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ملخص: 
عامي  بني  املمتدة  الفرتة  يف  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  البحث  هذا  تناول 
1967م - 1970م، وهي الفرتة التي �سهدت ن�ساأة اجلبهة ال�سعبية، ال�سيما بعد التحوالت 
القوميني  الفل�سطينية ب�سكل عام، وحركة  الوطنية  التي حدثت على �سعيد احلركة  الكبرية 
العرب ب�سكل خا�ص، بعد حرب حزيران 1967م. كما تطرَّق البحث اإىل اأبرز املوؤمترات التي 
البحث  ويعر�ص  واجهتها،  التي  واالن�سقاقات  الفكرية  والتحوالت  ال�سعبية  اجلبهة  عقدتها 

اأي�سًا لعالقة اجلبهة ال�سعبية مع منظمة التحرير الفل�سطينية. 
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Abstract: 
The present research is concerned with the Popular Front for the 

Liberation of Palestine during 1967 - 1970. This period witnessed the 
foundation of the Popular Front, especially after the great changes that 
took place to the National Palestinian Movement in general, and the  Arab 
Nationalist Movement in particular, after June 1967 war. The research also 
deals with the most significant conferences held by the Popular Front, the 
intellectual changes, and the disintegrations it faced. The research also 
reflects on the relations of the Popular Front with the PLO. 
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مقدمة: 
�سهدت حقبة ال�ستينيات من القرن املا�سي اأحداثًا �سيا�سية مهمة يف تاريخ الق�سية 
الفل�سطينية، من بينها هزمية عام 1967، التي اأدخلت كثريين يف �سجاالت �سيا�سية لتحديد 
من هو امل�سوؤول عن تلك الهزمية، من بينهم حركة القوميني العرب التي اعتربت بنهجها جزءاً 
من تلك الهزمية، االأمر الذي عجل يف ت�سكيل تيارات وتنظيمات من رحم احلركة تعمل خارج 
اإطارها كتنظيم اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، الذي اأعلن عن نف�سه يف 1967/12/11م 
تنظيمًا ثوريًا مارك�سيًا، يتبنى اأ�سلوب الكفاح امل�سلح وحرب التحرير ال�سعبية طريقًا لتحرير 

فل�سطني. 
الفكرية  وال�رشاعات  ال�سعبية  اجلبهة  ن�ساأة  عن  وا�سح  ت�سور  و�سع  الدرا�سة  حتاول 
واالأيديولوجية التي ع�سفت بها، وما نتج عنها من ان�سقاقات، كما تهدف الدرا�سة للتعريف 
التحرير  منظمة  مع  وعالقتها  والتنظيمية  ال�سيا�سية  وا�سرتاتيجيتها  اجلبهة  باأيديولوجية 
الفل�سطينية. يف الفرتة املمتدة بني عامي )1967م - 1970م( نظراً ملا متثله هذه الفرتة 
من اأهمية ب�سبب حرب عام 1967م وتداعياتها على خمتلف االأ�سعدة، كما ارتاأينا التوقف 
عند عام 1970م من اأجل عدم اخلو�ص يف اأحداث اأيلول 1970م يف االأردن التي هي بحاجة 

اإىل درا�سة م�ستقلة. 
لقد راعت الدرا�سة جمع املعلومات من الوثائق وحتليلها، وذلك من خالل تبني املنهج 
التحليلي للخروج بدرا�سة علمية مو�سوعية. ومن اأهم الوثائق التي اعتمدت عليها الدرا�سة 
كم�سدر رئي�سي الوثائق الفل�سطينية العربية 1965م - 1969م، والكتاب ال�سنوي للق�سية 
الفل�سطينية 1964م - 1969م، فعلى الرغم من قيمة هذه الوثائق واأهميتها، فاإن االأبحاث 
والكتب التي حتدثت عن التنظيمات الفل�سطينية مل تلتفت لها، ورجع الباحث كذلك اإىل بع�ص 
امل�سادر االأولية، اإ�سافة اإىل املذكرات ال�سخ�سية ذات العالقة املبا�رشة، مثل:  نايف حوامته 

يتحدث، وكتاب جورج حب�ص التجربة الن�سالية الفل�سطينية. 

نشأة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني:
اإن احلديث عن الظروف التي اأدت اإىل ن�ساأة اجلبهة ال�سعبية، يتطلب التوقف عند موؤمتر 
حركة القوميني العرب الذي عقد يف بريوت يف ني�سان 1963م، حيث �ساركت فيه معظم 
فروع احلركة، وقد طرح املوؤمتر وثيقة نظرية توؤكد على االنحياز نحو اال�سرتاكية، ا�ستجابة 
للتحديات التي ع�سفت باملنطقة، وقد ا�ستجابت كل الفروع لهذا التحول، با�ستثناء قيادة 
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الفرع االأردين، وبذلك �سق كل فرع من فروع احلركة طريقه، واأخذ عنوانه و�ساغ برناجمه 
اخلا�ص لوحده ب�سبب التطورات املو�سوعية لكل فرع )1( . 

امل�ساألة  نناق�ص  العرب  القوميني  حركة  يف  بداأنا  حب�ص:   جورج  يقول  ذلك  وعن 
الفل�سطينية، هل نبقى ننا�سل �سمن خط حركة القوميني العرب؟ اأو التفكري بعمل م�ستقل؟ 
و�سع  يف  لو�سعهم  و�سوريا  والكويت  لبنان  فروع  من  احلركة  اأع�ساء  ف�سل  القرار  وكان 
ن�ساأة  وبعد  الع�سكري،  للعمل  ا�ستعداداً  تثقيفية  تنظيمية  مادة  تلقي  من  ميكنهم  تنظيمي 
من  الع�سكرية  عملياتها  بداأت  ع�سكرية،  �سيا�سية  قيادة  وفرز  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
خالل التنظيمات الفل�سطينية على ال�ساحة الفل�سطينية، وقد اقت�سى االأمر تفكرياً جديًا يف 

تاأ�سي�ص جبهة ت�سم تلك التنظيمات )2( . 
ومن هنا كانت بوادر االنق�سام يف حركة القوميني العرب تخ�سع ل�سجاالت �سيا�سية 
ترجمت ب�سكل اأ�سا�سي بهزمية عام 1967م، التي �سكلت �سدمة كبرية، ال�سيما بعد �سقوط 
الرهان على القوات العربية، فكانت حركة القوميني العرب من اأكرث املتاأثرين بهذه النك�سة، 
علمًا باأنها كانت قد دعت م�سبقًا، وقبل قيام احلرب اإىل توحيد ال�سفوف والتعبئة العامة 
العرب  القوميني  حركة  منظمات  عقدت  احلرب  انتهاء  وعقب   ،  )3( باجلبهات  وااللتحاق 
العديد من املوؤمترات فنتج عنها فك االرتباط بني احلركة والنا�رشية، متهمة اإياها بالف�سل 
وامل�سوؤولية عن الهزمية )4( ، وما تالها من قرارات هزيلة يف موؤمتر اخلرطوم يف اآب 1967م، 
اأن يكون العمل م�رشوطًا  اآثار العدوان، على  والتي ركزت على مبداأ العمل ال�سيا�سي الإزالة 

بجملة من املبادئ مثل عدم االعرتاف باإ�رشائيل وعدم التفاو�ص معها )5(  . 
اأن  احلركة  حاولت  عنها،  امل�سوؤول  حتديد  وحماولة  1967م،  عام  لهزمية  ونتيجة 
تر�سم لنف�سها منحى ثوريًا ملعاجلة تلك الهزمية، بو�سع اجلماهري العربية يف قلب املعركة 
بعدما اأُبعدت عنها بح�سب و�سف احلركة، مما يعدُّ �سببًا رئي�سًا للهزمية، ومن هنا فاإن حركة 
القوميني العرب كانت ترى نف�سها املعربة عن املوقف اجلماهريي، لذلك رف�ست امل�ساريع 
اأقره  الذي   ،  )6( الربيطاين  امل�رشوع  ال�سيما  الفل�سطينية،  الق�سية  حلل  املطروحة  الغربية 

جمل�ص االأمن يف هذا املجال )7( . 
الواقع احلقيقي  فاإن  العرب،  القوميني  ال�سيا�سي حلركة  الرغم من هذا املوقف  وعلى 
كان ينذر بخالفات عميقة عقب الهزمية فظهر فيها تيارات خمتلفة فمنها ما اأيد البقاء على 
احلركة وخطها القومي، ومنها ما اعترب اأن نهج احلركة جزء من هزمية حزيران، وبهذا بداأت 
اللينينية، م�سرت�سدة بالتجربة الكوبية  بوادر االن�سقاق، فربزت تيارات اعتنقت املارك�سية 

والفيتنامية مثل اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني )8( . 
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وردت االإ�سارات االأوىل عن ظهور تنظيم اجلبهة ال�سعبية يف 7 كانون اأول 1967، )9( 
وعرفت نف�سها على اأنها تنظيم موحد لقوى فدائية كانت تعمل قبل 5 حزيران 1967، واأنها 
تلقت اأوامر للقيام بعمليات فدائية يف 27 ت�رشين ثاين 1967، وهكذا اأ�سبحت االأجواء مهياأة 
ل�سدور البيان التاأ�سي�سي للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني والذي �سدر يف 1967/12/11 
اأو�سح  وقد   .  )10( والعاملية  القومية  ونظرتها  وفل�سفتها  احلركة  ن�سوء  عن  ر�سميًا  واأعلن 

البيان ال�سيا�سي الأول للجبهة اأنها ت�سكلت من التنظيمات الآتية: 
منظمة اأبطال العودة.  ● 

جبهة التحرير الفل�سطينية بفروعها )فرقة ال�سهيد عبد اللطيف �رشورو، فرقة ال�سهيد  ● 
عز الدين الق�سام، فرقة ال�سهيد عبد القادر احل�سيني( . 

اجلبهة القومية لتحرير فل�سطني )منظمة �سباب الثاأر( .  ● 

وعلى �سعيد الكفاح امل�سلح:  راأت اجلبهة اأن الهزمية التي حلقت بالقوات العربية، قد 
امل�سلح  الكفاح  باعتماد  ال�سهيونية،  الثوري يف مقارعة  العمل  اأحدثت مرحلة جديدة من 
منهجًا رئي�سًاً يف ا�ستعادة االأر�ص، الأنه النهج التاريخي ال�سحيح يف التحرر، وعلى الرغم 
من اأن اخلطاب قد جاء بلغة مميزة خماطبًا الفالحني والفقراء وال�سامدين فاإنه فتح الباب 

اأمام القوى والفئات كافة الإحداث لقاء وطني ثوري عري�ص للو�سول للوحدة الوطنية. 
وحول ق�سية االأر�ص اأظهر البيان اهتمامًا وا�سحًا بال�سمود حيث ُرفع �سعار )منوت 
ول نهاجر( على اعتبار اأن االأر�ص ملك للجماهري، واأن الدفاع عنها واجب مقد�ص يقع على 

عاتق كل من ي�سكن عليها. 
وحول نظرِتها القومية والعاملية: فقد راأت اجلبهة ال�سعبية اأن اجلبهة الفل�سطينية هي 
يتجزاأ من  قتالها جزء ال  الفل�سطينية يف  اأن اجلماهري  اعتبار  العربية على  للجبهة  امتداد 
احلركة الن�سالية لل�سعوب العربية، كذلك االرتباط الع�سوي بني هذه ال�سعوب يف كفاحها 

�سد اخلطر نف�سه والعدو نف�سه )11( . 

مؤمتر آب عام 1968والصراع الفكري داخل اجلبهة الشعبية: 
منذ ن�ساأتها مل تطرح اجلبهة ال�سعبية يف وثائقها واأدبياتها روؤية �سيا�سية من منطلق 
اال�سرتاكية العلمية يف معركتها التحريرية، وكان طرحها يقوم على فكر �سيا�سي حترري مل 
ي�سكل متايزاً عن بقية التنظيمات الفل�سطينية االأخرى على ال�ساحة الفل�سطينية، ومع مرور 
الوقت اأخذت اجلبهة ال�سعبية جتنح نحو الي�سار لت�سكل متايزاً فكريًا جديداً لها، فاأ�سبحت 
ت�سرت�سد بالتجربة الفيتنامية والكوبية يف �رشب امل�سالح ال�سهيونية واالإمربيالية )12( ، 



271

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

وقد عرب جورج حب�ص عن ذلك بالقول:  بعد االنف�سال بني �سوريا وم�رش راأيت بنف�سي القوى 
التي قامت بهذا الدور، فاأدركت اأن هناك �رشاعًا طبقيًا، ثم در�ست جتربة فيتنام، والتنظيم 
الطبقة  اأ�سا�ص مارك�سي، والذي ي�سرت�سد باملنهج اجلديل، ويلتزم م�سلحة  الذي يقوم على 
امل�ستغلة وقارنته بالنظام الربجوازي ال�سغري، فاأدركت الفارق، فكان التزامي باملارك�سية 

بعد عام 1967م )13( . 
اإىل  الفكري  انحيازها  يف  ال�سعبية  اجلبهة  م�سرية  يف  احلقيقية  التحول  نقطة  اإن 
اأيديولوجيا الربوليتاريا، عرب عنها موؤمتر اآب وقراراته، حني بنيَّ اأن ف�سل الربجوازية ال�سغرية 
التي ت�سكلت عقب نكبة عام 1948م، وت�سببت يف نك�سة 1967م، ب�سبب براجمها الغوغائية 
باأيديولوجية  الت�سلح  اأن  املوؤمتر  وراأى  والكوبية،  الفيتنامية  بالتجربة  ت�سرت�سد  اأن  دون 

الربوليتاريا هو الكفيل مبقارعة اال�ستعمار وال�سهيونية واالمربيالية العاملية )14(. 
اأكرث من وحدة  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  تاأ�سي�ص اجلبهة  اأعلنت  التي  الوحدة  مل تكن 
ا�سمية، حيث اأ�رش كل تنظيم م�سكل للجبهة على االحتفاظ بع�سويته ومنطلقاته ال�سيا�سية 
فمن   ،  )15(  1968 عام  يف  التاأمل  من  مرحلة  يف  اجلبهة  دخلت  لذلك  الفدائية،  وقواته 
ناحية اُعتقل جورج حب�ص يف �سوريا )16( ، ومن ناحية اأخرى اتهم الي�ساريون يف اجلبهة 
اأوروبا،  يف  الي�ساري  بالتمرد  املتاأثرين  من  اجلامعات  خريجي  ال�سباب  من  -ومعظمهم 
للعمل  يبادروا  مل  باأنهم  القدمي  احلر�ص  قيادة  اتهموا  تونغ وجيفارا-  ماوت�سي  وبكتابات 

امل�سلح تاركني زمام املبادرة حلركة فتح )17( . 
جرى  الذي  االأول  احلركة  موؤمتر  يف  اآثاره  ظهرت  �سيئًا  اأثراً  االأحداث  هذه  تركت  لقد 
التح�سري له يف االأردن يف اآب 1968م، وبخا�سة اأن احلركة مل تكن اأكرث من جمرد تنظيم 
ثوري يعمل داخل منظمة التحرير الفل�سطينية، االأمر الذي دفع بالي�سار لتعزيز ح�سوره يف 
املوؤمتر من خالل جتميع دور العنا�رش الي�سارية وتفعيلها يف احلركة باجتاه اإ�ساعة الفكر 
املارك�سي )18( ، معتمداً على يا�رش عبد ربه وحممد كتمتو وهما من اأقطاب الي�سار وم�سوؤويل 
التنظيم املدين يف االأردن �سمن اللجنة القيادية التي �سكلتها حركة القوميني العرب عقب 
اخلالف مع اأحمد جربيل الذي اأنهى عالقته معها يف 23 ني�سان 1968م، واختار اليمني كاًل 
من وديع حداد وهاين الهندي ملواجهة الي�سار، لقد �سكلت اأحداث املوؤمتر خالفًا �سديداً بني 
اأقطاب الي�سار واليمني بعدما فاز الي�سار يف انتخابات القيادة االأمر الذي اأثار غ�سب اليمني 
الذي دعا لالنتخابات مرة اأخرى ف�سحب الي�ساريون بع�ص مر�سحيهم يف خطوة تكتيكية، 
لكي يتبنى املوؤمتر التقرير ال�سيا�سي الذي كان قد اأعده نايف حوامته بعنوان برنامج اآب)19(، 
وح�رش املوؤمتر كل من نايف حوامته واأبو علي م�سطفى وحمد الفرحان وعبد الكرمي حمد 
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وعمر القا�سم وعبد الغني هللو و�سعيد البطل وحمدي مطر ود. نظمي خور�سيد ومها ب�سطامي 
وح�سني �سامل، وغاب عن املوؤمتر جورج حب�ص الذي كان رهني ال�سجن يف �سوريا )20( . 

التي  الفل�سطينية  االأزمة  جذور  �سورت  حتليلية،  مقدمة  على  املوؤمتر  قرار  احتوى 
التاريخ  من  ابتداًء  االأو�سط  ال�رشق  وو�سع  الفل�سطيني  الو�سع  تطورات  بني  جدليًا  ترتبط 
العثماين حتى �سدور وعد بلفور وقيام الدولة اليهودية، حينما ا�ستغلت االإمربيالية العاملية 
باال�ستعمار،  م�ساحلها  ارتبطت  التي  الكبرية  الربجوازية  االإقطاعية  االأنظمة  وال�سهيونية 
فمثاًل  املعطيات،  هذه  �سحة  على  التقرير  ودلل  اال�ستعمار،  اأمام  االأيدي  مكتوفة  فوقفت 
جاءت هزمية عام 1948 على يد قيادات فل�سطينية اإقطاعية دينية )احلاج اأمني احل�سيني(، 
اإقطاعية عربية مثل  واأنظمة   ، واال�ستقالل(  الدفاع  واأحزاب برجوازية كبرية، مثل: )حزب 

امللوك والروؤ�ساء العرب )21( . 
وتعر�ص التقرير لنكبة عام 1948م، وهزمية حزيران عام 1967م، واعتربها نتيجة 
طبيعية للتكوين الطبقي واالقت�سادي والع�سكري واالأيديولوجي حلركة التحرير الفل�سطينية 
والعربية التي اأفرزت الطبقة الربجوازية ال�سغرية، والتي ت�سلمت مقاليد احلكم رغم �سعفها 
وتخلفها فتحالفت مع اال�ستعمار فدخلت حرب عام 1948م، بجيو�ص هزيلة فكانت النكبة، 
وا�ستدل التقرير على �سحة ذلك بقول عبد النا�رش يف اأثناء ح�سار الفالوجة حينما قال: »اأن 
الهزمية لي�ست هنا يف املعركة واإمنا يف القاهرة يف نظام فاروق الإقطاعي الربجوازي 
املتحالف مع ال�ستعمار«، لذلك دعا التقرير اإىل ت�سفية تلك االأنظمة الربجوازية االإقطاعية 
امل�سوؤولة عن نكبة عام 1948م، الإ�سقاط حتالف االإقطاع وراأ�ص املال واال�ستعمار، وبناء 
معادية  واجتماعية  �سيا�سية  وقاعدة  الراأ�سمالية،  ال�سوق  عن  م�ستقلة  اقت�سادية  قاعدة 

لال�ستعمار واالإمربيالية وال�سهيونية )22( . 
وا�سرت�سد التقرير بالتجربة الفيتنامية والكوبية كنموذج يحتذى به، حيث متكنت كل 
من فيتنام وكوبا رغم �سعف اإمكاناتهما اأن تقفا يف وجه االإمربيالية االأمريكية على الرغم 
من تفوقها الع�سكري، ويعود ذلك اإىل اأنظمة تلك الدول الوطنية الثورية ذات التكوين الطبقي 
الثورة والتحرر، ويقوم  البالد يف خدمة  الذي ي�سع طاقات  الفقري  الربوليتاري والفالحي 
االقت�سادي  اال�ستقالل  على  تقوم  مادية  قاعدة  وبناء  الطبقية،  االمتيازات  ت�سفية  على 
االقت�ساد  اأن  التقرير  بنيَّ  املقابل  ويف  والزراعة.  الثقيلة  ال�سناعة  خالل  من  وال�سيا�سي 
الهجمة  اأمام  ال�سمود  من  ميكنها  مل  العربية  البالد  يف  ال�سغرية  الربجوازية  تبنته  الذي 
االمربيالية، الأن ذلك االقت�ساد مبني على الت�سنيع اخلفيف واحللول الزراعية، ويف م�ساألة 
وال�سيا�سي،  االجتماعي  الهرم  قمة  على  ال�سغرية  الربجوازية  بقيت  االأيديولوجية  العالقة 
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الربجوازية  بقيت  وبهذا  الهرم،  قاع  والفقراء يف  الفالحني  العري�سة من  اجلماهري  وبقيت 
ال�سغرية متحكمة يف جممل التحوالت وحركة التحرر الوطني، فدخلت حرب حزيران عام 
1967م بهذا الربنامج الهزيل �سيا�سيًا واقت�ساديًا، فاأ�سقطها يف هزمية عام 1967م )23(. 

وقد بنّي التقرير اأن اأمام هذه االأنظمة اإما اال�ستفادة من التجربة الفيتنامية الكوبية 
حترير  حرب  خلو�ص  اجلماهري  طريق  عن  الوطني  برناجمها  على  �سامل  اإنقالب  باإحداث 
التقرير من  التي ت�سببت يف هزمية عام 1967م، وخل�ص  البقاء على براجمها  اأو  �سعبية، 
هذه امل�ساألة بالقول اإن خم�سة ع�رش �سهراً قد مرت على الهزمية دون موؤ�رش يف تغيري تلك 
االأنظمة لرباجمها، كما اأن التوجه �سوب القرارات الدولية مثل قرار 242 اأفرغ الق�سية من 

حمتواها، ووجهها �سوب الت�سفية )24( . 
فيها  مبا  الفل�سطينية  املقاومة  اإخفاقات  عن  التقرير  حتدث  للنظر  الفٍت  حديث  ويف 
اجلبهة ال�سعبية بعد اأن ان�ساقت وراء اليمني الرجعي الفل�سطيني والعربي الذي رفع �سعار عدم 
التدخل يف الق�سايا العربية م�ستفيداً من التجربة اجلزائرية وغري مدرٍك لطبيعة العدو)25( . 

املقاومة  حركة  اأن  اإىل  التقرير  خل�ص  الفل�سطينية  الوطنية  الوحدة  ق�سية  وحول 
الفل�سطينية قد قفزت على حقائق التاريخ الفل�سطيني، حينما ف�رشت �سعار الوحدة الوطنية 
التحرر  التي تخلت تاريخيًا عن حركة  وال�سيا�سية والرجعية  الطبقية  االإطارات  يف �سالح 
التقرير على  اأكد  الرجعية، كما  القوى  الذي جمع  الوطني  الوطني، وانتقد ت�سكيلة املجل�ص 
الذي يكفل ت�سكيل جبهة حترير وطنية عري�سة  الوطنية مب�سماها ال�سحيح  الوحدة  اأهمية 
متثل الطبقات الثورية يف املجتمع الفل�سطيني، واأن اخلال�ص الوطني يقوم على اأيديولوجيا 
الربولتياريا املعادية لال�ستعمار، التي تعتمد على الطبقات االأكرث ثورية، مع �رشورة رفع 
الوعي الوطني لدى اجلماهري، بعيداً عن التهريج، ورف�ص برامج الهزمية، وقرارات جمل�ص 

االأمن )26( . 

االنشقاقات عن اجلبهة الشعبية: 
كانت اأحداث موؤمتر اآب وما تخلله من �سجاالت �سيا�سية واأعمال عنف موؤ�رشاً حقيقيًا 
اأقطاب اليمني  الإحداث ان�سقاقات داخل اجلبهة ال�سعبية، وبخا�سة حينما اتهم الي�ساريون 
باأنهم تنكروا لقرارات موؤمتر اآب )27( ، الذي تاأخر ن�رشه لبع�ص الوقت ب�سغط من اليمني، االأمر 
الذي اعتربه اأحمد جربيل ال�سعرة التي ق�سمت ظهر البعري، فاأعلن عن قيام اجلبهة ال�سعبية 
لتحرير فل�سطني )القيادة العامة( يف 10 ت�رشين ثاين 1968 )28( ، واتخذ لنف�سه �سعاراً 
مميزاً بندقيتان متقاطعتان على خريطة فل�سطني مكتوب عليها )فداء- عودة- حترير( )29( 
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وللحقيقة اأن اأحمد جربيل كان قد اأعد نف�سه م�سبقًا لالن�سقاق حينما اأعلن يف 23 حزيران 
1968م انف�ساله عن حركة القوميني العرب، وحقه يف اتخاذ ا�سم اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  مقاتلي  ربع  حوايل  العامة  القيادة  واجتذبت  فل�سطني، 
زعرور،  اأحمد  وان�سم  دم�سق  قرب  الفل�سطينية  التحرير  جبهة  تدريب  مبع�سكر  واحتفظت 
الزبري  ال�سعبية م�سطفى  اجلبهة  وعينت  اأحمد جربيل،  اإىل  ناجي  وف�سل �رشورو، وطالل 

مكان اأحمد جربيل قائداً ع�سكريًا للجبهة )30( . 
وحول االن�سقاق قال جورج حب�ص اإن اخلالفات ال�سيا�سية والتنظيمية والع�سكرية كانت 
وراء عملية االن�سقاق، فكانت روؤية اجلبهة تختلف عن روؤية اأحمد جربيل الذي كان يعتقد اأن 

طريقته هي االأف�سل دائمًا )31(. 
�سكل ان�سقاق اأحمد جربيل جزءاً من ال�رشاع الذي ا�ستمر بني جناحني االأول ي�ساري 
اجلناح  الي�ساري  اجلناح  اتهم  حينما  اآب  موؤمتر  منذ  ال�سعبية  اجلبهة  داخل  قومي  واالآخر 
ال�سالح  بقوة  احلركة  داخل  وال�سيا�سية  الفكرية  اخلالفات  ح�سم  يحاول  باأنه  اليميني 
واختطاف عنا�رش الي�سار واعتقالهم، واأنه رف�ص فكرة الطالق الدميقراطي )32( ، االأمر الذي 
التعاي�ص، ونقل الطرف  ا�ستدعى كما يقول نايف حوامته:  حماولة احتواء امل�سكلة الإبقاء 
بالف�سل  باءت  املحاوالت  لكن  عمان،  يف  جريء  حوار  خالل  من  الي�سارية  للمواقع  االآخر 
ب�سبب تعنت االجتاه القومي وحماولته ال�سغط، وا�ستخدام العنف، لذلك كان القرار االإعالن 

عن ت�سكيل اجلبهة ال�سعبية الدميقراطية لتحرير فل�سطني يف 1969/2/21م )33( . 
ورداً على ذلك اأو�سح جورج حب�ص اأن �سبب اخلالف داخل اجلبهة هو اأن بع�سهم حاول 
تفجري �رشاع طبقي، بينما املطلوب هو جر املزيد من قطاعات ال�سعب الفل�سطيني ل�ساحة 
القتال. واأعلن بيان للجبهة ال�سعبية رداً على ادعاء املعار�سني، اأنها مل تتنكر لقرارات موؤمتر 
اآب، حينما تبنت اال�سرتاكية العلمية دلياًل نظريًا على غرار الثورات التحررية يف العامل مثل 
اأنه وخالل مرحلة  اآب على  اُتفق يف موؤمتر  اأنه  اإىل  البيان  وال�سني، وذهب  وفيتنام  كوبا 
التحرر الوطني، البد من حتالف طبقي ي�سمل كل الطبقات بقيادة الطبقة الكادحة يف ظل 
االأيديولوجية اال�سرتاكية، كما اتهم البيان املعار�سني باأنهم جيوب انتهازية رف�سوا النزول 
للقتال واالإقامة يف املخيمات، ورف�سوا االحتكام اإىل موؤمتر عام ت�ساحلي، واأ�رشوا على 
حمل ا�سم اجلبهة خللق مزيد من البلبلة والت�سوي�ص، لكن التقرير مل ينكر اعتقال عنا�رش من 
املعار�سني وتقدميهم ملحاكم �سعبية. بهذا اجتهت االأمور اإىل طريق م�سدود وحدثت �سدامات 
بني الطرفني يف 18 �سباط 1969م ثم تكرر ال�سدام بعد يومني، واأ�سفر عن مقتل �سخ�ص 
ال�سدام وقع ب�سبب حماولة املعار�سني توزيع من�سورات  اأن  واإ�سابة ثالثة بجروح، علمًا 

تتعلق بهجوم اجلبهة ال�سعبية على طائرة العال االإ�رشائيلية يف 18 �سباط )34( . 
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الدميقراطية يف  ال�سعبية  اجلبهة  قيام  اأعلن  الذي  التقدمي  اجلناح  بيان  كان  واأخرياً 
�سباط 1969م والذي بني اأن بذور اخلالف مردها اإىل حركة القوميني العرب، فعقب هزمية 
حزيران 1967م، كانت احلركة تعاين تناق�سًا بني تيارين متعاك�سني االأول مييني برجوازي 
والثاين ي�ساري تقدمي ثوري، وبن�ساأة اجلبهة ال�سعبية عمل اجلناح اليميني على و�سع قيادة 
قب�سة  يف  الفل�سطينية  املقاومة  وو�سع  كبرية  وبرجوازية  راأ�سمالية  عنا�رش  بيد  اجلبهة 
اأكتاف الطبقات العاملة  اليمني الرجعي الفل�سطيني والعربي، بحكم موقعها القيادي على 
لهذا حاول اجلناح  الثوري،  للتغيري  اأي حماولة  اليمينية  القيادات  والفقرية وحاربت هذه 
التقدمي رف�ص برنامج اليمني الربجوازي، وطرح برناجمًا ثوريًا م�ستفيداً من درو�ص هزمية 
حزيران، يتمثل يف رف�ص ركوب اليمني الفل�سطيني ظهر املقاومة، والعمل على حتويل كل 
مقاتل اإىل �سيا�سي ثوري، وكل تنظيمات اجلبهة اإىل ميلي�سيا �سعبية متار�ص دورها الثوري 
يف حماية العمل الفدائي، لكن اليمني الربجوازي الذي ا�ستحوذ على قيادة اجلبهة اأبقى على 
مواقفه فانقلب على قرارات موؤمتر ني�سان 1968م، وقام بحملة اعتقاالت لالأطر التقدمية، 

ومع ذلك اأبقى الي�سار على �سيا�سة �سبط النف�ص االأمر الذي ا�ستدعى عقد موؤمتر اآب )35( . 
ورداً على هذه االتهامات من اجلناح املعار�ص بينت اجلبهة اأن التعار�ص بني قوى 
مدى  لكن  �سحيح،  ال�سغرية  والربجوازية  والفالحني  بالعمال  املتمثلة  االأ�سا�سية  الثورة 
م�ساهمة اأي طبقة من الطبقات يف معركة التحرر الوطني �سيء وموقعها يف مع�سكر الثورة 
التحرر  مرحلة  يف  والفالحني  العمال  مع  متحالفة  ال�سغرية  الربجوازية  واأن  اآخر،  �سيء 
مع�سكر  �سمن  عمليًا  الأنها  امل�ساد،  املع�سكر  يف  تو�سع  اأن  يجوز  ال  وبالتايل  الوطني، 

الثورة)36( . 
اأ�سرية يف  اأن حركة املقاومة الفل�سطينية قد وقعت  ورداً على قول الفريق املعار�ص 
اأيديولوجية اليمني الرجعي الفل�سطيني والعربي، اأو�سحت اجلبهة باأنه البد من التمييز بني 
ال�سغرية  فالربجوازية  العربية،  ال�سغرية  والربجوازية  الفل�سطينية  ال�سغرية  الربجوازية 
الفل�سطينية، وبحكم وجودها خارج ال�سلطة فهي جزء من اإ�سرتاتيجية حرب التحرير ال�سعبية 
الت�سدي الإ�رشائيل  تريد  ا�سرتاتيجية ال  العربية، فهي جزء من  ال�سغرية  الربجوازية  بينما 

واالمربيالية، الأنها حتاول احلفاظ على امتيازاتها )37( . 
ورداً على بيان االن�سقاق الذي اتهم اجلبهة ال�سعبية باأنها متثل تياراً برجوازيًا ميينيًا 
ال ميكن حتويله اإىل موقع ي�ساري ثوري، اأو�سحت اجلبهة اأن االأ�سا�ص النظري الذي انطلقت 
والذي يقوم على  العرب،  القوميني  انطلقت منه حركة  الذي  النظري  االأ�سا�ص  منه هو ذلك 
ت�سليم مقاليد القيادة اإىل الطبقات والفئات االجتماعية الكادحة، واأن ال�سبيل الوحيد لتحرير 
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فل�سطني هو الكفاح ال�سعبي امل�سلح، وبهذا فاإن البنية الطبقية لتنظيمها اعتمد اأ�سا�سًا اأبناء 
العمال والفالحني والفقراء، باالإ�سافة اإىل وجود عدد قليل من اأبناء الربجوازية ال�سغرية 

الوطنية الذي ال يغري من التكوين الي�ساري الذي ت�ستند اإليه )38( . 
وتعقيبًا على االأحداث التي اأعقبت موؤمتر اآب اأو�سح البيان التاأ�سي�سي للجبهة ال�سعبية 
املوؤمتر  على  توفيقية  قيادة  ُفر�ست  للموؤمتر-  االأخرية  اللحظات  اأنه -ومنذ  الدميقراطية، 

بقوة ال�سالح، واأن اجلناح اليميني قد تنكر لقرارات املوؤمتر على النحو الآتي: 
فيها  �سقط  التي  املركزية  اللجنة  انتخابات  نتائج  رف�ص  قد  اجلبهة  ميني  اأن  ♦ 

اليمني. 
اجلناح  �سد  العنف  اأعمال  من  ب�سل�سلة  م-  ♦ 1968 اأول  كانون  -ومنذ  اليمني  قام 
اإ�سافة  االأردن،  التقدمية وحماولة ت�سفيتها يف  التنظيمية  القواعد  اإ�سعاف  التقدمي مثل 
الي�سار. وخروجًا  االأول وحماوالت وديع حداد ت�سفية  اإىل عمليات االعتقاالت يف كانون 
بني  التعاي�ص  الإبقاء  دميقراطي  موؤمتر  اإىل  الدعوة  قرر  الي�سار  اأن  التقرير  بني  املاأزق  من 
الي�سار واليمني، لكن جورج حب�ص رف�ص، وذهب البيان اإىل اأن جورج حب�ص قد رف�ص فكر 
الطالق الدميقراطي الذي طرحه الي�سار، واندفع اليمني منتهزاً غياب القيادات الفل�سطينية 
يف القاهرة يف اجتماعات املجل�ص الوطني، وفتح النار لفر�ص حلول بالقوة ب�سبب اإفال�سه 

الدميقراطي، االأمر الذي ا�ستدعى الي�سار واأجربه على القيام بعمل م�ساد )39( . 
واإزاء هذا املوقف اأظهر البيان اأن اجلناح التقدمي متكن من عقد �سل�سلة من املوؤمترات 
لكل الفروع الفل�سطينية حتت راية اجلبهة ال�سعبية، وقد انتهت موؤمترات الي�سار مع الفروع 

على اتخاذ القرارات الآتية: 
االلتزام بقرارات موؤمتر اآب.  ♦ 

التي  ال�سعبية  اجلبهة  ميني  يديرها  التي  العرب  القوميني  حركة  ممار�سة  اإدانة  ♦ 

احتكمت اإىل البنادق يف حل التناق�سات الفكرية وال�سيا�سية. 
اإنهاء العالقة مع ميني حركة القوميني العرب ومع ميني اجلبهة ال�سعبية والعمل  ♦ 

امل�ستقل اأيديولوجيًا و�سيا�سيًا وفكريًا. 
تبقى اللجنة املركزية التي انتخبت يف موؤمتر اآب حلني عقد املوؤمتر القادم للجبهة  ♦ 

اجلديدة )40( . 
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وقد خل�س الدكتور جورج حب�س �سبب اخلالف مع اجلبهة ال�سعبية الدميقراطية 
بالقول عن املن�سقني: 

كانوا ينظرون اإىل منظمة التحرير الفل�سطينية على اأنها اإفراز برجوازي واأن التعامل  - 

معها فيه اإعطاء �رشعية للربجوازية يف قيادة احلركة الفل�سطينية. 
كانوا يقولون عن قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية اأنها قيادة ميينية تقليدية.  - 

اجلبهة  دخول  واأدانوا  منه،  فائدة  ال  االأردن  يف  الوطني  التجمع  اأن  يرون  كانوا  - 

ال�سعبية فيه. 
باجلب  النا�رش  عبد  واتهموا  ال�سغرية،  الربجوازية  مع  معركة  بخو�ص  طالبوا  - 

والتخاذل. 
عامليًا كانوا على ي�سار ماوت�سي تونغ مبائة مرت، وخا�سوا معارك وجداالت فكرية  - 

مع االحتاد ال�سوفيتي. 
طرحوا مبداأ الدميقراطية التامة يف البناء العك�رشي.  - 

واأ�ساف حب�ص اأنه ناق�ص حوامته يف هذه االأمور، لكنه كان ي�رش دائمًا على اأن اجلبهة 
هي تنظيم برجوازي ال ميكنه اأن يتحول اإىل حزب ثوري، وي�سيف حب�ص قائاًل:  »اأننا تركنا 
اأنه كان  اإل  اإىل ما يريدون،  التنظيم لتحويله  العمل داخل  املجال حلوامته ورفاقه 
من  الي�سارية  العنا�رش  ل�ستخراج  موؤقتاً  كان  التنظيم  ورفاقه يف  وجوده  اإن  يقول 
اجلبهة، واأمام هذا الإ�رشار حدثت عملية الن�سقاق«. كما اتهم حب�ص فتح �رشاحة باأنها 

�ساعدت وباركت عملية االن�سقاق )41( . 
ورداً على اتهامات املن�سقني بينت اجلبهة ال�سعبية اأن موؤمتر اآب مل يت�سكل على اأ�سا�ص 
ونظام  تنظيمي  و�سف  للجبهة  يكن  مل  حيث  كافة،  قواعدها  �سملت  دميقراطية  انتخابات 
داخلي يفرز موؤمتراً حزبيًا منظمًا، واأن اجلناح املن�سق كان قد رتب لذلك م�سبقًا، ونفت اجلبهة 
ال�سعبية ا�ستعمال ال�سالح لفر�ص قيادة توفيقية، واأن فكرة القيادة التوفيقية كانت مببادرة 
وع�سكرية،  وتنظيمية  �سيا�سية  رموز  من  االأوىل  القيادة  خلو  اأدركوا  حينما  املن�سقني  من 

واتفق على اأن جترى انتخابات دميقراطية بعد ثالثة اأ�سهر من خالل موؤمتر اآخر)42( . 
وحول التنكر لقرارات موؤمتر اآب، والتنكر للعنا�رش الي�سارية، بينت اجلبهة ال�سعبية اأن 
املن�سقني قاموا بانتحال ا�سمها يف بياناتهم، وخروجًا من املاأزق ُعقد اجتماع مع قياديني 
بارزين من كوادر االن�سقاق، وعر�ص عليهم تقدمي تقريرين للموؤمتر بحيث يعر�ص كل فريق 
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�رشعية  املن�سق  الفريق  فيها  رف�ص  التي  املناطق  يف  االنتخابات  تعاد  واأن  نظره،  وجهة 
توزيع  واإعادة  القيادية  العنا�رش  بع�ص  ف�سل  ا�سرتط  املن�سق  الفريق  لكن  االنتخابات، 
م�ستقلة  ب�سورة  يعملوا  اأن  املن�سقني  على  عر�ص  االقرتاحني  هذين  رف�ص  واأمام  ال�سالح، 
ع�سواً   14 احتجاز  �سملت  بحقهم  ان�سباطية  اإجراءات  اتخاذ  فتم  اأي�سًا،  رف�سوا  لكنهم 
 11 عن  االإفراج  مت  ال�سعبية  اجلبهة  ا�سم  حتمل  �سناديق  يف  االأموال  يجمعون  كانوا  ممن 
اأبقي على ثالثة عنا�رش؛ الأنهم م�سوؤولون عن �سدور بيان موؤمتر  عن�رشاً، منهم يف حني 
عمان الي�ساري الذي عر�ص اأمن اجلبهة للخطر، واأعلنت اجلبهة اأن طريف ال�رشاع يتحملون 

م�سوؤولية ال�سدامات الدموية التي حدثت )43( . 
وقد ا�ستدعى االأمر تدخل منظمة التحرير الفل�سطينية، فعقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفل�سطينية اجتماعًا مطواًل لها يف مقر منظمة التحرير الفل�سطينية بح�سور ممثلني 
التنفيذية  اللجنة  عن  بيان  و�سدر  بينهما،  القائمة  اخلالفات  ملعاجلة  الطرفني  كال  من 
من  اجلبهة  اأطراف  بني  الواعي  وبالتعاون  ا�ستطاعت  باأنها  فيه  اأ�سارت   1969/5/4 يف 
تطويق االأزمة وو�سع حد لكل التجاوزات )44( . كما �سدر بيان عن اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
فل�سطني يف 1969/5/4م، اأعلنت فيه عن �سجبها وا�ستنكارها ال�ستعمال ال�سالح يف غري 
مو�سعه، واأنها �سكلت جلنة عمل دائمة ملراقبة االأحداث )45( . كذلك اأ�سدرت اجلبهة ال�سعبية 
الدميقراطية بيانًا يف 1969/5/4 اأعلنت فيه عن ا�ستنكارها اللجوء للعنف �سواء ما �سدر 

منها اأو عليها )46( . 

اإلسرتاتيجية السياسية والتنظيمية للجبهة الشعبية عام 1969: 
ُو�سع   ،1969 �سباط  يف  لها  عامًا  موؤمتراً  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  عقدت 
خالله تقرير �سيا�سي وتنظيمي وع�سكري �سامل. وقد اأكد التقرير على اأهمية الفكر ال�سيا�سي 
العلمي الذي ير�سد الثورة ويحدد ا�سرتاتيجيتها، واأن القتال دون فكر �سيا�سي يعني الوقوع 
يف اخلطاأ، وبالتايل تت�ستت قوة الثورة، ودلل التقرير على اأن الهزائم التي تعر�ص لها ال�سعب 

الفل�سطيني �سببها عدم توافر الن�سج لديه يف الظروف املو�سوعية املحيطة بق�سيته )47(. 
واالمربيالية  ال�سهيونية  من  كالًّ  اإ�رشائيل  اإىل  اإ�سافة  الثورة  اأعداء  التقرير  وحدد 
االأنظمة  اإىل  التقرير  نظر  وقد  والراأ�سمالية  باالإقطاع  املتمثلة  العربية  والرجعية  العاملية 
�سعيفة  فروع  واإمنا  م�ستقلة،  راأ�سمالية  متثل  ال  رجعية  اأنظمة  اأنها  على  احلاكمة  العربية 
للراأ�سمالية الغربية، واأن تاأييدها ال�سطحي حلركات التحرر الوطني لن ميكنها من ا�ستئ�سال 
اال�ستعمار وبناء اقت�ساد حر، الأنها تدرك اأن تناق�سها الرئي�سي مع اجلماهري التي حتاول 
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الق�ساء على تلك االأنظمة الرجعية، لذلك اأكد التقرير على اأن حتديد الرجعية العربية اأمر يف 
غاية االأهمية ملنع تلك االأنظمة من �رشب الثورة وهزميتها )48( . 

هما:   مع�سكرين،  اإىل  العامل  التقرير  ق�سم  واالأ�سدقاء:   االأعداء  عن  حديثه  ويف 
وال�سعوب امل�سطهده مثل  اال�سرتاكية  القوى  اأمريكا، ومع�سكر  العاملية بقيادة  االإمربيالية 
الراأ�سمالية  القوى  بتجميع  ومعاملها  االإمربيالية  �سورة  تبلورت  وقد  ال�سوفييتي  االحتاد 
يف  ظهرت  اجلزئية  التناق�سات  بع�ص  لكن  اأمريكا،  بقيادة  واحد  مع�سكر  يف  اال�ستعمارية 
التحالفات  ب�سبب  امل�سيطرة  اأمريكا بقيت  اأن  اإال  اال�ستعماري  التناف�ص  ب�سبب  هذا املع�سكر 
التي عقدتها ملواجهة املع�سكر اال�سرتاكي، وتطويقه من خالل اإ�رشاك قوى اجتماعية حملية 
يف عملية الربح لك�سب تاأييدها اأثناء فرتة ا�ستعمارها، كما و�سعت الحتواء حركات التحرر 
حينًا، والتلويح با�ستخدام القوة حينًا اآخر، وطبقت هذه ال�سيا�سة على الق�سية الفل�سطينية 
لذلك فاإن الثورة الفل�سطينية ترى يف االإمربيالية عدوها االأول، واأن ال�سعوب امل�ستعبدة هي 
�سديقها االأول، لهذا البد من التحالف بني حركة التحرر الفل�سطينية والعربية مع حركات 

التحرر يف اآ�سيا واأفريقيا وفيتنام وكوبا وكوريا ال�سمالية )49( . 
االإمربيالية  مع  الكال�سيكية  التقليدية  احلرب  اأن  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  التقرير  وخل�ص 
هي  االأمثل  البديل  واأن  الثورة،  �سالح  يف  تكون  لن  املتطورة  باأ�سلحته  ال�سهيوين  والعدو 
ودولة  اليهودي  ال�سعب  بني  التقرير  وميز   )50( ال�سعبية  التحرير  وحرب  الع�سابات  حرب 
هدف  واأن  اليهودي،  لل�سعب  عدواً  لي�ست  الفل�سطينية  التحرير  حركة  اأن  معترباً  اإ�رشائيل 
الثورة هو حتطيم دولة اإ�رشائيل وكيانها الع�سكري القائم على التو�سع والتحالف مع القوى 
اال�ستعمارية، كما نظر التقرير للحركة ال�سهيونية على اأنها حركة عن�رشية عدوانية اتخذت 
ت�سعى الإقامة  ال�سعبية  فاإن اجلبهة  لذا  اليهودي مدخاًل خلدمة م�ساحلها،  ال�سعب  اآالم  من 
اليهود والعرب كمواطنني مت�ساوين يف احلقوق  دولة دميقراطية يف فل�سطني يعي�ص فيها 

والواجبات )51( . 
فل�سطيني  االأول  �سعيدين:   اإىل  الثورة  قوى  التقرير  ق�سم  الثورة،  قوى  �سعيد  وعلى 
يكون  اأن  اإما  الثورة  اأن حتديد قوى  التقرير  يرى  الفل�سطيني  ال�سعيد  والثاين عربي. فعلى 
الثورية نف�سها،  الطاقة  اأنها متتلك  الطبقات كافة على  اإىل  النظر  بنظرة طبقية، فال يجوز 
بحكم و�سعها بدون اأر�ص وخارج وطنها اأو بنظرة غري طبقية، بحكم اأنه ال يكون ال�رشاع 
الطبقات  فاإن كل  الوطني،  التحرر  اأما يف مرحلة  اال�سرتاكية،  الثورة  اإال يف مرحلة  طبقيًا 
ت�سكل تناق�سًا مع اإ�رشائيل، واأمام هذين الت�سورين اعترب التقرير اأن هذا النمط من التفكري 
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يوؤدي اإىل ال�سياع روؤية القوى الطبقية الثورية وغيابها، وال ميكنها من و�سع برامج ثورية 
جذرية للق�سية. لذلك حدد التقرير طبقات الثورة على النحو الآتي: 

ظلم  من  يعانون  مبا  الثورة  عماد  التقرير  واعتربهم  والفالحني:  ● العمال  اأولً- 
وا�ستبداد وا�ستغالل االمربيالية وحلفائها، وا�ست�سهد التقرير بالو�سع البائ�ص يف املخيمات 

الفل�سطينية. 
وقد بني التقرير اأن هذه الطبقة ال تعي�ص اأو�ساع   ثانياً- الربجوازية ال�سغرية:  ●
الطبقة العاملة، بل يعي�سون حياة توفر لهم املتطلبات االأ�سا�سية مع بع�ص الفائ�ص الذي 
الثوري من هذه الطبقة  )52( ، واأن املوقف  الكبرية  يجعلهم يطمحون للو�سول للربجوازية 
يتحدد يف نقطتني، االأوىل:  باالإمكان اأن تكون هذه الطبقة حليفة للثورة والثانية:  اأن هذا 
احلليف لي�ص هو مادة الثورة، وبالتايل يجب احلذر، واأن يكون التعامل واعيًا لكي ال تت�سلل 

هذه الطبقة لقيادة الثورة )53( . 
يرى التقرير اأن هذه الطبقة متثل برجوازية جتارية  ثالثاً- الربجوازية الكبرية:  ●
التجارية وامل�رشفية، واأن عددها ال يتجاوز %1  وم�رشفية مرتبطة مب�سالح االمربيالية 
للموت  اال�ستعداد  اأو  ال�سالح  حلمل  م�ستعدة  لي�ست  الطبقة  هذه  فاإن  لذلك   ،  )54( ال�سعب  من 
دفاعًا عن الوطن، فالرهان على هذه الطبقة هو بعرثة وت�ستيت لقوى االأمة، واإدخالها يف 

�رشاع داخلي )55( . 
العري�سة من خالل قيام  الوطنية  للجبهة  التقرير ر�سم ت�سوره  فاإن  اأية حال،  وعلى 
جبهة متثل العمال والفالحني والربجوازية ال�سغرية، لكن التقرير ركز على بعد اأيديولوجي 
مهم اأال وهو تعبئة الفالحني والعمال يف تنظيم �سيا�سي ثوري يت�سلح باال�سرتاكية العلمية، 
اأما الربجوازية ال�سغرية، فلي�ص باالإمكان تعبئتها مبفهوم اال�سرتاكية العلمية، واإمنا مبنطق 
ال�سعارات التحررية العاملية لكي ال تعي�ص حياة تنظيمية تلزمها مبا هو فوق طاقتها )56(. 

اأن ا�سرتاتيجية  وبالعودة للحديث عن قوى الثورة على ال�سعيد العربي: يرى التقرير 
العمل الثوري العربي تتطابق وا�سرتاتيجية العمل الثوري الفل�سطيني، واأن اأ�سا�ص التطابق 
احلال  هو  كما  االحتالل،  حتت  واجلوالن  �سيناء  مثل  العربية  االأرا�سي  من  اأجزاء  وقوع 
الفل�سطيني، لذلك فاإن اإ�سرتاتيجية معركة التحرير الفل�سطينية تتطلب تعبئة القوى الثورية 
ب�سكل  باإ�رشائيل  املحيطة  العربية  والدول  عام،  ب�سكل  العربية  البلدان  كافة، وح�سدها يف 

خا�ص. وق�سم التقرير الدول العربية اإىل ق�سمني: 
وت�سكل العالقة مع هذا النوع من االأنظمة  الراأ�سمالية:  ● الرجعية  الأنظمة  اأولً- 
الربجوازية  اال�ستقراطية  واالأ�رش  االإقطاعيني  طبقة  لتها  مثَّ االأنظمة  فهذه  ت�سادقية  عالقة 



281

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

مثل قيادة اأمني احل�سيني يف فل�سطني و�سكري القوتلي يف �سوريا، وقد هدفت هذه الطبقة 
ب�رشاعها مع اال�ستعمار اإىل الو�سول اإىل ا�ستقالل �سكلي لت�سبح على راأ�ص ال�سلطة، وبذلك 

�ستبقى �رشيكة لال�ستعمار يف ا�ستغالل الكادحني. 
مثل هذا النوع من االأنظمة قيادة جمال عبد النا�رش  الوطنية:  ● الأنظمة  ثانياً- 
الذي ا�ستطاع اأن يتخل�ص من احلماية الربيطانية، واأحدث اإ�سالحات زراعية ودفع مب�رش 

نحو التحول اال�سرتاكي. 
وقد بني التقرير اأن التقومي الثوري لهذه االأنظمة، يكون عرب تقومي نتائج هزمية حزيران 
عام 1967م فمنذ اأوا�سط ال�ستينيات اأ�سبحوا يتحركون �سمن برامج وخمططات تفر�سها 
فعلى  واأزمة خمططاتها،  االأنظمة  تكوين  اأزمة  بداأت  وهنا  االأنظمة،  لتلك  الطبقية  الطبيعة 
الرغم من اأنها �رشبت م�سالح االإقطاع والراأ�سمالية، فاإنها اأبقت على الربجوازية ال�سغرية 
وم�ساحلها، وبهذا ت�سابكت م�ساحلها مع م�سالح الربجوازية ال�سغرية، و�سكلت معها طبقة 
فوقية اأرادت  –على الرغم من عدائها لال�ستعمار- احلفاظ على م�ساحلها فطرحت الت�سدي 
لال�ستعمار من خالل املوؤ�س�سة الع�سكرية؛ الأن احلرب ال�سعبية تعني اأن يتبواأ القيادة اأبناء 
�سيا�سيًا مائعًا من الق�سية،  الطبقات الكادحة التي ت�سحي باأرواحها، ولذلك طرحت فكراً 
مما اأدى اإىل هزمية عام 1967م، وبهذا مل تكن هزمية عام 1967م هزمية ع�سكرية بقدر ما 

كانت هزمية للربجوازية ال�سغرية وبراجمها الهزيلة )57( . 

عالقة اجلبهة الشعبية مبنظمة التحرير الفلسطينية:
باحلديث عن عالقة اجلبهة ال�سعبية مبنظمة التحرير الفل�سطينية، البد من التعرف اإىل 
موقف حركة القوميني العرب )احلركة الأم للجبهة ال�سعبية( ، فقد اعتربت احلركة اأن 
قيام املنظمة مهم للق�سية الفل�سطينية �رشيطة اأن تكون تنظيمًا ثوريًا هدفه حترير فل�سطني، 
ومبنيًا على قاعدة انتخابية حرة، واإذا تعذر ذلك فال باأ�ص من جلنة حت�سريية ممثلة جلميع 
املنظمات، كما دعت احلركة لتجنيد الفل�سطينيني يف وحدات ع�سكرية نظامية تخ�سع لقيادة 
يقودها جهاز تنفيذي يف ذلك الكيان، واأن يكون املجل�ص الوطني هو ال�سلطة العليا، وهو 

الذي ينتخب اللجنة التنفيذية ملدة عامني وتنتخب بدورها رئي�سها )58( . 
لكن احلركة وبعد اختيار ال�سقريي رئي�سًا للجنة التنفيذية، حتفظت على اأدائه ومواقفه 
فاعتربت اأن املنظمة مل حتقق الهدف الذي قامت من اأجله، لذلك -وبعد عقد املوؤمتر الفل�سطيني 
االأول يف القد�ص وقبيل انعقاد املوؤمتر الثاين يف القاهرة- دعت احلركة اإىل اإعادة هيكلة 
القتال،  �ساحات  اإىل  الفل�سطينية  الطاقات  حت�سد  ثورية  جماهرية  منظمة  لت�سبح  املنظمة 
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وبعد انعقاد املوؤمتر الثاين بينت احلركة اأن املنظمة بقيادة ال�سقريي، وبعد عام من العمل 
مل توفر املناخ املنا�سب للعمل الثوري )59( ، وبهذا ميزت احلركة بني دعمها لقيام املنظمة 
�ساحب  لل�سقريي  نقدها  وبني  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأمام  مفتوحة  ثمينة  فر�سة  باعتبارها 

ال�سلطة الفردية، واأن البديل لذلك هو العمل اجلماعي)60(. 
اللجنة  ال�سعبية مذكرة  اأيدت اجلبهة  ال�سادر بتاريخ 1967/12/19م،  ويف بيانها 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، والتي طالبت باإقالة ال�سقريي عن رئا�سة املنظمة، 
وقد عللت اجلبهة موقفها بالقول:  اإن التنظيمات الفل�سطينية قد حاولت دفع املنظمة نحو 
مواقع ثورية، اإال اأنها كانت ت�سطدم بعقبات اأهمها عقلية ال�سقريي واأ�سلوبه يف العمل الذي 
حول املنظمة اإىل هيكل فارغ، بعدما حولها اإىل موؤ�س�سة ديكتاتورية فردية، بداًل من اأن تكون 
موؤ�س�سة ت�سع اإمكانياتها حتت ت�رشف املقاومة، لذلك ثمنت اجلبهة موقف اللجنة التنفيذية 
بالدعوة الإقالة ال�سقريي، وطالبت باإعادة ت�سكيل املنظمة على اأ�س�ص ثورية لو�سع اإمكانات 
املنظمة يف خدمة املقاومة، و�رشورة تهيئة الظروف الإيجاد نوع من اللقاء والتن�سيق بني 

املنظمات الفل�سطينية، وتخلي�ص املنظمة من �سطوة الت�سلط الفردي واالرجتايل )61( . 
 ، ا�ستقالته يف 1967/12/24 )62(  ال�سقريي قدم  اإثر ال�سغوط املتزايدة على  وعلى 
وبعد اال�ستقالة وجهت اجلبهة ال�سعبية بتاريخ 1968/1/6 مذكرة للجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفل�سطينية �رشحت فيها ما تراه منا�سبًا يف طبيعة مهمة املنظمة، واأن االأزمة يف 
املطلوبة  للمراجعة  مدخاًل  ت�سكل  ا�ستقالته  اإن  حيث  ال�سقريي،  با�ستقالة  تنته  مل  املنظمة 
اإال بالتعاون  اأداء عملها واأ�ساليبه لك�رش طوق العزلة الذي لفها، ولن يتحقق ذلك  لتح�سني 

بني املنظمة والقوى االأخرى على ال�ساحة الفل�سطينية )63( . 
ووجهت اجلبهة ال�سعبية مذكرة للجنة التح�سريية للوحدة الوطنية الفل�سطينية يف اأيار 
1968، اأو�سحت فيها اأنها ال متانع من اال�سرتاك يف املجل�ص الوطني التابع ملنظمة التحرير 
الن�سب العددية يف  اأن يكون ممثاًل للقوى املقاتلة كافة، واأن ال تكون  الفل�سطينية �رشيطة 
املجل�ص عائقًا اأمام الوحدة )64( ، وبانعقاد املجل�ص الوطني الرابع يف �سهر متوز 1968م، 
يف القاهرة وجهت اجلبهة ال�سعبية مذكرة للمجل�ص �رشحت فيها اأبعاد الق�سية الفل�سطينية 
اإعادة هيكلة  وت�سورها لطبيعة املعركة، واإ�سرتاتيجية الت�سدي ومتطلباتها، ونظرتها يف 

ات تلك الدوائر )65( .  منظمة التحرير الفل�سطينية )اللجنة التنفيذية ودوائرها( ومهمَّ
وكانت اجلبهة ال�سعبية قد اأعلنت عن موافقتها على اال�سرتاك يف دورة املجل�ص الوطني 
الرابعة بعدما اُتفق على ت�سكيلة االأع�ساء املمثلة يف املجل�ص، والذي انتخب فيه ال�سيد عبد 
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لكن   .  )66( للرئي�ص  نائبني  حم�سن  وزهري  حداد  وديع  وانتخب  له،  رئي�سًا  القطان  املح�سن 
اآب 1968م عادت وحتفظت على ت�سكيلة  االأول يف  ال�سعبية، ومن خالل موؤمترها  اجلبهة 
املليونريية من  �سلة  راأ�سها  اعتربته قد جمع قوى رجعية، وعلى  الوطني، حينما  املجل�ص 

اأ�سحاب البنوك وكبار املقاولني التي ا�سرتطت اأن تكون على راأ�ص املجل�ص الوطني )67( . 
�سهد عام 1969م توتراً كبرياً يف عالقة اجلبهة ال�سعبية مبنظمة التحرير الفل�سطينية 
عدد  كان  1969م،  �سباط   4  -1 بني  انعقدت  التي  اخلام�سة  الوطني  املجل�ص  دورة  ففي 
مقاعد املجل�ص الوطني 105 مقاعد، موزعة كاالآتي:  )33( لفتح، و )12( للجبهة ال�سعبية و 
)12( لل�ساعقة و )11( للجنة التنفيذية و )5( جلي�ص التحرير و )1( لل�سندوق القومي و )3( 
لالحتادات و )28( للم�ستقلني، وفور االإعالن عن الت�سكيلة ال�سابقة اأعلنت اجلبهة ال�سعبية 
اجلبهة  فيها  ت�سرتك  تنفيذية جديدة مل  وانتخبت جلنة  املجل�ص،  اال�سرتاك يف  رف�سها  عن 

ال�سعبية )68( . 
وعقد املجل�ص الوطني دورته ال�ساد�سة يف الفرتة املمتدة من 1- 6 اأيلول 1969 وو�سع 
ع�سويته اإىل 112 ع�سواً مل يح�رش منهم �سوى 102 ع�سو، ورف�ست اجلبهة ال�سعبية جمدداً 
االإ�سرتاك يف دورة املجل�ص، وعن اأ�سباب عدم امل�ساركة اأظهرت اجلبهة اأن عدم م�ساركتها 
واإمنا  للجبهة،  تنظيمية  امل�سلحة  اأو  الوطنية،  الوحدة  مبو�سوع  اهتمامها  عدم  يعني  ال 
الو�سوح بني  تكوينها وغمو�ص مواقفها، وعدم  التحرير من حيث  لتحفظات على منظمة 
القوى امل�ساركة فيها، وبالتايل، فاإن املنظمة ل ت�سكل اإطاراً �سحيحاً للوحدة الوطنية 

ب�سبب الثغرات الآتية: 
التكوين:. 1 بينت اجلبهة اأن املنظمة تعي�ص واقعًا مكتبيًا وبريوقراطيًا ال ي�سلح لقيادة 
املقاتلني واجلماهري، واأن املنظمة قد اأهملت البناء الع�سكري، وبالتايل فاإن البناء املكتبي 
والبريوقراطي قد ا�ستحوذ على ميزانية املنظمة، بداًل من اأن تذهب تلك املخ�س�سات للقتال 
اإىل  مبكاتبها  حتولت  اإذ  اإال  ثورة  تقود  اأن  باإمكانها  لي�ص  املنظمة  فاإن  وبهذا  واملقاتلني، 

القواعد الع�سكرية وخميمات الالجئني. 
الغمو�س يف موقف املنظمة:. 2 وبخا�سة يف عالقاتها مع الدولة العربية، وال �سيما 
الرجعية منها. وقد ا�ستدل البيان بتجارب الدول العربية الفا�سلة خالل ثورة عام 1936م 
ونكبة 1948م ونك�سة 1967م، واأو�سح البيان اأن تلك االأنظمة حتاول �رشب العمل الفدائي 
�سليمًا  اإطاراً  اأن تطرح هذه امل�سائل بو�سوح لت�سبح  واحتواءه، لذلك ينبغي على املنظمة 

للوحدة )69( . 
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يتطلب  اال�ستعمارية  امل�سالح  اأن �رشب  اأظهرت اجلبهة  ال�ستعمارية: . 3 امل�سالح 
ال�سهيونية  واحلركة  اإ�رشائيل  هم  العدو  مع�سكر  اأن  البيان  وذهب  العدو،  هو  من  حتديد 
واالمربيالية العاملية واالأنظمة الرجعية العربية، لذلك البد من الت�سدي لهذه القوى من قبل 
كل ف�سائل املنظمة التي ينبغي اأن تتوحد، واأن الدعوة للوحدة ال يعني الوحدة االأيديولوجية، 

واإمنا الوحدة الوطنية وال�سيا�سية. 
الفل�سطينية  التنظيمات  اأن واقع  اأو�سحت اجلبهة  الفل�سطينية: . 4 التنظيمات  واقع 
اأن ياأخذ طابعًا  العالقات، البد  ومواقع االختالف واالتفاق بينها تفر�ص نوعًا معينًا من 
جبهويًا؛ الأنها ال�سيغة الوحيدة للعمل امل�سرتك، وتوفر لكل تنظيم حقه يف ممار�سة ن�ساطه 
ال�سيا�سي والع�سكري، واأن طبيعة منظمة التحرير الفل�سطينية احلالية، ال ت�سكل �سيغة للقاء 

تلك القوى الوطنية. 
املجل�س الوطني واللجنة التنفيذية:. 5 اأكدت اجلبهة اأن االتفاق النظري يف الق�سايا 
امل�سرتك عن طريق  للعمل  الوحيدة  ال�سمانة  واأن  للتعاون،  ي�سكل طريقًا جيداً  اخلالفية ال 

ت�سكيل هيئات املنظمة القيادية ب�سكل ي�سمن متثيل جميع املنظمات فيها )70( . 
وبينت اجلبهة اأن االت�ساالت التي متت بينها، وبني اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
يف  اجلبهة  ا�سرتاك  فاإن  لذلك  املو�سوع،  هذا  يف  نتائج  حتقيق  عن  ت�سفر  مل  الفل�سطينية 
الهيئات التنفيذية ملنظمة التحرير دون اال�سرتاك يف املجل�ص الوطني لن يكون فعااًل )71( . 
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اخلامتة:
اإطار  خارج  امل�ستقل  الفل�سطيني  العمل  ظاهرة  بروز  م  ♦ 1967 عام  هزمية  �سكلت 
القوات  الرهان على  ف�سل  بعد  الفل�سطينية،  التنظيمات  القومية بظهور  واالأحزاب  احلركات 
العربية واالأنظمة العربية، معتربة اأن مرحلة جديدة من العمل الثوري يف ا�سرتجاع فل�سطني 

قد بداأت باأ�سلوب الكفاح امل�سلح، وم�سرت�سدة بالتجارب الثورية يف العامل. 
مل تكن اجلبهة ال�سعبية يف بداية ن�ساأتها اأكرث من جمرد تنظيم ثوري، لذلك عقدت  ♦ 

اجلبهة موؤمترها االأول يف اآب 1968م يف حماولة لبلورة اأيديولوجية وا�سحة للجبهة، اإال 
ا ترتب عليه اأو�ساعًا واإفرازات  اأن اأحداث املوؤمتر ك�سفت التباين الوا�سح بني اأقطابها، ممَّ

اأدخلت اجلبهة يف �سجاالت فكرية ترتب عليها ان�سقاقات عديدة. 
ان�سقت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني )القيادة العامة( عن اجلبهة ال�سعبية متذرعة  ♦ 

بذرائع عدة، منها تنكر اليمني لقرارات موؤمتر اآب، كما ان�سقت اجلبهة ال�سعبية الدميقراطية 
اليمني  الأقطاب  حوامته  التهام  واأي�سًا  نف�سها،  ال�سابقة  للم�سوغات  حوامته  نايف  بقيادة 
جورج  ال�سعبية  اجلبهة  زعيم  اأنكره  ما  وهو  واعتقالهم،  وقتلهم  الي�سار  اأقطاب  با�سطهاد 
حب�ص، معترباً اأن املن�سقني حاولوا تفجري �رشاع طبقي يف الوقت الذي يحتاج فيه ال�سعب 

الفل�سطيني اإىل حتالف طبقي يف مرحلة التحرر الوطني. 
بعد عملية االن�سقاق التي تعر�ست لها اجلبهة ال�سعبية دخلت اجلبهة يف عملية تاأمل  ♦ 

جديدة برهن عليها موؤمتر �سباط عام 1969، الذي ر�سم االإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية والتنظيمية 
للجبهة، وُح�سم املوقف االأيديولوجي لها ب�سكل نهائي بتبني املارك�سية اللينيينة. 

منذ ن�سوء املنظمة-  �سهدت عالقة اجلبهة ال�سعبية مبنظمة التحرير الفل�سطينية – ♦
توتراً حني انتقدت اجلبهة زعيم املنظمة اأحمد ال�سقريي، وراأت اأنه اأفرغ املنظمة من حمتواها 
االنتقادات  توجيه  اجلبهة يف  ا�ستمرت  ال�سقريي  بعد  ما  مرحلة  االرجتالية، ويف  بقراراته 
امل�ساركة يف  الذي منع اجلبهة من  االأمر  الوطني،  املنظمة، وت�سكيلة املجل�ص  اإىل هيكلية 

الدورتني اخلام�سة وال�ساد�سة للمجل�ص الوطني الفل�سطيني. 
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اهلوامش: 
 . عماد نداف، نايف حوامتة يتحدث، �ص 46. 1

 . فوؤاد مطر، حكيم الثورة، �ص115. 2
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1967، وثيقة رقم )191( ، �ص 267. 3

 . با�سل الكبي�سي، حركة القوميني العرب، �ص50. 4
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1967، وثيقة رقم )685( ، �ص 973- 974. 5

امل�رشوع الربيطاين: عر�سته بريطانيا على جمل�ص االأمن ب�ساأن النزاع العربي االإ�رشائيلي،  6 .
واأقره جمل�ص االأمن يف الثاين والع�رشين من ت�رشين الثاين عام 1967، وجاء القرار على 
�سكل اإبداء رغبات دولية اأكرث منه اإىل قرارات تنفيذية، وقد ن�ص القرار على حق اإ�رشائيل 
يف الوجود، وو�سع حدود ثابتة لها واأمنها و�سالمتها، واإنهاء حالة احلرب معها، كما 
الدولية  املرور يف املمرات  القرار بحق  العودة لالجئني، واعرتف  القرار حق  وجتاهل 
اإ�رشائيل  الأمال  حمققًا  جمموعه  يف  القرار  جاء  وهكذا  ال�سوي�ص،  وقناة  العقبة  خا�سة 
ومطالبها، وخميبًا الآمال العرب وقرارات موؤمتراتهم، الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 

1967، وثيقة رقم )661( ، 943- 944. 
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1967، وثيقة رقم )672( ، �ص956- 957. 7

 . با�سل الكبي�سي، حركة القوميني العرب، �ص 75- 76. 8
عن ت�سمية اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، اأو�سح جورج حب�ص باأنه �ساحب الفكرة يف  9 .
اإطالق هذه الت�سمية التي نوق�ست با�ستفا�سة، بعدما اأطلق كل تنظيم اقرتاحًا، واأ�ساف 
قائاًل:  اأن كل كلمة يف امل�سمى لها معنى، فكلمة جبهة لها م�سمون �سيا�سي، والإعطاء 
لتحديد  فهما  فل�سطني،  حترير  كلمتا  واأما  ال�سعبية،  كلمة  كانت  طبقيًا  طابعًا  التنظيم 

الهدف ال�سيا�سي لهذا التنظيم. فوؤاد مطر، حكيم الثورة، �ص 118. 
 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1967، �ص 139. 10

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1967، وثيقة رقم )704( ، �ص1000. 11
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )352( ، �ص400. 12

 . جورج حب�ص، التجربة الن�سالية، �ص 29- 30. 13
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )577( ، �ص 653. 14
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 . يزيد �سانع احلركة الوطنية الفل�سطينية، �ص341- 345. 15
 ، اُعتقل جورج حب�ص يف �سوريا مع زميليه فايز قدوره وعلي ب�سناق بتاريخ 1968/3/19. 16
يف اأثناء لقائه مع م�سوؤول ع�سكري �سوري يف حماولة من جورج حب�ص ا�ستعادة اأ�سلحة 
والذي  �رشاحه،  الإطالق  العربية  الو�ساطات  كل  وف�سلت  اجلبهة،  مقاتلي  من  �سودرت 
ا�ستمر 232 يومًا فتدخلت اجلبهة ال�سعبية بعملية ع�سكرية واأطلقت �رشاحه مع زمالئه 
بتاريخ 24 ت�رشين ثاين 1968، الوثائق العربية الفل�سطينية لعام 1968، وثيقة رقم 
)749( ، �ص868، وت�سري درا�سة اأخرى اأن جورح حب�ص قد اعتقل حينما اتهمت �سوريا 
حركة القوميني العرب بالتاآمر للقيام بانقالب ع�سكري مع �سخ�سيات معار�سة بقيادة 

جمال االأتا�سي، يزيد �سايغ، احلركة الوطنية الفل�سطينية، �ص 342. 
 . يزيد �سايغ، احلركة الوطنية الفلط�سينية، �ص 345. 17

 . عماد نداف، نايف حوامته يتحدث، �ص 52. 18
 . يزيد �سايغ، احلركة الوطنية الفل�سطينية، �ص 343- 345. 19

 . عماد نداف، نايف حوامته يتحدث، �ص 53. 20
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )577( ، �ص 653- 655. 21
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )577( ، �ص655- 657. 22

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )577( ، �ص 658. 23
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )577( ، �ص 659. 24

الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )577( ، �ص660. 25
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )577( ، �ص 664- 671. 26

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص 95. 27
 . يزيد �سايغ، احلركة الوطنية الفل�سطينية، �ص 344. 28

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص 123- 124. 29
 . يزيد �سايغ، احلركة الوطنية الفل�سطينية، �ص 344. 30

 . فوؤاد مطر، حكيم الثورة، �ص119. 31
 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص95. 32
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 . عماد نداف، نايف حوامته يتحدث، �ص 56. 33
 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص 96- 97. 34

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )77( ، �ص64- 65. 35
 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص97. 36
 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص98. 37

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية، لعام 1969، �ص99. 38
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثقة رقم )77( ، �ص67. 39

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثقة رقم )77( ، �ص 67- 68. 40
 . فوؤاد مطر، حكيم الثورة، �ص 120- 122. 41

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص 102. 42
 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص 102. 43

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )195( ، �ص 200- 201. 44
الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )196( ، �ص 200- 201. 45

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )197( ، �ص 201. 46
 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص 103- 104. 47
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )77( ، �ص79. 48

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )77( ، �ص 89. 49
يف حديث جلورج حب�ص يف اآذار 1969. 50 حول موجبات احلرب ال�سعبية بني اأن اال�سرتاكية 
العلمية  باال�سرتاكية  تعني  هل  �سئل  وحينما  للثورة،  العقائدي  االأ�سا�ص  هي  العلمية 
مثل  امل�سلح  للكفاح  اأولوية  تعطي  التي  املارك�سية،  اأنها  نعم  حب�ص  قال  املارك�سية 
الكفيل  لهو  االأحزاب  تلك  مثل  اإن  والفيتنامية،  والكوبية  ال�سينية  املارك�سية  االأحزاب 
با�ستعادة فل�سطني من خالل حرب التحرير ال�سعبية وحرب الع�سابات ولي�ص عن طريق 
احلرب الكال�سيكية غري املتكافئة، ويف ني�سان 1969 اأعاد جورج حب�ص تاأكيده على اأن 
املارك�سية هي الطريق الوحيد اإىل الن�رش حتى ولو ا�ستمرت هذه احلرب طوياًل.  الوثائق 

الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )92( ، �ص98. 
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 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )77( ، �ص 89- 92. 51
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )77( ، �ص81- 82. 52

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص104. 53
 . الوثائق الفل�سطينية لعام 1969، وثيقة رقم )77( ، �ص82. 54
 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص104. 55

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم 77، 84. 56
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1967، وثيقة رقم )77( ، �ص84- 88. 57

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1964، �ص96. 58
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1965، وثيقة رقم )94( ، �ص 23- 246. 59

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1965، وثيقة رقم )165( ، �ص476- 477. 60
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1967، وثيقة رقم )720( ، �ص 1018- 1019. 61

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1967، وثيقة رقم )725( ، �ص1025. 62
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )3( ، �ص 2. 63

 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )330( ، �ص 378- 379. 64
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام1968، وثيقة رقم )452( ، �ص505- 510. 65

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1968، �ص70. 66
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1968، وثيقة رقم )577( ، �ص 664. 67

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص66- 67. 68
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )361( ، �ص362- 366. 69
 . الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969، وثيقة رقم )361( ، �ص362- 366. 70

 . الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969، �ص69- 70. 71
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املصادر واملراجع: 

أوالً- الوثائق: 

أ. الوثائق الفلسطينية العربية: 

الفل�سطينية،                                        الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، 1 .1965 لعام  العربية  الفل�سطينية  الوثائق 
بريوت، 1967. 

الفل�سطينية،                                   الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، 2 .1967 لعام  العربية  الفل�سطينية  الوثائق 
بريوت، 1969. 

الفل�سطينية،                                        الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، 3 .1968 لعام  العربية  الفل�سطينية  الوثائق 
بريوت، 1970. 

الفل�سطينية،                                    الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، 4 .1969 لعام  العربية  الفل�سطينية  الوثائق 
بريوت، 1971. 

ب. الكتاب السنوي: 

الفل�سطينية،                   الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، 1 .1964 لعام  الفل�سطينية  للق�سية  ال�سنوي  الكتاب 
بريوت، 1966. 

الفل�سطينية،               الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، 2 .1967 لعام  الفل�سطينية  للق�سية  ال�سنوي  الكتاب 
بريوت، 1969. 

الفل�سطينية،             الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، 3 .1968 لعام  الفل�سطينية  للق�سية  ال�سنوي  الكتاب 
بريوت، 1971. 

الفل�سطينية،             الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، 4 .1969 لعام  الفل�سطينية  للق�سية  ال�سنوي  الكتاب 
بريوت، 1972. 

ثانياً- املذكرات الشخصية: 
الدرا�سات  موؤ�س�سة  �سويد،  حممد  حوار  الفل�سطينية،  الن�سالية  التجربة  جورج:  حب�ص،  1 .

الفل�سطينية، بريوت، 1988. 
 . نداف، عماد: نايف حوامته يتحدث، دار اجلليل للن�رش، 1997. 2

 . مطر، فوؤاد: حكيم الثورة، هاي اليت، لندن، 1984. 3
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ثالثاً- املراجع: 
، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،  �سايغ، يزيد: احلركة الوطنية الفل�سطينية 1949- 1993. 1

بريوت، 2003. 
الكبي�سي، با�سل: حركة القوميني العرب، مطبعة النا�رش، القد�ص، د. ت.  2 .
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