في م.ت.ف الخروه من هتتذا المجرى الخطير والعودة لاللتزام 

وكيف يمكن أن نعمل لحشتتتتتد إطار وطني فلستتتتتطيني مناقض لمشتتتتتروع الحكم اإلداري   ببرنامج اإلجماع الوطني؟.
 الذاتي الذي يراد فرضه على شعبنا كسقف للحل السياسي اإلمبريالي الصهيوني المطروح للقضية الفلسطينية؟". 

ستتتاستتتية أجاب عليه كما يلي " إن مواجهتنا للمخطط المطروح وتصتتتعيد مقاومته يلقى على عاتقنا مستتتؤولية أ
لتحشتيد كافة القوى الستياستية الفلستطينية المناهضتة لهذا المشتروع بهدف الحفام على م.ت.ف وحماية برنامجها  

 .الوطني
وي  وذا ال عععتاك   ضعععال الاائد الفاح  ال كتم قائال  " إن م اوهرنا وت عععدينا لن اقع ال عععتاسععع  ال  اد قات ير نب  

ال فبتة م  خالو إيان  ا يرلار  ظفلا  وي نتا  لشعععععععععععععع ارات ال حد    ال    الجان إلحتاي واسععععععععععععععرنهاض حفلة الج او ف
ال فبتعة والعد  افابتعة والراعد  ا ور عاي  وال  ع  ينا إقعامعة  وسععععععععععععععع وبهعة يفبتعة  م  خالو الرتعار ال بن  والا م  

 وال ارل  .  
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قبل بقوله " إن فهمي  ثم تحدث القائد الراحل عن التجديد وضترورته في حياة الحزب، راستمًا بذلك مالمح المستت
للتجديد ال يقوم على أساس أنه موضة البد أن نمارسها وال يقوم على أساس شكلي أو ردة فعل على أحداث جرت  

 في هذا العالم.  
إن التجديد ضتترورة موضتتوعية وعملية دائمة ومتواصتتلة يفرضتتها منطق الحياة والتطور. والتجديد ليس كلمة  

ي ألستلوب وعادات وطرائق عمل أصتبحت بالية تحتاه للتغيير, ألننا ال نستتطيع  تقال، بل هي مضتامين وتغيير جذر 
 مواجهة المرحلة الجديدة بنفس األساليب واألدوات والطرق القديمة.

إننا أمام واقع جديد ووضتتتع جديد وبداية معالم مرحلة جديدة، تتطلب استتتتراتيجية جديدة على ضتتتوء المتغيرات  
 .وعلى ضوء تجربة الثورة الفلسطينية وما أفرزته المرحلة السابقة من دروسالكبرى في العالم من ناحية, 

وفي ختتام متداخلتته االفتتتاحيتة في مؤتمرنتا الوطني الختامس ، قتال القتائتد الراحتل مختاطبتًا رفتاقته " إن القيمتة  
نا وممارستتتنا,  الحقيقية لهذا المؤتمر أن يحدث ثورة في أوضتتاعنا, أن يردم الهوة ما بين خطابنا الستتياستتي وواقع

وهذا غير ممكن إال إذا استتتتتتطعنا النهوض بواقعنا نهوضتتتتتًا شتتتتتاماًل وهذا هو التحدي الذي يواجهنا, فهل ستتتتتنكون  
 بمستوى هذا التحدي؟ نتائج مؤتمركم ستعطى الجواب".

الذي    1993في آب  وفي ضتتتوء مداوالت ومناقشتتتات المؤتمر ، أصتتتدرت الجبهة التقرير العام للمؤتمر
منخص   -4الرافلف الرنظت  .    -3ال ةتاة النظفلة.    -2الرافلف ال عتاسع .     -1 عناوين رئيستية : تضتمن أربعة

 يفضا  منخ ا  ل   م  الرافلف ال تاس  وال ةتاة النظفلة.  سنرناوو فت ا ين  الرافلف ال  كف  
   التقرير السياسي : 

( وتا تم الجبهة ورؤلرها لال ر اضعععة م   1987قالر  ععع   مادمات ا  ر اضعععة الشععع بتة ااولا )التقرير تناوو وذا 
 .ح ث م او ت الر فتة وي ام  الر   د وا سر فار  ارتلابا  قأوضا   .ت.ل 

 ما ي   ظف  الجبهة الشععععععع بتة لال ر اضعععععععةق ياد  وضععععععع  الرافلف   ه " لم  كد   ضععععععع  وقت ب ل  ينا ا د    
وت اصعععنها بنخم وين  ان ة رل  ق حرا بد ت تربن ر ينا  رض ال اقع وي  ال اقع وي  ال  ارسعععة ال عععتاسعععتة    ا  ر اضعععة

 ال  نتة ينا ال احة ال ن   نتة  ظفتان مخرن ران ا ايوا:
  منها الت    ال ن عععععع  ن  وب   الا ى الد  افابتةق وتفى ي  ا  ر اضععععععة ال فصععععععة ال  اتتة الر  ير وب  األولى :

 .اروا ستاستا  وبأسف  وقت م ك  قب  ا   اي وذوتهااسرم 
و   ظف  الجبهة الشعععععععععع بتة لر فلف ين عععععععععع    الر  تفى ي  ا  ر اضععععععععععة مفحنة   اتة وديد  م  مفاح    الثانية :

النضععاو ال ن عع  ن  و نت م  ودل الدولة امكا تة واقعتة ق وو  م  ال  ق وااو تة ق  ث   ععر وب اامف  
وا وتجذيفوا وت عععععععع  دوا لبن ن مفاح   ضععععععععالتة  يناق ت يف م كنات إحداث ت دي  ي   ت ي ف ي ام  اسععععععععر فار 

م نان الا ى   عععع   بفح   ا حرالو وت ععععنت ه ق ا ك شعععع بنا ال بنتة ال شععععفوية وي  مادمرها حاه ي  ال  ن  
 وتافلف ال   ف وىقامة الدولة ال  رانة ينا تفاقه ال بن .
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هععا م   .ت.لق وبععدون الا ن  و تجععاو  الععدور الععذ  ل برععه البفو ا لععة  مععا ي  يالقععة الجبهععة الشعععععععععععععع بتععة وم ق 
"ي  ت ا ق مج   ال كاسععععب واإل جا ات لشعععع بنا    -ك ا  ا و الرافلف–ال ن عععع  نتة ي  الم ر  ال  اصععععف ق الر   سععععه ت  

 نا".وي  مادمرها: تفستخ اله لة ال بنتة ال ن   نتة وت فلس منظ ة الر فلف لتا ا  ستاستا  وام ا  لش ب
"بما أن دور البرجوازية الفلستطينية هذا حقيقة واضتحة، ليستت موضتع نقاش  وي  وذا ال عتاك  ضعتل الرافلف  

بالنستبة لنا، فإن ما نركز عليه هو الجانب اآلخر من الصتورة الذي نعتقد بمستؤوليته عن العديد من األزمات التي 
 هددت الثورة ومنجزاتها بالتبديد والضياع.

، "إن هذه الفئة التي اتسعت وازداد حجمها ودورها في صياغة القرار الفلسطيني, تقف بُحكم  ويضيف التقرير  
طبيعتها وبنيتها ضتتتتتتد اإلصتتتتتتالح الديمقراطي وتقوم بالترويج لستتتتتتياستتتتتتة "االعتدال" و "الواقعية" كما تقدم الغطاء 

م على االمتيازات والمصتتتالح  الستتتياستتتي النظري اإلعالمي لمجموع الستتتياستتتات اليمينية الخاطئة، وفي ستتتبيل الحفا
 .الطبقية التي تكونت على مدار السنوات السابقة

إن الهدل م  ل  ما سععععععبق ذلفه ح ععععععب الرافلف ال ععععععتاسعععععع  "و  ال صعععععع و إلا النا ة ااسععععععاسععععععتة الرالتة: بن ر   
ال ن ععع  نتة ي  إبار منظ ة  وصعععتاغة الخت ال عععتاسععع  لنجبهة إ اي ال القة مع البفو ا لة ال ن ععع  نتة وال حد  ال بنتة  

 الر فلف. والذ    ك  ت ديد يناولنه ااساستة ق ا ين :
ال حد  ال بنتة ال ن   نتة و  قضتة مبدئتةق وو  ي  مفحنة الر فر ال بن  تفقا إلا م ر ى الاا  ن الذ    أواًل:

  .    ك  تجاو ه  و الا ن ينه ي  خ ض ي نتة ال فا  وت ا ق  ودال الش ب ال ن   ن
إن صععععععتغة ال حد  ال بنتة و  صععععععتغة وبه لة ائرالفتة تضععععععم مخرنف ال لاات وال فات والشععععععفائ  ال بنتة  ثانيًا :

 ال  ان ة لالحرالو وال  ر د  لننضاو م   و  ت ا ق البف ام  ال بن .
 إن  .ت.ل و  صتغة وبه لة لن حد  ال بنتة ال ن   نتة.  ثالثًا :
نا ال تان ال ععععتاسعععع  لنشعععع ب ال ن عععع  ن  الذ   ج ععععد و لره وشععععخ عععع ره ال بنتة إن  .ت.ل و  قالن ععععلة ل  رابعًا:

 ال  رانةق وو  ال  م  الشفي  ال ح د لنش ب ال ن   ن  ي  و تع  ماك  ت اوده.
وب بب م  خ  صتة وت ا دات م فلة الر فر ال بن  ال ن   ن  يإ ها     ك   ن ت اق لام   ودايها  خامسًا:

 ل ن   نتة. ياد لش ت الرجفبة ي  تفننوا وتذبذبها وق ف    ها ويجنوا.ققتان  البفو ا لة ا
فيشتتتتير التقرير إلى ما حصتتتتل من تطور عميق على مواقف وممارستتتتة    أما عن العالقة مع القوى اإلستتتتالمية,

يضتتتتاف لذلك, ، القوى اإلستتتتالمية على الستتتتاحة الفلستتتتطينية, " َتَمث ل بانخراطها في االنتفاضتتتتة ومجابهة االحتالل
موقف هذه القوى )حماس, والجهاد اإلستتتالمي( من عملية التصتتتيية الستتتياستتتية التي ابتدأت فصتتتولها منذ مؤتمر  

 يد وال تزال تتوالى".مدر 
وفي هذا الجانب يضتتتيف التقرير "إننا ونحن نؤكد على هذه النقلة, وهذه التطورات, وإيجابية التعامل مع القوى  
اإلستتتتتتتالمية, فإن ذلك يفرض بالمقابل ضتتتتتتترورة التنبه لرؤية هذه القوى وتكتيكاتها تجاه م.ت.ف, وتجاه البرنامج  

وممارستتتتتتتاتها االجتماعية، كما أن النضتتتتتتتال الديمقراطي لجذب هذه القوى الوطني المرحلي, إضتتتتتتتافة إلى مواقفها  
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وإقناعها بأهمية العمل الوحدوي, واالنخراط في م.ت.ف على قاعدة اإلصتتتتتتتالح الديمقراطي, وعلى قاعدة تحشتتتتتتتيد  
الجهود والطاقات, بعيدًا عن ستتتتتتتياستتتتتتتة فرض المواقف اإليديولوجية, هو أمر هام وحيوي لتوستتتتتتتيع قاعدة اللقاء 

 وتحييد عناصر اإلفتراق, فما يواجه شعبنا وقضيتنا يحتاه لكل الطاقات والجهود واإلمكانات".
 

  الوثيقة النظرية الصادرة عن املؤمتر الوطني اخلامس :
تناولت هذه الوثيقة في مقدمتها موضتتوعًا شتتكل مدخاًل هامًا لها بعنوان  "أفكار أولية حول أزمة الماركستتية  

خاللها ، بمنهجية  نقدية ، انهيار االتحاد الستتتتتوفيتي وانعكاس عملية االنهيار على الوضتتتتتع  اللينينية" ناقق من
الدولي، وعلى الحركات الثورية والتحررية في العتالم ، وقدم رؤية الجبهتة وتحليلهتا لهتذا االنهيتار، تتلخم في " أن 

وملموستتة وموضتتوعية بعيدًا عن أية  حزبنا يرى أن المنهج العلمي في بحث هذه القضتتايا يستتتدعي معالجة نقدية  
وىن ق ما  لهذا   ما  قوالب جامدة، وعن أية ستتلطة إال ستتلطة العقل والمنطق والجدل الموضتتوعي للحقائق العلمية،

ير نب قفاي   اد ة وديد  لن ارل عععععععتة ت  د إ راج اإلنرال الناد  ال ارل ععععععع  ذاته لدراسعععععععة ا شعععععععرفاكتة  وال ق ل ينا  
الجديد  ي  ال الم ال  اصف وص    إلا صتاغة ا سرخالصات وا سرنراوات والر  ت ات النظفلة  الر  رات والظ اوف 

 . "ال تاستة  الر  تؤسس لنرجديد الم ر  ال  ن    –وال  فلة 
وتحت عنوان "الماركستتتتتتية منهج حي وليستتتتتتت عقيدة جامدة" أوضتتتتتتحت الوثيقة، موقف الجبهة وثباتها على 

الماركستتية ومنهجها المادي الجدلي، حيث أكدت أن النظرية الماركستتية صتتاغت على الصتتعيد هويتها الفكرية ...  
 .الفلسفي الديالكتيك المادي، الذي " شكل ثورة حقيقية في المعرفة والتفكير

وعلى أستتتتتتتاس "المنهج لم تعلن الماركستتتتتتتية أفكارًا أو نظرية    -كما تضتتتتتتتيف الوثيقة  –انطالقًا من هذا الفهم 
ئيتة. بتل على العكس من ذلتك، حيتث أكتدت على أنهتا نظريتة النمو التدائم التي تعكس الحركتة األبتديتة  مكتملتة ونهتا

للحياة وقد أعطت الماركستتتتتتتية بهذا المنهج حاًل مبدعًا لعالقة الفكر بالواقع، عالقة النظرية والمعرفة بالممارستتتتتتتة  
 .والتطبيق العملي 

ديد الماركستية والدفاع عن الخيار االشتتراكي" انطالقا استتخلصتت الوثيقة شتعارا موضتوعيا بعنوان" واجب تج
من وعيها ألهمية التمييز بين النظرية والنظام االشتتتراكي "فانهيار االشتتتراكية القائمة ال يعني على اإلطالق انهيارًا  

 .للماركسية كما يحاول أن يروه لذلك خطاب اإلمبريالية والرجعية
محقق قد بينت أنها أزمة بنيوية مستتتتفحلة قادت إلى االنهيار، فان أزمة  وإذا كانت أزمة النظام االشتتتتراكي ال

التتاريخي، ولتذا فتإنهتا تعتبر أزمتة نمو نتاجمة    -التديتالتيكي–النظريتة المتاركستتتتتتتتتيتة ال تمس جوهرهتا ومنهجهتا المتادي  
 عن الجمود العقائدي والممارسات والتطبيقات الخاطئة. 

كية المحققة وانهيارها بالنسبة لنا ال تعني ويجب أن ال تعني انهيار  واستنتجت الوثيقة بحق "أن أزمة االشترا
الفكرة االشتتتتتراكية أو انهيار الخيار االشتتتتتراكي لنا ولشتتتتعوب المعمورة كافة بل العكس إذ أن األزمة واالنهيار أكدا 

 .الفكرة والخيار"
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رستتتتتتة الالحقة وفي عملية التجديد وإلى جانب تأكيد الوثيقة الفكرية على هذا الفهم وضتتتتتترورة تمثله في المما
 التي تتصدى لها، فقد لخصت رؤية الجبهة الشعبية لمناحي التجديد في المسائل التالية:

ويتلخم باإلنشتتداد لمنهج النظرية الماركستتية العلمي والتأكيد على ضتترورة  أوال: التجديد النظري العام:  
ار واإلنشتتتتاءات التي ارتبطت بزمان محدد وظروف محددة  إعادة النظر بكل ما شتتتتاخ في المقوالت والمفاهيم واألفك

  وهو األمر الذي أكده ماركس وانجلز ولينين.
هويته الفكرية هذه فإنه يشتتتتتترع باالنفتاح على الماركستتتتتتية بكل تياراتها    -حستتتتتتب الوثيقة- وإذ يؤكد حزبنا

في تطويرها كما يحترم حق االجتهاد على أرضتتتتتتتيتها والحوار الديمقراطي الذي يستتتتتتتتهدف    محترما كل من استتتتتتتهم
 اإلسهام في إعادة إنتاجها.

"إن الف سععععععع التة الر  ت دث ينها مارلس قب  ثانيا: في فهم الرأستتتتتمالية المعاصتتتتترة وواقع العالم الثالث:  
يالف سعععع التة ال  اصععععف  شععععهدت ي  ال ا ن ااخ ف   ياما لت ععععت و  ر سعععع التة ال    الر  تشعععع   ال الم قأسععععفه     (150)

  ي نتة واس ة لن  ل ة والردول  ش نت تدول  ر س ال او وي نتة اإل راج وال القات اإل راوتة وال  ك وحرا ال   .
و  شعععععععك ي   ن تاد  الف سععععععع التة ال  اصعععععععف   جد  حد  سعععععععلاقه ي   هب ال الم المالث والنجا  ي  رب ه ق جنة  

ف سععع ال  وال ععع ك الف سععع التة يبف ولتات مرجدن  تلعتة وىيان  اإل راج الراقع ي  بندا ه ال خرن ة  وقد ي ق  ا قر عععان ال
النهب ا مبفلال  لن الم المالث م  اله   ب   ال فلن اإلمبفلال  و بفايه اامف الذ  ولد تناقضعععععععععععا حانا   صعععععععععععل  يؤةف  

  يديد   خفى اسععععععر فت قضععععععا ا الرخنف والرلعتة وال اف ينا م ععععععائف اللشععععععفلة قأسععععععفوا  و رتجة وذا اامف واسععععععلا
م عععععععر  نة ي  ال الم المالث و ضعععععععت ت إل ها م ضعععععععالت وديد  لالر ععععععع ف وتن ث الب فة واسعععععععرننال ال  ارن وال دي  تة  

 وغ فوا".
معا يؤلعد ل عا ت ععععععععععععععرنر  ال ةتاعة ينا  ن  "تجعديعد ال عارل ععععععععععععععتعة  جعب  ن   ن  اسععععععععععععععرت عابهعا ل اقع ال عالم المعالعث 

صعععع ره والر  رات الر  شععععهدوا ارتلابا قالر  رات ال ال تة لك   وينا مارل عععع   ال الم المالث ا سععععر ان  م   وخ عععع  
ال ععععععتاسععععععتة    –خبف  الرجفبة ال ععععععاقاة لن    ينا إ راج ال ارل ععععععتة ال بنتة ال ر  ن  والرجديد النظف  لنرفسععععععا ة ال  فلة 

 لراد  ا ور اي . قال شف ي  الا ى ذات ال  ن ة ي  الرن تة ال  رانة وا
وينا ال ارل ععععععععع    ي  وذا ال الم و    م  ضععععععععع نهم النضعععععععععاو م   و  الد  افابتة ال قتقتة وبناي ال جر ع  

 ال د   و بذ ستاسة حفك ال فاح   و الا ن ي  ق ا    الر  ر ال  ض ي " .
ب الماركستتتتي كطليعة  ويتكثف التجديد على هذا الصتتتتعيد في إعادة االعتبار للحز ثالثًا : في تجديد الحزب: 

واعيتة ومنظمتة ومكتافحتة،  يقوم في بنتائته التداخلي وحيتاتته وعالقتاتته التداخليتة وآليتات عملته وعالقتاتته مع الجمتاهير  
على أستتتتتتتاس ديمقراطي فعلي وبحيث تتحول الديمقراطية فيه إلى نمط تفكير وحياة أي إلى منهج وان التجديد في  

ظري في المفاهيم والمبادئ أو في دمقرطة بنائه وعالقاته بل يجب أن الحزب يجب أن ال يقتصتتتتتتر على التجديد الن
 يشمل تجديد هيئاته والمسؤوليات فيه بشكل ديمقراطي.
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وفي إطار هذا البحث الموضتتوعي ُطر َحت  قضتتية "التحول" في الجبهة لكي تنتقل من حزب برجوازي صتتغير إلى  
كما يستتطرد  –حزب يستترشتد بالماركستية ومنهجها في عملية تحوله إلى الحزب الثوري الديمقراطي، وقد عنى ذلك 

والستتعي المتالك المنهج المادي الجدلي الخالق " انكبابًا جديًا على نقد التجربة الستتابقة  -تقرير المؤتمر الخامس
ومحاولة تطبيقه في تحليل الظروف الملموستتتتتتتة ورستتتتتتتم اإلستتتتتتتتراتيجية والتكتيك وبناء األدوات القادرة على القيام 

 بذلك".
ثم يضتتتتتتتتتيف التقرير في تتأكيتده على أهميتة التحول وإصتتتتتتتتترار الجبهتة على تحقيق هتذه العمليتة " إن انهيتار  

التذي يشتتتتتتتتتكتل مثتااًل للتحول ال يعني ستتتتتتتتتقوط فكرة التحول أو توقف العمليتة ذاتهتا، تمتامتًا كمتا أن النموذه الحزبي 
انهيار النموذه االشتتراكي ال يعني ستقوط فكرة االشتتراكية وال ستقوط النهج الماركستي المادي الجدلي. كما ال يعني  

غيرنا. وبقدر ما تؤكد على صتتتتتتتحة    ستتتتتتتقوط الحاجة إليهما وضتتتتتتترورة تعميق الرؤية حولهما. لكن تجربتنا وتجربة
خيارنا. بنفس القدر تؤكد على ضتترورة توفر تصتتنيفات أكثر دقة وعلمية للديمقراطيين الثوريين ولألحزاب الطليعية 

 ولمعايير االسترشاد بالماركسية واالشتراكية العلمية وااللتزام بالمنهج المادي الجدلي".
تحكمها  ضعععععععععععتة تب    ن ي نتة الر  و  "و  ي نتة م ضععععععععععع اتة  يبف ال ا ن ال اتجربة الجبهة الشتتتتتتتعبية  إن 

مجموعة عوامل وظروف موضتتتتتتوعية وذاتية تفعل باالتجاهين االيجابي والستتتتتتلبي. فتجعل منها عملية متناقضتتتتتتة  
ومعقدة، وال تتم بضتتتربة ستتتحرية أو بتغيير الالفتة، بل بنضتتتال شتتتاق وصتتتعب وجهود كبيرة ومثابرة من أجل حستتتم 

  –اية. أال وهو التناقض بين البنية الفكرية  التناقض األستتتتتتتاستتتتتتتي الذي يحكم تطوير التنظيم منذ البداية حتى النه
الستياستية والتنظيمية والممارستة    –الستياستية والتنظيمية والممارستة العملية الستابقة األصتلية وبين البنية الفكرية 

الجدلي قواًل وعماًل. وهي عملية واعية تقودها    –العملية القائمة على أستتتتاس االلتزام بالمنهج الماركستتتتي المادي  
اصتتتتتتتتر المتقدمة من الديمقراطيين الثوريين األكثر اقترابًا من الفكر االشتتتتتتتتتراكي العلمي، والستتتتتتتتاعية المتالكه  العن

وتمثله، والتي تشتتتكل العامل الذاتي األهم والحاستتتم في االرتقاء بالتنظيم نحو مواقع الطليعة الثورية تدريجيًا، فمن  
ظهر رئيستي ستائد من خالل انحستار مواقع ومواقف اليمين مظهر ثانوي في التنظيم يتحول االتجاه اليستاري إلى م

المحافظ، فيعيد بناء التنظيم ويرتقي به ككل على أساس المنهج المادي الجدلي في كافة المجاالت، ليصبح بالفعل 
  وتج ععععععععع دا  صععععععععع ت ا  ل القة ال نت ة قالج او ف  حزبًا ماركستتتتتتيًا يمثل طليعة واعية للطبقة العاملة ولعموم الكادحين

 ال انحة وال  بف ي  و وفه ي  ارتلا  النظفلة ا شرفاكتة ال ن تة قال فلة ال  التة والج او ف الش بتة".
لقد طرح المؤتمر الوطني الخامس أستتتتتئلته الموضتتتتتوعية ، الملحة ، ارتباطًا بمستتتتتيرة الجبهة التاريخية منذ  

لمركزي التالي : ما هي حصتتيلة التطور على مؤتمرها الثالث، ملخصتتًا وبصتتورة مكثفة هذه التستتاؤالت في الستتؤال ا
 صعيد التحول الفكري والتنظيمي للجبهة ؟ وما هو واقعنا الراهن؟ إنه أيضًا السؤال الماثل حتى اللحظة.

وفي محاولته اإلجابة على هذا الستتؤال يورد التقرير عددًا من اإلشتتكاليات أو العقبات التي حالت أو عرقلت  
 اهر ومسائل وإشكاليات جديدة يجب أن نأخذها بعين االعتبار، أال وهي:عملية التحول ، وهي " ظو 
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تفتاقم حتدة الصتتتتتتتتتراع على الجبهتة الثقتافيتة وضتتتتتتتتترورات المواجهتة المتكتاملتة ل لتة التدعتائيتة واإلعالميتة   -1
 .اإلمبريالية والصهيونية والرجعية

 متطلبات النضال الوطني الفلسطيني في الظروف المستجدة. -2

  ال ن  لرنبتة ال  ععععععرننمات الجديد  لن    ال بن  وىبفا  نور   ستتتتياستتتتات ومواقف الجبهةضتتتترورة االرتقاء ب -3
 قال  نتة الجارلة ينا ص  د حفلة الر فر ال بن  والج او ف  ال فبتة.

 وا ور ا  قال تا  الفوحتة لنناس. ضرورة امتالك فهم علمي للمسألة الدينية في ظروفنا الملموسة -4

نوعي للجبهة على صتتتتتتتتعيد االمتالك األعمق للفهم والممارستتتتتتتتة العلمية للعالقة ازدياد متطلبات التطور ال -5
 .والعمل مع الجماهير في ظل الطموح للتحول إلى حزب جماهيري مكافح

مواجهة تحديات انهيار المنظومة االشتتتتراكية وضتتترورات تجديد النظرية والحركة الثورية ومواجهة تحديات  -6
 .المرحلة الجديدة

 .الحزبوثغرات العمل األيديولوجي التي وقع بها مواجهة تشوهات  -7

وعلى قيتادة الحزب والجهتات المختصتتتتتتتتتة وقيتادات الفروع والمنتاطق أن تولي اهتمتامًا أكبر بتتدقيق المقتاييس  
النوعية لفاعلية العمل األيديولوجي وخاصتة لقدرة الحزب على إعطاء أجوبة واقعية ومعللة علميًا لمعضتالت الثورة  

 .نية والقضايا القوميةوالقضية الوط
ومن أجل ضتتمان تحقيق كل ما ستتبق من برامج وآليات عمل يرى التقرير أن الشتترط لتطور الجبهة الشتتعبية  
كحزب ثوري يكمن في " إمساكنا بحلقة مركزية لعملنا على هذا الصعيد، ومن خالل التدقيق بواقعنا الراهن نستطيع  

وجي في المرحلة الجديدة، من تطورنا تتمثل باالستتمرار في تعزيز وتعميق  القول أن الحلقة المركزية لعملنا األيديول
امتالك المنهج المتادي الجتدلي التتاريخي من قبتل كتادر الحزب وهيئتاتته القيتاديتة تحتديتدًا والعمتل على استتتتتتتتتتختدامته 

ل وكعملية  الخالق في إنتاه النظرية وتطويرها في ظروفنا الملموستتتتتتة بحيث يجب أن نفهم هذه المهمة ككل متكام
 موحدة , فال نعزف عن اإلنتاه ونهاب خوض مجاالته انتظارا الكتمال امتالك  المنهج".

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والبيروسترويكا:
في الجبهة الشتتتتتتعبية لتحرير فلستتتتتتطين بالمستتتتتتتوى والدرجة عينهما عند الحزب  لم يكن تأثير البيريستتتتتتترويكا

فلم تحدث، في التنظيم، أية هزات تنظيمية ، أو "الشتتتتتتيوعي الفلستتتتتتطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلستتتتتتطين. 
وخاصتة في  فكرية، أو ستياستية، عميقة؛ وقد تركزت تأثيرات البيريستترويكا بدرجة ملحوظة على الكادرات الوستطى، 

 .11"أوساط المثقفين
ول ك  لن في ان ين ظ ان وامشععععععععا   وسععععععععع م  الد  افابتة الداخنتة ي  الرنظتم قد م ن ال تا  الداخنتة ي  الجبهة  
خالو ال ععععن ات ا خ ف . وقد تجنا ذلك ي  لمف  يدن ال ؤت فات الر  يادتها  وت ادوا   الجبهة   ولشععععارل ي ها يدن 

 
 44ص   –م در سبق ذلفه  -ي ض خن    11
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شك ي  ان وذا ا سن   خ ف   إلا نروة يالتة  م  وبأ   وصفامة  ال فلنلة الد  افابتة    كب ف م  ال  انر. و 
 وحايظ   ق  نا م  ال  ا     ينا وحد  الجبهة وتنفتس حد    ة تناقضات وفت    و   ك   ن تجف .
ن تأثرها الفكري ولعل "مناعة" الجبهة تجاه البيريستتتتتويكا تعود، بشتتتتكل رئيس، إلى أن الجبهة ، وعلى الرغم م

والستتتياستتتي بالستتتوفيات ، ظلت ، إلى حد بعيد ، امينة لتراثها الفكري والستتتياستتتي الخاص، وهو التراث الذي حافظ 
على درجة من التمايز واالختالف عن الخط الستتتتوفياتي،  فقد ظلت اعتبارات الستتتتياستتتتة الوطنية والقومية للجبهة  

ي ذروة اقترابها من الماركستية الستوفياتية لم تبل" "الشتعبية" مستتوى  تفوق وزن وأهمية االعتبارات االيديولوجية وف
، رغم تفاوت حدة الموقف النقدي بين الرفاق أعضتتتتاء الهيئة   االنصتتتتهار، أو التماهي ، الفكري والستتتتياستتتتي معها

 القيادية إزاء التطورات في االتحاد السوفياتي .
 في ضوء ذلك ، يمكن تسجيل االستنتاجات التالية : 

ن مستتتتوى تأثر الشتتتعبية بالبيريستتتترويكا ، على الصتتتعيدين النظري والتنظيمي ، ال يستتتمح باالعتقاد بان ا -1
تغيرات جوهرية حاسمة يمكن أن تحدث، وان كان ذلك ال يمنع حدوث تعديالت جزئية في هذه القضية، أو 

  –ر هيبة "الماركستية  تلك، أو في هذا الموقف، أو ذاك، ويمكن أن تنشتأ عن البيريستترويكا درجة من تكست
اللينينية" كأيديولوجيا للجبهة ، وتبلور اتجاهات على أستاس الموقف منها. اما على المستتوى التنظيمي،  
فيمكن تصتتتتتتتتور حدوث تراخي في ستتتتتتتتطوة المركزية الديمقراطية وفتح هوامق أوستتتتتتتتع للديمقراطية داخل 

 التنظيم. 

 ، والروسية الحقًا .السوفياتية  تباعد سياسي متصاعد بين مواقف "الشعبية" والمواقف -2

 خروه تدريجي من فلك "الماركسية السوفياتية". -3
 
 

 2000متوز   –احملطة السادسة: املؤمتر الوطني السادس  
 

ي    2000ق د سعععععععل ة  ي ا  ينا ا  اان ال ؤت ف ال بن  الخامس  ياد ال ؤت ف ال بن  ال عععععععانس ي  ت     
لظفول وم  تات ال فحنة الرارلختة ال ععععاقاة منذ   -ب  و قتضععععه ي  و وفوا  –ظفول وم ععععرجدات سععععتاسععععتة مغايف   

ؤت ف ال بن  الخامس و ال    ف س  حرا تارلخ ا  اان ال   1967إيالن ال  ا  ال  ععععععععن  ال ن عععععععع  ن  ينا  ةف ونل ة  
ال نب  ااوو   ح ث شععععععهدت ال ععععععاحة ال ن عععععع  نتة مرغ فات   اتة م  من نق سععععععتاسعععععع  واقت بد  منذ مؤت ف مدرلد 

  وت اصعععع    1994وم اوضععععات واشععععن   وصعععع    إلا إيالن ال لانق ي   وسععععن  وتتا  ال ععععن ة ال ن عععع  نتة ي  ت    
 .رن ذ  ي   .ت.ل م   احتة وحك مات ال دو اإلسفائ ن  م   احتة ةا تةال  اوضات ال بمتة ب   القتان  ال 

في هتتذا المؤتمر، ألقى الرفيق جوره حبق، مؤستتتتتتتتتس حركتتة القوميين العرب والجبهتتة الشتتتتتتتتتعبيتتة لتحرير  
 .فلسطين، خطابه الخاص واالستثنائي الذي أعلن فيه تسليم دفة القيادة التنظيمية لرفاقه في المؤتمر
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بدأ الحكيم خطابه مستتتذكرًا مستتيرة الجبهة الشتتعبية الطويلة ، ومستتتذكرًا رفاقه األوائل الذين وهبوا عمرهم في  
ستتتبيل قضتتتية فلستتتطين واألمة العربية ، ولكن رغم كل هذه المستتتافة الزمنية الممتدة بين أيام الشتتتباب وصتتتواًل إلى  

فاعًا عن حقوق وتطلعات شعبنا وأمتنا ، ورغم ذلك لحظة الشيخوخة ، وهي مسافة بذل فيها الحكيم قصار جهده د
اللحظة والمرحلة، حيث التراجع واإلحباط والتستتاوق مع المشتتاريع )  وصتتلت األمور إلى هذه" –كما قال الحكيم   –

ورغم كارثية اللحظة وقستتاوة التحديات، إال أنني ال " -كما أضتتاف الحكيم– ومع ذلك،  ("اإلستترائيلية تتتتتتتتتتتت  األمريكية
هذا الشتتعب وهذه األمة، كما أعرف دروس التاريخ، وبأن الهزائم واإلحباط  أدرك طبيعة الصتتراع، وأدرك أصتتالة زلت

 .زمنيًا فإنها تبقى مؤقتة وعابرة، فالشعوب في نهاية المطاف هي صاحبة الكلمة والفصل ومهما امتدت
مثلت الجبهة أثناء وجودي كأمين عام  جوهره ماذاتناول حديث الحكيم إلى رفاقه في المؤتمر ، سؤااًل أساسيًا 

وصععععععع  ن  سعععععععفاوا    لاد ممنت الجبهة ويق حاائق الرارلخ وال اقع  برضععععععع تاتها  بدماي شعععععععهدائها  وأجاب بقوله " لها؟
تجنت ي  الر ال ق ايات ش بتة واس ة ح لها  وي اي  يضائها  ورؤلرها ال تاستة  وم ارسرها النضالتة قضتة لب ف 

  ن   ن  وال فب . ينا ال  ر ل   ال
تجفبة الجبهة الش بتة وخ  ص رها الر   الت   يإن ال ام  ااساس  ي  ت  لنقناية ورؤلة الفاح  ال كتم   يق و و 

ول بت ل  وذا الرأة ف ين ع  نتا  ويفبتا  ونولتا      ن قااسعاس وبالدروة ااولا  ك  وذا اإليجا  ووذا الديم والرأي د 
وال عععع ف ي  خ  ات  ...ال ععععتاسعععع  الذ  ممنره الجبهة مع ال شععععفو  ال بن  الر فر  قالخت الارال تشععععاقك الخت  إلا

 .الجذ  الذ       وذي  ال في   -من  سة ي  بناي اانا  الرنظت تة 
ل ا ر ى    ير م  يه   و ي اوا ل  وذا الر  لن    الر  سععععارت ينا  سععععاسععععه الجبهةأما بالنستتتبة للخط الستتتياستتتي  

 . ة م اص  رئت تةقأرب ال كتم
واقعية للعدو وتحالفاته وتبرز قيمة هذا الوعي بصتتتورة أعمق    علميةالجبهة لرؤية   امتالك  المفصتتتل األول:

 . نستذكر حالة الخلط التي رافقت تجارب شعبنا التاريخية على هذا الصعيد عندما
األستس االقتصتادية والستياستية  لمعستكر األعداء، وكشتفت   لقد طرحت الجبهة وبوضتوح شتديد فهمها ورؤيتها

وبينت خصتتتتائم المشتتتتروع الصتتتتهيوني كمشتتتتروع امبريالي استتتتتيطاني، كل هذا  التي تكمن وراء الحزب المعادي،
ستتتواصتل   استتنتاه محوري مفاده: أن حالة االشتتباك التاريخي بيننا وبين المشتروع الصتهيوني  وستواه أوصتلنا إلى

حصتتتتتتيلته النهائية: إما نحن أو  باعتباره تناقضتتتتتتًا تناحرياً   ،لصتتتتتتراعوتستتتتتتتمر بحكم طبيعة التناقض الذي يحكم ا
 المشروع الصهيوني. 
 .بدون استثناء رؤية وقناعة الجبهة بضرورة تحشيد الجماهير الفلسطينية  المفصل الثاني:

ينا   ال لقتةالجبهة ينا  و تة  ن ت  ن القتان  قانر  م  ح ث رؤلرها وي فوا وم ارسععععععععععرها   م  ونا لان تفل ن
 ح ا ة م ال  وحا ك الش ب. 
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 ن    ن ق  ععععععر ى     ال ناسععععععلة ول    حد  سععععععلا  إخ اقاتنا   نا لم   ععععععر ع يند الن ظةوأضتتتتاف الحكيم قائاًل:  
ل  اوهة ا  فايات البفو ا لة وخت سععععع فوا ال رهايت  تفو ة وذا الخت ال عععععائب يأضععععع نا ال فصعععععة الرارلختة ال عععععا  ة

 .ستاستا  
الفلستتتتتتتتتطيني مع العمتل القومي العربي؛ والتذي يعكس رؤيتة الجبهتة   ترابط العمتل الوطني  ث:المفصتتتتتتتتتل الثتالت 

 .القوى وللبعد القومي كحاضنة للبعد الوطني لخصوصية الصراع وموازين
إبار نول  لن ععععععف  الاضععععععتة   تا  ل شععععععد  وسعععععععنالل د الدول ؛ ح ث سعععععع ت الجبهة  ظفلا  وي   المفصتتتتل الرابع:

 .وا ب ق ديها ال ن   ن  وال فب ال ن   نتة إلا 
تتاريخ الشتتتتتتتتتعتب  أهم العوامتل التي جعلتت من الجبهتة قضتتتتتتتتتيتة مميزة في  -يقول الحكيم-  هتذه في تقتديري 

باإلمكان استتعادة دور الجبهة ومكانتها   الفلستطيني المعاصتر، واآلن هل فقدت هذه العوامل صتحتها وحيوتها؟ وهل
يجيب  -  ميزت خط الجبهة الستتياستتي على مدار ستتنوات نضتتالها؟ الرئيستتية التيبدون إعادة تحديد هذه المفاصتتل 

 على سؤاله؟
بأن هذه النواظم تشتكل معيارًا واختبارًا  ،بالمعنى الفكري أو كدروس للتجربة إنني على قناعة تزداد عمقًا ستواء

والتجدد واستتتتعادة ثقة   عل والمبادرةإذا ما أردنا أن تغادر الجبهة دوائر ركودها وتراجعها وأزمتها نحو الف في العمق
 .التحرري  الحركة الشعبية بها وبمشروعها الوطني والقومي

ت ديد م قف سععععتاسعععع   " وفي ختام خطابه التاريخي ، حرص الحكيم على مطالبة رفاقه في المؤتمر، بضتتترورة 
ال  قف ا خف   ا  لها قاحر ايالقتان  الت  نتة  ا   ينا قايد  ا بر ان ي  الرذي  لها  و ال ععع  صععع ت  وصعععفل  ح و

 ت ت   ة ذرائع. 
إلى جانب المناخ   في هذا المناخ المفعم بالمشتتتتاعر الذاتية والموضتتتتوعية الصتتتتادقة تجاه القائد المؤستتتتس ،

الستياستي العام الزاخر بالمتغيرات والتراجعات الستياستية الخطيرة التي أصتابت األوضتاع العالمية واإلقليمية والعربية،  
خاصتة القضتية الفلستطينية في ظل هيمنة التحالف اإلمبريالي الصتهيوني المعولم،  استتكملت الجبهة عقد مؤتمرها  

،  تين هما: الوثيقة الستتتياستتتية بعنوان " نحو رؤية ستتتياستتتية جديدة للمرحلة"الوطني الستتتادس ، الذي أصتتتدر وثيق
 . والوثيقة التنظيمية بعنوان "نحو رؤية تنظيمية جديدة"

 الوثيقة السياسية :  

وذه ال ةتاة و  خالصععة ال  ار والر اي  الذ  شععهدته منظ ات الجبهة الشعع بتة ي  ال ب  والشععرات والذ  ت ج  
 ال انس لنجبهة.ي  ال ؤت ف ال بن  

ففي الفصتل األول بعنوان :ال حلم خاره الواقع وال مستتقبل دون حاضتر وماض، تشتير الوثيقة إلى "أن عملية  
أوستتتلو وما ترتب عليها مرتبطان تمامًا ومستتتتغرقان بالكامل في النتائج المادية والمعنوية التي أفضتتتى إليها مجمل  

وراء الخطوة المنهجية للجبهة الشتعبية، التي ارتأت عند قراءة أزمة    هذا هو الستبب، و الصتراع طيلة العقود الستابقة
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الحركة الوطنية الفلستتتتطينية وفي الستتتتياق أزمة الجبهة الشتتتتعبية، العودة بالظواهر والنتائج المحققة إلى مقدماتها  
 التاريخية من اجتماعية وسياسية وفكرية...الخ. 
للجبهة بأن االستتتتتتتتمرار في ذهنية معالجة النتائج دون التوغل في  هذه الخطوة، كانت تعكس قناعة راستتتتتتتخة  

األستتتتتباب، يعني مواصتتتتتلة الدوران في حلقة مفرغة عدا عن كونه يحمل مخاطر تشتتتتتويه الوعي، وإشتتتتتاعة الوهم، 
 ومراكمة األخطاء، وبالحصيلة، تبديد مزيد من الزمن ومكونات القوة والمستقبل".

ي  الععذو  و      ععاوو قفاي  ال اقع الفاو    ن الرفاوع    عع    ضعععععععععععععععا  ق ععدا  وبععالرععال  :  جععب  ن يلاا مععاةال   
إ هاضعععتا   ول    بدروس تت ة  نون احرفامها ووضععع ها ت ت الضععع ي  وت  لنها إلا ق   ي   وىيان  بناي  تر  و إلا 

 ق   اسرننال م ن   ومان  مدمف . 
ل    ل ن  وحفلعة وبنتعة  ح عث تب   لنعا   ن ل ع  الن  ذج اابف  ينا معا تاعد   و  معا  ن  ععععععععععععععه و عتشععععععععععععععه ا

سعععتاسعععتة ترخ ا الهنل ة   –ال شعععكنة   ت     ي  حدوث الهنل ة يات  وى  ا يات ي  يد  ال صععع و إلا رؤلة ي فلة 
 ي فا  وم ارسة  وي  حالة ال جن الر  تنف مخرنف تتارات ال فلة ال بنتة ال ن   نتة وم  تاتها".

إحباط وشلل، وإلى تدني الثقة بين الكتلة الجماهيرية والحركة السياسية المنظمة    وقد قاد هذا الواقع إلى شبه
 من ناحية، وبين األحزاب وقواعدها من ناحية أخرى، حيث تسود حالة من اإلرباك والتذمر والالفعل. 

"ضتترورة إعادة التدقيق بالمستتائل، والحذر الشتتديد عند قراءة واقع الحال   -كما تقول الوثيقة-  يفرض ما تقدم
الفلستطيني راهنًا، وذلك في ضتوء ما أفرزته الحياة من حقائق منذ توقيع اتفاق أوستلو وحتى اآلن، والتي تدل على 

وع في مهالك عمق وأستتتباب واستتتتمرار الصتتتراع التاريخي. إن ما تقدم يشتتتكل اإلطار، الذي يحمي التحليل من الوق
 التسرع أو النزق أو الذاتية وأوهام أن باإلمكان قفل باب الصراع، الذي ال ينتهي إال بانتهاء أسبابه". 

لذلك ، فإن المطلوب هو "االرتقاء بالرؤية والممارستتتتتتتتة من مستتتتتتتتتوى المناهضتتتتتتتتة الدعاوية، أو ردود الفعل 
ل التاريخي الشتامل، أي مجابهة مشتروع أوستلو بمشتروع  المتفرقة إلى مستتوى المجابهة الفعلية، بمعنى تقديم البدي

نقيض كامل، يتيح الفرصتة للمبادرة واستتثمار كامل عناصتر القوة، من فاعلة وكامنة، على قاعدة التواصتل والقطع 
 في الصراع في آن معًا.

ساستة لن فحنة   ال  دنات الر    بد م   خذوا ق    ا يرلار ب ص ها س ات   – ما قالن لة ابف  ال   تات  
 يال ةتاة ت  فوا ي  خ  ة م  تات:

 ن ال عععععع ة ااسععععععاسععععععتة لن فحنة و  الرفاوع وا    اي  الديا   فت ا ال شععععععفو  النقت  ي  حالة  المعطى األول:
 وج  . 

ول ععععععر فض   مة ال فلة ال بنتة ال ن عععععع  نتة  والر  و  م  ببت ة تارلختة تفاك تة   سعععععع فت   المعطى الثاني:
     ساس ر  :ي   رتجر

 اإلسرائيلي. –استسالم القيادة الرسمية وخضوعها لمشروع التسوية األمريكي  -1
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عجز قوى المعتارضتتتتتتتتتة، وتفتاقم أزمتهتا متمثلتة بعتدم قتدرتهتا على بلورة ولعتب البتديتل الوطني القتادر، من  -2
 خالل توحيد صتتتفوفها على أستتتاس برنامج وطني مشتتتترك يعبر عن نفستتته بأطر تنظيمية وستتتياستتتية بما

 يؤمن الشرعية وبالتالي المرجعية البديلة  عن القيادة التي تخلت عن البرنامج الوطني. 

ولرناوو م ضععععععععععع   الرناق  الفئتس والرناقضعععععععععععات الما  لة  ح ث ت ف  ال ةتاة : "إن الرناق     المعطى الثالث:
وذلعك ق كم ببت عة ال فحنعة   الفئت عععععععععععععع  لعان و  يناو مع ا حرالو والشععععععععععععععفائ  ال فتل عة قعه وترم م اوهرعه قعال اعاومعة 

 قايرلاروا مفحنة ت فر وبن  ون  افاب  ل ن  ودال وحا ك الش ب ال ن   ن  ااساستة لم تر اق". 
" بد   شععععععععععععععهد حالة صععععععععععععععفا  ب   الا ى الداي ة ي  ال شععععععععععععععفو    أما المعطى الرابع: فيتناول الواقع العربي الذي

 شعععععفو . ح ث  شعععععهد ال ضعععععع  ال فب  حالة م  ال فال والرناق  اإلسعععععفائ ن   والا ى ال ر عععععد ة لهذا ال –اامفلك   
 الذ  ير ظهف ي  م ر لات مخرن ة : 

الرناق  ال ر ععععععععايد ب   سععععععععتاسععععععععة النظا  الفسعععععععع   ال فب  الذ       لن هان ة وم  ية   المستتتتتتوى األول :
 فبتة.اإلسفائ ن  وب   ب  حات و ودال الج او ف ال  –ال  اقف تجاه ستاسات ال نف اامفلك  

اإلسعععععفائ ن  لنر ععععع لة وال د اان ا م  ال ا ك    –الرناق  ب    ودال ال شعععععفو  اامفلك     المستتتتوى الثاني:
 وال  ال  الا متة وال بنتة لنش    ال فبتة.

اتضععا  حقتاة الدور اامفلك  ي  ي نتة الر عع لة والذ   ا   ينا ت  لع م اقف اا ظ ة    المستتوى الثالث :
  ن   ن  والضغت ين ها  ق ا   رج ب لشفو  ال  اقف اإلسفائ نتة.ال فبتة وال فل ال

وحول مفهوم المرحلة وإدارة الصراع: ترى الوثيقة أن " شرطًا أوليًا إلدارة الصراع على نحو فعال ونشط يكمن  
 في القدرة على رؤية لوحة الصراع أو "مسرح العمليات" إن جاز التعبير، بشكل كامل ودقيق".

لقدرة على امتالك رؤية ستتتتتليمة ودقيقة، ضتتتتتمن هذا الواقع المتشتتتتتابك والمعقد والمتحرك، على كما تتوقف ا
تنظيمية قادرة على تلبية الشتتتتتروط   –ستتتتتياستتتتتية    -توفير شتتتتتروطها ومعاييرها، وعلى رأس هذه وجود أداة فكرية  

ة ومتواصتتتلة، تشتتتمل  الواجبة، بما يستتتتدعيه ذلك ويقتضتتتيه من مناهج تفكير وذهنية علمية وتغذية معرفية ستتتليم
 الثقافية. –االقتصادية  –االجتماعية  –مختلف جوانب الواقع التاريخية والراهنة، ومختلف المستويات السياسية 

فما دام المشتتتروع الصتتتهيوني يهدد كل جوانب حياة المجتمع الفلستتتطيني، إذن المواجهة معه يجب أن تجري 
 عند كل جانب وفي كل زاوية تتبدى المساحة الشاسعة للصراع في: 

  –الزراعة  –االستتقالل االقتصتادي    –المياه  –إزالة االستتيطان    -الستيادة    –القدس  -الدولة   -حق العودة 
  –اآلثار   –التراث  –الصتتتناعة   –التنمية   –الرياضتتتة   –الصتتتحة  –التعليم   –حماية المؤستتتستتتات الوطنية المدنية  

  –العمارة   –التاريخ    –الثقافة   –العمل   –األدب   –المسرح    –السينما   –الموسيقى   –القانون   –البيئة    –الحريات  
ن هتذه العنتاوين إلى آليتات وبرامج وكفتاءات ختاصتتتتتتتتتة  حقوق الطفتل ..الخ. حيتث يحتتاه كتل واحتد م –حريتة المرأة  

 تتالءم مع كل خصوصية من خصوصيات هذه العناوين، وعلى رأسها تعدد التجمعات الفلسطينية.
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"أننا أمام لوحة واستتعة متناقضتتة، ونشتتطة، متحركة ومفتوحة بالكامل على    -حستتب الوثيقة–خالصتتة القول 
اء عليه، فمن غير الممكن التعامل معها بنجاح وبصورة متحركة باستمرار،  المستقبل ولنا بها بمقدار ما علينا. وبن

دون وعيها على نحو كفؤ وشترط ذلك، امتالك عقل ورؤية تصتل إلى مستتوى استتيعاب كل حركية وتناقض ونشتاط 
مرحلة   لوحة الصتتتتراع بكل أبعادها ومستتتتتوياتها الممتدة في المكان والزمان والوجدان، والتي تحكم المرحلة بما هي

 تحرر وطني وديمقراطي ببعديها التحرري واالجتماعي في آن".
تحتذر الوثيقتة من " اعتبتار م.ت.ف إطتارًا أدى دورًا ووظيفتة في مرحلتة معينتة، واآلن ي  ضعععععععععععععع ي مععا تاععد    

استتتتتتنفذت ذاتها، ووصتتتتتلت إلى طور الستتتتتقوط والتالشتتتتتي. إن التستتتتتليم بهذا الخيار يؤدي إلى التقاطع مع هدف  
لتصتتتيية المنظمة، إضتتتافة أنه يضتتترب بصتتتورة نهائية المضتتتمون األستتتاستتتي للمنظمة كمعبر عن وحدة   االحتالل

 الشعب الفلسطيني وكيانيته الشرعية".

فإن  -كما تضتتتتتتتتيف الوثيقة  –لكن بقاء الحال على ما هو عليه، وترك المستتتتتتتتألة برمتها تحت رحمة الواقع 
صتتتتيية المنظمة دون مقاومة من ناحية، وتركها تحت رحمة  النتيجة إفستتتتاح المجال أمام المشتتتتروع اإلستتتترائيلي لت

 وهيمنة الفريق المتنفذ من ناحية أخرى.
نالحظ في هذا الجانب ، أن الجبهة الشتتتتعبية ما زالت تنطلق في تعاملها مع م.ت.ف ، بأنها وبالرغم من كل 

معنويًا وكيانيًا عن وحدة الشتعب الفلستطيني،  ما لحق بها، "ال تزال تمثل شتعبيًا وقانونيًا إطارًا وطنيًا جمعيًا، ومعبرًا  
األمر الذي يعني أن المنظمة تبقى معبرًا عن معاني ومضتامين وحدة الشتعب الستياستية، وبالتالي فهي ومضتامينها  
ميدان لصراع القوى السياسية، دون أن يصل ذلك الصراع إلى حدود المساس بها كوجود قانوني وإطار مؤسساتي  

 عام".

قدم "تحويل موضتوع منظمة التحرير إلى ميدان مجابهة ضتد نهج يبدد دورها ومكانتها، ويواصتل يستتدعي ما ت
توظيفها بصتتتتورة استتتتتخداميه لخدمة خيار أوستتتتلو، وهو ما يصتتتتب في خدمة محاوالت الكيان الصتتتتهيوني شتتتتطب 

لثوابتت الوطنيتة  المنظمتة وإنهتائهتا. إذن فتإن التعتامتل مع م.ت.ف مستتتتتتتتتتألتة متحركتة ترتبط بمتدى التزام المنظمتة بتا
 الفلسطينية والدفاع عنها".

ووذا   فض قالضعععفور  مغانر  مناو  الر   ف وال  ارسعععة ال عععاقاة لا ى ال  ارضعععة ينا وذا ال ععع  د  ق ا   نته  
ذلك م  ضعععععفور  ا  رااو ل ناو  ي    كمف ياينتة ت  و  .ت.ل إلا ين ان ل  اوهات من  سعععععة تشعععععارل بها الا ى  

 ة ي  مخرنف تج  ات الش ب ال ن   ن .ا ور ااتة وال تاست
وفي تناولها لمفهوم ومضتتتتتتتمون البديل، تطرح الوثيقة الستتتتتتتؤال الجوهري التالي : هل نحن في الجبهة أمام 

تاد  ال ةتاة إواقة ت    ي  بتاتها ح ع ا  سعتاسعتا  وم ففتا  يبف  مشتروع ديمقراطي شتامل أم إعالن ستياستي للتاريخ؟  
ة ب   الل دي  ال بن  والا م  م ا   وذلك ي  تأك دوا ينا "   نا  ما  ي نتة تارلختة وائنة  ال القة الجدلتة وال ضعععععععع ل

النخم  وصععفا  شععام    او  ق د النوا ا و نقها. رغم تفلن ال ععفا  ولمايره ي  ين عع    ق كم اخرتاروا ل ن اة "إ ناو"  
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ال عععععععععه     ي  قنب ال الم ال فب   إ   ن  ودال ذلك "اإل ناو" ا سعععععععععر  ار  الرارلخ   ق د   –لن شعععععععععفو  اإلمبفلال   
 و ش   م  ذلك قكم ف". 

وبهذا ال  نا   غدو ال ععععععععععفا  حرا ول  لان ين ا ه ت فلف ين عععععععععع     صععععععععععفايا  م   و  ت فلف اامة ال فبتة  
ئ  ال عععفا  الرارلخ  ترافر ي  ضععع ي قدر  ل  بفل وتأم   شعععفو  ويناصعععف  ه ضعععها ال ان ة والماافتة  وب ا  ن  را

ينا تفل ن وتفلتم مك  عات الا   الشعععععععععععععععامنعة  إلحعداث اإل احعات ال الئ عة ي  م نان الا ى  يعإ عه  غعدو ق كم البعديهعة 
الر فر     –ال ن تة ايرلار يام  ال  م ي  ال فا  و  ال ام  الداخن   إذ  ن وذه ال  نتة الرارلختة بل ديها ال بن   

 النهض    و  ي نتة واحد  تجف  ي  ذات ال قت  ول ر    ي نتا  ي    حد الل دي  ي  ا خف".  –وا ور اي  
ما تاد   "  فض اسععر ااك البدي  ال بن  الد  افاب  وشععفو  تتامه ق عع ر  ق ععفلة.  ا و ق عع ر  ق ععفلة  ح ث 

    تناو ي  رحم ال  عراب . ل حة ت بف ي  شع  لتة إ نا  ما  ل حة ت ك ها تناقضعات ال عفا  الرارلختة والفاونة  و الر
ال عفا  وتارلخ ره. صعفا  يديفه ال فل ا خف  قك  ما   نك م  ق   وبفاية م عر  دا  م  وخف ما وصعنت إلته اللشعفلة 

 م  منجنات ال نم والر ن ل وتا واإلنار  ينا مخرنف ال  ر لات". 
ال ن ع  نتة والدور الرارلخ  الذ  ينرظفوا ي  وذه ال فحنة الدتتاة   "ونا تاع مكا ة ال الة الد  افابتة ي  ال عاحة

ح ث سععع رافر غ ف شعععأن م ععع ف    وت أل ال  عععاحة ال ارغة الر  ما  الت تنرظف إباروا الرارلخ   الاانر ينا تاد م  
 الفؤلة وتاديف الن ظة والدور وال كا ة ومؤو  لت بف ينه ا:".

، "يمكن قراءة التحديات واألستتتتتتئلة الكبرى التي تواجه البديل الوطني  في ضتتتتتتوء المعنى الدقيق المشتتتتتتار إليه
الديمقراطي، واستتتتتنتاه أننا أمام عملية عميقة وشتتتتاملة تستتتتتدعي القطع الجدي مع الفكر الستتتتائد، الذي يحصتتتتر  
ال مفهوم البديل الديمقراطي في وحدة بعض الفصتتتتتائل الديمقراطية الفلستتتتتطينية. تكمن معضتتتتتلة هذا الفكر في أنه  

يذهب بالمستتتتتائل إلى جذورها، بل يعيد إلى إنتاه األزمة، ألنه يعود إلى نفس الذهنية والمفاهيم الستتتتتياستتتتتية التي 
 قادت إلى األزمة".

إن لن عة إخ عاك الرتعار العد  افاب  ي  تعأن عة نوره ووظت رعه لبعديع  وبن  ن  افاب  تعارلخ  لنت    ال ن عععععععععععععع  ن    
لنها ة الشععععع ب ال ن ععععع  ن  الذ  ياد  ق عععععبب إخ اك ويجن الرتار الد  افاب   ترجاو  حدون وذا الرتار  لر ععععع ب ي  ا

ي  تأن ة نوره ووظت ره لبدي  تارلخ   ين عععععف الر ا ن ال  ن   ي  حتاته ال عععععتاسعععععتة  تارلا  ال فصعععععة لذونتة الر فن 
 البدي ...الخ. –ال نايس  –والهت نة والهب   ي  م ر ى م اي ف ااناي رب ا  قغتا  الفق ب 

وبالرال  يإن " البدي  ال بن  مشععععععفويا  تارلختا  لن  ععععععراب    ا   ينا وي  ذاته لفؤلة وبنا وم ارسععععععة شععععععامنة 
ل     ال  عععر لات  ولر فل ينا  سعععاس م دنات ال عععفا  اإلسعععرفاتتجتة  وبا سعععرنان ل ا تاد  يإن ال ديث ي  البدي  

ى النظف ل ارةة  وسعععععععععن   والر ام  م ها ولأ ها  رتجة  ال بن  الد  افاب    اد ين  ره ومن اه ح   يبرذو إلا م عععععععععر  
ال عه      وبالرال  الرأسعتس ين ها ولأ ها من عة ا   الك   – هائتة  و ختار وح د م ك  ل فلة ال عفا  ال ن ع  ن   

 ا ة مها  قانمة". 
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  ن  ضعع   إن البدي  ال  ن      بد و ن  ك ن م  خارج  وسععن   ان غ ف ذلك  ضععع النضععاو ال بن  ال ن عع
نينامتة سعععتاسعععتة اور ااتة ي  منرها الخ  ر   ق كم الا  ن والهت نة الر  لفسعععرها إسعععفائ   ي  ا ت اقات ال  ق ة وما 
ت فضععه م  وقائع مان ة م دا تة  اامف الذ  يرت  لها ت فلس م ععال ها لإبار مفو     كنها م  اسععرخدا  يناصععف  

 ل فلق ينا م او ت النه ض ال بن  ال ن   ن  م  وا ب وخف. ت  قها لر نلن إ جا اتها م  وا ب  وق ع ا
بناي ينا ما تاد   "يإن م ه   البدي  ال بن  الد  افاب    ن  رؤلة ال اقع وم عععععععرجداته وحفلره  لخدمة الفؤلة 

ختار  الشععامنة لن ععفا  ال بن  الر فر  وا ور اي  الد  افاب . بهذا ال  نا  ترضعع  ي ف  الا ع مع  وسععن  ل نه  و 
 الر فل تجاوه ل اقع م  ا". 

وةتاة ال    ف س    يإن "ال ةتاة تؤلد ينا ما تضعععع نره  قوى اإلستتتالم الستتتياستتتي  ما قالن ععععلة ل  قف الجبهة م   
ال بن  ااوو تجاه ق ى اإلسعععال  ال عععتاسععع  ا  القا  م   ن تنك الفؤلة   تناو ت ر ظ ق ععع رها  وتضعععتل ال ةتاة "إن 

مك ن ببت   م  مك  ات ال فلة ال بنتة ال ن ععع  نتة ينا الفغم م    ة خ ععع صعععتات   ق ى اإلسعععال  ال عععتاسععع  و 
ت منها  وينا وذا ال   د يه نا  ن  ؤلد قأن الجبهة الش بتة تفى ي  تنك الا ى إحدى نوائف ال    والر اي  ال بن   

 ي   وسا  الش ب ال ن   ن ".  وذلك ينا قايد  ال حد  وال فا  لاا  ن  جب  ن ينظم ال القات ب   الا ى ال بنتة
وونا    ج    ن ت ضعع يالمة م عاوا  ب   ق ى اإلسعال  ال عتاسع  ق ا و  ق ى و حنا  وتنظت ات لها بفام    

 وم اقف وم ارسات م دن   وب   اإلسال  لدي  ويا د  ويضاي ي ف  وحضار  لش بنا ال ن   ن  و مرنا ال فبتة.

م  وذا ال ضععاي ح ث  غدو الرفاث وال ضععار  اإلسععالمتة مك  ا  يضعع لا  م     ح ث   نا بهذا ال  نا "يإ نا وني 
 مك  ات خ  ص رنا الماافتة.

 ما قالن ععععععععلة ل القة الجبهة مع ق ى اإلسععععععععال  ال ععععععععتاسعععععععع  يه  "يالقة مر فلة وودلتة تل ا  لرناقضععععععععات ال اقع  
ينا ال عع  د ال ععتاسعع  ح ث  اف والا ى   ال ععتاسععتة وا ور ااتة  ومع ذلك يه  ت را  ي  وذه ال فحنة براابع  ينا

اإلسعععععععفائ نتة   ب ن ا ينا ال ععععععع  د  –اإلسعععععععالمتة ينا  رضعععععععتة ال  ارضعععععععة وال  اوهة ل شعععععععارلع الر ععععععع لة اامفلكتة  
ا ور اي  يإن الر ارض والرناق   كمف حضعععععع را   سعععععع اي ينا صعععععع  د يهم الد  افابتة لقتم وولتات وم ارسععععععة لبناي  

ه الاضععا ا ا ور ااتة الفئت ععتة حفلة ال ف    حفلة ا يراان وحفلة الر ب ف وا ورهان وحفلة ال جر ع ومؤسعع ععاته  و تجا
 اإلبدا  المااي  وقضا ا ال دالة ا ور ااتة وا قر ان ة ق خرنف تجنتاتها".

ي  وي  ضعع ي ما تاد  يإن ال القة مع الا ى اإلسععالمتة و  يالقة تا   ينا ا حرفا  وت شعع د ال اقات والجه ن 
م اوهة الرناق  الفئت عععععععع  مع ا حرالو والشععععععععفائ  ال ر ال ة م ه م  وا ب  وينا ال ععععععععفا  الد  افاب  فت ا ير نق  

 قالرناقضات ا ور ااتة والماافتة وما ت ك ه م  بفام  وم ارسات وتتم.

بقولها " إن   -كحزب ماركستتتي –موضتتتوعة التحول    -الصتتتادرة عن المؤتمر الستتتادس-  تستتتتذكر الوثيقةكما 
إعادة االعتبار للتحول، بما هو عملية تجديد مستمر، تحفظ للجبهة الشعبية تاريخها وحقوقها، وتسلحها بمبدأ أن 
يكون التجدد جوهر حياة الحزب ومصتدر شتبابه، وهذا غير ممكن إال إذا واصتل الحزب تجدده بصتورة دائمة كحامل 
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االجتماعية العليا، ليس في مرحلة ما ، بل في كل المراحل. إن شرط ذلك، وكما  لمصالح وأهداف الشعب الوطنية و 
 هو معروف، تحضير الذات، وعبر التجدد، للمستقبل.

إن واجبنا جميعًا ، ستتتتتتتتتواء في هيئات الحزب و وتضتتتتتتتتتيف الوثيقة مخاطبة كافة الرفاق في الجبهة "  
اء لمستتوى هذه المهمة اإلنهاضتية الكبرى ، منظماته و أعضتائه أو أصتحاب فكر و مستؤولية وطنية االرتق

بوصتفها شتأنًا وطنيًا قبل أن تكون مستألة حزبية ، بهذا نؤستس جميعًا في الداخل و الخاره فكريًا و عمليًا، 
من مرحلتتة األزمتتة و المراوحتتة و اإلحبتتاط و اليتتأس و التتتذمر إلى مرحلتتة النهوض عبر تلبيتتة   لالنتقتتال

تي نحن على ثقة أننا قادرون عليها ، فيما لو قمنا بما نستتتتتتطيع .كما أننا اشتتتتتتراطاتها و استتتتتتحقاقاتها ال
على ثقتتة أن الحزب يملتتك ممكنتتات النهوض ، على الرغم من كتتل األثقتتال التي يعتتاني منهتتا و التحتتديتتات 

 . "الوطنية الكبرى التي تواجهه ، و مفاعيل األزمة التي يعيشها
تحول عاشت نوعًا من المفارقة او الثنائية المتناقضة ،  يهمنا أن نشير إلى أن عملية الأخيرًا ،  

 وتطوير   صياغة إعادة    ، إال أنها لم تستطعنظرياً فالجبهة الشعبية وعلى الرغم من توجهها الماركسي  
الموائمة أو التفاعل االيجابي بين هويتها الماركسية    الوثيقة النظرية الماركسية، ولم تستطع أيضاً 

مؤ  وثائق  وفق  األسس المعلنة  توفير  تستطع  لم  التي  التنظيمية  وبناها  سياساتها  وبين   ، تمراتها 
المطلوبة لعملية التفاعل أو التزاوه بين النظرية من ناحية وتلك البنى التنظيمية من ناحية ثانية،  
ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة الذهنية السائدة في معظم الهيئات والكوادر القيادية المقررة في 

في تلك المرحلة ، والتي ظلت كما يبدوا أسيرة لماضيها ، خاصة فيما يتعلق بالتزامها بالمفاهيم    الجبهة
من ناحية،  القومية التقليدية و عدم قدرتها في فهم واستيعاب طروحات النظرية الماركسية ومنهجها 
لورة آليات  إلى جانب قصور أو تقاعس معظم أعضاء الهيئة القيادية للحزب عن االهتمام بعملية ب

الفكرية  الوثيقة  صياغة  إعادة  عبر  وقواعده  الحزب  كوادر  صفوف  في  الماركسي  الفكري  التحول 
مما أثر على فعالية الجبهة وأدى في بعض االحيان إلى عزلتها، إلى جانب أن عددًا ،  وتعميمها من ناحية ثانية

والالحقة فيما  –)السياسية والفكرية خصوصًا(  من القرارات أو الممارسات التي أكدت أن تجربة الجبهة التاريخية  
"أننا لم نستعمل عقلنا  لم تخُل من أخطاء على حد قول المؤسس الراحل د.جوره حبق  حينما أكد على    -بعد

وفي قوله  ،  كما يجب، كنا نقاتل بسواعدنا أواًل وبقلوبنا ثانيًا... أما العقل فلم نستعمله بما فيه الكفاية"  
إلتزامأيضًا   الميكانيكي    "إن  والفهم  األخطاء  بعض  في  وقوعها  يمنع  لم  الماركسي  بالفكر  الجبهة 

ولذلك فإن دروس وعبر مؤتمرات الجبهة وقراراتها الخاصة بموضوع التحول ، تتجلى في ضرورة النظر  للمسائل"،  
لة، بحيث ال يجوز إلى عملية التحول ، كعملية جدلية في إطار المنظومة الفكرية والسياسية والتنظيمية المتكام
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للكادر أن يكتفي فقط بقراءة العديد من الكتب الماركسية دون أن يتعاطى مع القضايا األخرى ، السياسية والتنظيمية  
، والمجتمعية ، والجماهيرية برؤية شمولية مترابطة ، فالقراءة أو التثقيف الحزبي، على أهميته وضرورته وأولويته  

 أو بعدًا أحاديًا ال يمكن ان يحقق تأثيره أو نتائجه المأمولة في عملية التحول بدون القصوى ، إال أنه يظل طريقاً 
التفاعل مع كافة القضايا األخرى بصورة شاملة ومترابطة ، بحيث يمكن عندئذ الحديث عن تحول النظرية الماركسية  

، وبدون ذلك تظل الماركسية  إلى منهج عمل ، وإلى سياسات وأوضاع وهياكل تنظيمية متالئمة مع شروط التحول
مجرد الفتة حمراء أو شعارًا مرفوعًا محكومًا للشكل أو المظاهر بعيدًا عن الجوهر الحقيقي الذي توخته أو استهدفته  

 عملية التحول منذ المؤتمر األول للجبهة. 
 

 2013ديسمرب   – املؤمتر الوطني السابع احملطة السابعة : 
   الجبهةوي  رحا  احر النا قالذلفى ال انسة واارب       القة    2013 12 3ولغا ة    –  2013  11  28برارلخ  

ي  ال ب  وال ناي  ت ت ش ار   الجبهة ال ن  تم ياد مؤت ف ا ال بن  ال اقع برنام  م حد ومنظم ي  لاية يفو   
ام  الرفا  ال بن  ال ن   ن   "ال ؤت ف ال بن  ال اقع م  ة وامة ينا بفلق النه ض والم ر  ال  ر ف  حرا ت فلف ل

" ح ث قا  الفياك  يضاي ال ؤت ف ي  ل  حناة م  حنااته قا رخا  و فة رئاسة ال ؤت ف وىقفار ودوو ااي او ي  
ولتات  إلا  اسرندت  ولتات ي   مشرفلة  ال ؤت ف ويق  وىنار   تن  ق  ال ناات ي   ب   و تع  الشام   الرن  ق  إبار 

وقفار  ل   ي او  ي   الدسر رلة  ن  افابتة  ال فوعتة  قايرلاره  الداخن   وشفوحات  ظامنا  لن  ص  وياا   ال ؤت ف  ات 
 الناظ ة ل ؤت فاتنا ويالقاتنا الرنظت تة الداخنتة ب   و فات و يضاي الجبهة الش بتة. 

ا ذو  الر تة إل "وذا وقد تم ايررا  ال ؤت ف قكن ة الفي ق ال ناض  ااس ف اام   ال ا   ح د س دات بد وا بر وته 
النجنة  ي     و يضايرياقا قان  مؤس       ايرنا  ا وم    ص  ن ش بنا   م رذلفا   الشهداي والجفحا وااسفى م در

 الفي ق الشه د و رج حلش و الفي ق    واام  ال ؤسس والاائد الا م  وال بن     ب   ال ؤت فل    ال فلنلة ال امة  ياد اوم
ا سر فار ي  م اودا  الج تع م اصنة  ل للة م  الفياك الاان    و لت ا     ماوف ا   ب    والفي قين  م   ا     ب   الاائد 

 ."ي  الر فلف والد  افابتة وال دالة ا ور ااتة وال حد  ش بنا  ودالخنانك النضاو  حرا ت ا ق 
رلة ت   ت ينا ي     ين اد مؤت ف ا ال بن  ال اقع  و ةم ت فك الفي ق اام   ال ا  إلا الر   ت ال ال تة قائال  "  

م   ت بف  وو  وم قع الماة واالا ت و   الت روا نا اا  يالج او ف الر  بال ا  .كبفى ينا ال   د ال     والا م 
  وينا وقع حفاكها ترغ ف م ان ت نولتة  ي الم الا ب ال احد   بدال  تا        هاي  ل ظة ظ  الل      إرانتهاي   

الذ  صاو ينا مدى يادي  م  النمان ق      اامفلك ل  ي ها الشفب   ين  ب م  ال اوهة ل ال  حالة وديد    
ل تاساته  و   ل فوبه  مر اق ة  وم  يش  مرراقع  بن  لة اقر ان ة    مة  وو    ين ك   ا   م    خفى ق ى    تراد يظ ا  

ل ال لاات الش بتة ضد احف    والالت نتة      مفلكاي      والدولتة ينا وقع حفلات الش    س اي ي  وبننا ال فب   
 ."ال ر حشة الن بفالتة الجديد ي ل ة 
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 أت  مؤت ف ا مرنامنا مع حفال ش ب  يفب   شك    ك ا  شار الفي ق اام   ال ا  إلا ال فال الم ر  ال فب  قا له "
اسر اقة م  سلات ب ل   ت ن   ي  و ال ا  حالة  و   قالرغ  ف  اام  وفه  وال تاس   الد  افاب ال بن     ا ور اي  

الرغ  ف  واسر ان   ما  ال لانر   رغم ما   رف  ذلك م  مخابف   إحداث واسر ان  الج او ف لمارها ق اقاتها وقدرتها ينا  
 ال  رانة ال  د    ال قتقتة ببناي الدولة ال د تة الد  افابتة  ا ودايهوحفل م اروا ي     إوهاضها  إلام دقة بها تهدل  

 وال انلة. 
  ل ا   ف  ين نا وينا ض    ق انوا ال بنتة والا متة واام تة  ت   ق الفؤلة    ي  الجبهة الش بتة  راج منا  ووذا  

ق ا   ض    ال شرفل   الا م   ال     ت     وت  لف  ال فبتة  مها   الم رلة  تادم  مشفو   إلاالا ى     ق م   هض   
 ."ال  حد الرادمتة ال تاستة الا متة   ناته  ينا بفلق بناي ون  افاب 

   ساستا   لا ت منه ا  1987ا ر اضة ش بنا ال بفى يا      نال  ارقة ال بفى     و ضال الفي ق اام   ال ا  قائال  "إن
تضتل منلدا  بن    ال ن   نتة قشا ها الدين  وال ال   نتةال  مبفانورلة و  لنشلا  ال فب   ي  ح      الت البفو ا لة

   وىنارلاالج او ف ال ن   نتة وفاي ا حرفا  ينا سن ة م دون   ولدت ي انا ستاستا ومالتا     وسا ي     اإلحلا م   
 ". لم تر اق  ووا وةاافتا  وفاي ال فاونة ينا 

ال تاس  ينا قض رنا ال بنتة والد  افابتة    سال اإل   ان  م  خ ف    واسر فن الفي ق اام   ال ا  قائال  "إ نا إذ 
ا حرالو لخ ف خ ف    ق د    ن الخ ف الما  واخرتاراته الر    ت  د ال  نتة الر فرلة ال بنتة   فى    ااخ ف ق د ت   ته  

  اامفلكتة واسرجابرها لنضغ    ال ن   نتة     ال تاس  لنقتان  ال رن ذ  ي  منظ ة الر فلف  الهب  و   م ر ف وقائم   رئت    
ي ق الر   ت ال لقتة وال تاستة    إنرالوق ى وشخ تات الت ار ال ن   ن      ال ن  ذلك   ن  ينا    و وال ه   تة

مهان ة     وال  ن   و  يد  الر او  م ها    إن   ي  منظ ة الر فلف ال ن   نتةالر  بف ت ينا البفو ا لة ال   نتة  
وذا   ن  ين نا ل ن  ة ر    ذاتها.  ل وه وخف ل  نة البفو ا لة ال   نتة  ااص ل الخ ف    م اق ها ت ت يناية م اوهة

بف  رؤلرنا المالمة ال  رانة والناق ة م  م ال  وب  حات الج او ف الش بتة الر  ت بف ي متا ي    ُ   وق ى   ارلة  ن
   ".وضع قض رنا إلتهاسرتائها م ا وو 

اام   الفي ق  الد  افابتة    وينا  ةف خرا  لن ة  ل  ارسة  تر لجا   ال اقع  ي اله  ال بن   اسر    مؤت ف ا  ال ا   
منظ ات   لاية  ي   ال ا     ال ن  الجبهةالداخنتة  بدا ة  لن ؤت ف  2013منذ  ال ادمة  ال ةائق  ق ناقشة  قامت  الر     

تة وص    إلا ال تاغة  وا رخا  مندوب ها إلته  ح ث   قشت  ةناي ا  اان ال ؤت ف بفو  يالتة م  ال ي  وال  ؤول
 النهائتة لن ةائق. 

 أوالً: التقرير السياسي :  
 

 الوضع الدولي :  -أ
 كد ال ؤت ف ينا  ن تشخت نا لن اقع الدول   جب  ن  أخذ ق    ا يرلار مراق ة ال رغ فات الدولتة واتجاه حفلرها 
الت ارلة   الا ى  مج    ضاو  ينا  تأة فوا  ق م   ال بن    ينا  ضالنا  اإل جا   قال نب  و  تؤةف  الر   ال تاستة 
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قت ال ة ق راونا  وم رابال  ب   الل دي  الا م  وال بن  ي  النضاو والد  افابتة الم رلة ال فبتة  وذلك ا  القا  م  الرفا
الر فر  ضد ال تان ال ه     وال و ن ا مبفلال  م  وهة والنضاو الد  افاب  ضد الا ى واا ظ ة الفوعتة ولاية 

 مظاوف ا سرغالو ال لا  وا سربدان م  وهة ةا تة. 
   ال ن   مشهد الر   ت ال ال تة الجارلة  ق ا   ك  ل انر و يضاي  وونا قالضلت  ترجنا ني   ال ؤت ف إلا قفاي

م  وي  وذه الر   ت ولتفتة الر اب  م ها وت ظت ها واسرم اروا ي   ضالنا ال بن   ه  وو او ف يه  و صدقا  و   اره
ال ال تة ال ؤةف  ي  ال شهد ال ال   الفاو   لال    وروستاالر   ت ي   والا م   خاصة   ونوو  مفلكا   ااق ا  

الالت نتة والهند  الاانر  ينا بن ر  م اقف وستاسات م ارضة  و مرناقضة مع ستاسات ومناو  ااحان ة اامفلكتة  
ق اوا الم رلة الد  افابتة  منلدا  م  ال فص ققتان   ال   ل ة  ق ا يرت  لش بنا ال فب  ال ن   ن  ول  ش  بنا ال فبتة   

ا  جاما  مع  ودال  ضالنا الر فر  الد  افاب  الرادم  م   احتة  وب ا   كننا م  ا سها   واإلمكا ات ااكمف مالئ ة و 
مع ققتة الا ى وااحنا  الرادمتة ال فبتة  لالسر ان  م  ق   و ا ب ال شهد ال تاس  الدول    الجبهةي  ت     نور  

ا  بدور ا الذات  م   و  ا رتااي ق القاتنا  الجديد ل ال  قضا ا ش بنا وش     مرنا ال فبتة  وذلك لنه ستظ  مفو  
 ال تاستة مع لاية الا ى الت ارلة والد  افابتة الم رلة  والدوو ال د اة ي  ال شهد ال ال   الفاو . 

 الوضع العربي:  -ب
ال فبتة ب او البندان  تعتشها  الر   ال أساولة  ال الة  إلا  ال ؤت ف ب ض     ال فبتة   شار  قفايته لألوضا    ي  
ال ادي  ال اض     ح ث ياد ال ف  ستانتهم وق تهم و منهم  وبات ال ب  ال فب  م   كمف ال نابق تأةفا  ق نبتات 
الهت نة ا مبفلالتة اامفلكتة ال   ل ة  الر  اسر ايت يبف ي الؤوا م  الشفائ  ال  مبفانورلة وال   نتة والب فوقفابتة  

 فس مظاوف الرلعتة وا سرغالو ال لا  والرخنف وا سربدان  اامف الذ   ال اك ة ي  مج   اا ظ ة ال فبتة   ن ت
 نى قأق ار ال ب  ال فب  إلا منلد م  الر  ك والغفك ي  ال تاسة الا فلة ينا ح ا  ال  ال  الا متة  ح ث 

 ت  لت الجام ة ال فبتة إلا ن ك ر وغ اي   رف   مات وخاليات اا ظ ة. 
ل اللة والخ  ف    كد ال ؤت ف ينا  ن النظا  ال فب  الفس   ا     ي  ال جر ع ال فب   و رتجة لهذه الرفاك ات ا 

وي  م ارات الد  افابتة  ح ث ت فست مظاوف ا سربدان و تا  الد  افابتة  وضف  ال فلات ال امة  إلا وا ب  
الهائ  ي  المفوات والدخ  ي  ظ     ال نلد م  مظاوف ال  ان واإلياار والل الة وت اقم ااوضا  ا ور ااتة والر اوت 

  تا     ستاسات لنرن تة ال  رانة ال  ر د  ينا الذات. 
وارتباطًا بهذه االستنتاجات، دعا المؤتمر إلى ضرورة المراجعة الشاملة لمسيرة حركة التحرر العربي، من خالل 

حول اإلشكاالت الكبرى   - اف هذه الحركةبين كافة أطر –إعادة االعتبار للفكر التقدمي الديمقراطي، وفتح حوار شامل  
والمصيرية، بما يمكننا من توسيع جبهة المواجهة، والتصدي لكل مظاهر االستبداد واالستغالل والقمع واإلرهاب 

 الفكري الذي تعيشه شعوبنا العربية. 
وجه ديمقراطي، كما أكد المؤتمر، على أننا بحاجة لصيغة جديدة للثورة العربية، ذات ُبعد اجتماعي طبقي وت

صيغة تلتصق بالجماهير، وتنخرط بها وتسعى إليجاد البدائل البرامجية الثورية الديمقراطية، الكفيلة برفع المعاناة 
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االقتصادية واالجتماعية والسياسية للجماهير الشعبية التي وصل البؤس واإلحباط في أوساطها، إلى حد اللجوء إلى  
، الى جانب هجرة الماليين من أبناء   لية، وأخذ القرارات والتوجهات التي تحقق ذلكالحركات السليية والتيارات األصو 

 هذه االمة بدولها المختلفة الى المنافي .
وفي تحليله لالنتفاضات الشعبية وسقوط رؤوس األنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن وامتدادها إلى معظم 

لثورية، بداية مشهد عربي جديد، يجسد تطلعات وإرادة الجماهير  األقطار العربية، رأى المؤتمر في هذه الحالة ا
العربية التي أثبتت وبرهنت على أن لديها من قوة التغيير ما يؤهلها إلسقاط أنظمة االستبداد واالستغالل، إذا ما  

 توفرت القوى الطليعية الثورية التقدمية الديمقراطية المعبرة عن تطلعاتها وأمانيها. 
أو اإلسالم   لكن اياب  تقطف حركات  لكي  الفرص  توفر  إلى  أدى  المؤتمر،  كما ال حظ  القوى،  هذه  ضعف 

السياسي عمومًا، وجماعة اإلخوان المسلمين خصوصًا، ثمار الحالة الثورية واالستيالء على السلطة والحكم في  
ئها في األنظمة الرجعية،  تونس ومصر بعد سقوط النظام فيهما، بدعم مباشر من الواليات المتحدة األمريكية وعمال 

لكن الجماهير العربية سرعان ما اكتشفت زيف شعارات وبرامج الجماعات اإلسالمية، وعدم اختالفها في الجوهر  
عن سياسات وبرامج األنظمة المخلوعة من حيث استمرار التبعية وتفاقم مظاهر الفقر والبطالة والغالء، إلى جانب  

بر دعوة هذه الجماعات إلى معالجة القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية  تفاقم مظاهر التخلف االجتماعي ع
من خالل منطق غيبي تراجعي عاجز عن بلورة برنامج ديمقراطي تنموي يلبي الحد األدنى من األهداف التي قامت  

وتونس وليبيا   الجماهير بالثورة من أجل تحقيقها، وبالتالي فإن مشهد اإلسالم السياسي في السلطة، في مصر
وغيرها، لم ولن يجلب للجماهير العربية سوى المزيد من االستبداد واالستغالل والتخلف، ما يعني عودة أدوات الظلم 
والظالم بلباس جديد إلعادة تشكيل بلدان النظام العربي في إطار أشكال جديدة من التبعية لالمبريالية األمريكية  

عبر مواقفها السياسية التاريخية في المرحلة –وان الجماعات اإلسالمية أثبتت    والنظام الرأسمالي العالمي، خاصة
 أنها ال تتناقض مع السياسات والرؤى االمبريالية. -الماضية أو في المشهد الراهن

وهنا بالضبط، رأى المؤتمر، إن الضرورة التاريخية الراهنة، تستدعي من القوى واألحزاب اليسارية والديمقراطية 
الثورية في كل بلد عربي، تركيز أهدافها ومهماتها الديمقراطية، السياسية والمجتمعية، عبر التواصل والتأثير في  

ه القوى مسئوليتها الكبرى، في كونها تشكل في هذه المرحلة صيرورة الحراك الثوري العربي الراهن، وان تتحمل هذ
الراهن وتجاوزه، وتحقيق تطلعات وأهداف   الواقع  تغيير  الديمقراطي من أجل  الحامل السياسي االجتماعي  طليعة 
جماهير الفقراء من العمال و الفالحين وكل المظلومين والمضطهدين في إطار مواصلة النضال الديمقراطي من اجل 

 ستكمال مهمات الثورة الوطنية الشعبية الديمقراطية بآفاقها االشتراكية.  ا
فمع استمرار سيرورة الحالة الثورية العربية وتحقيقها ألهدافها، يصبح من الطبيعي أن يتأسس على ذلك فضاًء 

نية انطالقًا من أن قوميًا عربيًا ديمقراطيًا على الصعيدين الشعبي والرسمي، يشكل حاضنًا ووعاًء للقضية الفلسطي
وفي طليعته شعبنا الفلسطيني    ،  بالدرجة األولى  امبريالي  الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع عربي صهيوني



45 

 

وفصائله الثورية المناضلة، األمر الذي يؤشر على أن الوجود اإلسرائيلي هو رهن سكون أو فعالية اللحظة السياسية  
 ا. والثورات الشعبية العربية ومستقبله

 

 الوضع الفلسطيني:  -ه
َض له شعبنا من متغيرات خطيرة أصابت ثوابته   ضمن االستخالصات الرئيسية، فقد أكد المؤتمر على أن ما َتَعرَّ

وتراكماتها المتفاقمة حتى لحظة انعقاده، تفرض علينا في الجبهة    1993وأهدافه الوطنية منذ توقيع اتفاق أوسلو  
في ممارسة كل أساليب   الجبهةلتفعيل دورنا عبر رؤيتنا السياسية وبرنامج    - مقراطيةبصورة دي– الشعبية أن نناضل  

الهيمنة   مظاهر  وكل  الهابطة  السياسات  كافة  ضد  م.ت.ف،  مؤسسات  داخل  الديمقراطية  والمواجهة  الضغط 
هيمنة القوى   البيروقراطية والتفرد، وذلك من أجل تجديد بنية م.ت.ف والحركة الوطنية الفلسطينية وتخليصها من

تراجع  الفلسطينية من  إليه األوضاع  التي أسهمت في ما وصلت  المتنفذة ورموزها  اليمينية  الطبقية والسياسية 
مستمر وهبوط سياسي متصل عبر تراكماته منذ لحظة االعتراف بدولة العدو الصهيوني حتى اللحظة الراهنة من  

 شراف أمريكي منحاز للشروط اإلسرائيلية. مواصلة عملية التفاوض العبثي مع حكومة نتنياهو بإ
وبالتالي فأن عملية التجديد التي أكد على ضرورتها مؤتمرنا الوطني السابع، تستهدف تجديد وتطوير مسيرة  
نضال شعبنا وانجازاته التي حققها عبر عقود من التقسيمات والمعاناة والنضال، وهذا يعني تجديد أهم إطار سياسي  

د بذلك منظمة التحرير الفلسطينية، التي اكتسبت صفة تمثيلية عامة عبر مسيرتها الطويلة جامع لشعبنا، ونقص
 والمتعرجة . 

إن إدراك مؤتمرنا لحقيقة األزمة المعقدة التي دخلتها الحركة الوطنية الفلسطينية ،وعجزها عن تحقيق عملية 
ة واإلسرائيلية، والتخلي عن برنامج اإلجماع التحرر الوطني وفق مواثيق م.ت.ف.، ورضوخ قيادتها للشروط األمريكي 

الوطني واستبداله بالبرنامج السياسي والطبقي )أوسلو( المعبر عن مصالحها األنانية الضيقة، إلى جانب عجز 
العلمانية   الديمقراطية  الوطنية  الهوية  بين  السلطة والمصالح  النهوض، وتفاقم الصراع على  اليساري عن  البديل 

تفتح الطريق أمام االستبداد واإلكراه لشعبنا، وبين ه القائمة على رؤية ماضوية، يمينية،  وية اإلسالم السياسي 
االجتماعي، وكل هذه األسباب والعوامل، التي وقف أمامها المؤتمر تشخيصًا وتحلياًل، هي التي دفعته إلى التأكيد 

وفق رؤية وطنية ثورية وديمقراطية، انطالقًا على عملية التجديد في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية في م.ت.ف،  
من إدراك المؤتمر أن التآكل الكبير الذي أصاب مكانة م.ت.ف. ومؤسساتها، إنما هو أحد تجليات حالة التآكل  
والتراجع في نضالنا الوطني التحرري، وتحديدًا منذ اندراه القيادة المتنفذة في م.ت.ف. في نهج ومسار أوسلو 

 ت النهج اليميني االستسالمي حتى اللحظة.واستمرارها بذا
ومن ناحية ثانية، أكد المؤتمر على أن اإلعالء المتعمد لمكانة السلطة الفلسطينية على حساب مكانة ودور 
ومرجعية م.ت.ف. قد سدد ضربة قاسية لمكانتها نتيجة فقدانها الحفام على األفكار الوطنية التوحيدية الناظمة  

 الوطنية الكبرى.لوعي شعبنا وأهدافه 
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 لذلك رأى المؤتمر أن عملية التجديد يجب أن تتضمن ما يلي: 
أواًل: التجديد لاللتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية : بالميثاق الوطني الفلسطيني/ وبرنامج االجماع الوطني / 

الدولة المستقلة  وعلى األخم التمسك بحق العودة لشعبنا وتقرير المصير و   –البرنامج السياسي للمنظمة  
 كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 

ثانيًا: بلورة إستراتيجية راهنة للنضال الوطني الفلسطيني، تقوم على الثوابت التي جرت اإلشارة إليها من جانب، 
 وتستجيب لمتطلبات الكفاح الوطني الفلسطيني في ظل الظروف المعطاة من جانب آخر. 

لسطيني ووضع حد لحالة التآكل التي نشأت خالل العقد األخير )داخل خاره( )ضفة  ثالثًا: تعزيز وحدة شعبنا الف
غزة( )شمال جنوب(.إن تجديد وتعميق الصالت بين أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده يمثل هدفًا راهنًا  

 وعنوانًا يتوجب علينا اإلمساك به بكل قوتنا.
بي في آن واحد.. وبالتالي فإن إعادة إطالق مفاعيل الترابط رابعًا: إن تحقيق حق العودة هو هدف فلسطيني وعر 

الشعبي من جانب، والنضال الوطني الفلسطيني من جانب آخر، وبما يعيد االعتبار    –بين العمق العربي  
للعمق العربي في الصراع الدائر بين شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية وبين المشروع الصهيوني المجسد  

ل، إنما يمثل ضرورة وعنوانًا أصياًل في عملية تجديد مبنى م.ت.ف.، ومجمل مركبات حركة  بدولة االحتال 
 التحرر الوطني الفلسطيني. 

 

أما بالنسبة لتشخيم وتقييم االنقسام والصراع على المصالح بين حركتي فتح وحماس، فقد أكد المؤتمر أن  
ة، حيث تجلى االنقسام في أكثر من محطة ومرحلة ظاهرة االنقسام ليست جديدة أو طارئة في الساحة الفلسطيني

سياسية طوال العقود الستة الماضية، لكنه كان انقسامًا حول كييية إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني في كل  
منهجان سياسيان في التعاطي مع قضايا   -طوال العقود األربعة الماضية   –مرحلة من مراحل النضال، حيث تكرس  

 الصراع، منهج التسوية السياسية، ومنهج استمرار النضال والمقاومة. 
، لكن في حدود الخالف في اآلراء السياسية دون الوصول إلى  وقد استمر النهجان في الصراع داخل م.ت.ف

لجغرافي أو الجهوي، لكن محطة أوسلو، وقيام سلطة الحكم اإلداري الذاتي في  الفصل االتنكر للمنظمة ومكانتها او  
الضفة وقطاع غزة، َشكَّال نقطة انعطاف حادة في مسار االنقسام السياسي الفلسطيني ليتحول إلى انقسام على  

 .والجغرافيا  الثوابت والرؤى والمواقف والممارسات
وفي السياق ذاته، يرى المؤتمر، أن ظواهر الهبوط عن الثوابت واالستبداد والفساد التي تراكمت واستشرت في 

 .  2006السلطة الفلسطينية، قدمت بعدًا موضوعيًا وذاتيًا في فوز حركة حماس في االنتخابات التي جرت في يناير  
، مسارًا 2006ا باألغلبية في انتخابات يناير  حركة حماس، بداًل من أن تشكل بفوزه  أنالحظ المؤتمر،  كما  

جديدًا في الحياة السياسية الفلسطينية، راحت بعيدًا تحت تأثير نشوة الفوز في إطار استمرار عملية الصراع على  
، وضرب مفهوم  2007السلطة والمصالح مع حركة فتح، باإلقدام على الحسم العسكري في الرابع عشر من حزيران  
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قراطية التي أوصلتها إلى السلطة، كما ضربت مبدأ الحوار الوطني، كناظم سياسي وديمقراطي لبلوغ  وركائز الديم
 من أجلها.  -ومازال  –شعبنا ومجتمعنا الغايات واألهداف التي ناضل  

وبالتالي، أصبحت حركة حماس هي البديل "الشرعي" لكل ما هو شرعي ووطني، وفرضت نموذجًا في قطاع 
ي جوهره كثيرًا عن نموذه حركة فتح، بل فاقم من سياسة التفرد والهيمنة والقمع والمالحقة، بما  غزة، ال يختلف ف

 أدى إلى إنتاه ظواهر سياسية ومجتمعية في قطاع غزة بالذات، غريبة عن موروث مجتمعنا الفلسطيني. 
ي من حالة االستبداد فشلهما في نقل المجتمع الفلسطين  – كما أكد المؤتمر  –والمحصلة من تجربة فتح وحماس  

والثوابت   التحرري  الوطني  الحراك  إطار  في  تعددية  ديمقراطية  حالة  إلى  السياسي  والهبوط  االجتماعي  والتراجع 
واألهداف الوطنية، وهذا الفشل مازال عنوانًا ومؤشرًا سلبيًا خطيرًا في حياة شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات 

ث تراجع مشروعنا الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني وتقدم الصراع على حتى اللحظة، حي  2007منذ حزيران  
 السلطة والمصالح الفئوية بين حركتي فتح وحماس على حساب المشروع الوطني التحرري. 

أمام هذه الصورة القاتمة، أكد المؤتمر على أن الجبهة الشعبية، بما تمثله من موقع مسئول وروح وطنية 
ى مشروعنا الوطني التحرري، لم تكن مع فريق في مواجهة الفريق اآلخر، وظلت مع مشروعنا عالية وحريصة عل

الوطني التحرري واالجتماعي الديمقراطي، ومع تعزيز صمود شعبنا ومقاومته، ورفضت المشاركة في الحكومات 
لحسم العسكري وتداعياته، الفئوية في غزة أو رام هللا، واستمرت في ممارسة موقفها وقناعاتها في مقاومة ورفض ا

بالحوار الوطني الشامل مدخاًل وحيدًا لمعالجة الخالفات والتعارضات، وأعلنت تجريمها اللجوء    –وما زالت  –وتمسكت  
على ممارسة كل أشكال الضغط الشعبي الجماهيري من أجل إنهاء   -ومازالت–إلى االعتقال السياسي، وحرصت  
 سس النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي التعددي. االنقسام والتمسك الدائم بإرساء أ

وي  وذا ال جاو   شار ال ؤت ف إلا ض ف البدي  الد  افاب  ال  ن   ل جابهة ا  ا ا  ومظاوف الهب   ال تاس   
رؤلة   م   ا  القا   وذلك  ال ن   ن    ال جر ع  ي   وا قر ان   ال بن     الجبهة وا ور اي   البدي   ل  ه    الش بتة 

  افاب   الذ      ربفه ضفور  وبنتة ومجر عتة وستاستة ي  ب  ب    ربفه ي نتة ستاستة اور ااتة وي فلة الد 
ال ش   م اقع  يا ن      مدار  ينا  ال ن   ن   ال ضع  قانت  اور ااتة  قتضة  ستاستة  ي نتة  م اوهة  ي   شامنة 

 والهنل ة.
ثوري والديمقراطي ليس نزعات سياسية يومية.. أو بناء على ما تقدم، فإن المؤتمر يرى أن بديلنا الوطني ال

لمواجهة استحقاقات  بديلنا هو خيار استراتيجي  إنما  الجارية..  السياسية  واقع األحداث  فعل سياسية من  ردات 
الصراع الشامل والموضوعي والمفتوح مع االحتالل، والصراع مع اليمين المهيمن سياسيًا وفكريًا، )وذلك انطالقًا 

جبهة الشعبية ترى في البديل الوطني والديمقراطي أداة صراعية مع المحتل.. ومع برامج اليمين بشقيه  من أن ال
 الليبرالي السياسي واإلسالمي( في إطار رؤية شاملة للصراع التحرري واالجتماعي والديمقراطي . 

جبهة للمرحلية في النضال، أما بالنسبة للموقف من الحل المرحلي، فإن المؤتمر أعاد التأكيد على أن تبني ال
عن رؤيتها لطبيعة الصراع الدائر    –ولن تتخلى    –كان هدفًا مرحليًا في إطار رؤيتنا اإلستراتيجية ألنها لم تتخلى  
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الُمَعب  ر عن مصالح النظام الرأسمالي   فوق أرض فلسطين من حيث كونه صراعًا يدور بين المشروع الصهيوني 
الفلسطيني صاحب األرض والتاريخ إلى جانب شعوبنا العربية التي تدرك اليوم أن العالمي من جانب، وبين شعبنا  

الدولة الصهيونية أسهمت في احتجاز تطورها وتكريس تبعيتها وتخلفها، حيث يتضح للجميع أن الصراع مع دولة  
 العدو هو صراع عربي صهيوني امبريالي بالدرجة األولى. 

قدية للمسارات السياسية التي شهدها الصراع مع الكيان الصهيوني، تقودنا ولذلك رأى المؤتمر أن أية مراجعة ن
الستنتاه واحد محدد وهو: إن الحل النهائي لهذا الصراع لن يتم فعاًل إال بقيام دولة فلسطين الديمقراطية على كامل 

 تراب فلسطين التاريخية وحل المسألة اليهودية ضمن هذا المنظور. 
، واستنهاض الحزبعلى أن هذه الرؤية اإلستراتيجية، ال يمكن أن تتوفر لها عوامل االنتصار، بدون استنهاض  

الحركة الوطنية الفلسطينية وتطوير أوضاع المجتمع والشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي بكل جوانبها السياسية  
كد على أن مهمة إعادة التوازن للحياة االجتماعية والسياسية  واالقتصادية والتنموية والثقافية، وبالتالي فإن المؤتمر أ

الفلسطينية باتت تشكل ضرورة وواجبًا وطنيًا ملحًا، واستحقاقًا راهنًا ال مستقبليًا، وهذا يفرض علينا في الجبهة  
على   وثوري  ديمقراطي   ، تحرري  وضع  القائم صوب  الوضع  تجاوز  أجل  من  النضال  فلسطين  لتحرير  الشعبية 

صعيدين السياسي والمجتمعي ، يستند إلى العدالة االجتماعية والديمقراطية في إطار رؤيتنا الوطنية المستندة إلى  ال
قطع كل عالقة سياسية واقتصادية مع الدولة الصهيونية، ومن ثم تحقيق الرؤية التنموية التي تستهدف باألساس 

ية وتوفير المتطلبات األساسية االجتماعية والثقافية  تعزيز صمود اإلنسان الفلسطيني عبر تحسين ظروفه المعيش
والروحية، وهي تنمية تتقاطع مع عمقها العربي، وذلك انطالقًا من إدراك المؤتمر بأن الرؤية التقدمية للتنمية، هي  
االحتالل   بدون طرد  مستقلة  تنمية حقيقية  ال  الناجز، الن  الوطني  االستقالل  تحقيق  إلى  تهدف  كفاحية،  رؤية 

من اجل تحقيق الهدف الكبير في    -في إطار الثورات العربية  –تحقيق الحرية واالستقالل ومن ثم مواصلة النضال  و 
 فلسطين الديمقراطية لكل سكانها، كبديل تاريخي وحل تاريخي .

 ثانيًا : اهلوية الفكرية للجبهة : 
المؤ  أكد  فقد  بأن ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية،  الوعي  بالنظرية إدراكًا من  تمر مجددًا على االسترشاد 

الماركسية ومنهجها المادي الجدلي، مشيرًا إلى التعاطي معها بروح عالية من التجديد والتطور الفكري المنسجم مع  
 قضايا واقعنا االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي بعيدًا عن كل مظاهر الجمود الفكري العقائدي.  

المجتمع والشعب الفلسطيني في  لواقع  استيعابها يعني أن يجب الماركسية  تجديد نع الحديث فإن وبالتالي
 ارتباطاً  شهدها التي والتطورات  وخصوصيتهالوطن والشتات، إلى جانب الواقع االجتماعي لبلدان الوطن العربي  

اليسارية   الراهنة، العالمية بالمتغيرات القوى  واجب  من  أن  المؤتمر   التجربة خبرة من االستفادة العربية،ويرى 
 عبر وذلك ذاك، أو البلد هذا في  الواقع خصوصية وفق وتطبيقها  الماركسية إنتاه على للعمل السابقة التاريخية
 الذات، على المعتمدة  المستقلة والتنمية االجتماعي  والتقدم التحرر في  المصلحة ذات  القوى  عن  المتصل الكشف
 الوعي أشكال كل  ومراكمة واالقتصادية، االجتماعية السياسية بأبعادها الحقيقية الديمقراطية أجل من والنضال
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 وكل الفقراء والفالحين العمال من  الشعبية الجماهير مع  المتصلة اليومية الممارسة عبر(  الحزب)  المنظم الثوري 
 التبعية أنظمة بنية بتحطيم الكفيلة الثورية النوعية والتحوالت  الثوري  التغيير عوامل لمراكمة والمضطهدين الكادحين
 . االشتراكية بآفاقه الشعبي الديمقراطي النظام وتأسيس الطبقي واالستغالل والتخلف واالستبداد

هذا وقد اختتم المؤتمر أعماله بتوجيه التحية إلى الرفاق الذين أخلوا مواقعهم القيادية، ثم قام  بانتخاب 
المر  الرقابة  وقامت لجنة  المؤتمر  أعمال  انتهاء  بعد  اجتمعت  بدورها  والتي  العامة  المركزية  واللجنة  كزية 

بانتخاب الرفيق أحمد سعدات أمينًا عامًا للجبهة والرفيق أبو أحمد فؤاد نائبًا لألمين العام وبقية أعضاء 
المركزية   اللجنة  في  التجديد  نسبة  بلغت  وقد  ديمقراطية،  بصورة  السياسي  المكتب %65المكتب  وفي   ،

 %.20%، ونسبة تمثيل المرأة في الهيئات المركزية بلغت 55السياسي 
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 للمرحلة الراهنة والمستقبل المراجعة النقدية
 

وااللتواءات واالنكسارات، والمطبات   إن الجبهة الشعبية، بالرغم من كل ما رافق هذه المسيرة المليئة باالنجازات
السياسية وغير السياسية، استطاعت الحفام على دورها، وعلى أدائها، انطالقًا من إيمانها العميق بمبادئها ورؤيتها 
ودورها ليس في مجابهة االستحقاقات الراهنة في كل لحظة بما في ذلك الوضع المأزوم الراهن فحسب بل في  

نع وبلورة معالم المستقبل الذي تتحقق فيه أهداف وأماني شعبنا وامتنا العربية في التحرر اإلسهام الثوري في ص
 .والديمقراطية والعدالة االجتماعية بآفاقها االشتراكية

وفي الوقت الراهن، فان الوضع الفلسطيني بات يقض مضاجع الجميع، وباتت الجبهة الشعبية أمام أسئلة 
ز مشكالتها الخاصة ، وهي قادرة للنهوض بدورها الطليعي في جبهة اليسار والتيار مستجدة، تدعوها إلزاحة وتجاو 

 . الديمقراطي النقيض لقوى اليمين في حركتي فتح وحماس
ولعل المهمة الملحة التي يتوجب أن يتصدى لها عموم أعضاء الجبهة في هذه المرحلة ، هي مهمة ردم  

تنظيمية كما أقرتها وثائق المؤتمرات الوطنية من ناحية ، وبين الواقع  الفجوة بين القضايا السياسية والفكرية وال
السياسي والفكري والتنظيمي من ناحية ثانية ، ففي ظل موازين القوى الدولية والعربية المختلة لصالح التحالف 

ر اإلمبريالي الصهيوني وموقفه النقيض للحد األدنى من ثوابت وأهداف شعبنا الوطنية ، بات واضحاً  ، أن التصو 
الصهيوني يتمسك بالءات خمسة هي: ال انسحاب من القدس ، ال انسحاب من وادي األردن، ال إزالة للمستوطنات، 
ال عودة لالجئين، وال للدولة الفلسطينية المستقلة، األمر الذي يفرض على الجبهة الشعبية أعباء ومسئوليات كبرى 

ًا ودورها المستقبلي الطليعي على وجه الخصوص، وهذا يتطلب إسهام ارتباطًا بدورها في المرحلة الراهنة عموم
من اجل بلورة األسس الفكرية والسياسية والتنظيمية    – الجميع في مناقشة القضايا المطروحة بكل مسئولية ووعي  

 .قةالتي تكفل نهوض الجبهة ، بما يمكنها من تحديد رؤيتها ومهامها ووحدتها الداخلية للمرحلة القادمة بد 
ذلك إن صحة الوظائف السياسية والتنظيمية والفكرية واالجتماعية والجماهيرية للجبهة  تتحدد في ضوء مدى   

تأسيس تلك الوظائف على رؤية صائبة ، وأن تصاغ بدورها انطالقا من قراءة واعية وموضوعية لكافة المتغيرات 
ي أو العربي أو الدولي ، وهنا بالضبط يتجسد المعنى السياسية والمجتمعية والفكرية ، سواء على الصعيد الفلسطين

الحقيقي لألعباء والمسئولية الملقاة على عاتق كل عضو من أعضائها، وصواًل إلى النتائج المأمولة التي ستمكنهم  
 . من  تحقيق عملية النهوض بالجبهة صوب دورها الطليعي المنشود

إلى المعرفة الموضوعية في كافة القضايا والمهام الملقاة  الدخول  ت مسؤولية الرفاق أعضاء الجبهة  فإذا كان
على عاتقهم، فاألولى بهم أن يتفحصوا أوال ، سالمة سالحهم على هذا الصعيد أي األدوات المعرفية المستخدمة،  
ا ونقصد بذلك الماركسية ومنهجها المادي الجدلي، ذلك إن نجاحهم في تأدية مهمة أرادوها ألنفسهم هو رهن تحديده
بدقة،  وإذ يواجهون اليوم مرحلة جديدة ،  فيجب أن يبقى ماثال في أذهانهم أنها من طبيعة تراكمية وتكاملية قادت 
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وتقود إلى حصيلة إجمالية ال يجوز رؤيتها بمعزل عن عناصرها المكونة، ومن هذا المنطلق يمكن تقييم وثائق  
ليس إال جزأ من عام هو   -هذه المرحلة أو في المستقبل   في– ومؤتمرات الجبهة عبر مسيرتها ،  فالمؤتمر الوطني  

مسيرة الجبهة،  ولكن يمكن النظر إليه كعام قائم بذاته، يتكون من خاص أول، هو الوثائق، وخاص ثاني، وهو  
 ، واشتقاق المهمات ووضع خطط تنفيذها واختيار القيادة التياألهم ارتباطًا بالنقاش الواعي المعمق لتلك الوثائق 

وبناء عليه ، فإن جميع الرفاق أمام مهام متصلة ، تتحدد قيمة كل واحدة منها فيما يسبقها وما  قود كل ذلك ،  ت
 .يليها من مهام

في  –انسجاما مع كل ما تقدم فأن منطق األمور، أن ينطلق جميع الرفاق في نقاشهم للوثائق المطروحة      
وجوهرية مفادها أنهم جميعًا سيتعاطون مع هذه الوثائق لكي من فكرة مركزية    -المؤتمرات الوطنية أو الفرعية 

يبلوروا معًا نصًا واضحًا للجبهة الشعبية يعكس صورتها الحقيقية والشاملة ، كما هي في الواقع والماضي وكما  
ترة  يجب أن تكون عليه في المستقبل ، ال نصا يمثل رأي هذا الرفيق أو ذاك ، هذه الجهة التنظيمية أو تلك، في ف

 .أو أخرى 
ن البداية الصحيحة لنقاش أي مسألة كانت، تكمن في االتفاق أواًل على ماهية المنهج السليم للنقاش  إولذا ، ف

وإلدارة الحوار ، وهذا ليس اختصارا للوقت ، بل الشرط الذي ال غنى عنه لكي يذهب البحث والنقاش صوب جوهر  
بما يضمن، تحقي  التفاصيل  تتحدد في استشراف الخطوط القضايا وال يغرق في  التي  المؤتمر ووظيفته  ق هدف 

الرئيسية للمستقبل انطالقا من الحاضر والماضي ، عبر وثائق تعكس ضرورات الواقع ورؤية المستقبل في آن 
واحد، خاصة وأن أي مؤتمر للجبهة ، في هذه المرحلة، سيعقد  في ظل حقبة انتقالية بين مرحلتين تاريخيتين 

وتراجع وهبوط القيادة المتنفذة في هذه حلة الحركة الوطنية بكل أطيافها المحمولة بالهوية الوطنية  نوعيتين، مر 
ومرحلة صعود التيار الديني _ حماس وبروز وانتشار هوية اإلسالم السياسي من ناحية ثانية،    ،  من ناحيةالمرحلة  

 ."وبالتالي ال مجال الستقامة القول بت"الحزب الطليعي" وفي آن القول بت"الحزب متدني المستوى فكرياً 
نكون شيئًا حقيقيًا غير ملتبسين، وأن    -في الجبهة–وفي هذا الجانب فإن البداية معروفة، وهي أن نكون  

 .ثوريين سياسيًا وأيديولوجيًا فعاًل في نفس الوقت  وماركسيينوموحدا في الداخل أي ديمقراطيين فعال 
وبالتالي فإن القول بدور تاريخي للجبهة الشعبية ليس إال فرضية على جميع الرفاق واجب إثباتها عبر التفاعل 

ائق مؤتمرات الجبهة وبين الممارسة النضالية والسياسية والمجتمعية  والتطابق الجدلي بين النظرية كما بلورتها وث
 .والجماهيرية

إن ما تقدم، يتطلب من الجبهة ترسيخ األسس العلمية الصحيحة لبناء حركة ثورية صحيحة تطرد كل مظاهر 
على المستوى المحلي األزمة الفكرية والتنظيمية والسياسة ، بما يمكنها من مواجهة هذه التحوالت السريعة المعقدة  

و القومي والعالمي، و إال فإن مسيرتها التحررية الوطنية الديمقراطية ستضل الطريق، إذا لم نلتزم بصورة واعية  
 : وخالقة بعيدة عن الجمود، باألسس التي  يقوم عليها الحزب الثوري وهي تحديدًا أربعة أسس

 .األساس التنظيمي (1
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 .األساس األيديولوجي (2
 .اسياألساس السي (3
األساس الكفاحي بكل مضامينه التي يتوجب أن تجسد بوعي عميق وإرادة صلبة جوهر األسس الثالثة   (4

 .السابقة
فإذا تعرضت هذه المبادئ ألي شكل من أشكال التعطيل أو الرخاوة، فال معنى لذلك سوى تعريض الحزب بهذه  

ع للنزعات االنتهازية والشللية المدمرة ألفكار الدرجة أو تلك لحالة من الركود أو التراجع والشلل ومن ثم الخضو 
 .الحزب ومبادئه وفاعليته

عن االستجابة لما يرغب ويفكر به الرأي العام ويعبر عن   وفكره ومنهجه الماركسي  إذا كف ت أيديولوجيا الحزبو 
 .رية ثوريةمصالح الجماهير الشعبية وطموحاتها فإن الحزب يفقد تأثيره تدريجيًا فال حركة ثورية بدون نظ

للجماهير  الماركسيفالحزب   المنظم والقائد والطليعة  ليس  إنه    الفقيرة وكافة المضطهدين  الثوري،  بل  فقط، 
 .أساسًا "ُمدخل" الوعي لها

وفي ضوء ما تقدم فإن عقد المؤتمر الوطني، أو المؤتمرات الفرعية ، ليس مجرد "فشة خلق" وإنما "جزء من  
 مفتاحي حاضرًا في كل لحظة: ما الذي نريده كحزب من المؤتمر؟ سياسة حل "، يبقى السؤال ال

ما نريده من المؤتمر، محطة إلعادة النظر في فهم إدارة الصراع ضد المشروع الصهيوني من جانب، وأبعاد 
ومضامين وأشكال أدائنا تجاه ذلك الصراع من جانب آخر، وبما ُيَؤم ن القدرة على استثمار ما تملكه الجبهة من 

زون أو أرصده نضالية راسخة في ذهنية قسم هام من أبناء شعبنا، يضاف عليها ما تملكه من رؤى ومواقف  مخ
عن طموحات األغلبية الساحقة من شعبنا، لكن    -من حيث المصداقية – سياسية ومنطلقات فكرية هي األكثر تعبيرًا  

لحزب الثوري كاولوية تعلو على كل ما عداها نجاح هذا االستثمار مرهون بإزالة كل العقبات التي تحول دون بناء ا
من تحالفات او تجمعات ديمقراطية أو يسارية، إذ أن الشرط األول لنجاح أي من هذه التحالفات أو األطر مرهون  

تنظيميًا وفكريًا   -بصورة ديمقراطية -بعملية استكمال عناصر البناء الحزبي الداخلي في هيئات ومراتب الجبهة   
 . وسياسياً 
ومجابهتها و  تفكيكها  وكييية  الراهنة  األزمة  على طرح سؤال  المترتبة  القصوى  األهمية  تتجلى  بالضبط  هنا 

والخروه منها صوب النهوض ؟  إذا أردنا اإلجابة على هذا السؤال، يجب أواًل أن نؤكد على أن اليسار الذي نعنيه 
القومي )ضمن الخصوصية ال قطر الماركسي في بعده  اليسار  الذي يستهدف    هنا هو  بلد(  على    –ية في كل 

الصعيد اإلستراتيجي، اإلسهام في الثورة القومية التحررية الديمقراطية ، وإقامة مجتمع اشتراكي عربي، األساس 
فيه تحرير الوطن والمواطن. تحرير الوطن من االغتصاب وكل أشكال االحتالل أو السيطرة األجنبية، ومن التخلف 

الخارجي، وتحرير المواطن من كل أشكال االضطهاد الوطني واالستغالل الطبقي ومن االستبداد   والتبعية واالستغالل
 .ومن كل ما يحول دون االرتقاء بنوعية حياته وتحقيق ذاته
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إن الحاجة الموضوعية الستنهاض اليسار ورص صفوفه وتقوية بنيانه في فلسطين وكل أقطار الوطن العربي، 
روف الراهنة المحكومة بكل عوامل الهبوط السياسي والتراجع االجتماعي مع كل مظاهر تبرز كضرورة ملحة في الظ

القلق واإلحباط، التي باتت تشكل مساحة واسعة في الذهنية الشعبية في بالدنا كما في كل البلدان العربية، وبالتالي 
صوص تزداد إلحاحًا في الظروف  فإن هذه الحاجة الملحة لنهضة اليسار عمومًا ، والجبهة الشعبية على وجه الخ

الراهنة للمجتمع الفلسطيني. إذ تتصدر الساحة السياسية مجموعتان تختلفان شكاًل رغم جوهرهما الواحد : مجموعة 
الرأسماليين المنضوين تحت لواء السلطة أو أنظمة الحكم، ومجموعة الرأسماليين المنضوين أو المتنفذين  في قيادة 

ن )رغم القاعدة الشعبية الفقيرة والبرجوازية الصغيرة لهذه الحركة(. أي أن الساحة السياسية  حركة اإلخوان المسلمي
العربية مسيطر عليها عمليًا من جانب قوة واحدة )عبر برنامجين: اليمين "العلماني"، واليمين الديني( وهى الرأسمالية  

الحاكمة وك البيروقراطية  بالتحالف مع  والكومبرادورية  تلك–الهما محكومان  الطفيلية  أو  الدرجة  لقاعدة    -بهذه 
 .التبعية والتخلف، كما أن كل منهما ال يتناقض في الجوهر مع اإلمبريالية والنظام الرأسمالي

وهنا يتجلى دور الجبهة الشعبية في العمل االستراتيجي الجاد من أجل اإلسهام الفعال في وقف انحراف قيادة 
وجيه مسارها التحرري الديمقراطي في إطار إستراتيجية التحرر القومي العربي األشمل  حركة التحرر الوطني وإعادة ت

، وذلك مرهون بشرط ضمان وضوح رؤيتنا وبرنامجنا المرحلي المرتبط بتلك اإلستراتيجية، فبالرغم من كل متغيرات 
ارية التاريخية لمسيرة شعبنا في  لالستمر   اً المرحلة السابقة ، وعلى قاعدة المكانة التاريخية للجبهة ، بوصفها رمز 

نضاله من أجل تحقيق أهدافه الوطنية والديمقراطية ، فإن الجبهة الشعبية هي األكثر مسؤولية إزاء المستقبل  
بمعنى إنها األكثر تأهيال إلخراه التجربة الفلسطينية من مأزقها التاريخي، إن ثمة دور تاريخي واجب الجبهة أن  

انطالقًا من رؤية إستراتيجية واضحة وذلك    ثانيًا ،القضية الوطنية والقومية العامة     ، وتجاهنفسها أوالً   تؤديه تجاه
تقوم على إنهاء الوجود اإلمبريالي والصهيوني في بالدنا ولتكون فلسطين جزء من المجتمع العربي االشتراكي، ما 

الراهن، كما للوجود الصهيوني، وبالتالي النضال مع كافة يعني مقاومة كل أشكال ومظاهر االستسالم لميزان القوى  
القوى اليسارية والتقدمية العربية من أجل تغيير هذا الواقع العربي المهزوم، ليصبح الصراع ضد الوجود الصهيوني  

لف إسرائيليًا يستهدف تحقيق التحرر الوطني والقومي وينهي كل أشكال التبعية والخضوع والتخ  –صراعًا عربيًا  
 .على طريق التطور والحداثة والعدالة االجتماعية والوحدة

إن المرحلة الراهنة بكل محدداتها ومتغيراتها العربية واإلقليمية والدولية تشير بوضوح إلى أن آفاق النضال 
ساس القطري الفلسطيني بدون ارتباطه ببعده القومي، شبه مسدودة، بعد أن بات واضحًا أن الخيار الذي قام على أ

أنه يمكن أن يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة عبر طريق التسوية الذي سارت عليه القيادة المتنفذة وأوصلها 
التفاقيات أوسلو كان وهمًا، قاد إلى النهاية التي نعيشها، أي تراجع المقاومة وتوسع السيطرة الصهيونية على  

الغربية،   انفصال قطاع غزة عن الضفة  تفككت أوصال األرض، وأيضًا  الفلسطيني ومعه  النظام السياسي  وتفكك 
المجتمع الفلسطيني الذي يبدو أنه ينقسم إلى مجتمعين، أحدهما في الضفة واآلخر في غزة، في ظل أوضاع تشير  

بدرجة  واسعة في صيرورة الحركة التحررية الفلسطينية، يعانيان من أزمات   -المتحكمان  –إلى أن البنية والنهج  
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مرتبطة إما باليمين السياسي / فتح أو اليمين الديني / حماس أو بكليهما معًا، وهنا بالضبط تتجلى    مستعصية
العمل على استنهاض وبناء   –وهذا هو األهم  –مهمة الجبهة في إدراك طبيعة المرحلة والقوى المؤثرة فيها، ومن ثم  
الفكر  هويتها  بين  والتفاعل  التطابق  يصبح  بحيث  الذاتية  واألممية -ية وسياساتها  أوضاعها  والقومية    - الوطنية 

والممارسة   والسياسة  الفكر  في  تمايزها  يضمن  بما  ومنسجمًا  قائمًا  والديمقراطي   التحرري  النضالي،  ودورها 
المجتمعية، بعيدًا عن كافة المواقف التوفيقية أو االنفعالية من ناحية ، ونقيضًا سياسيًا وديمقراطيًا لقوى اليمين  

 .السلطة الفلسطينية والتيارات الدينية من ناحية ثانية في كل من
إن الوضع الفلسطيني اآلن يفرض علينا المراجعة الجدية الهادئة والمعمقة لكافة األفكار التي ُطرحت خالل  
العقود الثالث الماضية ، بعد أن بات الحل المطروح مذاك ، أسيرًا للشروط األمريكية اإلسرائيلية ، في ظل ما وصلت 

 .مي المتزايد بالوجود اإلسرائيليإليه أوضاعنا الداخلية ، وفي ظل االعتراف العربي الرس
فبالرغم من أن الجبهة ، قد أشارت مرارًا في سياق رؤيتها للحل المرحلي، إلى أن حق العودة هو الجسر الذي 
لبناء دولة ديمقراطية   التاريخية في فلسطين، ومدخل  يربط حقنا الوطني في االستقالل وتقرير المصير وحقوقنا 

لصراع في فلسطين وحول فلسطين، كما التزمت في طروحاتها السياسية التكتيكية أو واحدة كحل ديمقراطي شامل ل
القاهرة سنة   الوطني، كما وردت في إعالن  بثوابت اإلجماع  الوطني  2005المرحلية  الوفاق  ،  2006، ووثيقة 

دت على الوحدة الوطنية "من أجل توفير الحماية العرب ية والدولية ونقل  ودعت دومًا إلى إعادة بناء م.ت.ف، وَشد 
ملف القضية إلى األمم المتحدة من خالل عقد مؤتمر دولي برعاية األمم المتحدة وعلى أساس قراراتها التي تستجيب  

 ."لحقوق شعبنا الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
ة من تراجع خطير، ليس فقط بسبب الوضع العربي الرسمي التابع  ما وصلت إليه قضيتنا في المرحلة الراهنن  إ

والخاضع للسياسات األمريكية ، وليس بسبب احتدام الصراع الداخلي بين فتح وحماس وآثاره الضارة على قضيتنا  
 ومستقبلها فحسب، بل أيضًا ، وهذا هو األساس بسبب الموقف الدولي عمومًا والموقف األمريكي خصوصًا، الداعم

 .بال حدود للدولة الصهيونية باعتبارها الحليف االستراتيجي له في المنطقة العربية واإلقليم الشرق أوسطي
في ضوء ذلك نسأل مجددًا ، هل ظل مفهوم مرحلة التحرر في ظل القيادة الحالية لت م.ت.ف واألطراف النافذة 

الوضع الراهن يفرض إعادة نظر جذرية فيه من فيها صحيحًا ؟ وهل ظلت التقاطعات مع هذه الفئة هي ذاتها؟ إن  
جهة، وفي القوى التي قادته من جهة أخرى. فهل ظلت قيادة السلطة معنية بالتحرير؟ لقد أصبحت سلطة وتمارس  
على هذا األساس، ومصالحها الخاصة هي التي باتت تحركها وليس القضية الوطنية. واعترفت بالدولة الصهيونية  

فلسطين وأكثر.. وهي خاضعة للواليات المتحدة والدول المانحة ومربوطة ماليًا بها ، وهي  % من  80متنازلة عن  
على استعداد للتنازل عن مبدأ العودة كجوهر قضية الالجئين،   -كما أوضحت الجبهة في العديد من أدبياتها  –أيضًا  

إكمال السيطرة على األرض   وهي مستمرة في سياسة التفاوض التي أعطت الدولة الصهيونية كل الوقت من أجل
 .  وإكمال الجدار والتحكم بالضفة الغربية
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أما بالنسبة لحركة حماس، ويمكن أن نتحدث طوياًل عن حماس، لكن يمكن القول بأنها تحمل مشروعًا آخر، 
ما   يرى األمور من زاوية أصولية دينية تفرض عليها موضوعيًا ، أن تخضع لمنطق أيديولوجي ُيَغل ب العقيدة على 

عداه، بحيث تسعى إلى إحالل هوية اإلسالم السياسي محل الهويتين الوطنية والقومية ، وكل ذلك في سياق ترابطها 
العضوي المباشر وغير المباشر مع شرائح وفئات كمبرادورية ومالية وعقارية وطفيلية ، فهي إذن ، في الجوهر ال 

ف الشكل السياسي الظاهري بينهما ، بهدف استمرار الصراع  تختلف عن الطبيعة الطبقية لقيادة م.ت.ف، وان اختل
والتفاوض علنًا وبشكل مباشر، كما هو الحال مع قيادة فتح و م.ت.ف، أو سرًا أو بشكل غير مباشر ، كما هو  

تحت غطاء اإلسالم  -إذا ما أقدمت على تلك التنازالت-حال حركة حماس، التي يبدو أن الفرصة باتت مهيتأة لها 
المتحدة السي الواليات  يحقق هدف  بما  المحظورات  تبيح  الضرورات  إن  تقول  فقهية  قاعدة  المعتدل، وعلى  اسي 

وإسرائيل في إسدال الستار على م.ت.ف لحساب ما يسمى بت "مشهد اإلسالم السياسي المعتدل" إذا ما بقيت أوضاع  
ما توفرت مقوماته وعناصره الخارجية وفق    القوى الديمقراطية واليسارية والقومية على ما هي عليه من جهة وإذا

 مقتضيات ومصالح النظام اإلمبريالي من جهة ثانية 
ما ترتبه اإلمبريالية والصهيونية للمنطقة عمومًا ولقضيتنا الوطنية على وجه الخصوص ليس قدرًا ال يرد،    لكن

ي، فهذا الواقع لن يكون أبديًا ونهائيًا، حتى في ظل النجاحات واالنجازات النوعية والكبيرة التي حققها الحلف المعاد
وبهذا المعنى فإن الحركة الثورية الوطنية والقومية وباالستناد إلى طبيعة المشاريع المعادية وتناقضها الجذري مع 
حقوق ومصالح شعبنا وامتنا، قادرة على الفعل والمجابهة وبما يؤسس لمرحلة نهوض جديدة أكثر نضجًا وأكثر 

 .ة الواقع الموضوعية والذاتية وطنيًا وقومياً استجابة لحرك
هذه هي النقطة التي يجب أن ننطلق منها، وهو األمر الذي يفرض الربط بكلية الوضع العربي، أي بالنضال  
العربي ككل، شرط أن يكون النضال الفلسطيني في طليعته ، انطالقًا من أن الصراع هو صراع الطبقات الشعبية  

السيطرة اإلمبريالية بما فيها الدولة الصهيونية كونها أداة في مصلحة الشركات االحتكارية   في الوطن العربي ضد
 .اإلمبريالية

وفي هذا الجانب ، فإن استكمال عملة النهوض الذاتي ، السياسي والفكري والتنظيمي والجماهيري والكفاحي  
 .قوى اليسار الماركسي ووحدتهاللجبهة ، من أكثر المهام الداخلية إلحاحًا تمهيدًا إلعادة بناء 

وهنا يتجلى دور الجبهة الشعبية لكي تكون قادرة على تأطير كل المناضلين الجديين، وفق رؤية تطرح  
 : للنقاش ، تقوم على

أن الصراع هو صراع الطبقات الشعبية العربية ضد السيطرة اإلمبريالية الصهيونية، والنظم الكومبرادورية  
 .ن يتحدد دور الطبقات الشعبية الفلسطينية في إطار هذه الرؤية/ اإلستراتيجيةالتابعة. وهنا يجب أ

أن ال حل تاريخي وعادل في فلسطين إال عبر إنهاء الدولة الصهيونية في إطار الصراع العربي العام. 
 .وأن البديل هو الدولة الديمقراطية العلمانية بحقوق متساوية لكل مواطنيها
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العالقة مع الطبقات الشعبية الفلسطينية في كل مناطق تواجدها انطالقًا من هذه األسس،  إعادة بناء    
الوسائل  بمختلف  االحتالل  ضد  نشاطها  وتفعيل  جديد،  من  بالنضال  النهوض  أجل  من  نشاطها  وتوحيد 

 .الممكنة
الصحيحة، ذلك أن الضياع في تفاصيل الوضع اليومي لن تقود سوى إلى التأخر عن البدء من البداية  

للتمدد   واالجتماعي  السياسي  اليمين  لقوى  الفرص  من  مزيدًا  بدوره  سيفرز  الذي  النهائي  الفشل  وربما 
واالنتشار، ما يعني إمكانية توفير المزيد من عوامل التراجع التنظيمي والجماهيري بالنسبة لليسار عمومًا  

كلية واثقين من إمكانية تجدد دورها وللجبهة بشكل خاص ، وهو أمر يرفضه أعضاءها وأصدقاءها بصورة 
الطليعي في هذه المرحلة وفي المستقبل ارتباطًا بالتزامها باألسس السياسية والفكرية والتنظيمية التي ُتؤمن  

 .بها وتناضل من أجل تحقيقها
 

والسياسيةنظيمية التفكرية و ال  اتهأولويو المؤتمر الوطني الثامن   
 

ومنذ انطالقتها رسمت وطرحت مشروعًا وطنيًا نضاليًا متميزًا, بل تخطت برؤيتها المستوى إن الجبهة الشعبية  
الوطني, نحو المستوى القومي واإلنساني األرحب عبر منطلقاتها الفكرية التقدمية, غير أن واقع الحال يشير إلى  

لعجز والقصور, رغم وقفة مؤتمراتنا ما هو متعاكس مع هذه الرؤية وهذا الطموح, فتلبدت في اآلفاق غيوم التأزم وا
الوطنية )الخامس والسادس والسابع( أمام مظاهر األزمة وتأكيدها الصريح على ضرورة مغادرتها وتجاوزها بالتركيز  
على إعطاء القضايا الفكرية والتنظيمية الداخلية األولوية القصوى في جهودنا الجماعية المشتركة, باعتبارها الحلقة 

ال تطوير  المركزية  تحققها,  وتنظيميًا في مواجهة استحقاقات   الحزب تي تضمن في حال  فكريًا وسياسيًا  وتأهيله 
الحزب/الجبهة  المرحلة المنحطة الراهنة, باعتبار هذه الحلقة هي الحجر األساس لكل فعل راهن ومستقبلي في نشاط  

ديمقراطي والصعيد القومي حديثًا ال يرقى  على الصعيد الوطني وال  الجبهةوبدون تطبيقها سيبقى الحديث عن دور  ،  
 .إلى مستوى األفعال الملموسة واآلمال المرتبطة باهداف وتطلعات شعبنا

لذا ال بد لنا من أن نواجه أنفسنا بالسؤال التالي, إذا كانت األوضاع الراهنة المتمثلة في استمرار هذه العظرسه  
أ ظل  في  شعبنا  الصهيونية ضد  الهمجية  الوطني  والعدوانية  وعيها  فقدت  متخاذلة  منحطة  رسمية  عربية  نظمة 

والقومي، الى جانب االنقسام الذي يهدد وحدة مجتمعنا وشعبنا بمزيد من عوامل التراجع والتفكك واالحباط واليأس 
 بسبب استمرار الصراع على المصالح الفئوية بين حركتي فتح وحماس، تشكل أرضية ومناخًا محفزًا ودافعًا لالنتساب

  ؟كما ينبغي   فلماذا لم نتوسع تنظيميًا أو نثبت حضورنا في هذه المرحلةالحزب ،  /الجبهةإلى 
وجوابنا الصريح على هذا السؤال المفصلي يكمن في استمرار ذيول تلك األزمة ورواسبها وتفريعاتها, لذلك 

  للحزب كرية والتنظيمية والسياسية  كله, فإن رسم أو وضع تصور لمغادرة هذه األزمة وتجاوزها على كافة الصعد الف
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قضية أكثر من عاجلة وشديدة االلحاح, ونحن على ثقة بقدرة رفاقنا ووعيهم على تحقيق هذا الهدف الذي يجب 
تقييم ومتابعة   الكاملة في  الجدية  استعادة  يعني  ما  التنظيمية والفكرية,  بالحلقتين  أواًل وبصورة متوازية  يبدأ  أن 

 .بصورة عميقة وجوهرية وحازمة الحزبي ومعطياتنا الفكرية ومبادئنا السياسية في صفوف وتطبيق نظامنا الداخل
 - في التطبيق-، ينبغي ان تبدأ بنقدها  الجبهةوبالتالي فان الخطوة االولى إلعادة االعتبار إلى دور ووظيفة  

ا الوطني وحقوق شعبنا خاصة وأننا نعيق اليوم امام نتيجة مفزعة تحمل في طياتها مخاطر جدية تهدد مشروعن
في التأثير الفعال على    الحزببالتبدد، ما يفرض علينا في الجبهة، مزيدًا من الجهد الواعي المنظم الستعادة دور  

كل مجريات األحداث والقضايا الوطنية والديمقراطية في المشهد السوداوي الذي يفرض علينا أن نعمل على الخالص 
لبية المتراكمة وأدواتها، سواء على صعيد العالقات التنظيمية والنشاط السياسي بين من كافة العناصر والمظاهر الس

   . الجماهير، أو على صعيد الهوية الفكرية
بالمعنى التنظيمي الصارم   للحزب: العمل على تأكيد وبلورة الوحدة الداخلية    والشرط األول لهذا التوجه يكمن في

وفق محددات وقواعد الديمقراطية المركزية، وبالمعنى األيديولوجي الصريح والعميق بالمنهج الماركسي ومضمونه  
االشتراكي، بما يكفل إلغاء حالة التمزق واالنفالش والنزعات التكتلية والشللية، وإعادة الحياة لاللتزام الكامل والخالق  

  .وتطبيقاته ومبادئه وبكل بند من بنوده -امه الداخلينظ–  الحزببدستور 
أما الشرط الثاني: أن نطرح برامج عملية لحل كافة القضايا التي يعاني منها جمهورنا، لكي نكتسب المصداقية  
ونضمن نجاحنا في التوسع التنظيمي واالنتشار بين صفوف جماهيرنا، بما يمكننا من العمل مع الجمهور لحل 

   .ه وكادحيه خصوصًا ئ في أوساط جماهير شعبنا عموما وفقرا الجبهةساسية بما يوفر ويراكم مصداقية مشاكله األ
إن المخاطر الجدية التي تنتصب أمام شعبنا، في ظل المشروع األمريكي الصهيوني الذي يستهدف تصيية  

ديد من األنظمة العربية،  قضيته وحقوقه، تحت ما يسمى بصفقة القرن أو مشاريع التسوية، إلى جانب دور الع
خاصة في الخليج والسعودية، باتجاه تكريس التطبيع واالعتراف بدولة العدو الصهيوني، األمر الذي يتطلب منا أن  
ُنعلي من درجة الرفض الصريح لكافة مخططات التحالف اإلمبريالي/ الصهيوني/ الرجعي، ومواجهتها ومقاومتها  

 .راكنا لموازين القوى المختلة مع العدوبكافة السبل واإلمكانيات، رغم إد
ان رفضنا ومقاومتنا هما مؤشران على القوة والصمود في وجه هذا العدو، وهنا تحضر أهمية وأولوية الحلقة 
التنظيمية بمجمل أبعادها ومحدداتها الفكرية والوطنية واالجتماعية، ونحن مقبلون  على مؤتمرنا الوطني الثامن.. 

إلى  فال مواجهة ومقاو  النضال وصواًل  بتواصل مسيرة  التزامًا  تنظيم )حزب( قادر على خوضهما،  ناجعة دون  مة 
ترابه   الفلسطينية على كامل  تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة واالستقالل وتقرير المصير، وإقامة دولته 

 .الوطني
 :لإلرادة الجمعية للرفاق  وتجسيد بالحزبالحوار الديمقراطي الداخلي: ارتقاء  

، فإن منطق األمور،  بالحزبانسجاما مع رؤيتنا الجبهاوية ، حول تفعيل الحوار الديمقراطي الداخلي لالرتقاء  
ا أن المؤتمر هو  أن ننطلق في نقاشنا للوثائق المطروحة على مؤتمرنا الثامن من فكرة مركزية وجوهرية مفاده
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أعلى هيئة حزبية قيادية، وفيه تتجسد إرادة مجموع األعضاء وفق مبدأ المساواة الكاملة بين جميع أعضاء المؤتمر،  
ما يعني وجوب أن يتحمل كل عضو في هذا الجانب مسئوليته الكاملة في نقاش الوثائق وتقديم المقترحات بوعي  

الشعبية، يعكس رؤيتها وبرنامجها ونظامها الداخلي  للجبهةنصًا واضحًا  عميق وبروح ثورية نقدية لكي نبلور معاً 
بما يستجيب الستحقاقات المرحلة الراهنة بكل متغيراتها ومخاطرها وآمالها، أي أن يعكس بوضوح ما يجب أن تكون 

 .في المستقبل الجبهةعليه 
المطر  الوثائق  كافة  العقل في  الوعي وإعمال  مزيد من  إلى  ندعو  لمناقشتها، واغنائها وتطويرها لذلك  وحة، 

بالمقترحات واألفكار، انطالقًا من الوعي والموقف الجماعي بأننا ال نريد نصًا يمثل رأي هذا الرفيق أو ذاك، هذه 
 .الجهة التنظيمية أو تلك، في فترة أو أخرى 

ة المنهج السليم للنقاش  لذا، فإن البداية الصحيحة لنقاش أي مسألة كانت تكمن في االتفاق أوال على ماهي 
وإلدارة الحوار ديقراطيًا، كشرط ال غنى عنه لكي يذهب الحوار والنقاش داخل المؤتمر، بما يضمن تحقيق هدف  
المؤتمر ووظيفته التي تتحدد في استشراف الخطوط الرئيسية للمستقبل انطالقًا من الحاضر والماضي بكل محدداتهما  

 .وشروطهما الواقعية والملموسة
إن صحة الرؤى والقرارات السياسية والتنظيمية والفكرية لمؤتمرنا الوطني الثامن تتحدد في ضوء مدى  لك  ذ

السياسية   المتغيرات  لكافة  وموضوعية  واعية  قراءة  من  انطالقًا   ، صائبة  رؤية  على  المؤتمر  حوارات  تأسيس 
ي، وهنا بالضبط يتجسد المعنى الحقيقي  والمجتمعية والفكرية، سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو الدول

لألعباء والمسئولية الملقاة على عاتق كل عضو من أعضائه، وصواًل إلى النتائج المأمولة في تمكين الجبهة من  
العقالني   الذي يستوجب الوقوف والتأمل والنقاش  المنشود، األمر  النهوض صوب دورها الطليعي  تحقيق عملية 

لمصطلحات والمفاهيم المطروحة في وثائق المؤتمر ، بما يضمن الوصول إلى بلورة الرؤية الهادئ أمام الكلمات وا
الموضوعية الشاملة للقضايا السياسية والفكرية والتنظيمية، كضمانة لمسيرة الجبهة في نضالها الراهن والمستقبلي  

وتحقيق الهدف االستراتيجي في إزالة الكيان الصهيوني وتحرير    المصير  لتحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير
كامل التراب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية لكل سكانها وحل المسألة اليهودية وفق هذا  

  . المنظور
يفسر بأنه نتاه  وفي هذا السياق، البد من التذكير بأن انتشار حركات اإلسالم السياسي الرجعية ال يمكن أن  

لقوة  الحركات اإلسالمية، بل إلى عدد من العوامل الهامة، من أبرزها، فساد وتبعية واستبداد النظام العربي واستغالله 
االجتماعية   البنية  تخلف وقدرية  وأخيرًا  الديمقراطي،  اليساري  البديل  الشعبية، وعجز  للجماهير  لجماهير  لالبشع 

جية سياسية وإعالمية أخرى مرتبطة بمصالح الواليات المتحدة والنظام الرأسمالي العفوية، إلى جانب عوامل خار 
  .العالمي

، يتحملون المسئولية الكبرى والرئيسية في مراجعة للجبهة  لذلك، فإن رفاقنا أعضاء المؤتمر الوطني الثامن  
لفكرية والتنظيمية التي تتناسب السياسي/الفكري/التنظيمي، ومن ثم بلورة األسس والمنطلقات السياسية وا  األداء
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، ليس للخروه من أزمته صوب النهوض فحسب، بل أيضًا لترسم أسس وآليات التعامل  الحزب  وتلبي احتياجات  
باستعادة  الكفيلة  اإلمكانات  تعزز  بوتائر صحيحة  والعربية واإلقليمية  الفلسطينية  ومتغيراتها  الحالية  المرحلة  مع 

مول، وهذا يتطلب من رفاقنا عمومًا، ورفاقنا أعضاء المؤتمر خصوصًا، استعادة المفاصل الجبهة لدورها الطليعي المأ
  :الرئيسية التالية وااللتزام الموضوعي والعقالني بمضامينها

  .ذهنية التكتالت والشللية ونبذااللتزام بمبدأ النزاهة الفكرية واألخالقية وضمانته الوعي والديمقراطية،   -1
نية التي تتعاطى مع الفكر والتنظيم والسياسة بنوع من االنفعال والنزق، مع ضرورة ضرورة مغادرة الذه -2

 .تعزيز الديمقراطية وآلياتها في النقاشات والمخرجات
مؤتمراتها الوطنية ، كشرط    اااللتزام الواعي بمنطلقات الجبهة، الوطنية والفكرية والتنظيمية كما أقرته -3

  .الستعادة دورنا الطليعي
ع -4 االقتصادي، الحرص  السياسي  والواقع  النظرية  بجوانب  الذاتي  والوعي  العملي  النشاط  مراكمة  لى 

ثقتها   الفقيرة، واستعادة  الجماهير  أوساط  للتفاعل واالندماه في  في    اودوره  بالجبهةكمدخل رئيسي 
 .من اجل تحقيق أهدافها االدفاع عن قضاياها ونضاله

قبلية بين خصوصية القضية الفلسطينية وبعدها القومي العربي  التمسك بجدلية العالقة التاريخية والمست -5
صهيوني     -في إطار حركة التحرر العربية التقدمية انطالقا من ان الصراع مع العدو هو صراع عربي  

  .في طليعته عموما والجبهة الشعبية خصوصا بالدرجة االولى يقف شعبنا وحركاته المناضله
فاقنا، المشاركة الفاعلة في الحوار والمداخالت بما يعزز ترسيخ األسس العلمية  إن ما تقدم ، يتطلب من جميع ر 

الصحيحة لبناء حركة ثورية صحيحة تطرد كل مظاهر األزمة الفكرية والتنظيمية والسياسة، بما يمكنها من ممارسة  
ال فإن مسيرتنا التحررية دورها في مواجهة هذه التحوالت السريعة المعقدة على المستويين الفلسطيني والعربي، وإ

الوطنية الديمقراطية ستضل الطريق، إذا لم نلتزم بصورة واعية وخالقة بعيدة عن الجمود، باألسس التي  يقوم  
بكل  الحزب/الجبهةعليها   الكفاحي  واألساس  السياسي،  واألساس  األيديولوجي،  واألساس  التنظيمي،  األساس  ؛ 

عميق بوعي  تتجسد  أن  يتوجب  التي  هذه   مضامينه  تتعرض  ال  وأن  السابقة،  األسس  جوهر  صلبة  وإرادة 
األسس/المبادئ ألي شكل من أشكال التعطيل أو الرخاوة، فال معنى لذلك سوى استمرار تعريض الحزب بهذه الدرجة 
أو تلك لحالة من الركود أو التراجع ومن ثم الخضوع للنزعات االنتهازية والشللية المدمرة ألفكار الحزب ومبادئه  

 .وفاعليته
 :المؤتمر الثامن: والمحطة النوعية المأمولة

المشروع   الصراع ضد  إدارة  فهم  في  النظر  إلعادة  نوعية  محطة  يشكل  أن  المؤتمر،  هذا  من  نريده  ما  إن 
الصهيوني والمخطط اإلمبريالي والرجعي من جانب، وأبعاد ومضامين وأشكال أدائنا تجاه ذلك الصراع من جانب 

صده نضالية راسخة في ذهنية قسم هام آخر، وبما ُيَؤم ن القدرة على استثمار ما تملكه الجبهة من مخزون أو أر 



60 

 

من أبناء شعبنا، يضاف عليها ما تملكه من رؤى ومواقف سياسية ومنطلقات فكرية هي األكثر تعبيرًا في مسيرتها  
 .عن طموحات األغلبية الساحقة من شعبنا -من حيث المصداقية–الراهنة والمستقبلية  

ت التي تحول دون بناء الحزب الثوري كأولوية تعلو على كل  لكن نجاح هذا االستثمار مرهون بإزالة كل العقبا
ما عداها من تحالفات أو تجمعات ديمقراطية أو يسارية، إذ أن الشرط األول لنجاح أي من هذه التحالفات أو األطر 

  تنظيمياً   -بصورة ديمقراطية -مرهون بعملية استكمال عناصر البناء الحزبي الداخلي في هيئات ومراتب الجبهة   
وفكريًا وسياسيًا، فالمؤتمر في كل األحوال ليس من وظيفته مالحقة السياسات الجارية، وإنما تحديد النواظم العامة  

 .لحركة الواقع السياسي ارتباطًا بمستوياتها المتنوعة
نضال إن المرحلة الراهنة بكل محدداتها ومتغيراتها العربية واإلقليمية والدولية تشير بوضوح إلى أن آفاق ال

القطري الفلسطيني بدون ارتباطه ببعده القومي، شبه مسدودة، بعد أن بات واضحًا أن الخيار الذي قام على أساس 
أنه يمكن أن يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة عبر طريق التسوية الذي سارت عليه القيادة المتنفذة وأوصلها 

نعيشها، أي تراجع المقاومة وتوسع السيطرة الصهيونية على    التفاقيات أوسلو كان وهمًا، قاد إلى النهاية التي
تفككت أوصال  الفلسطيني ومعه  السياسي  النظام  الغربية، وتفكك  انفصال قطاع غزة عن الضفة  األرض، وأيضًا 

بدرجة  واسعة في صيرورة الحركة    - المتحكمان  –المجتمع الفلسطيني، في ظل أوضاع تشير إلى أن البنية والنهج  
رية الفلسطينية، يعانيان من أزمات مستعصية مرتبطة إما باليمين السياسي / فتح أو اليمين الديني / حماس التحر 

الراهن وعنوانه   الفلسطيني  بالوضع  وانفرادهما  بينهما  المصالح  التوافق على  بكليهما معًا، في ضوء إمكانية  أو 
 . االنقسام الكارثي

 – لمؤتمر في إدراك طبيعة المرحلة والقوى المؤثرة فيها، ومن ثم  وهنا بالضبط تتجلى مهمة الرفاق أعضاء ا
العمل على استنهاض وبناء أوضاعنا الذاتية بحيث يصبح التطابق والتفاعل بين هوية الجبهة    –وهذا هو األهم 

بما يضمن ودورها النضالي، التحرري والديمقراطي قائمًا ومنسجمًا    -الوطنية والقومية واألممية-الفكرية وسياساتها  
ناحية،   التوفيقية أو االنفعالية من  المواقف  بعيدًا عن كافة  المجتمعية،  الفكر والسياسة والممارسة  تمايزها في 

 .ونقيضًا سياسيًا وديمقراطيًا لقوى اليمين في كل من فتح وحماس من ناحية ثانية
راجعة الموضوعية، لتفسير ما وصل وهنا تتجلى أهمية المراجعة واستعادة المبادرة بروح عاليه من النقد والم

إليه حالنا على الصعيدين الفكري والتنظيمي، بما يمكننا من تقديم أطروحة صائبة لألسئلة الكبيرة التي ستطرح على  
لدوره    الحزب/الجبهة جدول أعمال المؤتمر، بحكمة وشجاعة لتحقيق المعالجة الجديه والمطلوبه لنهوضنا، كي يعود  

دين الوطني والقومي، والحال هذا فإن المراجعة الجادة ومن ثم تكريس وتعميق وعي الرفاق الطليعي على الصعي
بأطروحتنا الفكرية الماركسية، ليست ترفًا كما يتوهم البعض، بل ضرورة ال غنى عنها في معركة سياسية، نضالية، 

ا العدو الصهيوني اإلمبريالي وتابعه  تنظيمية، فكرية مشتعلة، هي جزء ال يتجزأ من الحرب الشاملة التي شنها ويشنه
 .معظم النظام الرسمي العربي، لتكريس فكرة الهزيمة نظريًا ونفسيًا بعد صناعتها عملياً 



61 

 

ذلك إن استمرار العنجهية الصهيونية وعدوانيتها النازية، إلى جانب أوضاعنا الفلسطينية الزاخرة بالتعقيدات 
هر المعاناة والبطالة والفقر في المرحلة الراهنة، تؤكد على أن آفاق  والصراعات الفئوية والهبوط السياسي ومظا

، كما تؤكد أيضًا على الحاجة الموضوعية للوجود الطليعي الفعال للجبهة في الساحة الجبهةالمستقبل مفتوحة أمام  
نتفاعل كما ينبغي  السياسية، ولكن رغم انفتاح هذه اآلفاق، ورغم نضوه الظروف الموضوعية من حولنا، إال أننا لم  

وثائق   نصوص  كل  رغم  رخوًا،  أو  مترددًا  أو  قاصرًا  )الحزب(  الذاتي  العامل  وظل  الظروف،  أو  اآلفاق  هذه  مع 
التي توضح دون أدنى لبس، مدى التزامنا المبدئي في االندماه والدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية    الجبهة/الحزب

رجات الوعي الثوري، كطريق وحيد لكي يتولى أبناء وكوادر الكادحين وكل الفقراء والمهمشين ، بما يحقق أعلى د
 .والفقراء مسيرة الحزب وقيادته على طريق تحقيق أهدافه العظيمة التي تأسس من أجلها

 :الخروه من األزمة صوب النهوض عبر الضرورة المصيرية
  الجبهة/الحزب إن الحاجة الموضوعية لتكريس األسس والمنطلقات الثورية السياسة والفكرية والتنظيمية، في  

ورص صفوفه وتقوية بنيانه في الوطن والشتات، تبرز كضرورة ملحة في ظروف تتفاقم فيها مظاهر التبعية والتخلف 
تي تتجلى في بروز وانتشار القوى والحركات اليمينية  والخضوع واالنحطاط الرسمي العربي، ومفارقاتها وتناقضاتها ال

بمختلف أطيافها، خاصة حركات اإلسالم السياسي السليية المتطرفة، وما تمثله من برامج ورؤى سياسية اقتصادية  
اجتماعية رجعية تعيد تجديد مظاهر التبعية والتخلف وتكرسهما، بما يتناقض مع تطلعات الجماهير الشعبية في  

 .والديمقراطية والعدالة االجتماعية في إطار الثورة الديمقراطية بآفاقها االشتراكيةالحرية 
وبالتالي فإن الحاجة لنهضة اليسار العربي عمومًا، والجبهة الشعبية على وجه الخصوص تزداد إلحاحًا في 

" و"   السياسيبجناحيها "    الرأسماليةخاصة وأن القوى  الظروف الراهنة للمجتمع الفلسطيني ولكل بلداننا العربية؛  
وكذلك القوى الرأسمالية خاره هذين التيارين، ال تملك في الواقع مشروعًا    -في كل بلدان الوطن العربي    –"    الديني

وطنيًا أو قوميًا، نقيضًا للنظام اإلمبريالي الرأسمالي، كما أنها ال تملك أيضًا مشروعًا وطنيًا تنمويًا؛  فالتنمية عندها 
تأتي به قوى السوق المفتوح والمبادرات العشوائية للقطاع الخاص المحلي الكومبرادوري الطفيلي الذي ال هي ما  

 .يستهدف سوى تحقيق الربح حتى لو كان على حساب دماء الطبقات الشعبية
فكر   الشعبية في العمل االستراتيجي الجاد من أجل اإلسهام الفعال في مجابهة  الجبهةوهنا بالضبط يتجلى دور  

قيادتي حركة فتح، وحركة حماس ، وانهاءاالنقسام الكارثي ودفنه ، عبر تمسكنا بإعادة توجيه مسار  وسياسات  
التحرر الوطني الديمقراطي في إطار إستراتيجية التحرر القومي العربي األشمل ، وذلك مرهون بشرط ضمان وضوح  

 .نرؤيتنا وبرنامجنا اللذان سيصدرهما مؤتمرنا الوطني الثام
فبالرغم من كل متغيرات المرحلة السابقة، وعلى قاعدة المكانة التاريخية للجبهة، بوصفها رمز لالستمرارية  

  الجبهة التاريخية لمسيرة شعبنا في نضاله من أجل تحقيق أهدافه الوطنية والديمقراطية، فإننا ال نبال" في القول بأن  
بمعن المستقبل  إزاء  مسؤولية  األكثر  هي  مأزقها الشعبية  من  الفلسطينية  التجربة  تأهيالً إلخراه  األكثر  أنها  ى 

التاريخي، وبالتالي فإن ثمة دور تاريخي واجب الجبهة أن تؤديه تجاه القضية الوطنية والقومية العامة أواًل وتجاه 
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في بالدنا ولتكون نفسها ثانيًا، انطالقًا من رؤية إستراتيجية واضحة تقوم على إنهاء الوجود اإلمبريالي والصهيوني  
فلسطين الديمقراطية لكل سكانها، جزء من المجتمع العربي االشتراكي، ما يعني مقاومة كل أشكال ومظاهر االستسالم 
لميزان القوى الراهن، كما للوجود الصهيوني، وبالتالي النضال مع كافة القوى اليسارية والتقدمية الديمقراطية العربية  

إسرائيليًا في   –العربي المهزوم، ليصبح الصراع ضد الوجود الصهيوني صراعًا عربيًا    من أجل تغيير هذا الواقع
والتخلف  والخضوع  التبعية  أشكال  كل  وانهاء  والقومي  الوطني  التحرر  لتحقيق  المناضلة  وقواه  شعبنا  طليعته 

 .واالستبداد على طريق التطور والحداثة والديمقراطية والعدالة االجتماعية والوحدة
 :نهوض كضرورة مصيرية: يعني أن نكون على قدر المهمةال

 – وهنا بالضبط تتجلى مهمة الرفاق أعضاء المؤتمر في إدراك طبيعة المرحلة والقوى المؤثرة فيها، ومن ثم  
العمل على استنهاض وبناء أوضاعنا الذاتية بحيث يصبح التطابق والتفاعل بين هوية الجبهة    –وهذا هو األهم 
والديمقراطي  قائمًا ومنسجمًا بما يضمن تمايزها   ودورها النضالي، التحرري   -الوطنية والقومية واألممية-وسياساتها  

في الفكر والسياسة والممارسة المجتمعية، بعيدًا عن كافة المواقف التوفيقية أو االنفعالية من ناحية، ونقيضًا 
 .سياسيًا وديمقراطيًا لقوى اليمين في فلسطين والوطن العربي من ناحية ثانية

علينا المراجعة الجدية الهادئة والمعمقة لكافة األفكار التي ُطرحت خالل  ذلك إن الوضع الفلسطيني اآلن يفرض  
المطروح مذاك، أسيرًا للشروط  الحل  بات  بعد أن  الكارثي على األقل،  الماضية منذ توقيع أوسلو  الثالثة  العقود 

رسمي المتزايد بالوجود  األمريكية اإلسرائيلية، في ظل ما وصلت إليه أوضاعنا الداخلية، وفي ظل االعتراف العربي ال
 .اإلسرائيلي من بوابة التسوية والتطبيع، وتزايد الهيمنة اإلمبريالية األمريكية على مقدرات شعوبنا العربية

إن المرحلة تتطلب عقول وسواعد الجميع، كما تتطلب اإلرادة والتصميم على استمرار النضال بكل اشكاله لكي 
ماعية بكفاءة واقتدار، ومواصلة العمل لنقل مشروعنا الوطني التاريخي إلى  نكون على قدر المهمة الوطنية واالجت 

  .مستوى التحقيق المادي الملموس
هذه هي النقطة التي يجب أن ننطلق منها، وتكون مركز مهمتنا، وهو األمر الذي يفرض الربط بكلية الوضع  

طالقًا من أن الصراع هو صراع الطبقات الشعبية  العربي، أي بالنضال العربي التحرري والديمقراطي التقدمي ككل، ان
في الوطن العربي ضد السيطرة اإلمبريالية بما فيها الدولة الصهيونية كونها أداة في مصلحة الشركات االحتكارية 

  .اإلمبريالية
  وفي هذا الجانب، فإن استكمال عملية النهوض الذاتي، السياسي والفكري والتنظيمي والجماهيري والكفاحي 

تمهيدًا إلعادة بناء قوى اليسار الماركسي العربية ووحدتها، وهنا يتجلى دور ،  إلحاحًا    للجبهة، من أكثر المهام
ووظيفة ومهمة الجبهة الشعبية، لكي تكون قادرة على تأطير كل المناضلين الجديين، وفق رؤية تطرح للنقاش، 

 :تقوم على
ضد السيطرة اإلمبريالية الصهيونية، والنظم الكومبرادورية  إن الصراع هو صراع الطبقات الشعبية العربية   .1

  .التابعة. وهنا يجب أن يتحدد دور الطبقات الشعبية الفلسطينية في إطار هذه الرؤية/ اإلستراتيجية
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السعي الجدي والحقيقي نحو تأطير وتوحيد كل القوى اليسارية والديمقراطية، كشرط رئيسي لتحشيد القاعدة  .2
  .طار المواجهة التاريخية الشاملة مع العدو الصهيونيالشعبية في إ

أن ال حل تاريخي وعادل في فلسطين إال عبر إنهاء الكيان الصهيوني في إطار الصراع العربي العام، وأن  .3
  .البديل هو دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية بحقوق متساوية لكل مواطنيها

الشعبية .4 الطبقات  العالقة مع  بناء  انطالقًا من هذه األسس،   إعادة  تواجدها  الفلسطينية في كل مناطق 
الوسائل   بمختلف  نشاطها ضد االحتالل  بالنضال من جديد، وتفعيل  النهوض  أجل  نشاطها من  وتوحيد 

 .الممكنة
  

مزيد من  سوى إلى  الفكرية والسياسية والتنظيمية ، لن يقود ان ضعف وتراجع االلتزام بأسس ومبادئ الجبهة
التأخر عن البدء من البداية الصحيحة، وربما الفشل النهائي الذي سيفرز بدوره مزيدًا من الفرص لقوى ات و التراجع

اليمين السياسي واالجتماعي) الطبقي ( للتمدد واالنتشار، ما يعني إمكانية توفير المزيد من عوامل التراجع التنظيمي  
  الجبهة وضوعي بصورة كلية واثقين من إمكانية تجدد دور  بالمعنيين الذاتي والم   مرفوض  والجماهيري ، وهو أمر  

الطليعي في هذه المرحلة وفي المستقبل ارتباطًا بالتزامها باألسس السياسية والفكرية والتنظيمية التي ُتؤمن بها 
وتناضل من أجل تحقيقها طوال مسيرتها منذ تأسيسها وفي كل مؤتمراتها الوطنية منذ المؤتمر األول حتى لحظة 
انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، عبر محطات غنية بالعبر والدروس المحفزة لرفاقنا أعضاء المؤتمر لكي يمارسوا  
مسئولياتهم التاريخية، عبر نقاش موضوعي وعقالني وثوري، على طريق تكريس وتطوير وتجديد بنية ومنطلقات 

، استنادًا إلى العالقة الجدلية والعضوية بين  والكفاحية    والتنظيمية، وممارساتها السياسية والفكرية  الجبهةومواقف  
أهداف النضال الوطني التحرري الفلسطيني وأهداف النضال الثوري التحرري القومي الديمقراطي من ناحية، وبين 

لجدلي، بروح  األهداف األممية اإلنسانية من ناحية ثانية، وفق أسس ومبادئ النظرية الماركسية ومنهجها المادي ا
رفاقية ترتقي بالدافعية الذاتية، ومن ثم الجماعية، الهادفة إلى تطوير وتجديد بنية الجبهة لتتبوأ مكانتها وموقعها 
الريادي الطليعي اليساري، في إطار النضال الوطني التحرري والديمقراطي من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية  

  .ال االجتماعي من اجل الديمقراطية والعدالة االجتماعية بآفاقها االشتراكية واالستقالل والعودة، وفي إطار النض
أخيترًا.. إن مهمة الفكر هي توضيح المسار الواقعي، بمعنى وعي الواقع، وألننا معنيون بالنشاط الواقعي، 

المتعلقة  من الضروري تحديد التصور البرنامجي الذي يشمل األهداف السياسية المرحلية واإلستراتيجية،  
بتطور مسار حركة النضال الوطني التحرري والديمقراطي، األهداف التي يتوقف على حلها تطور مجتمعنا 

في العديد    حاولته الجبهةالفلسطيني عموما والطبقات الشعبية خصوصا في سياق النضال القومي، وهذا ما  
والتي مازالت تحمل اإلجابة على  ،  رتها  والبرامج التي أقا  ها  وبخاصة وثائق مؤتمراتها وأدبياتهمن وثائق

ولعل هذه المسألة األخيرة هي التي تحدد جذرية نشاط   العديد من األسئلة المطروحة في هذه المرحلة ،
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وثوريته، وهي بالتالي التي تحدد الفارق بين الثوري واإلصالحي، الواقعي والمثالي في الرؤية   الحزب/الجبهة
 .ة أبدًا، ولهذا ندعو دائمًا للمراجعة والنقد للوثائق وللممارسة على السواءالماركسية المتطورة المتجدد

كل  في    لوثائق الجبهة ورؤاها ومنطلقاتها الفكرية ومبادئها السياسيةوهنا تتجلى أهمية القراءة الجادة   
يرتكز الى عقل ثوري ونقدي موضوعي    وعي عميق ب  محطات مسيرتها منذ تأسيسها الى يومنا هذا، وذلك

بالجبهة ودورها، مستفيدين من      متفتح االرتقاء  المطلوبة، بهدف  النقدية  المراجعة   قادر على ممارسة 
من اجل ترسيخ انتمائهم والتزامهم،   اويينالجبه بما يضمن تحفيز الرفاق     غنية بالعبر والدروسال  محطاتها

النضالية على طريق تكريس تطوير وتجديد بنية ومنطلقات ومواقف وتعميق وعيهم ، وتفعيل ممارساتهم  
الجبهة، وممارساتها النضالية ، والسياسية والفكرية والتنظيمية ، استنادًا إلى العالقة الجدلية والعضوية بين  

القومي الديمقراطي الوطني و أهداف النضال الوطني التحرري الفلسطيني وأهداف النضال الثوري التحرري  
الماركسية م النظرية  ثانية ، وفق أسس ومبادئ  ناحية  اإلنسانية من  األممية  ناحية ، وبين األهداف  ن 

ومنهجها المادي الجدلي كتجسيد خالق لمقولة لينين " ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية" ، إذ أن هذا هو 
الكفا وممارساتها  الجبهة  ومواقف  لرؤية  الوعي  من  مزيدًا  يضمن  الذي  والفكرية  الطريق  والسياسية  حية 

الداخلي بدرجة عالية من الموضوعية والحس   والتنظيمية ، وبما يضمن أيضًا ، تفعيل وممارسة الحوار 
العالي بالمسئولية ، بروح رفاقية  ترتقي بالدافعية الذاتية ، ومن ثم الجماعية ، الهادفة إلى تطوير وتجديد  

دي الطليعي اليساري ، في إطار النضال الوطني التحرري والديمقراطي بنية الجبهة لتتبوأ مكانتها وموقعها الريا
اجل   من  االجتماعي  النضال  إطار  ، وفي  والعودة  واالستقالل  الحرية  في  أهداف شعبنا  تحقيق  أجل  من 

 .الديمقراطية والعدالة االجتماعية بآفاقها االشتراكية


