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 ص :الملخّ 

 

ى حتّ  1698عام  دة العامة منذ نشأتهاالقيا_عبية لتحرير فلسطينالجبهة الشّ  تناولت الدراسة   

 ة  العسكريّ  ةؤيالرّ  هذه الفترة تطورت ، ففي ظلّ 1681فاضة الفلسطينية األولى عام االنت ندالعا

سرائيل بطرق  إلنهاء الصّ  ة  والسياسيّ  ، 1691ظهرت في حرب حزيران  حربية   راع بين العرب وا 

حيث  ت عتبر هذه ة الفلسطينية للقضيّ  ة  بالتسويات السياسيّ  ىألكما كانت م  ،  1611كتوبر أوحرب 

 .والعسكرّية وتطور أساليب الكفاح والنضال الفلسطينّي  الفترة غنّيًة باألحداث السياسّية

تحالفاتها و  وأيديوليجياتها تهانشأ القيادة العامة من حيث  الجبهة الّشعبية_عن  الدراسة كما تحدثت   

عالقتها بمنظمة التحرير ب مروراً ، 11/11/1698بتاريخ  لى مستقرّ إى وصولها نفصاالتها حتّ ا  و 

 لعمليات  لالدراسة ، كما تطرقت  1681ى عام حتّ  الفلسطينيّ  ودورات المجلس الوطنيّ  ،الفلسطينية

وما نتج عنها من الفريدة والنوعية حيث امتازت بالعديد من العملّيات للقيادة العامة  العسكرية  

 عمليات ضخمة لتبادل األسرى .

وموقفها  ،ة الفلسطينيةة للقضيّ ياسيّ موقف القيادة العامة من التسويات السأيضًا الدراسة  وأبرزت    

مة التحرير وانتهاء بمشروع االعتراف المتبادل بين منظّ ، 1696منها ابتداء من مشروع روجرز 

سرائيل الذي بدأ يظهر  في ثمانين ، وأرخت دورها في الحروب  ات القرن المنصرميالفلسطينية وا 

بالصراع الداخلي بين منظمة التحرير التي حدثت بين إسرائيل والدول العربية، وكذلك دورها 

  الفلسطينية واألردن والحرب األهلية اللبنانية  . 
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 المقدمة :

 

 ل في بادئ األمر مجموعات  ليشكّ م  1628منذ عام  الفلسطيني   ح  المسلّ  تطور الكفاح  

مة التحرير ى تأسيس منظّ حتّ  سرائيلإتحارب  عربية   جيوش   تتمحور حول المقاومة في ظلّ  صغيرةً 

على تشكيل جسم يحتوي  ةً مبنيّ ح في الكفاح المسلّ  جديدةً  لتبدأ مرحلةً  ،م 1692الفلسطينية 

من المحاوالت الفلسطينية في مجابهة التبعية  حيث كان هناك عدداً ، واحد   الفلسطينيين في تكتل  

ب درسوا اّل العرب ، كان من بينها قرارات ط   تنبع من داخل قصور الرؤساء والملوك مركزية   لقرارات  

الفلسطيني فتح ، وكذلك تشكيالت  نشاء حركة التحرير الوطنيّ إوعملوا على ، في مصر والكويت

اط عسكريين بّ يدي ض  أعلى م 1616ست في عام أصغر كجبهة التحرير الفلسطينية التي تأسّ 

 .صول فلسطينية أوهم من  ،بيةيخدمون في جيوش عر 

 ة  السياسيّ  واألحزاب   العديد من القيادات   ّية  الفلسطين ة  والعسكريّ  ة  السياسيّ  ظهرت في الساحة  

هزيمة الدول العربية في ، فمنذ  عب الفلسطينيّ في حركة النضال للشّ  الدور األساسيّ  قّدمتالتي 

 عاصرت الحركة الوطنية الفلسطينية بلورة الفكر السياسيّ  م1681ى عام وحتّ م، 1691عام 

كان من بينها  التي ة والعسكريةمن الفصائل السياسيّ  مجموعة، وظهرت على الساحة  الفلسطينيّ 

 .التي هي محط الدراسة في هذه اإلطروحة القيادة العامة  –عبية لتحرير فلسطين الجبهة الشّ 

 ية الدراسة : هم  أ

صة في تاريخ فصائل العمل ة المتخصّ ة الدراسات األكاديميّ لّ هذه الدراسة من ق  ية تنبع أهمّ 

ن في و ابقن السّ و خما بدأ به المؤرّ  ومن هنا تأتي الدراسة في محاولة استكمال، الفلسطينيّ  الوطنيّ 

القيادة العامة ، لتاريخ  ة في غياب البحث العلميّ ، وخاصّ عب الفلسطينيّ توثيق مراحل النضال للشّ 
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وانتهت بتاريخ  ،وهو عام االنطالقة للقيادة العامة م1698الدراسة منذ عام  حيث كانت حدود

 سياسي   برنامج تبلور  من أجل وذلك وهو عام انطالق االنتفاضة الفلسطينية األولى م 1681

 ة منها .سالميّ طينية والفصائل الوطنية وظهور اإلمة التحرير الفلسلدى منظّ  جديد   وعسكري  

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول القيادة العامة التي لعبت دورًا مهمًا في الصراع  كما

مع االحتالل، وتقدم نماذج من العمليات العسكرية التي قامت بها القيادة العامة والتي كان لها بالغ 

سرى األثر على المشروع الوطني الفلسطيني السيما في نوعية العمليات وكذلك االفراج عن األ

وتوضح دوافع القيادة العامة وفلسفتها في اتخاذ سياسات متعارضة غالبًا مع منظمة التحرير 

 الفلسطينية بقيادة فتح .

 مشكلة الدراسة وأسئلتها :

 تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي : 

الوطنية الفلسطينية ؟ وقد ما هو دور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين _ القيادة العامة في الحركة 

 تفرع عن السؤال الرئيسي األسئلة النوعية التالية :

 القيادة العامة ؟ –عبية لتحرير فلسطين الجبهة الشّ  نشأتكيف  .1

وانعكاس ذلك على المحيطة بها للدول العربية ة روف السياسيّ بالظّ  إلى أي مدى تأثرت .5

 ؟عالقاتها البينية مع باقي التنظيمات الفلسطينية 

مة التحرير امة من منظّ القيادة الع–عبية لتحرير فلسطينموقف الجبهة الشّ هو ما  .1

 ؟الفلسطينية

ة القيادة العامة من التسويات السياسيّ –لتحرير فلسطين عبيةللجبهة الشّ  ما هو موقف .2

 ة الفلسطينية ؟للقضيّ 
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إسرائيل على ما هو األثر الذي تركه قيام القيادة العامة بعمليات عسكرية نوعية ضد  .1

 الوضع الفلسطيني ؟

 الدراسة : ةفرضي

ينّية وكفصيل ثورّي تفترض الدراسة أّن القيادة العاّمة كجزء من منّظمة التحرير الفلسط 

مع منظّمة  وقع في تناقض ًا ، إال أنهعسكريّ و ًا سياسيّ مشروع الوطنّي عمل على خدمة الفلسطيني 

، حيث أّن ارتباطه بالنظام السورّي الكثير من األوقاتفي التحرير وبعض الفصائل الفلسطينّية 

والليبّي ومواقف تلك األنظمة العربية أثرت في برنامج القيادة العامة واستراتيجيات عملها مما وضعه 

على موقع المعارض الدائم لنهج منظمة التحرير الفلسطينية تحت قيادة حركة فتح، وكما جعل 

  . هامواقفها عرضة للتشكيك في مآرب

 هداف الدراسة :أ

، القيادة العامة–ين عبية لتحرير فلسطوء على الجبهة الشّ الدراسة إلى إلقاء الض  هذه تهدف 

 ، ولكيفية نشأتها ومواقفها من الثورة  ة  والعسكريّ  ة  ف القارئ على مبادئها ومواقفها السياسيّ ليتعرّ 

، ومدى حركة النضال في لبنانخروج و ، األردنمة التحرير الفلسطينية من وخروج منظّ  ،الفلسطينية  

 .ة الفلسطينية بعض مشاريع التسوية للقضيّ  تجاه ةياسيّ قفها السّ امة التحرير ومو تقبلها لمنظّ 

 وهناك مجموعة اخرى من األهداف وهي :

 . التاريخي هاع مسار تتبّ القيادة العامة، و –لتحرير فلسطين عبيةالتعريف بالجبهة الشّ  .1

 . بهاومدى التزامها وبرنامجها السياسي ف على إستراتيجية الحركة التعرّ  .5

 وأثر ذلك على القضّية الفلسطينية .ة ة والعسكريّ السياسيّ دور الحركة وقوتها الكشف عن  .1
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 الدراسات السابقة للبحث :

، للكاتب  أخطر قائد فلسطيني ضد   ا  حرب الثالثين عام–إسرائيل في مواجهة جبريل .1

في الحركة  عن شخص أحمد جبريل ودوره، حيث تحّدث الكاتب  اإلسرائيلي صموئيل كاتز

القيادة العامة  أو القيادات –عبية لتحرير فلسطين، دون التطرق إلى الجبهة الشّ العسكرية 

اسّي وطبيعة الفكر المشاركة ألحمد جبريل في التخطيط العسكرّي، كما تجاهلت الدور السي

في حين ستتناول  ،للحركة ، ورّكزت على إظهار جبريل بدور القاتل المحترف سيالسيا

العسكرية بشكل مختلف عن  تهاكذلك طرح رؤي هذه الدراسة دور القيادة العامة السياسي

 .وجهة النظر االسرائيلية 

للباحث نبيل عبد الوّهاب حمد،  م(8661-8691القيادة العامة )–الجبهة الش عبية  .2

وهي رسالة دكتوراة غير منشورة من جامعة عين شمس، وتحّدث الكاتب عن تاريخ القيادة 

العامة وارتباطها مع الدول العربية واالتحاد السوفيتي وطبيعة عالقتها مع منظمة التحرير 

مواضع  كثيرة  حيث  الفلسطينية وفصائلها، وتجاهلت الدراسة الحديث عن القيادة العامة في

اكتفت بمواقف الجبهة الشعبية وحركة فتح، ولم تتطرق إلى رأي القيادة العامة، وت عّد هذه 

، فقد -إن صح التعبير–األطروحة مبنيًة على أساس عالقة القيادة العامة بحركة فتح

 ،أعطت االهتمام األكبر لحركة فتح، وتجاهلت رأي القيادة العامة في مواضيع  مختلفة  

توضيح موقف القيادة العامة من منظمة آلية الطرح و وتختلف هذه الدراسة عن سابقتها في 

في رسالة الدكتوراة هناك قضايا تم اغفالها  نّ أباالضالفة  ،و الفصائل الفلسطينيةأالتحرير 

مثل موقف جبهة التحرير الفلسطينية من المنظّمة وفصائلها، وموقف القيادة العامة من 

 . المجلس الوطنّي الفلسطينّي حيث لم تتطرق رسالة الدكتوراة لبعضها بعض دورات



5 
 

، محمد كريشان ،  التاريخ والهياكل الفصائل واأليديولوجية –منظمة التحرير الفلسطينية  .3

، وتناولت األحزاب ظمة التحرير الفلسطينية بشكل عامتحدثت هذه الدراسة عن من

، ودون التطرق للقيادة العامة ه األحزاب والفصائلوالفصائل المشكلة لها دون التوسع في هذ

وتختلف هذه الدراسة في التركيز على فصيل  بشكل منفصل لتوضيح دورها التاريخي

 .القيادة العامة وتناول مجمل مسارها التاريخي 

، صقر أبو  من النضال المسلح إلى دولة منزوعة السالح –الحركة الوطنية الفلسطينية  .4

، فلم يتطرق إلى تفاصيل الوطنية الفلسطينية ومجال عملها فخر ، أشار الكاتب إلى الحركة

، ولم يشر بشكل صريح إلى وخبايا الفصائل الوطنية وعملها العسكري والسياسي الكامل

فيما سيركز  و لعملياتها العسكرية داخل منظمة التحرير الفلسطينية أ دور القيادة العامة

 . هداف القيادة العامة كفصيل مستقل أاحث في توضيح الب

 أقسام الدراسة : 

ين العرب وجبهة التحرير لحركة القوميّ  ر  والبدايةالجذو  -باقتضاب–تناول الفصل األول     

ث عن ظهور الجبهة تحدّ  ثمّ  ،لوحدة بين جبهة التحرير وحركة فتحل طرقكما تية، الفلسطين

ى انشقاق القيادة الذي صاحبها حتّ  راع الفكريّ والصّ  م1691عام عبية لتحرير فلسطين الشّ 

موقف القيادة العامة من الدورات الرابعة والخامسة  بإظهار، وانتهى م1698العامة عنها 

 مة التحرير الفلسطينية .لمنظّ  الفلسطينيّ  والسادسة للمجلس الوطنيّ 

للمجلس  والتاسعة   والثامنة   السابعة   أوضح الفصل الثاني موقف القيادة العامة من الدورات      

وخروج الفصائل منها عام  1611/1611ومن األزمة مع األردن ،  الفلسطينيّ  الوطنيّ 

 .م1611
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شرح موقف القيادة العامة من مشروع الملك حسين عام   تناولف ،ما الفصل الثالثأ    

 ة للقيادة العامة ضدّ النوعيّ ث عن بعض العمليات ، وتحدّ للبنانيةوالحرب األهلية ا ،م 1615

من المجلس  ةوالثانية عشر  ةسرائيل، وموقف القيادة العامة من الدورات العاشرة والحادية عشر إ

سرائيل عام ادات إلوانتهى بالحديث عن موقف القيادة العامة من زيارة السّ  الفلسطينيّ  الوطنيّ 

 واتفاقية كامب ديفيد . 1611

مة التحرير عادة فتح الحوار بين منظّ إقف القيادة العامة من الفصل الرابع مو  استعرض    

 ،1681حتى عام  الفلسطينيّ  وشرح موقفها من دورات المجلس الوطنيّ  ،1618واألردن عام 

وحرب الليطاني واجتياح بيروت  1618ة من لها في الفترة الممتدّ  لعمل العسكريّ ل تطرقو 

 .م 1681وانطالق االنتفاضة الفلسطينية األولى بية ق   ى اختتام الدراسة بعملية  حتّ ، 1685

 المصادر والمراجع :

تّنوعت المصادر والمراجع التي استخدمها الباحث لتغطية الدراسة، من وثائق وكتب عربية 

المترجمة، ودوريات من صحف ومجاّلت  وبعض المواقع اإللكترونية من مقابالت شخصّية  وأفالم  

 األجنبية .وثائقية  وبعض الكتب 

كانت سلسلة الوثائق الفلسطينية من أهّم المصادر األولى التي استند إليها الباحث فيما 

تحتويه من معلومات  أصيلة ، كما أسهمت سلسلة الكتاب الّسنوّي للقضّية الفلسطينية وسلسلة 

التاريخ الفلسطينّي اليومّيات الفلسطينية التي ت عّد من أهّم الوثائق الفلسطينية التي ت غّطي يوميات 

 بكّل جوانبه عن طريق تجميع البيانات والمقاالت واألحداث اليومّية للقضّية الفلسطينية .
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تنّوعت الكتب العربية التي استند إليها الباحث لتوفير المعلومات الالزمة الستكمال الدراسة  

أبرزها باسل الكبيسي  من الموسوعة الفلسطينية ، والكتب المتحّدثة عن القوميّين العرب، ومن

)حركة القوميّين العرب( وكتاب)الحركة الوطنية الفلسطينية( ليزيد صايغ ، كما كان للمذّكرات أهمّية 

في مجمل المصادر، حيث اعتمد الباحث على مذّكرات طالل ناجي )في الخيمة األولى( في كل 

لف( وغيرها من الكتب مراحل الدراسة وكذلك مذكرات بهجت ابو غربية ، ومذّكرات )صالح خ

 العربية األصيلة التي سيتّم ذكرها في قائمة المصادر والمراجع .

كان للكتب المترجمة للغة العربية أهّمية في الدراسة، ومن أهّمها كتاب )إسرائيل في 

مواجهة جبريل( للكاتب صامؤيل كاتز الذي تحّدث عن حياة أحمد جبريل ودوره في مواجهة 

الروايات اإلسرائيلية، ب المتعلقةمن المعلومات  العسكرية، فقد أخذ الباحث الكثيرائيل وعملياته إسر 

وكتاب )المنّظمة تحت المجهر( للصحفية هيلينيا كوبان ، وكتاب )كرة الثلج( لشيمون شيفره الذي 

 م.1685تحّدث عن أسرار حرب لبنان لعام 

)مجّلة الشؤون الفلسطينية( التي واستفاد الباحث أيضًا من الدوريات التي  كان من أهمها 

غّطت جزءًا كبيرًا من تاريخ القّضية الفلسطينية في كّل أوجهها، و)مجّلة الكتاب( التي تناولت أيضًا 

 العديد من القضايا واعتمدت الدراسة أيضًا على عدد من الّصحف كجريدة القدس والدستور وغيرها

 . سيتّم ذكرها في قائمة المصادر والمراجع والتي
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 :ها على بلورة العمل الوطني الفلسطيني إثرو 7691الفصل األول : حرب حزيران عام 

 

 

 

 

 العرب . القومي ينحركة  .1

 . 1691لتحرير فلسطين  الش عبيةعن الجبهة  عالن الرسمي  اإل .2

 . 1691عام  الش عبيةداخل الجبهة  راع الفكري  الص   .3

 . 1691القيادة العامة   –لتحرير فلسطين الش عبيةظهور الجبهة  .4

التحرير  منظ مةة  من القيادة العام   –لتحرير فلسطين الش عبيةموقف الجبهة  .5

 .)الرابعة والخامسة والسادسة( الفلسطيني   ودورات المجلس الوطني  ، الفلسطينية

 

  



9 
 

 : العرب القوميّينحركة 

، 1مياة الثانياةلبعد انتهااء الحارب العا إال شاملةً  نظريةً و أ ،األوجهة العربية مكتملة لم تكن القوميّ      

وهزيمااة  ،بشااكل عاااموانقسااامه الااوطن العربااي  تتشااتّ  إثاارث تبلااورت هااذه األفكااار ونضااجت علااى حياا

لخارجيااة التااي كاناات هاذه الظااروف او ، بشااكل خاااّص واحااتالل فلساطين  1628الجياوش العربيااة عااام 

 "ةة العربّيااالقومّياا"هااي الاادافع األقااوى لظهااور مصااطلح  للااوطن العرباايّ  وروباايّ صاااحبت االسااتعمار األ

ساااات واألحااازاب مااان المؤسّ  ة مجموعاااةً نتجااات هاااذه الظاااروف الخارجّياااأ، القاااومّيينولظهاااور المفكااارين 

جمعياة "العاروة الاوثقى" وكتائاب  :هاذه الجماعاات هامّ أوكاان مان  ،ةا بهاذه القومّياو  والمفكرين الذين ناد  

 .2""الفداء العربي 

العناصار  أهامّ مان كانات ، التاي كانات رافضاة للهزيماة واالستساالم خصوبة المجتماع الفكاريّ  إنّ      

ي لق  فاأ  ، للحركاة اً وخطابّيا اً سياسايّ  اً كانات منبار  "الاوثقى العاروة"فجمعياة ، 3العارب القومّيينلنشوء حركة 

كاناات الجمعيااة  أنّ فعلااى الاارغم ماان ، المسااّلحالكفاااح كيفيااة و  ةبااداخلها العديااد ماان المحاضاارات الثورّياا

لحركاة  اً اساتقطاب األكثاركانات  أنهاا إال، جمعياة أدبياة فقاط أنهاعلى  األمريكيةمن الجامعة  صةً مرخّ 

الجامعاة  وليومسؤ  ، ادهاوروّ  ةبين الجمعيّ  حقيقي   صدام   إلى أدىهذا االستقطاب و ، العرب القومّيين

 .4في بيروت  األمريكية

                                                           
1
برز أالدولة بالوألّيات العربية، ومن وذلك نتيجة لسياسة  ؛ أواخر الدولة العثمانيةفي  برزت فكرة القومية العربية 

وجمال الدين ، الذي أخذ بجزئيات من فكره من محمد عبدهالرحمن الكواكبي،  عبد، ذاكدعاة الفكر القومي العربي آن
 ؛ 6 ،العرب القومي ين حركة :باسل كبيسي،، ومن كتاباتهم بدأت مرحلة الفكر القومي العربي تظهر، األفغاني

 . 11، وبذورها جذورها ةاإلقليمي  ، ساطع الحصري،
 . 51، الفكرية وانعطافاتها العرب القومي ين حركة، سهير، التل 2
 . 16، 1966 1958  العراق في ةالسياسي   التطورات في ودورها العرب القومي ين حركة :سعد، شالش 3
 . 58-52، الثورة حكيم، فؤاد، مطر . 4
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ا مااامنه األولاااىاتصااافت ، ماااع مااارحلتين العااارب القاااومّيينتماشااات حركاااة  1691قبااال هزيماااة عاااام    

االسااتعجال علااى  ا أجباار الحركااةمّماا، الكاماال الاااتأهيل الفكااريّ و ، ع التنظيماايبمرحلااة االنتشااار والتوّساا

ااااعت  و ، لوضاااع برناااامج سياسااايّ  والعمااال ، السياسااايّ  العمااال النضااااليّ  يهبشاااقّ  د علاااى العمااال النضااااليّ م 

حاجااة الفكاار  هااذا البرنااامج فشاال فااي ساادّ  لكاانّ ، 1د لالشااتراكيةيمهّااالااذي كااان ، االقتصاااديّ  النضاااليّ 

الاذي وجاد ، لمجموعات أخرى كحزب البعاث نقد   مجال   فأصبحت، ضج الحركةوأظهر عدم ن   العربيّ 

ة يّ السياسااا األهاااداففاااال يمكااان تحقياااق ، خااارىلألتفاااويض إحاااداهما و ه، مااارحلتين إلاااىتجزئااة النضاااال 

اا كاالّ  ،قتصاااديةواال  دأّكاافقااد  ،2نفسااه الوقاات فااي يسااير علااى الجبهتااين أنللصااراع  فااال باادّ  ة،دعلااى ح 

، ةوالثورة االجتماعّيا، ةمرحلة الثورة السياسيّ بمرحلتين متشابكتين:  العربية تمرّ  الثورة أنّ جورج حبش 

معركاة  ألنّ ، ة) وحدة _ تحريار _ ثاأر ( كاان مان أجال تحقياق الثاورة السياسايّ  ع  ف  عار الذي ر  الشّ  نّ وأ

 .3 ر االجتماعيّ تسبق معركتها في التحرّ  السياسيّ ر في التحرّ  األمة

 بمصار وساطوع فبعاد ساقوط النظاام الملكايّ  ،فاتسمت بااللتحاام ماع الناصارية ،المرحلة الثانية أما   

ات ياالوالتها بالحاذر بسابب عالقاة مصار بيااتسامت باد، بدأت مرحلة جديدة، نجم جمال عبد الناصر

ا دفع الحركاة فاي ممّ  ،1619عام  تأميم قناة السويس بعد ر تماماً ذلك تغيّ  أنّ  إال ،األمريكيةحدة المتّ 

 .   4جمال عبد الناصر ونح ةً جابياياتجاه أكثر 

 إلااىبادأت الخالفااات الفكرياة تعااود حيااث  ،طويلاةً  العارب علااى حالهاا فتاارةً  القااومّيينلام تاادم حركاة     

حياث ، 1691عاام  حادةالعربياة المتّ  ةالجمهوريا ماع انهيااروبرز ذلك ، حركةلساحة اللجنة التنفيذية ل

                                                           
1
 . 15، الفكرية وانعطافاتها العرب القومي ين حركة، سهير، التل 
 . 11-56، العرب القومي ين حركة :باسل، كبيسي 2
 . 29-21، الثورة حكيم، فؤاد، مطر . 3
 . 111، )حبش جورج مع حوار(، األسود ندوقالص   أسرار، غسان، شربل 4
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انقساامت اللجنااة التنفيذيااة ذلااك  إثااروعلااى  ،ناات االجتهااادات والتفساارات حااول سااقوط هااذه التجربااةايتب

 . 1بين مؤيد ومعارض القومّيينلحركة 

النظام  :األول، انفريقفكان هناك  ،العرب القومّيين بينالفوارق الفكرية بروز  األزمة في أسهمت    

ف ياناو  إباراهيمل بمحسان مثّاوالثاني م  ، امن جورج حبش وهاني الهندي ورفاقهم مثال بكل  م  ، التقليديّ 

وفااي عااام ، 1691وعااام  1695عااام  يوباارزت هااذه الخالفااات فااي مااؤتمر ، ومحمااد كشاالي، حواتمااة

 ا مع المساتجداتوذلك تماشيّ  ؛ االشتراكية إلىاز د االنحيوألول مرة وثيقة نظرية تؤكّ حت ر  ط   1691

هاذا  في حين عارض جورج حابش والتياار التقلياديّ ، ورفاقه إبراهيممحسن  ومثل هذا الفكر، ةالعالميّ 

لممارساااة برامجهاااا القطرياااة بماااا يساااتجيب  القاااومّييناتجهااات الفاااروع المشاااكلة لحركاااة  وعلياااه ، القااارار

 . 2بها لطبيعة المرحلة التي تمرّ 

التحريار  منّظماة نشااءإل بثّاتم، جدياداً  ياً العارب تحادّ  القاومّيينواجهت حركاة  1692مع دخول عام   

وهدفاه ، اً ثورّيا اً تنظيمّيا اً يكاون الكياان القاادم كيانا أنضارورة  القاومّيينأكادت حركاة حيث ، الفلسطينية

قرارهاااا إماااع و  ،ة وجاااود قاعااادة انتخابياااة حااارة  أهمّياااكماااا أكااادت الحركاااة ، تحريااار فلساااطين وهااا األسااااس

تشاكيل  إلاىدعت  أنهاكما ، من جميع التنظيمات لة  ممثّ  تحضيرية   فال مانع من لجنة  ، بصعوبة ذلك

 يكااون المجلااس الااوطنيّ  أنو ، منّظمااةلل الجهاااز التنفيااذيّ  إماارةتكااون تحاات ، ة  نظامّياا عسااكرية   وحاادات  

تنتخاااب اللجناااة التنفيذياااة  مّ ومااان ث ااا ،ة عاااامينلمااادّ  التنفيذياااةاللجناااة  نتخااابن يم  و وهااا، العليااااالسااالطة و ه

 .3رئيسها

                                                           
1
 . 29، العرب القومي ين حركة :باسل، كبيسي 
2
 . 45،  المصدر السابق 
 . 69، 1964 لعام الفلسطينية ةللقضي   نويالس   الكتاب 3
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ومازالااات تعمااال بشاااكل  عملااات أنهاااابينااات الحركاااة  1692انعقااااد ماااؤتمر القااادس لعاااام  وفاااي ظااالّ   

، اً فلساطينيّ  اً لجعال هاذا الكياان كيانا األولمان التاي هاي الّضا، ةتوحياد العناصار الثورّياعلاى متواصل 

 .1للدول العربية اً تابع اعتبرته فقد ،الشقيري أحمدمع تحفظها على ، على مستوى آمال الفلسطينيين

عب الّشاااا أماااام ةً حااامفتو  ثميناااةً  باعتبارهاااا فرصاااةً  ،منّظمااااةمااان هناااا بينااات الحركاااة دعمهاااا لقياااام ال    

 أنّ و ، طة والتسااالّ بالفردّياااواتهمتاااه ، الشاااقيري حمااادهاااا ألواصااالت انتقادات  ذاتاااه الوقااات وفاااي ، الفلساااطينيّ 

 منّظمةالعرب لل القومّييننقد حركة  لّ ج   أنّ ومن الواضح  2العمل الجماعيّ و ه منّظمةال إلنجاحالبديل 

وعاادم ، بساابب خضااوعه لألنظمااة العربيااة، الشااقيري أحماادعلااى شااخص  بهااذه المرحلااة كااان ينصاابّ 

 القضاّيةعان  ر مان فصال الكياان الفلساطينيّ حاذّ الحركاة فاي هاذه المرحلاة كانات ت   أنّ ا كّما، استقالليته

عان  الفلساطينية الجديادة ليسات بديلاةً  منّظماةال باأنّ  _حسب أفكار الحركة_ اً ناتج وكان ذلك، العربية

 . 3العربيّ  العمل القوميّ 

ين العارب والناصاريّ  القومّيينضت العالقة بين تعرّ  1699حرب اليمن عام  إثروعلى       

وجماال ، لمصارقياادات التابعاة الو ، العرب القومّيينصدام بين  أولوكان ذلك ، عنيف راب  طضا إلى

اا قااامحيااث ، عبااد الناصاار  بااانقالب ضاادّ ، ن عاان شااؤون جنااوب الاايمنالمسااؤولو ، نو المصااري اطبّ الض 

، العارب بااليمن القاومّيينه حركاة تقاود ذيكانت الذراع ال أنهامع العلم ، ة لتحرير اليمنالجبهة القوميّ 

ا، الايمنى بجبهاة تحريار جناوب سمّ التي كانت ت  ، ة المعتدلةيّ فرض وحدة مع القومو  ء ذلاك و  وعلاى ض 

 األمرولم يتوقف هذا ، انسحب فرع الحركة للقوميين العرب في جنوب اليمن من مناصرة الناصريين

 القاومّيينهكاذا انتهات العالقاات باين حركاة و ، والعاراق، على اليمن فانسحبت فروع الحركة من سوريا

                                                           
1
 . 62-65، 1614-1694الفلسطيني    ياسي  الس   الفكر، فيصل، الحوراني 
 . 211-219، 1965 لعام  العربية الفلسطينية لوثائقا 2
 . 11، )نظرة عامة( 1611-1641فكر حركة المقاومة الفلسطينية ، ناجي، علوش 3



13 
 

ياااث انتهااات العالقاااة بينهماااا ح ،1691لعاااام  وصاااوالً ، جماااال عباااد الناصااار العااارب والااارئيس المصاااريّ 

 .1بالقطيعة

 : القوميّينحركة  علىوانعكاساتها  7691هزيمة حزيران لعام 

بتاااااريخ  العاااارب بياناااااً  القااااومّيينفااااي حركااااة  رع الفلسااااطينيّ صاااادر الف ااااأء حاااارب حزيااااران قباااال بااااد     

فااي معركااة  شااتراك الفعلاايّ واال، ةحااول القيااادة الثورّياا لتفاااف  الا إلااىدعااا فيااه الجماااهير  1/9/1691

، واالشاااتراك الجمااااهيريّ  االتعبئاااة الكاملاااة والتحضاااير لهاااو ، لصاااهيونيّ االكياااان  المصاااير المقبلاااة ضااادّ 

كاد وضاع الحركاة لكافاة أكماا ، ونفهام أصاحاب المعركاة الحقيقّيا؛  ياوناألردنو الفلساطينيون  اّصةخبو 

 .2لخدمة المعركة المقبلة  تهااإمكان

المنقاذ و فه؛  1611المناصرين لجمال عبد الناصر مناذ عاام  شدّ أالعرب من  القومّيينكانت حركة   

هزيماااة حزياااران لعاااام و حااارب الااايمن ولكااان بعاااد ، والقاااوميّ  الاااذي سااايرتقي باااالفكر العربااايّ ، صوالمخل ااا

تكاون  أن عأتوقّافيقول جاورج حابش " لام أكان ، العرب القومّيينخسر جمال عبد الناصر ثقة  1691

ولام يكان فاي ، بوجاود مشاكلة فاي العمال القاوميّ  إحسااس كاان لاديّ ، نتائج حرب حزيران بهاذا الشاكل

" فااي حااين كااان انطباااع جااورج حاابش قباال 3 كباارى وشاااملةً  نظااام عبااد الناصاار هزيمااةً  هاازم  ي   أنذهنااي 

 ه  بادأ الارئيس جماال عباد الناصار يوّجا، تبدأ المعركة بأسابيع أن بيل  ث " ق  فتحدّ  ،راً ياوقوع المعركة مغ

، عباااد الناصااار مااان المعركاااة ف  لهاااذا المسااانا تخاااوّ  ؛ وتاريخاااه، (انموشااايه دّيااا)ة أسااائلة لناااا عااان نفسااايّ 

عملااات  1691هزيماااة عاااام بعاااد و ، 4"ناااه لااام يكااان بصااادد معركاااة تساااتهدف تحريااار فلساااطينا أ  ناااأدركو 

حركااة أصاادرت  51/11/1691فبتاااريخ ، جذريااةً  معالجااةً  وآثارهااا الحركااة علااى معالجااة تلااك الهزيمااة

                                                           
1
 . 26-28، العرب القومي ين حركة :باسل، كبيسي 
 . 598-591ص  161رقم ، 1967 لعام العربية الفلسطينية لوثائقا 2
 . 198، )حبش جورج مع حوار(، األسود ندوقالص   أسرار، غسان، شربل 3
 . 119، الثورة حكيم، فؤاد، مطر. 4
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ات ّياااموقاااف الوأل :فااااألول، كااااتالهزيماااة كشااافت ثاااالث تحرّ  أنّ فياااه  أوضاااحت اً بياناااالعااارب  القاااومّيين

 :أماااا الثااااني، ياااد لهااااأيّ وحشاااد الت، ودعمهاااا بالساااالح، سااارائيلالمطلاااق إل ودعمهاااا األمريكياااةحااادة المتّ 

وتشااجيعها ، االنهزامّيااةالفلسااطينية التااي باادأت باالتصااال بالعناصاار  يةساارائيلاإلموقااف الحكومااة و فه

موقاااف و الثالاااث فه أماااا، سااارائيلإلالوالء بااايااادين  هااازياّلً  اً حكوماااة فلساااطينية تتااارأس كياناااعلاااى تشاااكيل 

 .ة ج للمشاريع السلمية االستسالميّ رو  التي أخذت ت  ، الرجعية العربية المرتبطة باالستعمار الغربيّ 

 ،الفلساطينية القضاّية لحالّ  ال ثالاث لهماا أنَّ هنااك طاريقتين   إلاىوبناًء على ذلك خلصت الحركاة     

 ضااارورة اإلعاااداد العساااكريّ ب بياااة أماااام مساااؤولياتها التاريخياااةوضاااع الااادول العر  : وتتمثااال فاااياألولاااى

فتح المجااال أماااام و أماااا الثاااني: فهااا، وتساااخير االقتصاااد لخدماااة اإلعااداد لتحريااار فلسااطين، والسياساايّ 

التحرياااار ة فااااي خااااوض معركااااة والشااااعب الفلسااااطيني بصااااورة خاّصاااا، بصااااورة عامااااة   عب العرباااايّ الّشاااا

، ة الفلسااااطينيةة للقضاااايّ رفضااااه للحلااااول السياساااايّ  للحركااااة رع الفلسااااطينيّ كمااااا أوضااااح الف اااا ،1الشااااعبيّ 

الااذي صاادر  لبيااانل اً قااوكااان هااذا الاارفض وف  ، قاارارات مااؤتمر القمااة الرابعااة فااي الخرطااوم وخصوصاااً 

 . 52/15/16912 بتاريخ

ؤياد فكاان هنااك تياارات ت  ، ةمواقفهاا السياسايّ  مان رغمعمق الخالف داخل الحركة على ال بدا واضحاً  

هزيمااة  أساابابماان  يتجاازأال  الحركااة جاازء   أنّ  وتيااارات أخاارى تعتباار  ، فروعهااا اسااتمرارية الحركااة بكاالّ 

نشااء بإنهائهاوطالب  1691 باالتجربتين  عوضاًا عنهاا لتسترشاد   ة لينينياةماركسايّ ، طرياة  ق   ماات  منظّ  وا 

وذلااك  ،لتحرياار فلسااطين الّشااعبيةلتظهاار فيمااا بعااد الجبهااة  دث فعااالً وهااذا مااا حاا، الكوبيااة والفيتناميااة

                                                           
 . 618-619، 1967 لعام العربية الفلسطينية لوثائقا 1
 . 612-611، المصدر السابق 2
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الجبهااة  مّ وماان ث اا، ومنهااا جبهااة التحرياار الفلسااطينية ،ةضاامن اناادماجها مااع فصااائل فلسااطينية مسااتقلّ 

 .1والجبهة الديمقراطية وغيرها من الفصائل الفلسطينية، لتحرير فلسطين القيادة العامة الّشعبية

ة التاااي القّشااا 1691فكانااات هزيماااة  ،العااارب القاااومّيينديولوجياااة الفكرياااة لحركاااة يّ وهكاااذا انتهااات األ  

الحركاة وبرنامجهاا  ديولوجياةأيّ  العرب اعترفوا بأنّ  القومّيينحركة  أبناءإّن حتى ، قسمت ظهر البعير

 . 16912ما مع هزيمة حزيران لعام ز  قد ه  

 :جبهة التحرير الفلسطينية 

 "تحريااار فلساااطين"وكانااات تعمااال تحااات عناااوان  ،16163الفلساااطينية عاااام سااات جبهاااة التحريااار تأسّ   

اات  فلسااطين اغ عاان أ نَّ  اً ابات " وكااان هااذا المنطلااق ناتجاا" حاارب العصاا الّشااعبيةالحاارب  ساالوبأب بت ص 

 القاويّ  ذلاك ال يمكان مواجهاة المحتالّ  إلى إضافةً ، بهذه الطريقة ولن تعود إال ،عن طريق العصابات

 . 4عصاباتالعن طريق حرب  ة إالدّ ة بالعدد والع  ة العسكريّ لسريّ ا والذي يفوق الجماعات  

ر من في مص فقد كان موجوّداً ، 5جبريل  أحمدو في تأسيس جبهة التحرير ه األول كان المبادر     

كان يعمل  أثناء تدريبه العسكريّ في ، 1616-1619 أجل التدريب العسكري في الفترة الواقعة عام 

                                                           
1
 . 19-11، العرب القومي ين حركة، باسل، كبيسي 
 . 15، المصدر السابق 2
نشاء جبهة وحدوية من إير الجزائرية، وكان الهدف منها بجبهة التحر  ناً تيم   طلق عليها جبهة التحرير الفلسطينيةأ 3
عن  الص ادر ياسي  التقرير الس  ، اً دينيّ و ا اً يساريّ و أ اً ن كان قوميّ إالمنهج  إلىومة االحتالل وطرده، دون النظر ل مقااج

 . 2، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، المؤتمر الثامن
 . 52-16ص  ، 5د المجلّ العام، القسم الفلسطينية الموسوعة 4
عاااان يافااااا، كااااان ماااان أب فلسااااطيني  متراتو تبعااااد ثالثااااة كيلااااالتااااي فااااي قريااااة يااااازور 1618أحمااااد جبرياااال عااااام ولاااد  5
النكباااااة التاااااي أصاااااابت فلساااااطين  إثااااارمااااان األردن علاااااى  ساااااوريا ماااااروراً   إلاااااىة األصااااال، رحااااال ساااااورية شركسااااايّ  مّ أو 

جبريااااال وقااااادم  أحمااااادسااااااعد صااااابري العسااااالي الاااااذي شاااااغل منصاااااب رئااااايس الاااااوزراء الساااااوري عائلاااااة ، 1628عاااااام 
 ،مريكيااااااة فااااااي بيااااااروتب بالجامعااااااة األحاولاااااات عائلتااااااه تدريسااااااه الّطاااااا 1619فااااااي عااااااام ، ة السااااااوريةلهاااااام الجنساااااايّ 

ااااا د ولااااادى أحمااااا بااااان الوحياااااد للعائلاااااةاالوكاااااذلك ألناااااه  ًا،مااااااهر  اً فقاااااد كاااااان طبيبااااا ،ماااااهأه مااااان دّ وذلاااااك ليكمااااال مشاااااوار ج 
 =ماااااان اً بمتاااااادرّ يااااااة العسااااااكرية الحربيااااااة فااااااي مصاااااار نااااااه تمكاااااان ماااااان االلتحاااااااق بالكلّ أال إجبرياااااال خمااااااس شااااااقيقات، 
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، 1ومحاربتاه االحاتاللوذلاك مان أجال مواجهاة  ؛ حة ال تتباع للادول العربياةا مسالّ يالتشاكيل خال ة  بسريّ 

 وانضمّ ، اط فلسطينيين وسوريين لتشكيل نواة جبهة التحرير المركزيةبّ جبريل باالتصال بض   أحمدبدأ 

اا إليااه النااواة  عاادّ وت  ، ده بمصاارو جااثناااء و درسااهم فااي أو اط والجنااود الااذين درس معهاام أبّ العديااد ماان الض 

 ،يوسااف طبااال ،وكاااان ماان بيااانهم علااي بوشاااناق ،ولااى لجبهاااة التحرياار مااان قااادة عساااكريين وجنااوداأل

فااي وغياارهم ماان ضااباط وطااالب  ،وعبااد اللطيااف شاارور و فضاال  ،عثمااان حاادادي ،عاادنان داغسااتاني

 .2جامعاتال

                                                                                                                                                                          

 اً وأصاااابح ضااااابط ،يااااة العسااااكرية فااااي مصاااارج ماااان الكلّ تخاااارّ  1616وفااااي عااااام ، نفسااااه العااااام القااااوات السااااورية فااااي=
لكناااااه لااااام يااااانجح فاااااي ذلاااااك وعااااااد أدراجاااااه  ،الثاااااورة الجزائرياااااة إلاااااىاالنضااااامام  حااااااول، فاااااي قاااااوات الجااااايش الساااااوري

ي إلاااااى اعادتاااااه للقااااااهرة بعااااادما فعمااااال الضاااااابط الجزائااااار ، دعى عمياااااروشي اااااباااااالثورة الجزائرياااااة  اً بعااااادما قابااااال ضاااااابط
 حدود ليبيا .إلى وصل 

 ،جااااااد قاااااوة مكوناااااة مااااان الفلساااااطينيينأيّ وبااااادأ العمااااال مااااان أجااااال  1616فاااااي عاااااام  ساااااوريا إلاااااىعااااااد أحماااااد جبريااااال 
بعاااااد خاااااالف ماااااع  1691وري عاااااام ح مااااان الجااااايش الّسااااارّ س ااااا، نفساااااهالعاااااام  الفلساااااطينية فاااااي س جبهاااااة التحريااااارفأّسااااا

تحاااااالف ماااااع  1691فاااااي عاااااام ، الفرياااااق أماااااين الحاااااافظ وعلاااااى خلفياااااة تهرياااااب الساااااالح لجبهاااااة التحريااااار الفلساااااطينية
تحالفاااااات قااااااوى  1691هزيمااااااة عاااااام  إثااااارالفاااااه مااااااع حركاااااة فااااااتح ساااااريعا، وعلااااااى ولكااااان انتهااااااى تح ،ياسااااار عرفااااااات
ة خااااارج مااااان خالفاااااات فكرّيااااا إثاااااروعلاااااى  1698يااااار فلساااااطين، وفاااااي عاااااام لتحر  الّشاااااعبيةشاااااكل الجبهاااااة فلساااااطينية لت

ضاااايف اليااااه القيااااادة أولكاااان  ،الّشااااعبيةلتحرياااار فلسااااطين لينشااااأ فصاااايل حماااال اساااام الجبهااااة  الّشااااعبيةتشااااكيل الجبهااااة 
أبرزهاااااا وكاااااان مااااان  إسااااارائيل،التاااااي ضاااااربت بهاااااا  ةقامااااات القياااااادة العاماااااة بالعدياااااد مااااان العملياااااات النوعّيااااا، العاماااااة 

 إساااارائيلنااااه أصاااابح المسااااتهدف رقاااام واحااااد لاااادى أ، كمااااا 1681فااااي عااااام  نفّااااذتعمليااااة الطااااائرات الشااااراعية التااااي 
ومنهاااااااا عملياااااااة  ،يةساااااارائيلساااااارى فلساااااااطينيين داخاااااال الساااااااجون اإلأعملياااااااات خطااااااف الجناااااااود ومبااااااادلتهم ماااااااع بعااااااد 

، لااااااف ومائااااااة أسااااااير فلسااااااطينيّ أ بموجبهااااااا تحرياااااار أكثاااااار ماااااان التااااااي تاااااامّ   1681النااااااورس وعمليااااااة التبااااااادل عااااااام 
العديااااد ماااان العمليااااات التااااي اسااااتهدفت شخصااااه ونجحاااات فااااي فااااي لكنهااااا فشاااالت   ه،علااااى اغتيالاااا إساااارائيل حاولاااات

، منصااااور، جبرياااال أحماااادهااااا جهاااااد إثر استشااااهد علااااى فقااااد فااااي لبنااااان  5115ة عااااام اغتيااااال ابنااااه جهاااااد فااااي عملياااا
 مواجهووة فووي إساارائيلصااموئيل،  ة ؛ كاااتز،قناااة الجزياار ، شاااهد علااى العصاار، جبريوول أحموودحوووار مووع أحمااد، 
 . 51، جبريل

في ، طالل، ناجي ؛ 16/9/2006القيادة العامة، – الش عبيةشبكة فلسطين للحوار ،الجبهة ، رافع، ساعدي 1
 .  11 ، خرى صفحات من الذاكرةالخيمة األ

 . 11، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 2
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 ة  يسااااريّ و أ ة  قومّياااو أ، دينياااة   ة  ولااام يكااان لهاااا مرجعي ااا، دي باااهلااام يكااان للجبهاااة برناااامج سياساااي تهتااا    

ة ولااام يكااان لهاااا امتااادادات سياسااايّ ، بطاااابع دينااايّ  فاااةً مغلّ  ات مرجعيتهاااا قومياااةً يافكانااات بالباااد، واضاااحة

فكاان  ،مرجبهة قوتها من داخلها في بادئ األستمدت الاف، 1ذاكآنحكومة و أتنظيم  أيّ عسكرية مع و أ

وكاان ، 2عضاوية للجبهاةنه اشتراك أد على يسدّ  ن في عضويتها يعمل على اقتطاع مبلغ ماليّ م   كلّ 

 الّشاعبيةعاات مان اللجاان ذلك بقليال بادأت بجماع التبرّ  دوبع، جل السالحأهدف ذلك جلب المال من 

ج أمااين الحساايني فااي عااام جبرياال والحااا أحماادول لقاااء بااين أكااان  ثاامّ ، فااي السااعودية والكوياات وقطاار

ماان أجاال دعاام جبهااة التحرياار بالمااال  وكبياار قااويّ عماال بشااكل  قااد تمخااّض عاان هااذا اللقاااءو  1692

 . 3والسالح

امجهاا ومنطلقهاا الفكاري برن ست هذه المبادئأسّ وقد ، ة مبادئقامت الجبهة في تأسيسها على ستّ    

 وهذه المبادئ هي :  ،اآلونةفي تلك 

عوب ته ، ومااان خلفاااه الّشاااالمساااؤول األول عااان قضااايّ و ه الفلساااطينيّ  عب العربااايّ الّشااا .1

 العربية .

، سااواء كاناات نظامااًا كاناات جهااة  أيّ ماان  عب الفلسااطينيّ ة علااى الّشاايارفااض الوصاا .5

 عرباايّ  ة ، وماان واجااب كاالّ ة قومّيااة فلسااطين قضاايّ وقضاايّ ، أخاارىة جهااة أّيااو أحزبااًا و أحكمااًا و أ

 .دعمها 

                                                           
في ، على االشتراكية العلمية اا مبني  وتنظيميّ  سياسياً  برنامجاً  1611تبنت القيادة العامة في مؤتمرها الثالث عام  1

ى قليال عن حيث بدأت تتخلّ  1689حين بدأ التغير من جديد في النظام السياسي لديها عقب المؤتمر السادس عام 
الجبهة لفكرة القومية العربية ذات الغالف  يتتبنّ إلى لت حديثا توص نّ أ يني، إلىالمنهج الدو االشتراكية لتميل نح

– الّشعبيةالجبهة ، اإلستراتيجية السياسية؛  5111وذلك في مؤتمرها العام الثامن المنعقد عام  ،والطابع الديني
 .  19-15، القيادة العامة

 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 2
 نفسه . 3
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  .ضمن صفوف الجبهة تحريم التكتل والنشاط الحزبيّ  .1

  .الديمقراطية واالستشارة واإلجماع ضرورات لتحقيق انتصار المسيرة النضالية  .2

مشااااروع  أيّ و ة الفلسااااطينية ، أصاااااف الحلااااول ، والحلااااول الوسااااطى للقضاااايّ رفااااض أن .1

  .الفلسطينية القضّيةتصفية  االقصد منه ،تسوية

 وطنااايّ  ق باااه متاااروك لماااا بعااد التحريااار ، ويقااارره مجلاااّس ماااا يتعلّاا شااكل الحكااام وكااالّ  .9

 .1 فلسطينيّ 

 األنظمااةعلنااي علااى فشاال الر الجبهااة غياار ياارى ماادى تصااوّ  تّ مبااادئ الّساالالمااتمعن فااي هااذه اإن    

ع مان عادم قادرتها وهذا الفشل نااب ،2على الساحة العربية شرةً تالتي كانت من األحزابوكذلك  ،العربية

ا ماا أعلنات وهاذ، وطارق تعامالتهاا العساكرية األنظماةبهاذه  وكاذلك عادم ثقتهاا، فلساطينتحرير  على

هاذا  نَّ أ حيث اعتبارت، 3التحرير الفلسطينية منّظمةبعد تشكيل  أيّ  ،1692عام عنه جبهة التحرير 

ل فالدول العربية بادأت تشاعر بتشاكّ ، الفلسطينية القضّيةالتشكيل الجديد أحد تالعبات الدول العربية ب

كماا ، الجديد الفلسطينيّ  الحراك النضاليّ  حتواءالستأتي  منّظمةال وأنّ ، رية  سّ  فلسطينية   حة  مسلّ ا يّ خأل

 ضااعيفة   عربياة   جيااوش   إلاىيضااف  اً صااغير  اً جيشا منّظمااةاعتبارت جايش التحرياار الفلساطيني التاابع لل

 .4لها  بقرار عربيّ  إالفلن تتحرك  ،هذا الكيان مرتبط بعجلة األنظمة العربية وأنّ ،

 

 
                                                           

1
 . 21طالل ناجي ، . 52-16ص  5المجلد العام، القسم الفلسطينية الموسوعة 
 . 2-1، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، عن المؤتمر الثامن الص ادرالتقرير السياسي  2
 . 16/9/2006القيادة العامة، – الش عبيةشبكة فلسطين للحوار ،الجبهة ، رافع، ساعدي 3

4
 . 16، 5،ج  العام القسم الفلسطينية الموسوعة 
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 وهذه الفرق هي : ،حة  مسلّ  الفلسطينية من ثالث فرق  تكونت جبهة التحرير 

 ومركزها سوريا .، الدين القسام هيد عزّ فرقة الشّ  .1

 فة الغربية .ها داخل الضّ ومركز قيادتها وتحركّ ، هيد عبد القادر الحسينيفرقة الشّ  .5

 .1ضا أيّ ومركزها في سوريا ، وف شرور يهيد عبد اللطفرقة الشّ  .1

قبااال  ،اثناااينو أ اً عساااكريّ  اً ى بياناااتتعااادّ  فاااال، بياناااات واساااعة أيّ الاااثالث تلاااك لااام ياااذكر عااان الفااارق      

مثااال  ،العساااكرية المتفرقاااةكاااان لهاااا عااادد مااان العملياااات و ، انااادماجها ماااع جبهاااة التحريااار الفلساااطينية

 . 2لنقل ضباط معسكرات الطوال مهاجمة حافلة

 بااالتطور والعماال العسااكريّ ت اسااتمرّ  ثاامّ  ،1692فااي عااام  باادأت جبهااة التحرياار عملهااا العسااكريّ     

فعملات علاى التحاالف ، 3ت جبهاة التحريار فاي البياان األول لحركاة فاتحوتفاجاأ بشكل ملحاوظ وعلنايّ 

سااي حااد مؤسّ أو كرش وهو أبااوذلااك عاان طريااق سااليمان ، (فااتح) الفلسااطينيّ  مااع حركااة التحرياار الااوطنيّ 

تدريب بعض العناصر  إلى _كرشو أبمن سليمان  وبناء على طلب_جبريل  أحمد لجأو ، 4حركة فتح

التقاى ، له في تحالفاته مع الفصائل الفلساطينية قوةً ل تشكّ  جبريل العسكرية   فكانت خلفية   ،الفلسطينية

ث جبريال عان وتحادّ ، 5وكاان اللقااء فاي دمشاق 1691ة عاام يااجبريل مع ياسار عرفاات فاي بد أحمد

 -التحريار الفلساطينية يقصاد جبهاة–الكماال  إلاىالتحاالف ماع فاتح سيوصال الجبهاة  نّ "إهذا اللقاء : 

وتاااادريب  جاااال اسااااتمرارية العماااال العسااااكريّ ألاااادى حركااااة فااااتح ماااان  رالمااااال المتااااوفّ  إلااااىفهاااي بحاجااااة 
                                                           

لتحرير  الش عبيةالجبهة ، سامي يوسفأحمد، ؛  91، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 1
 . 81، المسارات (، التكوين، فلسطين ) الجذور

، 1968 لعام الفلسطينية للقضية السنوي الكتابي في شمال فلسطين  ؛  سرائيلهي معسكرات تدريب للجيش اإل 2
111-115 . 

 . 6، 11/9/1691-1/1/1691من ، 1مجلد ، اليوميات الفلسطينية 3
 . 2، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، عن المؤتمر الثامن الص ادر ياسي  التقرير الس   4
 . 61، مواقف في االستراتيجية، أحمد، جبريل 5
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كاان  عاالن عان العمال العساكريّ وقات اإل نّ كان يرى جبريل وجزء من حركاة فاتح أفيما  1عينالمتطوّ 

 . 2له من التأخير قليال ال بدّ 

ام قباال انضاامام الجبهااة بشااكل أّيااة بااين قيااادات جبهااة التحرياار وحركااة فااتح لعاادّ  ت اللقاااءاتاسااتمرّ     

 تشااكيل قيااادة  علااى االتفاااق  وتاامّ  ،التحااالف بااين الجبهااة والحركااة إلااىهااذه اللقاااءات  فضااتأ، رسااميّ 

 ،أشاخاص ة  مكونة من ثماني، "3ق على هذه القيادة اسم "قيادة الطوارئطل  وأ   ،من قبل الطرفين موحدة  

وأربعاة ، صايدم مادوحم، زكرياا عباد الارحيم، خليال الاوزير، وهم : ياسر عرفاات ،أربعة من حركة فتح

يبقاى  ن  أر قرّ تو ، ادعثمان حدّ ، وفضل شرور ، علي بوشناق، جبريل أحمد: وهم  ،من جبهة التحرير

ااالبيااان و   نّ أنطالقااة رغاام ول لالر فااي البيااان األك اااساام الحركااة كمااا ذ   م وتّاا، 4قباال انضاامام الجبهااة د  ج 

االتفاااق  مّ نااه ت ااأ الّ إهااذه المرحلااة و راحاال متقدمااة تتلم إلااىالقائااد العسااكري و  تأجياال اختيااار القائااد العااام

ل قااادة الجبهااة فيمااا يتحّماا ،لااون مسااؤولية السياسااة والماليااةيتحمّ  فكااان قااادة فااتح ،م المهااامعلااى تقسااي

 . 5واإلعالميّ  مسؤولية العمل العسكريّ 

ااا نّ أ إلاااىاإلشاااارة هناااا  جااادر  وت     وجبهاااة التحريااار فاااتح حركاااة ن ن تحااادث عااان هاااذه الوحااادة بااايهنااااك م 

 ةوخاّصا ،لفاتح حركاة فاتح وافقات علاى دخاول جبهاة التحريار للمجلاس المركازيّ  نّ على أ، الفلسطينية

كماا ، علاى ياسار عرفاات ةً وخاّصا ،على قيادات فتح في سوريا سوري   ضغط   جبريل من خالل أحمد

هاذه المعلوماة  نّ فيماا يارى الباحاث أ، 6بل سوريامن ق   لوجستيةً  إلكساب الحركة الجديدة قوةً  كان ذلك

                                                           
 قناة الجزيرة  .، على العصر شاهد، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 1
 . 589-581، سباب اغتيالهأسرار بدأي اته و ، أجهادأبو ، محمد، حمزة 2
 ،من وجود قيادة طوارئ لتجاوز تلك المرحلة فال بدّ  اً ول لحركة فتح كان خاطئعالن البيان األإوقت  وذلك ألنّ  3

 جبريل . أحمدوذلك حسب اعتقاد 
 . 16، صفحات من الذاكرةفي الخيمة اآلخرى ، طالل، ناجي 4
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 5

6
 . 521، تحت المجهر منظ مةال، هيلينا كوبان 
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طااالل ناااجي و جبرياال أ أحمااديااادات جبهااة التحرياار كماان ق أيّ نااه لاام يتحاادث عنهااا ة أوخاّصاا ،ضااعيفة

 غربية .و أببهجت و اد أأيّ ، مثل أبي قيادات فتحو ا

ولكن يمكن  ،دت أسباب الخالفتعدّ و ، اءالخالف بين األشقّ  من هذا التحالف دبّ  وجيزة   بعد فترة     

 ها فيما يلي :حصر أهمّ 

جبريااال وعناصاااره بمسااااعدة  حمااادأل كانااات هاااذه المساااؤولية تابعاااةً ، اتالتنسااايق للعملّيااا أوال :

ح هااذه وظهاارت بشااكل واضاا ،ل بهااا عاان طريااق ياساار عرفاااتخدّ التاا نااه تاامّ أال إ، عناصاار حركااة فااتح

 الت .أيّ بع و يربط بين بئر الس   اً جسر تستهدف  العسكرية التي كانت عمليةالالخالفات في 

 ن تامّ أ إلاى، مها ياسار عرفااتاساتل قادذه من مسؤوليات حركاة فاتح و كانت ه، الماليةثانيا : 

يمكاان للقائااد  ال"تهم فكاناات حّجاا، جبرياال وبعااض عناصاار فااتح الجدياادة أحماادباال الضااغط عليااه ماان ق  

رس ماادّ و وماان هنااا أحضاار ياساار عرفااات حسااام الخطيااب وه، "م بالمااالن يااتحكّ أ العسااكريّ و ا السياساايّ 

 ألنّ  ؛ جبريل رفض ذلك أحمد نّ أ إال، المسؤول عن المالية للحركة الوليدةو ه بجامعة دمشق ليصبح  

شااخص ال يالئاام فكاار الحركااة وأدبياتهااا فااي تموياال و فه ،ةيوعيّ أحااد العناصاار الّشااو حسااام الخطيااب ه

 السالح والعمل الثوري .

ة ففااي حااين عالمّياادارة المعركااة اإلإن بااين الطاارفين علااى كيفيااة ياالتباا باارز، عااالماإل ثالثووا :

 أحمادرفاض و  وا العاديّ اوتباالغ فاي عادد ضاح ،غيار قليال مان العملياات اً ى عاددّ تتبّناكانت حركاة فاتح 

 .ا يّ احفي عدم المبالغة والتهويل في عدد الضّ الحركة  رؤية ألنه ال يتوافق مع ؛  جبريل ذلك
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ة لقياادة ن االلجناة المكوّ لم يشرك اسر عرفات ي نّ إ إذ، التسلط والفردية في اتخاذ القرار رابعا :

 .1فكاره واتخاذ قراراتهأ الطوارئ

جااوهر ياساار و عاان حركااة فااتح ه ةيية فااي انفصااال جبهااة التحرياار الفلسااطينساّسااكاناات النقطااة األ   

وعلااى ، مااام اسااتمرارية الحركااة الجدياادةأ اً ل عائقااجبرياال يشااك   أحماادفكااان ماان وجهااة نظاار ، 2عرفااات

فبعاد ، 3الخاالف مان جدياد ورية دبّ علاى ياد القاوات الّسا 1691 خلفية اعتقال ياسر عرفات في عاام

ساابب  نّ أط لااه وضااحت الصااورة ل ماان الحركااة والتوّسااوذلااك بتاادخّ  ،جنخااروج ياساار عرفااات ماان الّساا

هناااك علاام عاان هااذه العمليااة لاادى ولاام يكاان ، راتتمويلااه لاابعض العناصاار بااالمتفجّ و سااجن عرفااات ه

 ة  حااادّ  هاات انتقاادات  ج  جبريال و   أحمادباال ومان هنااا وبتحاريض مان ق  ، ةة والعساكريّ قياادات فاتح السياساايّ 

فصاله بعاد عادة نقاشاات دارت باين قياادات الحركاة ومنهاا اجتماعاات  شخص ياسر عرفاات لياتمّ  إلى

 ،بوشاااناق وخليااال الاااوزير وغيااارهموعلي و جبريااال وفضااال شااارور  أحمااادوحضااارها  ،فاااي الكويااات عقااادت

 . 4االتفاق على تجميد عضوية ياسر عرفات إلى أفضت هذه االجتماعاتو 

وذلااك لموافقااة اللجنااة المركزيااة لفااتح ؛  عرفااات بحااق   الّصااادرالقاارار تنفيااذ  بعااد فتاارة وجياازة لاام يااتمّ     

ااذلااك ح   علااى وبناااءً  5، حيااث إقتاارح بتنفيااذها تحاات قيادتااهساايقوم بهااا عرفااات نوعيااة   علااى عمليااة    م  س 

، ة شاهور علاى انضامامهامان حركاة فاتح بعاد أقال مان ساتّ لتحرير الفلسطينية اوخرجت جبهة ، مراأل

جبريال بمحاولتاه  أحمادهام كماا اتّ ، ياسر عرفات باالتفرد فاي السالطة واتخااذ القارار م  ه  على ما تقدم اتّ و 

                                                           
1
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 
 . 16، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 2
، النشأة والمصادر(، )التكوينات السياسية والفدائية الفلسطيني   المسل حصفحات من تاريخ الكفاح ، علي، بدوان 3

11 . 
، طالل ناجي، 25، البرنامج الفلسطيني بين نهجي التحرير والتسوية، وعبد الهادي النشاش، نزيه، نضالأبو  4

 . 85-81ص 
 . 88، بال هوية فلسطيني  ، صالح، خلف 5



23 
 

بهاة ومان هناا عاادت مان جدياد ج ،آرائاهو ينافساه فاي السايطرة علاى الحركاة وقيادتهاا نح خصم   إلنهاء  

 . 1المستقل   ة للعمل العسكريّ الساح إلىلسطينية التحرير الف

جبريل الحتواء اآلخر كانت هي السابب الارئيس  أحمدسر عرفات و من يا محاولة كل   نّ أالحقيقة و    

وذلاااك  ،ع بهاااا عناصااار جبريااالة التاااي يتمتّااافكاااان عرفاااات يرغاااب باااالقوة العساااكريّ ، فاااي هاااذا االنفصاااال

جاال االسااتمرار فااي العماال أيمااا كااان جبرياال ينقصااه التموياال ماان ف، لخلفيااتهم العسااكرية فااي التاادريب

 وهذا ما عثر عليه داخل حركة فتح . ،العسكريّ 

وذلاك بعاد عملياة ؛ خالاد أماين و وهلجبهة التحريار الفلساطينية ول شهيد م سقط أ1699 في عام     

لهاااا  أسااايروكاااان أول  2(ديشاااوم )طلاااق عليهاااا ي   ،مساااتعمرة فاااي الجليااال األعلاااى ضااادّ  هاااةً كانااات موجّ 

وذلااك قباال باادء  ( ؛رويااال)دعى مهاجمااة سااينما فااي حيفااا ت اا إثاارل علااى ق ااساامير درويااش الااذي اعت  و ه

مجموعااة ماان  أنّ علناات فيااه أ اً صاادرت جبهااة التحرياار بيانااأار أّياا 6وفااي ، 3وجياازة   بفتاارة   1691حاارب 

طبرياا وتمكان -معساكرات الحولاة علاى الطرياق روشابيتا قل ضاباط  لحافلة نقل ت   اً الفدائيين نفذت كمين

                                                           

والسياسااااي  بت بأزمااااة علااااى الصااااعيد العسااااكريّ فااااي هااااذه الفتاااارة تساااابّ  تمااااتان هناااااك حادثااااة اغتيااااال وتصاااافية كاااا 1 
من قياااااادة فاااااتح فاااااي ساااااوريا و اجتمااااااع يوساااااف عراباااااي وهااااا وكاااااذلك لجبهاااااة التحريااااار وهاااااي فاااااي ظااااالّ  ،لحركاااااة فاااااتح

 ،لياساااار عرفاااااتضااااا ماااان قيااااادات فااااتح المقااااربين أيّ وهو  ،وري ومحمااااد حشاااامةتاااااريخ وروابااااط مااااع الجاااايش الّسااااو ذو وه
الحااااااارس وهوعبااااااد المجيااااااد الزغمااااااوت طااااااالق نااااااار متبااااااادل فااااااي غرفااااااة مغلقااااااة كاناااااات تجمااااااع االثنااااااين فتاااااادخل إ تاااااامّ 
جبرياااااال  أحماااااادماااااان ياساااااار عرفااااااات و  ل كاااااالّ ق ااااااهااااااذه الحادثااااااة اعت   إثاااااارعلااااااى و ، طلااااااق النااااااار فااااااور دخولااااااه للغرفااااااةأو 

انتهااااااء الوحااااادة باااااين  إلاااااىت هااااام النقااااااط التاااااي ادأوكانااااات هاااااذه مااااان  ،وبوشاااااناق ووخليااااال الاااااوزير وممااااادوح صااااايدم
شاااااهد علااااى ، جبريوووول أحموووودحوووووار مووووع ، أحماااد، ؛ منصااااور 81، فووووي الخيمووووة األخوووورى، طااااالل نااااجي، الفصااايلين
 قناة الجزيرة.، العصر

 . 51، 1967 لعام العربية الفلسطينية لوثائق؛ ا 519، 5ج ، العام القسم الفلسطينية الموسوعة 2
اإلستراتيجية ؛  16/9/2006القيادة العامة، – الش عبيةشبكة فلسطين للحوار ،الجبهة ، رافع، ساعدي 3

 . 1، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، السياسية
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كما  ،قتيالً  21-11ية بما يقارب سرائيلالخسائر اإل رتدّ وق  ، ن من تدمير الباص بشكل كاملو الفدائي

 . 1باللغة العبرية في مكان الحادث تركت الجبهة منشورات  

 ع  موّسااا اجتمااااع   د  ق اااع  ، وبالتحدياااد فاااي منااازل شاااقيق يوساااف طبااال ،1691-15-16تااااريخ وفاااي     

األول للجبهاااة علاااى  كاااان هاااذا االجتمااااع بمثاباااة الماااؤتمر التأسيسااايّ ، و  لجبهاااة التحريااار الفلساااطينية

 أحماااد نّ إال أ، 1616التااي وضااعتها عااام  تّ دئ الّساابالمباااا فكاناات الجبهااة ملتزمااةً ، عيد الفكااريّ الّصاا

وكاااان الساااابب الااارئيس لهااااذا ، ن للجبهااااةين الحقيقيااايسااااالمؤسّ  هاااذا االجتماااااع يضااام أنّ ح جبريااال صاااارّ 

فلم تتفق رؤى الجبهة مع  ،" فتح " الفلسطينيالفشل بالعالقة مع حركة التحرير الوطني و االجتماع ه

عادة، قادة مركزيين للجبهة جادأيّ فأوجب ذلك ، فتح القياادة  نّ أ إال، من جدياد بيت الداخليترتيب ال وا 

دء حاارب حزيااران لعااام وذلااك لب اا ،والعسااكريالبرنااامج السياسااي  وضااع   المركزيااة الجدياادة لاام تسااتطع 

16912. 

، علي بوشناق رئيسًا ويوسف طبل نائبًا للرئيس وريااض ساعيد أميناًا للسارّ ة ت اللجنة التأسيسيّ انتخب 

عان الفارق الاثالث التابعاة  نلو وهام المساؤو  ،لجبهاة التحريار الفلساطينية ساونهم القادة والمؤسّ  وهؤالء

 . 3لها وعن التجنيد واالستقطاب والعمل العسكريّ 

 
                                                           

 . 216، 11/9/1691-1/1/1699من ، 1و 2مجلد ، اليوميات الفلسطينية 1
: لجبهة التحرير الفلسطينية  عالميالمركز اإل 2

http://www.plfmedia.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=9 . 
وويوسف طبل ويونس أحمد جبريل، علي بوشناق، فضل شرور من  مؤلفةوقرر أن تكون اللجنة التأسيسية للجبهة  3

حديد، ورياض سعيد ، زكي الزين، نهاد عرفة ، عمر الشهابي ، كأّيد سليماني ،عادل قدورة ، مأمون حيفاوي ، 
خالد األمين ، قسام شحادة ، كمال عبد الكريم ، سمير درويش ، سعود الموعد ، إسماعيل عباس ،  خالد كوسا ،

شبكة فلسطين  ، رشيد حديد ، محمد شلون ، وطالل ناجي ،عبد الرحمن األخضر ، فضل طاهر ، محمد حديد 

 ..  https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=435992: للحوار

http://www.plfmedia.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=9
http://www.plfmedia.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=9
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=435992
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 : الّشعبيةجبهة ال

حركااة التحرياار ب ثلااةً مم  ، الفصااائل الفلسااطينية فااي دمشااق ام اجتمعااتأّيااب 1691بعااد هزيمااة عااام    

ماان حركااة  رع الفلسااطينيّ والف اا تح " وجبهااة التحرياار الفلسااطينية بفرقهااا الااثالثالفلسااطيني " فاا الااوطنيّ 

الهزيماااة التاااي  إثاارعلاااى  جدياادة   إساااتراتيجية  وذلاااك لوضااع ، "شاااباب الثااأر" منّظمااةو ، العااارب القااومّيين

اتفااااق باااين هنااااك  وكاااان، ى مااان فلساااطين والجاااوالن وسااايناءواحاااتالل ماااا تبقّااا، لحقااات بالااادول العربياااة

 .1دة  موحّ  رية  الفصائل الفلسطينية على ضرورة تشكيل قيادة عسك

عب الفلسطيني ناقشت الشّ  إلى اً هموجّ  19/8/1691بتاريخ  وأصدرت جبهة التحرير الفلسطيني بياناً 

 : كان من أهّمها ،عةً ا متنوّ أيّ قض هفي

ااا نّ أ .1 ش ماااع الدولاااة يالتعاااا إمكانياااةتاااه المبنياااة علاااى ياولدع ون استسااالم للعااادهنااااك م 

 . القضّيةخيانة للوطن و هذه  وأنّ ،  رؤيةتحقيق هذه الؤالء المنهزمون بوبدأ ه ،الواحدة

 ،وذلاك عان طرياق التجاارة  ؛ كان فلساطينس ا إغاراءعلاى يعمل جاهدًا االحتالل  أن   .5

نشاااءبح المااالي والاارّ  ووجااه  ،عماال ، وهااذا أسااوء ةقااادة فلسااطينيين داخاال فلسااطين المحتل اا  وا 

تبقاى مان شاعب الء ماع االحاتالل لطارد ماا سيتعاون هؤ  ومن ثم   ،تعمار واالحتالللالسآخر 

 فلسطين .

عب طبقاااات الّشااا ط بكااالّ المخطّااان يكوناااوا علاااى وعاااي بهاااذا علاااى كااال الفلساااطينيين أ .1

 وعلينا مجتمعين محاربته . الفلسطينيّ 

                                                           
1
 . قناة الجزيرة ، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع منصور، أحمد،  
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ي عاان الخالفااات الحزبيااة والتخلّاا ، العماال بشااكل جماااعيّ  فلسااطينيّ  يجااب علااى كاالّ  .2

ا يحاارب كالّ و فه ،امايمياز بينه ألن االحتالل ال؛ والعشائرية  لاذلك يجاب  ؛ فلساطيني   ون هام 

 . 1حد بوجه االحتاللتّ ن ن  أ  

 ءدب االفكان قارار فاتح فاي ، فقط أسابيعلعدة  هذه الوحدة لم تستمر إال أنّ  إلىوتجدر اإلشارة 

 عسااكرية   لتشااكيل عناصاار   فلسااطين إلااىساار عرفااات وذهاااب يال عسااكرّيًا مواجهااة االحااتالب

اجتمعت مان مع باقي المنظمات والفصائل التي  نقطة الفراقشكل المحتلة  األراضيداخل ب

حركاة ا دفاع مّما، طالمخطّا علام بهاذا لام يكان لهااأجل إنشاء قيادة موحدة لمواجهة اإلحتالل ف

هاا رق  مان جبهاة التحريار الفلساطينية بف   وبقااء كالّ  ، ة الموحادةر مان هاذه الادائلخاروج ا إلى فتح

حيث إعتبرت خطاوات ، وكذلك حركة أبطال العودة ،العرب الفلسطينيين القومّيينو  ، الثالث

هااااذه  إثااااروعلاااى فاااتح اإلنفراديااااة تخلاااي عاااان المشااااروع الوحااادوي بااااين كااال تلااااك المنظمااااات، 

ديساامبر  لتحرياار فلسااطين فااي الحااادي عشاار ماان الّشااعبيةالجبهااة  سااتالااثالث تأسّ  التحالفااات

 . 16912لعام 

فاااي مواجهاااة الحركاااة  جديااادةً  أوجااادت مرحلاااةً ، 1691هزيماااة عاااام  أنّ  الّشاااعبيةأوضاااحت الجبهاااة    

 وينباع ذلاك مان أن  ، فاي اساتعادة األرض اً رئيسايّ  اً نهّجا المساّلحمن اعتمااد الكفااح  فال بدّ  ،يونيةهالصّ 

 م  ث ااا ومااان ،حاااين والفقاااراءالجبهاااة خاطبااات الفاّل  أنّ  كماااا، حيحالّصااا النهج التااااريخيّ و هااا المساااّلحالكفااااح 

 الّشاعبيةفكاان هادف الجبهاة ، عب الفلساطينيفئاات الّشا لّ لكا اً أنها أبقت الخطاب عام إال، الصامدين

 .3وطنيةالوحدة الللحصول على  عريض   ثوري   وطنيّ  حداث لقاء  إ

                                                           
1
 . 161، 1967 لعام العربية الفلسطينية لوثائقا 
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 2
 . 1111، 112وثيقة رقم ، 1967 لعام العربية الفلسطينية لوثائقا 3
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 :1تحالفت مع بعضها البعض وهي ،ثالث لت من مجموعاتأنها تشكّ  وأوضح البيان التأسيسيّ 

 أبطال العودة . منّظمة .1

 شباب الثأر ( . منّظمةالجبهة القومية لتحرير فلسطين )  .5

فرقاة ، هيد عباد اللطياف شارورجبهة التحرير الفلسطينية بفروعها الثالث ) فرقة الّشا .1

 . 2هيد عبد القادر الحسيني (فرقة الشّ ، امالدين القسّ  هيد عزّ الشّ 

دعمهاااا لقااارار اللجناااة  عااانثت فياااه تحااادّ ، 16/15/1691بتااااريخ  اً ياناااب ضااااً أيّ  أصااادرت الجبهاااةو     

 اً تقااف عائقاا الشااقيري أحماادوكاناات قاارارات ، شااقيريال أحمااد التحرياار بطلااب اسااتقالة منّظمااةيذيااة لالتنف

كمااا أوضااحت ، تعبيرهااا علااى حاادّ  ة ثااالث ساانواتوذلااك لماادّ  ؛ للشااعب الفلسااطينيّ  التقاادم الثااوريّ  أمااام

 وهي :  ،بثالث نقاط منّظمةالجبهة رؤيتها لل

التااي تعماال علااى محاربااة ، ل العسااكريةوتسااخيرها لاادعم الفصااائ منّظمااةلل اتاإلمكاناا كاالّ  : وضااع   أوالً 

 . االحتالل

وذلااك عاان طريااق التقاااء الفصااائل  ؛ نااوع ماان التنساايق بااين الفصااائل الفلسااطينية جااادأيّ يجااب :  ثانياااً 

 سات الشقيري .والبعد عن سيا

وخاصة اللجنة التنفيذياة وهاذا لان ، منّظمةداخل الط فردية والتسلّ ص من القرارات ال: يجب التخلّ  لثاً ثا

 . 1منّظمةلل جماعية   قيادات   إنشاءمن خالل  إاليحدث 

                                                           
 . 1، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، عن المؤتمر الثامن الص ادر التقرير السياسي   1
 . 149، 1663-1694التحرير الفلسطينية  منظ مة، عصام الدين، فرجنفسه ؛  2
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قيامهاااا بعشااار  ناً متضااامّ  األول ة بيانهاااا العساااكريّ أصااادرت الجبهااا 51/15/1691بعاااد ذلاااك وبتااااريخ 

عاادد  إلااىفيااه  مشاايرةً  51/15/1691" بتاااريخ 5رقاام " ألحقتااه ببيااان عسااكريّ  ثاام  ، 2عمليااات عسااكرية

 . 3التزامها بنهج المقاومة ومؤكدةً  جديد من عملياتها

 لتحرير فلسطين _ القيادة العامة : الّشعبيةالجبهة 

، ر عاان وحاادة شاااملة منااذ تأساايس الجبهااةعّباات   الّشااعبيةالجبهااة لاام تكاان الوحاادة بااين الرفاااق فااي      

ن علااى أ اً مصاارّ  ةماان التنظيمااات الثالثااهااة للجب تنظاايم مشااكالً  كااان كاالّ و ، فقااط ةً أسااميّ  فكاناات وحاادةً 

ولام ، والعساكرية، ةبمنطلقاته السياسايّ و عضا كماا احاتفظ كالّ ، اً منفاردباعتباره عضاوًا يحتفظ بعضويته 

 . 4تهاياوهكذا كانت الجبهة مقسمة منذ بد، تدمج مع بعضها

 أكادّ قاد ف، 5رياساو  اعتقاال جاورج حابش فاي، الّشاعبيةا زاد تلك الخالفات بين أعضااء الجبهاة مّ وم    

 ةً عربّيااا عياااات  هنااااك تب أنّ ، لة لهاااااالجتماعاااات للجبهاااة ماااع الفصاااائل المشاااك   حااادجبريااال فاااي أ أحماااد

  اتبعّياااتفاااي فهاااي ال عالقاااة لهاااا ، لااايس لهاااا دور فاااي ذلاااك يةفلساااطينالتحريااار جبهاااة ال نّ أو  ،لااابعضل

باين   فكان هنااك ساجال، لنا ينالملك حسين ليسا عدوّ و  وأن عبد الناصر ،العرب القومّيينامتدادات 

لعباد الناصار  1691هم وتحميال مساؤولية الهزيماة عاام قااء الاتّ لا  و ، جورج حبش وجماال عباد الناصار

ا ؛ القاهرة إلىجبريل  أحمدحداث ذهب هذه األ إثروعلى ، ونظامه ، بشوذلك بناء على طلاب مان ح 

عااد  مان ثامّ و  ، رفينالطّانهاء الخالف والمالسنات بين إوعمل على ، واجتمع مع جمال عبد الناصر

                                                                                                                                                                          
 . 1116-1118، 1967 لعام العربية الفلسطينية لوثائقا 1

2
 1152 ، 1967 لعام العربية الفلسطينية لوثائقا 
 . 161، 11/15/1691-1/1/1691من ، 9مجلد ، اليوميات الفلسطينية 3
 . 121-121، 1663- 1949 الفلسطينية الوطنية الحركة، يزيد، غياص 4
في الخيمة ، طالل، ؛ ناجي 5111، قناة سوريا اإلخبارية، ا التاريخأيّ خف، حوار مع طالل ناجي، دايا، خلف 5

 . 111، اآلخرى صفحات من الذاكرة
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جبريال علاى أخاذ  أحماد أصارّ و ، مان هاذا التشاكيل أن ننفكّ  لذلك ال بدّ قائاًل : وأضاف ، 1بيروت إلى

 إنشاااءكمااا كااان لحركااة فااتح دور فااي ، عائااهن عماال علااى وضااعه حسااب ادّ م  و ألنااه هاا؛ اساام الجبهااة 

 .2األعلى للفصائل الفلسطينية ةذلك للتفرد بالقرارات لتكون القو و ، الخالفات الداخلية للجبهة

جبرياااال  أحماااادم ه  فااااات  ، االنشااااقاق داخاااال الحركااااة فااااي تعزياااازكبياااار كااااان لمعركااااة الكرامااااة دور      

الحارب ماع  ماؤمن باأنّ و فه، 3ناه أعااد ترتياب القاواتد أحين أكّ  نفاه  وهذا ما ، باالنسحاب من المعركة

، ع الهزيمااةوكااان يتوقّاا، مباشاارةً و أ ةً نظامّياا اً حربااوليساات ، ن تكااون حاارب عصااابات  االحااتالل يجااب أ

ن لازم وذلاك مان أجال تاأمين االنساحاب إ ؛ الل شارق الكراماةمن قواته على ت   ة  فعمل على نشر كتيب

 . 4نه أبقى كتيبة أخرى داخل الكرامةوأكد أ ، األمر

بااين جبهااة التحرياار الفلسااطينية والعناصاار األخاارى  واضااحةً اخاارى  خااالف    ة  كاناات الماليااة نقطااو     

ولام يكان لادى الجبهااة ، ع فاي النشااط الميادانيّ التوّسااو فكاان هادف جبريال ه، الّشاعبيةلة للجبهاة المشاك  

خليج عن طريق دول ال الّشعبيةللجبهة  مالي   بالرغم من وجود دعم  ، لمالية لعمل ذلكالقدرة ا الّشعبية

ناه أ إلاىمار وصال األى كما قال جبريل حتّا ،شكل صحيحصرف بي   م لم يكنهذا الدع ولكنّ ، العربيّ 

، ياار الفلسااطينيةتشااكيل جبهااة التحر  ماان كااوادر الّشااعبيةين شااهداء الجبهااة ال يملااك ثماان تشااييع جثااام

االنشااقاقات الالحقااة داخاال الجبهااة  ساابابأ هاام  أمنااه جبرياال أحااد  ع  ن االااذي م  المااالي ا وعليااه كااان الاادعم

 . 5الّشعبية

                                                           
1
 . 11، جبريل مواجهة في ، إسرائيلصموئيل، كاتز 
 قناة الجزيرة  .، العصرشاهد على ، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 2
 محطات من تاريخ الثورة الفلسطينية.، حوار مع طالل ناجي، خالد، الرشد 3
 . 61، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 4
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 5
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جاالت الماااؤتمر العدياااد مااان الّسااافاااي  انااادلعتف، ر آب لتكمااال هاااذا االنقساااامت أحاااداث ماااؤتموجااااء   

، عااادم تناساااق األفكاااار الداخلياااة للجبهاااةعلاااى  واضاااحاً  مؤشاااراً ذلاااك فكاااان ، عنااافالة وأعماااال السياسااايّ 

 هم اليسار أقطاب اليمين بأنهم تنكروا لقرارات مؤتمر آب الذيتّ اوكانت أعنف هذه السجاالت حينما 

 .1نشره بضغط من اليمين تأخر  

 اً ل صااراعفهااي لاام تشااكّ ، العاارب القااومّيينارتباطااات بحركااة  أيّ لاام تكاان لجبهااة التحرياار الفلسااطينية   

فهي  (الّشعبيةقوى المعارضة داخل الجبهة )على جبهة التحرير  طلقوأ  ، نفسهمأ القومّيينبين  اً داخلي

بالعدياد مان  اً فوجاد جبريال نفساه محاطا، 2ين العاربللقاوميّ اليساارية و أليست ضمن الخالفات اليمينياة 

 إال، جاورج حاابش فرياق إلاى كثار مياوالً أكاان و فه ،ليهاا قاطإ ت الداخلياة الفكرياة التاي لام يناتم  االنشاقاقا
                                                           

في  1698وانحيازها لفكرة البروليتاريا _ طبقة العمال _ في عام  الّشعبيةكانت نقطة التحول في فكر الجبهة   1
ديولوجية البروليتاريا هي الطريقة التي تكفل مقارعة أيّ ح بالتسلّ  حيث أكدت الجبهة أنّ ، مؤتمر آب من العام نفسه

 1628الطبقة البرجوازية التي ظهرت عقب هزيمة عام  وذلك ألنّ  ؛لصهيونية واإلمبريالية العالمية وا، االستعمار
كان من بينها :  ،،وخلص مؤتمر آب بتقرير تحدث عن أمور عدة 1691هي المسبب األول في هزيمة عام 

 الرجعيّ  وذلك ناتج عن تبعية المقاومة للفكر اليمينيّ الّشعبية، إخفاقات المقاومة الفلسطينية بما فيها الجبهة 
، بتجربة الجزائر مسترشداً ، ا العربية المستقلةأيّ ل في القضحيث رفع اليمين شعار عدم التدخّ ، لعربللفلسطينيين وا

التحرير  منّظمةوانتقد تشكيلة المجلس الوطني ل، اليمين غير مدرك لطبيعة المعركة وأن  ، يختلفو العد أنّ  ومتناسياً 
حيث كان المجلس ، أشعار الوحدة الوطنية بشكل خاطر س  وكان ذلك حينما ف  ، الفلسطينية الذي جمع القوى الرجعية

ة أهميّ  رير الوطني، كما أكد التقريرت منذ القدم عن حركة التحلصالح الطبقية والسياسة الرجعية التي  تخل   اً ناتج
 يّ مبن الخالص الوطنيّ  وأن   ،على تمثيل الطبقات الثورية في المجتمع الفلسطينيّ  مستنداً  تشكيل جبهة تحرير وطنيّ 

لدى  التقرير بضرورة رفع مستوى الوعي الوطنيّ  كما اهتم  ، ديولوجية البروليتاريا المعادية لالستعمارأيّ على تبني 
ف حواتمة أيّ بين ن الّشعبيةظهر خالف داخل الجبهة ، ورفض برامج الهزيمة وقرارات مجلس األمن، الجماهير

ية المستقبلية مع الدول العرب رؤيةحول كيفية الوبعض مناصريه وبين وديع حداد وجورج حبش من جهة أخرى 
 السنوي الكتاب، التي وصفت فيما بعد الخالف بين اليسار واليمين داخل الجبهةوالنظرة األّيديولوجية للجبهة 

، بسام، شريفأبو ؛  911-992، 1968 لعام العربية الفلسطينية ؛ الوثائق 61، 1696 لعام الفلسطينية للقضية
 . 11 ، هابي  إ مأوديع حداد ثائر 

 . 16، )المصائر-التطور -النشأة( العرب القومي ين حركة، جمال محمد باروت، 2
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وبااين  وعناصااره  جبرياال  أحماادبااين  ا زاد ماان فوهااة الخااالف الفكااريّ مّماا ،فااهيغلّ بع اطااب اً نااه كااان قوميااأ

 صاوالً أ الّشاعبيةرعين اآلخارين للجبهاة مان أبطاال العاودة وشاباب الثاأر الف ا فكان كال   ،العرب القومّيين

 . 1العرب القومّيينتنبع من حركة 

ولعملهاا ، جبريال رؤيتاه المساتقبلية للحركاة أحمادب وطارح آانعقاد ماؤتمر  وفي ظلّ ، ذلك إثرعلى و  

 نّ أاعتبر و ، 2خرى لرؤية  جبريلروع األفلم تستجب الف  ، بولبعدم الق   ةقوبلت هذه الرؤيفقد  العسكريّ 

لتحرير  الّشعبيةفأعلن عن قيام الجبهة ، لتحرير فلسطين الّشعبيةآخر ما كان يربطه مع الجبهة  هذا

باساام جبهااة  ثلااةً والتااي كاناات ممّ ، 1698تشاارين الثاااني  " القيااادة العامااة " فااي العاشاار ماان فلسااطين

 واحتفظات بمعساكر  ، مقاتل مان الفادائيين مئتين(-)مئةونح ت معكما أنها استقلّ ، يةالتحرير الفلسطين

بنااادقيتان و وه مميااازاً  اً واتخاااذت لنفساااها شاااعار ، تااادريب جبهاااة التحريااار الفلساااطينية باااالقرب مااان دمشاااق

 . 3تحرير "-عودة-عليها " فداء مكتوب   متقاطعتان على خريطة فلسطين  

وبتااريخ ، الوحدة بين المنظمات الثالث لن تستمر بعد هاذه الخالفاات الجوهرياة بيانهم أنّ  بدا واضحاً 

مان الاداخل "  جهااض العمال الفادائيّ إيحمال عناوان "  اً بيان الّشعبيةأصدرت الجبهة  58/11/1698

الطاارف  جبهااة التحرياار الفلسااطينيّ  وأنّ ، لهاادم الجبهااة ماان الااداخل هناااك محاااوالت   أنّ  وأوضااح البيااان  

وأبطاااال "، "شاااباب الثاااأر" منّظماااةلفصااال  عملااات علاااى نشااار بياناااات  ، الّشاااعبيةاليميناااي داخااال الجبهاااة 

                                                           
اشكالية ، وسام اسماعيل، قناة الجزيرة ؛ الفقعاوي، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 1

 . 25، (2000-1691لتحرير فلسطين ) الش عبيةالوطني والقومي للفكر السياسي للجبهة 
 . 11،جبريل مواجهة في ، إسرائيلصموئيل، كاتز 2
 . 152-151، 1969 لعام الفلسطينية للقضية السنوي الكتاب 3
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 ولهاذا صادر البياان الحاالي للتأكياد علاى أنّ  ؛ وهاذا لام يحادث، وفق ماؤتمر عاام  ، من الجبهة "العودة

 . 1فقط تأتي من طرف جبهة التحرير الفلسطينية االنشقاقية   البيانات   وأنّ  هذا افتراءً 

فما تحادثت ، مع الحكومات العربية غير صحيح إلنشاء الخالفات   المحاوالت   أنّ ضًا أيّ أكد البيان و   

 إلاااىمااان ماااؤامرة تهااادف  أناااهحة و عااان الّصااا عاااار  و ه "القياااادة العاماااة"باااه جبهاااة التحريااار تحااات عناااوان 

 أحمادلمجموعاات  حاولت وضع حادّ  الّشعبيةالجبهة  وأوضح البيان أنّ ، تقويض الفصائل الفلسطينية

، دون علاااام باااااقي األطااااراف، لطاااارد فصاااايل ماااان الثالثااااة "الجبهااااة"واسااااتغالل اساااام ، ةجبرياااال الفردّياااا

اا االنهزامّيااةفمجموعااات جبرياال مااع العناصاار  وكاناات تلااك ، االنهزامّيااة ن أصاادرت تلااك البيانااات  هااي م 

 . 16982بريل لعام إال عالقة لها بالجبهة منذ شهر  المجموعات تنشر بيانات  

صاادر باادون علاام األطاااراف  بيااان جبهااة التحرياار الفلسااطينية االنشااقاقيَّ  نّ أأوضااح البيااان  وأخيااراً    

جبرياال  أحماادوعليااه يكااون ، 11/11/1698بتاااريخ  الّصااادروأكااد ذلااك بيااان أبطااال العااودة ، األخاارى

 الّشاعبيةلاذلك تعلان الجبهاة  ؛االنهزامّياة وبالتحاالف ماع العناصار اليمينياة ، ن فصل نفسه بنفسهم  و ه

 أن   الّشاااعبيةومااان هناااا تؤكاااد الجبهاااة ، الّشاااعبيةلااام يعاااد لهاااا عالقاااة بالجبهاااة  قة  المنّشااا المجموعاااة   أنّ 

عفياااف ، جبااار أحماااد، عااادنان قاسااام، زعااارور أحمااادجبريااال ومعهاااا عناصااار يمينياااة :  أحمااادمجموعاااة 

وفصاالوا  ،ن أعلنااوا انشااقاقهمأبعااد  الّشااعبيةعالقااة بالجبهااة  أيّ لاام يعااد لهاام   علااي دلقمااونيو ، العفيفااي

ب قاارر عبااد الناصاار ترحياال المتاادربين التااابعين للجبهااة ماان آمااؤتمر  إثاارعلااى و ، 3أنفسااهم بأنفسااهم

 .  16914عن هزيمة عام  ل  و ومسؤ  عبد الناصر ونظامه معاد   نّ أالجبهة  العتباروذلك  ؛ مصر

                                                           
1
 . 161-162، 1968 لعام العربية الفلسطينية الوثائق 
 . 161-162، 1968 لعام العربية الفلسطينية الوثائق 2
 المصدر السابق 3
 . 16، وديع حداد ثائر ام ارهابي، بسام، شريفأبو  4
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عااااادم  18/15/1698بتااااااريخ  الّصاااااادرلقياااااادة العاماااااة فاااااي بيانهاااااا _ا الّشاااااعبيةالجبهاااااة أعلنااااات     

وأنهاااا ملتزماااة بالبياناااات التاااي تصااادر باسااام  ،الّشاااعبيةبياااان يصااادر باسااام الجبهاااة  أيّ مساااؤوليتها عااان 

، 2لتحرير فلسطين  الّشعبيةلها عن الجبهة  زاً يا" تم1لتحرير فلسطين " القيادة العامة  الّشعبيةالجبهة 

نااات الجبهاااة يّ وع  ، جبريااال أحماااد إلاااىوطاااالل نااااجي ، وفضااال شااارور ، زعااارور أحمااادمااان  كااالّ  انضااامّ و 

 أحمادقارار  ولكان  ، 3 الّشعبيةللجبهة  عسكرياً  اً جبريل قائد أحمدعن  وضاً مصطفى الزبري ع   الّشعبية

انفصاااله  1698حزيااران قااد أعلاان فااي الثالااث والعشاارين ماان و فه، فااي انشااقاقه جئاااً جبرياال لاام يكاان مفا

 .4لتحرير فلسطين الّشعبيةفي اتخاذ اسم الجبهة  له الحقَّ  نّ أو ، العرب القومّيينعن حركة 

 ة  والتنظيمّيااا ة  السياسااايّ  الخالفاااات   أنّ فأوضاااح ، جبريااال أحمااادث جاااورج حااابش حاااول انشاااقاق تحااادّ     

؛ ناه األفضال بفكاره وطريقتاه أ جبريال يعتقاد دائمااً  أحمدفكان ، كانت هي مسبب االنشقاق ة  والعسكريّ 

راع مان الّصا اً جبريال جازء أحمادل انشاقاق هكاذا شاكّ ، 5ولذلك كانت رؤية الجبهة تختلاف عان رؤيتاه 

األول الثااني بمحاولاة  هم  فااتّ ، وهما فرياق اليساار واليماين، الّشعبيةالمستمر بين فريقين داخل الجبهة 

واختطااف عناصار اليساار ، الحعن طريق قاوة الّسا، داخل الحركة ة  والسياسيّ  ة  حسم الخالفات الفكريّ 

 .6ورفض فكرة الطالق الديمقراطي ، واعتقالهم

                                                           
1 U.S.A. Central Intelligence Agency, Intelligence Report, ESAU L:The 

Fedayeen,p.34. 
2
 العربية الفلسطينية الوثائق؛  221، )المصائر-التطور -النشأة( العرب القومي ين حركة، جمال محمد باروت، 

 . 19-95، 1965 لعام 
 . 21، الفلسطينية الوطنية الحركة، صقر، فخرأبو  . 3
 . 122، 1663- 1949 الفلسطينية الوطنية الحركة، يزيد، غياص 4
 . 116، الثورة حكيم، فؤاد، مطر . 5
 . 61، 1696 لعام الفلسطينية للقضية السنوي الكتاب 6
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مجهااااا برنا وخرجاااات بميثاااااق يقاااارّ ، 1698ة عااااام ياااااول فااااي نهرهااااا األعقاااادت القيااااادة العامااااة مؤتم 

اا يتمحااور حااول أنّ ، 1السياساايّ   ة  المسااّلح الثااورة   يعتباار   عب العربااي وفااي مقدمتااه الشااعب الفلسااطيني  الش 

، 2يساالبه هااذا الحااق  أنولاايس ألحااد  ،للتحرياار   الوحيااد   الطريااق   واالسااتعمار   يساارائيلاإلعلااى العاادوان 

نّ و  ، مان عناصاره أساساياً  ل عنصاراً باالثورة العربياة وتشاكّ  عضاوياً  الفلساطينية تارتبط ارتباطااً  القضّية ا 

نّ و  العربياة التاي  ةالقيادة العامة تنظايم لايس لاه انتمااء إال للقضايّ  –لتحرير فلسطين  الّشعبيةالجبهة  ا 

 ة  تساااتمد طاقاتهاااا وقااادراتها البشاااريّ  الّشاااعبيةالجبهاااة  لاااذلك فاااإنّ  ؛ ياااأتي فاااي طليعتهاااا تحريااار فلساااطين

اا والمعنويااة   والماديااة   ، أمااام هااذه الجماااهير وحاادها نفسااها ملتزمااةً  وتعتباار  ، عب العرباايماان جماااهير الش 

 .3وأمامها تحمل المسؤولية، منها تستمد العون

ة المسااّلحالجبهااة وهااي تسااير فااي طريااق الثااورة  نّ أ أوضااح المااؤتمر المسااّلحفااي موضااوع الكفاااح و    

مان  ونااتج   مساتنير   نابع من فكر   علميّ على اقتناع  قائم   وعي  على  _األسلحة إلى باإلضافة_تعتمد 

رة ّياالمتغروف تساتجيب للظّا طليعياة   حركاة   فهاي ،واإلرهاابب التعصّ  أسياطدت على تمرّ  حرة   مناقشة  

ي تقاتلاه لاذلك ها ؛ 4الثورةو عدو ه الصهيونيّ و العد نّ أالجبهة  عتبر  ت   كما ،التي يجابهها النضال العربيّ 

 تحريار الاوطن إلاىالثاورة التاي تعمال مان أجلهاا تهادف  أنّ تاؤمن الجبهاة و ، بقعاة أيّ  وفيّ  ،نما وجدأيّ 

 . 5ة  اجتماعيّ  عدالة   ةقامإعن طريق  اللوالمواطن من قيود االستغ، المحتلّ 

ورة تقااااوم علااااى أكتاااااف أصااااحاب الثّااااأّن  المااااؤتمر أوضااااحر حااااول التنظاااايم ق بالتصااااوّ فيمااااا يتعلّااااو    

ااا، المصااالحة الحقيقياااة فاااي الثاااورة ين حاااين ومثقفاااين ثاااوريّ ال وفاّل ّماااعب مااان ع  وهاااي عناصااار قاااوى الش 
                                                           

 . 15، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، اإلستراتيجية السياسية 1
 . 21-16، (1664-1691القيادة العامة ) – الش عبيةالجبهة ، نبيل عبد الوهاب، حمد 2
، طالل، ؛ ناجي 1612-1691اليسار الماركسي الفلسطيني ودوره في الحركة الوطنية ، شبلي محمود، دودين 3

 ، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة
 . 21، (1664-1691مة )القيادة العا – الش عبيةالجبهة ، نبيل عبد الوهاب، حمد 4
 .111-116 ، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 5
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يرتكااز ، مسااتقل   جماااهيري   نفسااها تنظاايم  ، لتحرياار فلسااطين الّشااعبيةالجبهااة  فااإنّ  ،وبرجااوازين وطنيااين

وليس تنظيمًا مغلقًا متقوقعًا ، تلك العناصر الشريفة العربية المناضلة )أواًل( على انفتاحه الكامل لكل  

 أيّ ، وال يقبل في عضويته، ة أخرىيّ حركة سياسو حزب أ أيّ دم ارتباطه بعلى نفسه. و)ثانيًا( على ع

عنصار يلتازم  أيّ ولكناه يقبال انضامام ، تنظايم آخارو حركاة أو حازب أ أيّ عنصار ملتازم ماع  وأ وعض

الجبهااة  لمبااادئة الثااورة ماان خااالل إخالصااه ويخلااص لقضاايّ ، ويتقيااد بأنظمتهااا، الجبهااة بمبااادئفقااط 

 .1وسلوكيتها

 وحادة العمال العربايّ ب هاا تاؤمنأنّ  إلاىالقيادة العامة  –لتحرير فلسطين  الّشعبيةالجبهة  شارتأفيما   

 كماا تاؤمن أنّ ، إنماا هاي أسااس فاي طرياق التحريار ،لاهبهدف الثورة على االحتالل والقاوى المسااندة 

 ؛ 2اختصار طريق النصر لهادف التحريار في مّ همعنصر  الفلسطينيّ  المسّلحوحدة الكفاح والنضال 

العاملااة علااى الحقيقيااة ، مااات الفدائيااةتوحيااد العماال بااين المنظّ  إلااى، ومؤمنااةً  ولااذلك فهااي تسااعى جااادةً 

ة ماان أّيااالغ أنّ ضااًا أيّ لخدمااة هاادف تحرياار األرض واإلنسااان. وتااؤمن الجبهااة  واضااحة   ئمباااد أساااس  

وار وتنساااايقه علاااى أرض القتااااال وبااااين المقاااااتلين والمناضاااالين والثّاااا ذلاااك هااااي تحقيااااق العماااال الفاااادائيّ 

عوب ة للّشاااالحرّياااة قضااايّ  أنّ ت التحااارر فاااي العاااالم علاااى اعتباااار ضااارورة االرتبااااط بحركااااو ، 3رفاءالّشااا

 . 4واحدة

 نّ أو ، لتجسايد الديمقراطياة، يقاوم علاى جماعياة القياادة تنظايم  "بأنهاا  الجبهة ص المؤتمر بتعريفخ  ل    

 األنظماااة تحتااارم الجبهاااة كماااا، قااادار نشااااطه وتفاعلاااه فاااي أرض الاااوطنتااازداد بم قيماااة العمااال الفااادائيّ 

                                                           
1
 .111-116، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 
 . 21،(1664-1691القيادة العامة ) – الش عبيةالجبهة ، نبيل عبد الوهاب، حمد 2
 . 111، الذاكرةفي الخيمة اآلخرى صفحات من ، طالل، ناجي 3
، ؛ ناجي  1612-1691اليسار الماركسي الفلسطيني ودوره في الحركة الوطنية ، شبلي محمود، دودين 4

 .111-116، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل
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عب الّشااا تحتااارم حاااقّ  واألنظماااةماااا دامااات هاااذه القاااوانين  والقاااوانين الموضاااوعة فاااي كااال قطااار عربااايّ 

 . "في الثورة على االحتالل الفلسطينيّ 

 القياادة" الّشاعبية للجبهة الثاني المؤتمر حددفقد ة باتجاه الماركسيّ  ق بالتحول الحقيقيّ فيما يتعلّ و     

 قاومي   ثاوري  ، جمااهيري   تنظايم   أنهاا علاى اعتباار الجبهاة ديولوجياةأيّ  1969 لاولأيّ  فاي "العاماة

 مواجهااة علااى القااادرة هااي ةالعلمّياا االشااتراكية وأنّ ، ةالعلمّياا باالشااتراكية يهتاادي، ديمقراطااي  

 بهادف ة  االجتماعّيا والعدالاة   الحرياة   فياه فراتتاو  عرباي   مجتمع   بإقامة الكفيلة وهي، 1االستيطانيّ و العد

، ةالبرجوازّيا ةاإلقطاعّيا تحكام فاي لاةالمتمثّ  ماهوتقدّ  وحدتاه معيقاات مان واإلنساان األرض تحريار

 .2هيونية الصّ  باإلمبريالية اً وفكريّ  عضوياً  المرتبطة الرجعية وسيادة، والرأسمالية

 القاومّيينداخل حركاة  اً حاد اً هناك خالف أوضحت أنّ  18/5/1696بتاريخ  للقيادة العامة في بيان  

 منّظمة أحد أطراف النزاع هي نّ أو ، ةتصدر باسم جبهة التحرير الفلسطيني هناك بيانات   وأنّ  ،العرب

 أنهااكماا ، صاوت العاصافة إذاعاةبار بياان يصادر ع   أيّ ة في شباب الثأر وأن ال عالقة للقيادة العامّ 

ل ببنااادقتين بياااان يصااادر وال يحمااال اسااام القياااادة العاماااة وكاااذلك ال يحمااال شاااعارها الممثّااا أيّ ال تتبناااى 

 . 3على خارطة فلسطين متقاطعتين

وكاان ذلاك ، العناصار التابعاة لاه كالّ جبريال و  أحمادهاي الساائدة لادى  العربية   ة  القوميّ  كانت الفكرة     

ى في دخوله للحرب أعماله حتّ  ومدى الدفاع عنه في كلّ  ،في موقفه من جمال عبد الناصر واضحاً 

السابب الاذي يعتباره و وه ،نظام الحكم المصاريّ ما ينطبق على و وه اً عسكريّ ًا كان جبريل قوميّ ، اليمنية

                                                           
1
 . 111، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 
 . 115، فلسطين إلىالفلسطينيون والطريق ، عزت، دراغمة 2
 . 91-95، 1969 لعام العربية الفلسطينية الوثائق 3
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فاي حاين كاان يشااهد جبريال  النظاام المصاريّ  اهااجمو  فقاد ،العرب القومّيينالخالف مع  الباحث سرّ 

 . 1لتحرير فلسطين بأكملها الساعي   به النظام القوميَّ 

 إال، الحكم في ليبيا عمل على دعم الفصائل الفلسطينية بشكل عام إلىر القذافي عمّ بعد وصول م    

 حيااث كااان الاادعم الماااليّ ، 2نااه دعاام القيااادة العامااة بشااكل كبياار ماان الناحيااة الماليااة والسااالح كااذلكأ

 جدياادةً  نقطااة انطااالق  و فكااان دعاام القااذافي لهاام ه، مقارنااة مااع الفصااائل االخاارى للقيااادة العامااة قلاايالً 

في فتارة  مريكيّ أين دوالر الخمسة م إلىهذا الدعم  شيء  منوقد وصل  ة  لعملياتهم التي كانت نوعيّ 

 . 3االف دوالر من مصر كانت تحصل بها القيادة العامة على عشرة  

 منّظمةنها أرغم أنها تحدثت في وثائقها عن  عالقات مع االتحاد السوفيتيّ  أيّ لم يكن للقيادة العامة 

ولكن فقاط كاان ، من السوفييت عسكري  و ا مالي   دعم   أيّ  فلم تتلقَّ ، اشتراكية وتنهج المنهج االشتراكيّ 

ولام تتكارر هاذه البعثاة ، 4رق الحديثةلتدريب عدد من المقاتلين في روسيا على الطّ  واحدة   هناك بعثة  

 ،إستراتيجيات القيادة العامةوهنا لم يكن من  ،التدريب كان يعمل على طريقة الحرب النظامية ألنّ ؛ 

ة عناصارها ولاذلك لام تبعاث القياادة العاّما ؛ليم المقاومين حارب العصاابات فقاط تعو بل كان الهدف ه

 . 5ولى واليتيمةروسيا بعد هذه الدورة األ إلى

                                                           
1 U.S.A. Central Intelligence Agency, Intelligence Report, ESAU L:The 

Fedayeen,p.33. 
2
 شاهد على العصر  .، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 
 21 ،جبريل مواجهة في إسرائيلصموئيل،  كاتز،  3
 نفسه. 4
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 5
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منطقاة  فاي، 1967 عاام ولاأل تشارين في إسرائيل ضدّ  العسكرية   هاعمليات   "العامة القيادة" بدأت    

رحلاة رقام ) العال طائرة بخطف للجبهة الثانية العملية وكانت، 1يدلقمون بقيادة إسرائيل شمال الجليل

 الّشاعبيةحيث كانت هناك قواعد عسكرية للجبهة ، 2العسكرية  عملياتها وتوالت، (1698عام  259

فااي أكثاار ماان دولااة اوروبيااة منهااا المانيااا  جاادةً ولقااد كاناات هااذه القواعااد مو ، وروباااأجبرياال فااي  حماادوأل

 إلااىح وقااد كاناات هااذه القواعااد متواجاادة ماان أجاال نقاال الساااّل ، 3الشاارقية وصااوفيا _عاصاامة بلغاريااا_

أماااا منظاااور ، إسااارائيلمطاااارات  إلاااىالتاااي تصااال  ة  ائرات التجارّياااعااان طرياااق الطّااا الاااداخل الفلساااطينيّ 

اواعاد و  هاذه الق نّ إ إذ ًا تماماًا،ختلفامفقد كان  ،إسرائيل  هاة ضادّ دت مان أجال تساهيل العملياات الموجّ ج 

ا، 4إسرائيل إلى الذاهبة  و أ القادمة   ة  ياحيّ السّ  ائرات  الطّ  ول طاائرة أخطاف  نّ أف حواتماة ناايد في حين أك 

كماا ، فاي تنفياذها أّي صالةلمجموعاتاه و أجبريال  حمادوالعمليات الالحقة لخطاف الطاائرات لام يكان أل

ااأ نّ إ قااال :حينمااا  ،شااريفو أببسااام  هااذه المقولااة   أكااد ة لخطااف ط وتااابع العمليااات الخاّصاان خطّااول م 

 . 5وديع حداد والطائرات ه

جبريل كان له الدور  نّ أ إسرائيلوذلك لتأكيد  ؛ ائرات  ات خطف الطّ عمليّ إلى جب اإلشارة هنا تو     

القيادة العاماة لام و أجبريل  نّ أالمصادر العربية تؤكد  كلّ  نّ أفي حين ، ألبرز في تنفيذ هذه العملياتا

وجاود القياادة العاماة إلاى شاارت بعضاها أفيماا ، ور في تنفياذ عملياات خطاف الطاائراتد أيّ كن لها ي

ق وهي تحلّ  ،تفجيرها التي تمّ  (255رحلة رقم )كما حدث مع طائرة العال  ،في عملية تفجير طائرات

 فوق سويسرا .
                                                           

، كاتز، تلقى تدريبة في معسكرات اليرموك التابعة للقيادة العامة، من الناصرة، حافظ محمد حسين دلقموني 1
 . 21، مواجهة في ، إسرائيلصموئيل

 . 28-21، جبريل مواجهة في ، إسرائيلصموئيل، كاتز 2
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 3
 . 29،جبريل مواجهة في ، إسرائيلصموئيل، كاتز 4
 . 81، وديع حداد ثائر ام ارهابي، بسام، شريفأبو  5
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دورات المجلس والتحرير الفلسطينية  منظّمةدة العامة من لتحرير فلسطين القيا الّشعبيةموقف الجبهة 

 ) الرابعة والخامسة والسادسة ( : الفلسطينيّ  الوطنيّ 

 قارار اعتبارت أن "العاماة القياادة"الّشاعبية للجبهاة (األم التنظايم) الفلساطينية التحرير لجبهة سبق     

 األنظماة مان لعباةً  الفلساطينية التحريار منّظماة تشاكيل إلاى بالادعوة 1964 عاام العربايّ  القمة مؤتمر

 فأعلنات جبهاة التحريار الفلساطينيّ ، 1 العربياة األنظماة بعجلاة مرتبطاة ساةمؤسّ  مجارد وأنهاا ،العربياة

في بيان منفصل لها  1691عام  ولاألوذلك في كانون ؛  2التحرير الفلسطينية منّظمةعن رفضها ل

 . 3قيريالشّ  أحمد إقالةضرورة خر بآ اً أصدرت بيان ومن ثمّ  ،فلسطينلتحرير  الّشعبيةعن الجبهة 

 لعاام لاولأي فاي السادساة الاوطنيّ  المجلاس دورة فاي "العاماة القياادة" الّشاعبية الجبهاة شااركت قادو    

 أن الرحمن عبد أسعد وذكر، 4رمزيةً  مشاركتها بقيت ذلك ومع، مقاعد ربعةألها  صصّ وخ  ، 1969

الاذي جماع  اللقااء إلاىوقاد يعاود سابب هاذه المشااركة ، 5مقاعاد ةثالثا لهاا صاتصّ خ   التاي المقاعاد~

ياة مّ هالتحريار الفلساطينية وأ منّظماةياة د لجبريال علاى أهمّ الذي أّكا، جبريل وجمال عبد الناصر أحمد

 . 6للقياة العامة واللوجستيّ  وذلك من أجل توفير الدعم الماليّ ؛ االنخراط داخل صفوفها 

ساباب أهاا فيوأوضاحت ، المنعقاد بدورتاه السادساة، المجلاس الاوطنيّ  إلاى قدمت القيادة العامة ماذكرةً  

 محاولااة احتااواء حركااة فااتح للمجلااس الااوطنيّ و مااا رفضااته ه أولفكااان ، مسااتقبليةمشاااركتها ورؤيتهااا ال

 ؛ محاربااة االحااتالل أمااامقااات وذلااك ساايكون اكباار المعو ، فهااذا االحتااواء مرفااوض ؛ وللجنااة التنفيذيااة

المجلااس علااى المشاااركة فااي القيااادة العامااة  وافقاات، فااي المجلااس الااوطنيّ  الكوتااات هناااك نظااام   وألنّ 

 هي : ،ةالسادس ألسباب عدّ 
                                                           

   
1

 . 16ص  5المجلد العام، القسم الفلسطينية الموسوعة 
2 Frangi, abdallah, The P.L.O and Palestine,p.113.  

 . 111، 1967 لعام الفلسطينية للقضية السنوي الكتاب 3
 . 98، 1969 لعام الفلسطينية للقضية السنوي الكتاب 4
 . 18، )مساراتها-تأسيسها-جذورها (الفلسطينية التحرير منظ مة، أسعد، الرحمن عبد 5
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 6
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م علاى الارغ، الرغباة الجماهيرياة فاي االشاتراكو  المساّلحبها الكفااح  مرّ تقييم المرحلة الحالية التي ي   

لطاارح و  ،وهااذا أسااوء مااا فيااه ،م علااى تقياايم عاادديّ القااائ المجلااس الااوطنيّ  ؤّديااهالاادور الااذي ي نّ أماان 

ة بشاكل الطاالع الجمااهير العربّياو ، العمال الفلساطينيّ  العامة بماا يخاّص التصورات المستقبلية للقيادة 

 . 1على المعيقات التي حالت دون تحقيق أهداف تلك الجماهير عام والفلسطينية بشكل خاّص 

السااليم فااي نقاااط  أجاال العماال الثااوريّ علااى طاارح آرائهااا واقتراحاتهااا ماان الجبهااة الشااعبّية عملاات و    

يط المشااااترك فاااي التخطاااا القياااادات العسااااكرية الحااااقّ  ن لكاااالّ كااااو ين أ :تياآلو وهااااي علااااى النحااا ،آخااارى

وذلاك عان  ؛ المساّلحمان أجال الكفااح  منّظماةمادخالت ال يجب تساخير كالّ كما  ،والمراقبة والمحاسبة

صاااورة ويضاااعهم فاااي  ،للجمااااهير اً تابعااا اإلعاااالميكاااون  أنو  ،الفلساااطينيّ  ندوق القاااوميّ طرياااق  الّصااا

فاي  منّظماةعنصار متسااقط مان  أيّ باول عادم ق  و  ،نلفصايل معايّ  اً تابعا اً كار وأن ال يكاون ح   ،التطورات

يجااب و  ،المساّلحغ للكفااح والتفاارّ  ،منّظماةال داخال وق التجاااريّ وذلاك لضاامان بعاد الّسا ؛ آخارى منّظماة

شاارك و أن عمال بهاا م  و ن يكاون هاأنه صاحب عملياة دون أادعاء فصيل  وأ، عدم تضارب البيانات

 . 2نجازهاإب

فبالتأكياد يجاب ، التنظيماات ة مع كالّ سياسيّ ضرورة مشاركة القرارات ال أيضاً امة أكدت القيادة العو    

الفصاائل  د كالّ وّحان ت  أفلاذلك يجاب ، ولاه األفضالية، األولو ها المسّلحالكفاح  ولكنّ ، ممارسة السياسة

صااغ مان ن ت  أالخطاوط العريضاة يجاب  وهاذه، عليهاا اً متفقا يضاةً عر  اً يمتلك خطوطا واحد   داخل فكر  

وأن  ،منّظمااةة انتخاااب اللجنااة التنفيذيااة للأهمّياا كمااا أكاادت القيااادة العامااة، ادسالّساا المجلااس الااوطنيّ 

التحرياااار  منّظمااااةعلااااى وجااااود  معارضااااة  وبااااذلك لاااام يكاااان هناااااك  ؛ الفصااااائل الفلسااااطينية ل كاااالّ تمثّاااا

                                                           
1
 . 116-111، 1965 لعام  العربية الفلسطينية الوثائق 
 . 116-111، 1969 لعام العربية الفلسطينية الوثائق 2
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ى ماان الساايطرة عليهااا والتفاارد بهااا مااع تهماايش مااا تبقّاا االعتااراض علااى محاولااةكااان باال ، الفلسااطينية

 . 1األخرى الفصائل العسكرية الفلسطينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 116-111، 1969 لعام العربية الفلسطينية الوثائق 
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ة من األزمة مع القيادة العامّ  -لتحرير فلسطين الّشعبيةالفصل الثاني : موقف الجبهة 

 :(7617_7611)األردن
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لوجاود داعماين  لهاا س  القياادة العاماة تعثار علاى متانفّ -الّشعبيةبدأت الجبهة  1696عام في 

وجااود  وفااي ظاالّ ، الحكاام إلااىوصااول معماار القااذافي وذلااك بعااد ، عاارب ينسياساايّ ماااليين ومناصاارين 

وعماال ، بشااكل عااام الفلسااطينيّ  وعلااى ذلااك تطااور العماال الفاادائيّ ، 1جمااال عبااد الناصاار فااي مصاار

 اسااتفاق ويافااي عشارين ماان شااهر ماا وتحديااداً  1611ات عااام ياوماع بااد، القياادة العامااة بشااكل خاااّص 

باال  ،نجاحهاااو ة ليساات فااي طريقااة التخطاايط أوالفصااائل الفلسااطينية علااى عمليااة نوعّياا العااالم العرباايّ 

 . 2منها المستهدفكذلك لطبيعة الهدف 

شاامال  إلااىالقيااادة العامااة ماان لبنااان  مقاااتليكاات مجموعااة ماان ففااي صااباح ذلااك اليااوم تحرّ 

مقتال  فأسفرت هذه العملية عان، يينسرائيلالب اإلوشرعوا بمهاجمة حافلة لنقل الطّ ، ةفلسطين المحتلّ 

صاابات أخارى أسااتذة   وثالثاة   أحد عشر تلميذاً  علاى عملياة قصاف قامات بهاا  رداً  العملياة معتبارةً ، 3وا 

وعند عجز ، اً مصري اً وخمسين طالب المائةقتل ما يقارب  على مدرسة في مصر أسفرت عن إسرائيل

ة بااادرت القيااادة العامااة فااي حاارب العصااابات علااى لعملّيااالمباشاار علااى هااذه ا ة بااالردّ القيااادة المصااريّ 

 .  4تلك المدرسة فيهاإسرائيل على عملية بحر البقر التي استهدفت  تنفيذ هذه العملية التي كانت رداً 

ولكان وبشاكل عاام كانات هاذه أول ، حاول هاذه العملياة ناة  ياكانات ردود الفعال الفلساطينية متب

للقياادة  ا مهماً جً اتأيضا نوكانت ، على استهداف مدنيين عرب رداً  ينيإسرائيلعملية تستهدف مدنيين 

ام فقط مان عملياة قصاف أيبعد خمسة  إسرائيلشمال  إلىل من لبنان ن تتوغّ أاستطاعت  العامة فقد
                                                           

1 U.S.A. Central Intelligence Agency, Intelligence Report, ESAU L:The 

Fedayeen,p.52. 
2
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 
 . 12-11،جبريل مواجهة في ، إسرائيلصموئيل، كاتز 3
 8سم العملية بتاريخ ية استهدفت مدرسة تحمل اإسرائيلعملية بحر البقر هي مجزرة كانت ناتجة عن غارة جوية  4

بأن المذبحة قتلت مئات التالميذ فيما يتحدث تحسين الحلبي ، طفل واصابة خمسين 11أدت لمقتل  1611ابريل 
؛   11، الهامش ،جبريل مواجهة في إسرائيلصموئيل،  انظر كاتز،، وجائت عملية القيادة العامة ردا عليها

 .قناة الجزيرة  ، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور
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وهذا يبارهن علاى جاهزياة القياادة ، لبنانفي  الفلسطينيةلمواقع الفصائل  إسرائيلواسعة استهدفت بها 

 . 1إسرائيللحرب العصابات ضد  الحربية   القوة  العامة من حيث 

 باال كاان حااافالً ، فقاط الفلسااطينيّ  والقاوميّ  عيد الااوطنيّ علااى الّصا حاافالً  1611لام يكان عااام 

ت التعامال باين النظاام فبادأت تبارز إشاكاال، كذلك في تتويج الصراعات الداخلية العربية والفلساطينية

صادار شكاالإوكذلك ظهرت ، ةالتحرير الفلسطيني منّظمةفصائل  وكلّ  ،يّ األردن الملكيّ  ت التعامال وا 

 م كاالّ ة علااى أرض الواقااع بقاادر مااا كاناات تااتحكّ ياافلاام تكاان هناااك قيااادة موحاادة حقيق ،منّظمااةاألواماار لل

 ميّ السال الحالّ  بظهاور مشااريع لتتمثّاأخارى ت شاكاالإ وجاودإلى ضافة باإل، وأهدافها قيادة بعناصرها

 . إسرائيلع وجود ش مأيّ التعو أ

، يّ فااي التعاماال مااع النظااام األردناا التحرياار والفصااائل الفلسااطينية معضااالت   منّظمااةواجهاات 

كماا أصابح ، 2ع في نفاوذه داخال األردنيتوسّ  د الفلسطينيّ و جفبدأ الو ، من معركة الكرامة ابتداءوذلك 

نقطاااة و  يةسااارائيلوضااارب المواقاااع اإل ،ات الفلساااطينيةانطاااالق للعملّيااا للتخطااايط وقاعااادة   مركااازاً  األردن

نشاوء خالفاات باين النظاام  إلىه أدى ذلك كلّ وقد ، الفصائل الفلسطينية لكلّ  ارتكاز للتحرك العسكريّ 

مان حياث  وتطوّرهاا االماور تحريار التاي ال تهاتم بمجريااتال منّظماةماا وباين  ف نوعااً الضعيّ  يّ األردن

 .3ها تتبع نظام حرب العصاباتألنّ و ؛ السياسة الدولية ألنها منظمة للتحرر وليست دولة ذات سيادة 

مواجهااات مباشاارة  إلااىوتطااورت  ،التحرياار منّظمااةو  يّ األردناابااين النظااام تسااارعت الخالفااات 

هاذا  إثاروعلى ، 11/5/16114القرار الذي صدر في تاريخ و ج الموقف هولكن ما أجّ ، بين الجهتين
                                                           

1
 . 12،جبريل مواجهة في ، إسرائيلصموئيل، كاتز 
 . 61، المستقبل(-العالقات-التحرير الفلسطينية )تاريخ منظ مة، وآخرون عبد القادر، ياسين 2
 . 11، البرنامج الفلسطيني بين نهجي التحرير والتسوية، وعبد الهادي النشاش، نزيه، نضالأبو  3
ية قرار في هذا التاريخ يحمل عنوان "مجتمع موحد ومنظم" أعلنت فيه عن بعض األردنأصدرت الحكومة  4

 =،منع التجول بالسالح، والقرارات التي تكون مقيدة للعمل الفدائي ومنها منع اطالق النار داخل المدن االجراءات
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ة ياسايّ طاقاتهاا السّ  وعملات علاى حشاد كالّ  ،تاهلمواجه موحادةً  لت الفصاائل الفلساطينية قياادةً القرار شكّ 

الفصااائل تقااديم مقترحااات  لباات ماان كاالّ بعااد تشااكيل هااذه القيااادة الموحاادة طو ، ة لخدمااة ذلااكوالعسااكريّ 

مكانياة ،مختلفة للمرحلة المساتقبلية ةتقديم رؤيوكذلك  ،نية تيسير العمل الفدائيّ مكاإحول  ش ايالتعا وا 

 . 1األردنفي 

لت فاي دة التاي تشاكّ القياادة الموّحا إلاى راً وتصاوّ  القياادة العاماة مقترحااً -الّشاعبيةالجبهاة مت دّ ق  

للوحادة باين فصاائل  حقيقاي   بعاد   وتمحور الحديث حول امكانية القيادة العاّمة تشكيل ،11/5/1611

رض الواقاع لام تكان أولكان علاى  ،فاي مواقفهاا النظرياة ةً حدويّ لقاءات السابقة كانت و  لل افكّ ، منّظمةال

 أنّ و ، والعساكريّ  عالمايّ ة بالنشااط اإلكان له اساتقالليته التاّما حزب فدائيّ و أفصيل  فكلّ  ،وحدةهناك 

 مناصارتها بشاكل علنايّ و أ ،ناتج عان طرياق تادخل بعاض الادول العربياة وتحالفهاا اً كبيار  اً هنااك تناقضا

 ،طينيّ الفلسااا فهاااذا يعمااال علاااى عااادم اساااتقاللية العمااال الفااادائيّ  ،لااابعض الفصاااائل الفلساااطينية خفااايّ و أ

، ه غياار الجااادالتوّجاا أنّ وأضااافت القيااادة العامااة " ، ي الخااالف والتفرقااة بااين الفصااائل المقاومااةنّمااوي  

ساااليب أابقة المنبثقااة عاان قاارارات تسااتخدم تشااكيالت الّسااالباار الااذي كااان يطبااع عالقااة التنظيمااات ع  

كماااا ، 2والتنفياااذ  غيااار ملااازم ،لتصااابح القااارارات شاااكليةً  ئة  سااايّ  كاااان يااانعكس بصاااورة  ، الضاااغط لتحقيقهاااا

ألنهااا  ؛ للثااورة فهااي مكسااب حقيقاايّ ، دةضاارورة اسااتمرار هااذه القيااادات الموّحاابة أشااادت القيااادة العاّماا

مكانياااة   ،المشاااتركة   ة  السياسااايّ  ؤياااةرّ لل ةً حدوّياااو   جبهاااةً  ل  شاااك  وت  ، فصاااائل المقاوماااة كااالّ  تضااامّ   مواجهاااة   وا 

                                                                                                                                                                          

وكذلك منع نشر المطبوعات والصحف التي تخالف ، ومنع التجمعات والمظاهرات، منع تخزين المتفجرات والذخائر=
ومن ضمنها تلك التي تتبع  األردنت في وكذلك وجوب حمل الهوية والترخيص لكل المركبا، يةاألردنالموافقة 

-، (2000-1646االنتفاضة ) إلىغربية من النكبة أبو مذكرات بهجت ، بهجت، غربية، أبو التحرير منّظمةل
216. 

 . 11، 1610الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  1
 . 111، 1610الوثائق الفلسطينية العربية لعام  2
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ر بضارورة اختاتم هاذا المقتارح والتصاوّ  مّ ومان ث ا، ة  والسياسايّ  ة  العساكريّ  الثورة   متطلبات   وتلبية   المخاطر  

 . 1التحرير الفلسطينية منّظمةسات القائمة في ر بالمؤسّ حداث تغيّ إ

والتاي ، الفلساطينيّ  نشااء القياادة الموحادة للعمال الفادائيّ إة مان هكذا كان موقف القياادة العاّما

ة تقاف فكانت القيادة العاّما، ةيّ األردنالتحرير والحكومة  منّظمةظروف الخالف بين  ست في ظلّ تأسّ 

ظاتهاااا علاااى بعاااض الفصاااائل ماااع تحفّ  يّ األردنااافاااي جاناااب الفصاااائل الفلساااطينية فاااي مواجهاااة النظاااام 

 فلاام تكاان راضاايةً ، ة حركااة فااتحوخاّصاا ،ماااتالفلسااطينية وبعااض التجاااوزات التااي تقااوم بهااا تلااك المنظّ 

 . 2ي وجيشهاألردنمع الملك  حقيقية   مواجهة   عنسفر تلك التجاوزات التي ستب مقتنعةً و أ

وكاذلك ، ية من جهة أخارىاألردنوالحكومة  ،التحرير من جهة منّظمةتفاقمت الخالفات بين 

وضاع هذه األ في ظلّ و  ؛ تبينها وكيفية معالجة هذه االشكااليما فالفلسطينية  منّظمةبين فصائل ال

 في القاهرة . 11/1/1611بتاريخ  الفلسطينيّ  الدورة السابعة للمجلس الوطنيّ  انعقدتوالتطورات 

 :الفلسطينيّ  الدورة السابعة للمجلس الوطنيّ 

تحمال  وقدمت ماذكرةً  ،الفلسطينيّ  ابعة للمجلس الوطنيّ ة في الدورة السّ شاركت القيادة العامّ  

 ،للمجلااس الااوطنيّ  رة فااي انتقاااد حااادّ المااذكّ وباادأت هااذه ، 3راتها للمرحلااة المقبلااةفكارهااا وتصااوّ أبااداخلها 

منهاا  أيّ ا النسايان ال يوضاع يااتقبع فاي زو  قرارات   مجرد   باعتبارهاثت عن قرارات المجلس حيث تحدّ 

 يااة العماال الحقيقاايّ علااى أهمّ  ةً القيااادة العامااة مشاااركة مبنّياا فكاناات مشاااركةً ، التطبيااقو أموضااع التنفيااذ 

 . 4على ما قدمته في مقترحها للدورة السابعة وذلك بناءً  ؛التحرير منّظمةمن أجل تطوير 

                                                           
1
-111، 1610الوثائق الفلسطينية العربية لعام ؛    11-11، 1610الفلسطينية لعام الكتاب السنوي للقضية  

119 . 
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 2
 . 51، 1610الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  3
 . 111، 1610الوثائق الفلسطينية العربية لعام  4
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وظهرت بين فصاائل  نشبتمدى الخالفات التي ة الدورة عن ة في مقدمثت القيادة العامّ تحدّ 

باين  لعادم الوحادة الحقيقياة   طار السالبيّ هذه الخالفات ستندرج تحت اإل كلّ  نّ أو ، المقاومة الفلسطينية

 ات  ة مساميّ تحات عادّ  ةً اسميّ  بل كانت وحدةً  ،بين الفصائل حقيقية   وحدة  فلم يكن هناك ، هذه الفصائل

 قالات:و  ،الفلساطينيّ  المساّلح الكفااح   قياادة   العاماة   فهاجمت القيادة  ، وليست على أرض الواقع  ،وأطر

ى ولام تعمال علا، دالموّحا الفلساطينيّ  للقرار العساكريّ  الوحدوية   األعمال   هذه القيادة فشلت في كلّ  نّ إ

ال بااذكر البيانااات مضاالّ  اً عالمّيااإ منبااراً  إالفهااي لاام تكاان ، الهاادف المرسااوم لهاااو ترساايخ الوحاادة كمااا ه

 .  1على حسب تعبير القيادة العامة دقيق   غير   بشكل  

 دة  الموّحاا القيااادة   باال عملاات علااى انتقاااد   ،المسااّلحقااد قيااادة الكفاااح بن ة  العاّماا القيااادة   كتااف  ولاام ت

وذلااااك بعااااد قاااارار  ،فااااي بااااادئ أمرهااااا الإ يّ فهااااي لاااام تكاااان تعماااال بشااااكل جاااادّ ، الفلسااااطينية   للتنظيمااااات  

مفاوضااتها  فاي ظالّ  إال يّ ة المنبثقاة منهاا لام تعمال بشاكل جادّ وكذلك اللجنة السياسيّ ، 11/5/1611

وكااااذلك بمناقشااااة الحلااااول  ،ةفااااي عماااال االجتماعااااات الدورّياااا تهاوناااات كثيااااراً  وأنهااااا، األردنع أزمااااة ماااا

النتقاد القيادة  ة  قت على ذلك أن ال أهميّ وعلّ  ،ةة والعسكريّ المتراكمة على الساحة السياسيّ  لإلشكاالت

 . 2عنها اللجنة المركزية وذلك ألنها ستنتهي مع انتهاء الدورة السابعة وسيخرج عوضاً  ؛دةالموحّ 

التحريااار  منّظماااةل ة  التنفيذّيااا ها مااان اللجناااة  ءاساااتيا ة  العاّمااا القياااادة  ابعة أبااادت وفاااي الااادورة الّسااا

 والخامسااة   السادسااة   فااي الاادورة   قااّرتة التااي أفااالقرارات العسااكريّ  ،ة أصااعدةوذلااك علااى عاادّ  ،الفلسااطينية

 الالزمة   المالية   ومنها االعتمادات   ،ى الحبر على الورقبل هي قرارات ال تتعدّ  ،نفذلم ت   ى الرابعة  وحتّ 

ة مااا وخاّصاا ،وكااذلك بخصااوص توحيااد القااوى المقاتلااة الفلسااطينية ،وتطااويره المسااّلحلتصااعيد الكفاااح 

                                                           
1
 . 111، 1610الفلسطينية العربية لعام الوثائق  
 . 111-111، المصدر السابق 2
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 جااااديوا   ،القشاااور إاللااام يتنااااول  اً ساااطحيّ  إالفلااام يكااان التنفياااذ ، واحااادة   عساااكرية   قياااادة   ق بتشاااكيل  يتعلّااا

 . 1ارئةروف الطّ مثل عذر الظّ  ،عذار من قبل اللجنة التنفيذيةاأل

 ،ورةتخاادم الثّاا ق كسياسااة  ومااع ذلااك لاام تطّباا، ووقتاااً  اً فاسااتنفذت جهاادّ  ،ةياساايّ ا القاارارات السّ أّماا

عب للّشااا ل وحياااد  التحريااار الفلساااطينية كممثّااا منّظماااةل ياسااايّ فكانااات تحمااال عناااوان طبيعاااة التحااارك السّ 

فرغم وجود القرار القاضي بضرورة تعبئة الجماهير العربية بالوسائل المناسبة التي تراها ، الفلسطينيّ 

مسااتقرة لتعبئااة الجماااهير الحقيقيااة و المساااعي بساابب غياااب الق يطّباا ذلااك لاام نّ أال ؛ إ اللجنااة التنفيذيااة

 . 2العربية

 وذلاك تماشاياً  ،السالميّ  ل فاي الحالّ والمتمثّا الرسميّ  عن الواقع العربيّ  ة  ثت القيادة العامّ تحدّ و 

فلااام يكااان هنااااك اساااتعداد ، 1691تشااارين الثااااني لعاااام  55بتااااريخ  الّصاااادرمااان ع قااارار مجلاااس األمااا

 ،تناازالت   ث ّماة نّ أر واضاح علاى وهذا مؤّشا ،هيونيةمن الدول العربية في مواجهة الحركة الصّ  حقيقيّ 

ك فاااي يااازال يشاااكّ  ال الرساااميَّ  الواقاااع العربااايَّ  نّ إفااا؛ للموافقاااة علاااى الحلاااول السااالمية  كانااات قليلاااةً  نّ ا  و 

د اإلشاكاالت وتفاقمهاا يفضاي بادوره إلاى تزاياوهاذا  ،الفرصة لالنقضااض عليهاا ن  بل ويتحيّ  ،المقاومة

 . 3أيفي الر  استقالليةً ال يعطي  التدخل العربيّ  ألنّ ؛ التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية و 

ال إكااان تلااام  ابعة للمجلاااس الاااوطنيّ فاااي مشااااركتها بالاادورة الّسااا ة  العاّمااا القياااادة   نّ أ اً واضاااحّ  باادا

مان وجهاة نظار ًا جابّيايإ أمراً وهذا قد يكون  ،ةالتحرير الفلسطيني منّظمةل هأشكال لالنتقاد بكلّ  مشاركةً 

ولكان  ،لألخطااء التاي حادثت فاي الماضاي اً تفادّياو ، التحريار منّظماةاالرتقااء بمن أجل ة قيادة العامّ ال

 . فروعها التحرير بكلّ  منّظمةقيادة  في تشكيك   إلىيهدف  اً ن هذا االنتقاد كان سلبيّ أّ هناك من يرى 

                                                           
1
 .111، 1610الوثائق الفلسطينية العربية لعام  
 . 112، لمصدر السابقا 2
 . نفسه 3
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 بساابب الكاامّ  52/1/1611بتاااريخ  المسااّلحلقيااادة الكفاااح  حاااداً  انتقاااداً  هاات القيااادة العامااةوجّ 

ة وخاّصااا ،ةالعربّياااعوب فقااادان الثقاااة باااين جمااااهير الّشااا إلاااى يا سااايؤدّ مّمااا الهائااال للبالغاااات العساااكرية  

بااين المقاااتلين الحقيقيااين والقيااادات  عاادم ثقااة   إلااىي نااه سااوف يااؤدّ أكمااا ، قيادتااهب عب الفلسااطينيّ الّشاا

غ بهااا لهااذه التصااريحات المبااا نّ إ إذ ،للعاادوّ  تقاادم خدمااةً  هااذه البالغااات   نّ أ كمااا، ةوالعسااكريّ  ةالسياساايّ 

 . 1عالميالضغط اإل قوة   قد خسرت منّظمةوبذلك تكون ال ،يونيةسة الصهللمؤسّ  تعطي طمأنينةً 

فلقاد ، ة الفلساطينيةمشاريع التساوية السالمية للقضايّ ل العربيّ  بول الرسميّ الق   1611شهد عام 

وذلااك لاارفض األنظمااة  ،ميتااةً لكنهااا كاناات تولااد  ،للتسااويةمطروحااة مشاااريع عااّدة كااان قباال هااذا العااام 

ر فلسااااطين ال يحاااارّ ة الفلسااااطينية مشااااروع تسااااوية للقضاااايّ  يّ التحرياااار الفلسااااطينية أل منّظمااااةالعربيااااة و 

مشاروع و العربياة هالموافقاة و أمان االستحساان  أصبحت ت قابل بشيءومن هذه المشاريع التي ، 2كاملةً 

ة يااد ومناصاار أيّ ت رسااالة  الملااك حسااين  أرساالفقااد ، 16113مريكيااة فااي عااام رجيااة األروجاارز وزياار الخا

ات المتحاادة األمريكيااة إلطااالق يااللوالّي بهااا النااداء المصاار  د  أّياا ،للاارئيس المصااري جمااال عبااد الناصاار

 . 4رق األوسطالسالم في الشّ 

                                                           
1
 119، 1610الوثائق الفلسطينية العربية لعام  

2 Frangi, abdallah, The P.L.O and Palestine,p.115. 
 51وذلك في ، رق األوسطوليم روجرز في الشّ  ،طرحه وزير الخارجية األمريكي سياسيّ  مشروعو مشروع روجرز ه 3

، وزير الخارجية المصري محمود رياض إلىهة من روجرز ، وكان المشروع عبارة عن رسالة موجّ 1611حزيران 
االراضي التي احتلتها ل من يسرائإإسرائيل، وانسحاب واالعتراف ب 525ن المشروع تنفيذ قرار مجلس األمن يتضمّ 
المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول ، مهدي، أشهر ؛ عبد الهادي ةووقف اطالق النار لمدة ثالث 1691عام 

 . 111-119، 1614-1634السياسية 
يوم العمال العالمي بتوجيه و هو  1/1/1611؛ قام الرئيس المصري بتاريخ  581 ،1610الوثائق الفلسطينية  4

وفي اليوم الثاني أرسل الملك ، وتحل السالم في الشرق األوسط ط وتتحّركات المتحدة األمريكية لكي تنشيّ رسالة للوأل
حدة األمريكية ورئيسها ت المتّ ياالوال إلىالنداء الذي توجهتم به األمس  نّ إأّييدي الذي جاء فيه " حسين خطابه الت

راع الصّ  نشاء مشروع روجرز لحلّ إاألمريكي ب ذلك جاء الردّ وبناء على ، العادلة" القضّيةيؤمن ب عربيّ  نداء كلّ و ه
 الموسوعة الفلسطينية حرف الراء .، يّ سرائيلاإل العربيّ 
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ذاك علاى آنا الفلساطينية التحريار منّظماةالفصاائل الفلساطينية و  جالّ لم يكن هناك موافقة مان 

فلام تكان القياادة العاماة ، فلساطين مان كالّ  الحركاة الصاهيونيةّ  ال يوصي بطرد كالّ  مشروع سلميّ  أيّ 

اااا _فااااي بيانهااااا_فهااااي كمااااا جاااااء  ،ماااان مؤياااادي هااااذا االتفاااااق مشاااااريع التسااااوية د بن ناااادّ كاناااات أول م 

ا ضااً أيّ وهاي ، ة فلساطينة لقضيّ االستسالميّ  نظماة ه وشاجب بشادة موافقاة األأّيار  ن أعطاىكانات أول م 

 ،2/8/1611جاااء هااذا الاانص فااي بيااان للقيااادة العامااة بتاااريخ ، العربيااة علااى المشااروع االستسااالميّ 

 . 1ذاعة القاهرة حول موافقتها على مشروع روجرزإليها من إب س  على ما ن   اً وذلك ردّ 

التاي  الادول العربياة نّ أ عتبار  وت   ،هاذا المشاروع نها ضادّ أت في ذلك البيان القيادة العامة وأكد

تحاااات عنااااوان "تشااااكيك ولاااايس  خطاااااب تلااااك الاااادول السياساااايّ  نّ أو  ،دول متواطئااااة هاااايوافقاااات عليااااه 

في بيان آخار لهاا _ة العامة كما أكدت القياد، 2العربية للمجتمعاتخداع  وسيلة   إالما هي  اً استسالم

ان ماا ن  أ، _جريادة النهاار فاي بياروت ر فيش  ن    عاار  ة فاي جريادة األهارام بأناه اللجناة المركزّيا إلاىب س 

 نّ أكماااا أكااادت  ،كذوباااة تتالعاااب بهاااا األنظماااة العربياااة علاااى شاااعوبهاأهاااذه  وأنّ ، ة تمامااااً حّ عااان الّصااا

 . 3المسّلحالكفاح و العادلة ه القضّيةهذه  الطريق الوحيد من أجل حلّ 

باال كاناات ، ذلكالتحرياار آناا منّظمااةو ة هااي وحاادها لاادى الفصااائل أالتسااويات السياساايّ لاام تكاان 

عان وجاود القاوى  ياً راضا 4ياألردنالام يكان الملاك ، األردنبا والبقااء دو جاالو ق فاي ت تتعلّاشاكاالإهناك 

ن عارب يمثال متطاوع بال كانات قاوى عربياةً  ،فقاط ألنها لم تكن قوى فلسطينيةً  ؛المعادية على أرضه

باااين  غااادا نشاااوب تصاااادموبناااء علاااى المعطياااات ، وكاااذلك جااازء مااان جااايش ساااوريّ  ،العراقااايوالجاايش 

                                                           
-1/1/1611من ، 12مجلد ، اليوميات الفلسطينية؛  921، 1610الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1

11/15/1611 ، 181 . 
 . 921، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  2
 . 181، 11/15/1611-1/1/1611من ، 12مجلد ، اليوميات الفلسطينية 3

4 Frangi, abdallah, The P.L.O and Palestine,p.115-116. 
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حاادث  وهااذا مااا، أدنااىو قاااب قوسااين أ ياألردناافصااائلها وبااين الحكومااة والملااك  تحرياار بكاالّ ال منّظمااة

لاول لعاام يأى وصال اخارى حتّا وتهدئاة األوضااع أحيانااً  ،السيطرة علياه أحيانااً  توتمّ  ،بشكل تدريجي

 سود .أيلول األباسم  ف  ر  ع  الذي  1611

 . 7611/7617 األردنأحداث 

وفشلت ، األردنرات في مام التطوّ ألمحاولة الوقوف  يائسةً  ةً يابد 1611لول لعام أيبدأ شهر 

ومان التطاورات التاي ، نيينالفلساطي الفادائيينوباين  يّ األردنادام باين النظاام المحاوالت لوقاف الّصا كلّ 

دام لّصااااا إال مجااااالبااااأن ال  أكثاااار وضااااوحاً  أّن األمااااور أصاااابحتتااااه يامنااااذ بد 1611صاااااحبت عااااام 

طالق نار كمحاولة إلك بعد تعرض الملك حسين لعملية وذ ،يّ األردنبين الفدائيين والجيش  يّ عسكر ال

 .1انالستقبال ابنته األميرة عالية في مطار عمّ  ذاهب  و وه ،بل مجهوليناغتيال من ق  

سااباب الحاارب ساابب ماان أ ومشااروع روجاارز هاا نّ ة أالعاّمااث األمااين العااام للقيااادة فيمااا تحاادّ 

لاام  ةً سياساايّ  لت مسااألةً عبااد الناصاار شااكّ  المظاااهرات التااي كاناات ضاادّ  نّ أ مؤكااداً  ،األردناألهليااة فااي 

قاد خسارت الاداعم  منّظماةوبهاذا تكاون ال ،2وهاي سياساة الارفض للمشاروع، يوافق عليها الملك حساين

وذلااك السااتعداء  ؛األردنضااعف الفصااائل فااي  إلااىوهااذا أدى ، 3النظااام المصااريّ  ولهااا وهاا األساساايّ 

 ،التحرياار منّظمااةفااي مساااندة  اسااتمرّ  الاارئيس المصااريّ  أنّ جبرياال  أحماادد فيمااا أّكاا، 4النظااام المصااريّ 

نهائاه الوجود الفلساطيني م يساند الملك حسين في ضربول وفااة عباد الناصار  نّ إال إ، 5األردنفاي  وا 

 المقاومة . لتصفّية يّ األردنآخر شجع النظام  اً كانت سبب

                                                           
 . 111، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1

22
، رفض منظمة التحرير الفلسطينية موقف األردن ومصر من المبادرة  1971تموز  29،  1169، العدد  جريدة الدستور األردنية 

 األمريكية ، الصفحة األولى .
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 3
 . 111، المسارات (، التكوين، لتحرير فلسطين ) الجذور الش عبيةالجبهة ، سامي يوسفأحمد،  4
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 5
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لااول أيمااا قباال  األردن نفّذهاساات ة  عسااكريّ  باادأت القيااادة العامااة فااي تحضاايرات لمواجهااة عمليااة  

مااات تااوزيعهم فااي بعااض المخيّ  ب تاامّ مقاتاال ماادرّ  1111مااا يعااادل ماان  نهااا كاناات تملااكإذ إ، 1611

فاي ولايس  ،انّمافاي جباال ع   دةً و جاة كانات مو األغلبّيا أنّ  إال ،انمّ وضواحي ع   األردنالفلسطينية في 

 .1المدن

ولاام يسااتطع  ،رباادإ إلااىذهااب  ثاامّ  ،فااي لبنااان اً دو جااجبرياال مو  أحماادة األحااداث كااان يااافااي بد 

ل القاوات العراقياة التاي على تادخّ  وكان معتمداً  ،فبدأ بتجهيز عناصره من هناك، انمّ ع   إلىالوصول 

اا رض أعلااى  مااا تاامّ  نّ أ إال، للفاادائيين الفلسااطينيين ومناصاارةً  والتااي أباادت تعاطفاااً  ،ليهااا سااابقاإث دّ تح 

 أحمادبال د مان ق  لام يكان هنااك تاردّ و  ،يايناألردن حيث ساعد الجايش العراقايّ  ،العكس تماما والواقع ه

القياااادة العاماااة  األخضااار لعناصااار ء  و  الّضااا ىوبالفعااال أعطااا ،األردنجبريااال مااان خاااوض القتاااال فاااي 

 . 2ياألردنبالتحرك ومهاجمة الجيش 

أرض  ألنّ ، ة هزيمة الفدائيينيابد وه األردنالخروج من  أنّ بكانت القيادة العامة على يقين 

هنااك بعاض  وكاان، وكذلك لوجود شريحة واساعة مان الفلساطينيين بهاا ،هي األفضل جغرافياً  األردن

عملاوا علاى االتصاال  فقاد ومثال علاي بوشاناق وفضال شارور  ،عاماة فاي ساورياالقيادات مان القياادة ال

 . 3وريين وطلب المساعدة منهمبالسّ 

علاااي  هاااؤالءكاااان مااان باااين و  يّ األردناااعلاااى وضاااع قياااادة لمواجهاااة الجااايش  ونوريّ عمااال الّسااا

وباادأ  ،رباادإالقيااادة العامااة فااي  إلااىثاات ع  ة ب  خطّاا إلااىلوا وتوّصاا ،جبرياال حماادماان أليبوشااناق الااذراع األ
                                                           

 نّ أمع  وهذا يتعارض نسبياً  ،فقط ةستو ألسطينية لم تمتلك سوى خمسة آالف المقاومة الف نّ أذكر طالل ناجي 1
، الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرةفي ، طالل، ناجي، جبريل أحمدكما قال  ،مقاتل 1111القيادة العامة تمتلك 

 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، ؛ منصور 111
 .المصدر السابق2
 . منصور نفسه 3
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الجاايش  فعماال مااع مجموعاتااه علااى صاادّ ، 1االتفاااق عليااه ق مااا تاامّ ف ااة و  جبرياال بتنفيااذ هااذه الخطّاا أحمااد

مااان تاادمير هاااذه  فاااً وريين ومجموعاتاااه خو مااداد باااين الّسااربااد والمحافظاااة علااى طااارق اإلإفاااي  يّ األردناا

 . 2ياألردنجيش بل الرق من ق  الطّ 

ورسات عليهاا مان قبال ق ضاغوط م  ف او   األردنولكن سرعان ماا انساحبت القاوات الساورية مان 

وكاان هنااك فاي  ،وهنا بدأت تنحسر قوات الفدائيين، وكذلك االتحاد السوفيتي وأمريكا ،الدول العربية

 وبعااد عاادة ساااعات ماان ،ليااهإ فااذهبواان ّمااخياار للقااادة فااي ع  الملجااأ األ وللقيااادة العامااة وهاا ان مقاارّ ّمااع  

مان  اً عنصار ين لقاء القبض على ساتّ إ وعليه تمّ  ،انمّ عامة في ع  عناصر القيادة ال استسلم االشتباكات

 . 3غربيه وغيرهمو أباللطف وبهجت و أبو  (صالح خلف)اد أيو أبوكذلك على  ،القيادة العامة

الجباال  إلاىعلاى االنساحاب مان المادن  ناّص الاذي  4أيلول وفاق اتفااق القااهرةحداث أانتهت 

 سااود لنباادأ مرحلااةأيلااول األحااداث أوهكااذا انتهاات  ،ساارى ماان كااال الجااانبينفااراج عاان األاإلو غااوار األو 

 . 5منها خروج الفصائل بشكل نهائيّ  ى تمّ حتّ  ،األردنراع مع الصّ  من جديدةً 

للنظاااام  األردنمساااؤولية الحااارب األهلياااة فاااي  حملااات القياااادة العاماااة وتجااادر اإلشاااارة إلاااى أنّ 

ألنهاااا  ؛ماان هااذه المساااؤولية لاابعض الفصااائل الفلسااطينية اً كمااا حملااات جاازء، والملااك حسااين يّ األردناا

، هناك العديد من األسباب الذاتية للفصائل الفلساطينية نّ وأضاف أ، األردنكانت تريد السيطرة على 

                                                           
 . 56-18، 1663-1610الفلسطينية  القضي ةالموقف السوري من ، ادياب ذيب، طه 1
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 2
؛  211-211، (2000-1646االنتفاضة ) إلىغربية من النكبة أبو مذكرات بهجت ، بهجت، غربيةأبو  3

 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور
لمحاولة انهاء الصراع باألردن ؛  1971حيث كان هناك اجتماع طارئ في القاهرة للدول العربية في الخامس من أيلول  4

 ، الصفحة األولى .1971أيلول  5، 1213العدد  جريدة الدستور األردنية ،
5
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 



54 
 

الحارب الداخلياة  أساهمت فاي نشاوبق بمباادرات الساالم آخارى تتعلّا ودولية   سباب عربية  وكذلك ثّمة أ

 . 1ياألردنالتحرير والنظام  منّظمةبين 

، فاي الجباال المجااورة لهام ليتمركازواخرج الفلسطينيون من المادن  2سودأيلول األبعد أحداث 

الاااذي انتهاااى بخاااروج  وفاااي يونيااا وتحدياااداً ، 1611ى وصاااول عاااام حتّاااد راع يتجااادّ بااادأ الّصااا ومااان ثااامّ 

 . 3لبنان بشكل نهائي   إلىمن األردن الفصائل الفلسطينية 

القائمااة عاان اسااتراتيجية القيااادة العامااة  4ث طااالل ناااجيحااداث تحاادّ هااذه األ كاالّ  فااي خضاامّ و 

كماا كااان ، 5غيرهاا وأ األردنفاي ساواء شاؤون الاادول العربياة الداخلياة مان  أي  ل فاي عادم التادخّ علاى 

اضعاف العناصر المقاتلاة  إلىي ذلك سيؤدّ  ألنّ  ،داخل المدن للفدائيينوجود قوات المعارضين ل من

 . 6عن نهج المقاومة واالنغماس بالترف رويداً  ودخولهم في متاهات الحياة واالبتعاد رويداً 

 

 

                                                           
الوثائق الفلسطينية ، 181، (1691-في الضفة والقطاع  المسل حات العمل أي  الهزيمة )بد رفض، غياص، يزيد 1

 . 125ص ، 1611لعام 
2
فلسطينية باإلشراف على تنفيذ الصلح بين الطرفين وذلك في السادس عشرة من -حيث بدأت لجنة مشتركة أردنية 

 الصفحة األولى . ،1611أيلول  19، 1518، العدد  جريدة الدستوراألردنيةأيلول، 

 .قناة الجزيرة ، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 3
4
 إلى لبنان ثمّ  إلى 1628نزح عام ، في الناصرة 1629لد عام و  ، األمين العام المساعد للقيادة العامةطالل ناجي : 

في الثانوية و تحت قيادة جبريل وه، 1695جبهة التحرير الفلسطينية عام ب ، درس في مدارس سوريا والتحقسوريا
بعد انفصالها عن الجبهة  1698القيادة العامة عام – الّشعبيةبالهيئة التأسيسية للجبهة  اً أصبح عضو ، العامة
في اللجنة التنفيذية  عضواً  1612وفي عام ، أصبح األمين العام المساعد للجبهة 1611في عام ، األم الّشعبية

 . في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجيالتحرير .انظر  منّظمةل

5 U.S.A. Central Intelligence Agency, Intelligence, Fedayeen"Men Of Sacrifice",p.8. 
6
 . 5111، قناة روسيا اليوم، محطات من تاريخ الثورة الفلسطينية، حوار مع طالل ناجي، خالد، الرشد 
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 الدورة الثامنة والتاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني :

وذلك  ،1612التحرير قبل عام  منّظمةتمثيل في اللجنة التنفيذية ل أيّ  لم يكن للقيادة العامة

ودعم ياسر عرفات للجبهة الديمقراطية وموقفه المسبق  ،الّشعبيةن انشقاقها عن الجبهة ع كان ناتجاً 

نهاااا أ إال، 1علاااى محاولااة تحجااايم دور القياااادة العاماااة حياااث عماال بشاااكل مساااتمرّ  ،ماان القياااادة العاماااة

يحااكي  مقترحااً 58/5/1611التاي إنعقادت فاي في دورتاه الثامناة  الفلسطيني   الوطني   قدمت للمجلس  

ات على ية هذه الوحدة في مواجهة االحتالل والمستجدّ ومدى أهمّ  ية  فلسطين وطنية   نشاء وحدة  كيفية إ

 .  2الحركة الوطنية

التاي انعقادت فاي 3للادورة التاساعة الفلساطينيّ  في دورة المجلس الوطنيّ شاركت القيادة العامة 

دى أوجود قياداتاه خاارج الاوطن  في ظلّ  يّ األردنبل النظام تصعيد الحملة من ق   ولكنّ  ،1/1/1611

أظهااارت القياااادة العاماااة فاااي هاااذه الااادورة مااادى ، بشاااكل ساااريع االجتمااااع للمجلاااس الاااوطنيّ  إنهااااء إلاااى

هااذه  إلنهاااءوقاادمت العديااد ماان المقترحااات  ،األردنغضاابها علااى القيااادة الفلسااطينية وسياسااتها فااي 

ال  يث أنااهحاادفااتّم ال، الفلسااطينيّ  عيد الااداخليّ ث علااى الّصااالتحاادّ و ت بااه همااا جاااء هاامّ أ ماانو  ،األزمااة

 ؛المقاوماة إلدارة مشاتركة   ن يكاون هنااك قياادة  ، ويجاب أباين الفصاائل الفلساطينية حقيقياة   وجد وحادة  ت

 . 4منّظمةالفصائل في اللجنة التنفيذية لل ومشاركة كلّ  التعيين للمجلس الوطنيّ  بإعادةوذلك 

وذلك عان  ؛بهوعدم الرضوخ لمطال يّ األردنالنظام  معاداةوجوب  وأكدت القيادة العامة أيضاً 

نظااام  يّ األردنااالنظااام  وذلااك ألنّ  ؛يّ األردنااومجابهااة الجاايش  وأردنيااةطريااق بناااء تحالفااات فلسااطينية 

 أحمادث فيماا تحادّ ، معهاا وب فيه من قبال الفصاائل الفلساطينية ولايس متعايشااً وغير مرغل تقبَّ غير م  
                                                           

 . 111 في الخيمة األخرى، ،طالل ناجي 1
 . 25، 1611الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  2
 . 198 – 191، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  3
-191، 1611لعام العربية الوثائق الفلسطينية، 21-25، 1611لعام للقضية الفلسطينية الكتاب السنوي  4

198 . 
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ويجاب  ،كبير   هذا المؤتمر خطأ إلىب االذه نّ أ براً تمع مام المجلس الوطنيّ أة جبريل عن مؤتمر جدّ 

رض للمقاومااة علااى أ ةً يااقيحق مكاسااب   تحقيااق ي فااي ظاالّ مود والتصاادّ بالّصاا يّ األردناامواجهااة النظااام 

 . 1الواقع

 : 7617عام  األردنخروج الفصائل الفلسطينية من 

سارائيلو بال أمريكاا كان هناك قرار حاسم من ق   بالسايطرة علاى شارق  ماح للفادائيينبعادم الّسا ا 

القياااادات الفلساااطينية مااان  خرجااات كااالّ  1611 حاااداثأ ثااارألكااان وعلاااى ، 2ثمااان أيّ بااا فة الغربياااةّضاااال

هنااك جملاة مان األساباب التاي دفعات فصاائل كاان و لبناان  إلاى ومن ثمّ  ،سوريا إلىهت وتوجّ  األردن

عاادم  وماان ضاامنها : ،لبنااانى لااإللتوجااه  _وماان ضاامنها القيااادة العامااة_التحرياار الفلسااطينية  منّظمااة

 مركزية   قطرية   سورية   وجود قيادة   ،ة الفلسطينيةة كافية في سوريا الستقبال العناصر الفدائيّ حريّ  توافر

وذلااك بساابب عاادد  ؛فااي لبنااان أكثاار ماان سااوريا والفاادائيين للفلسااطينيين شااعبية   حاضاانة   ، وجااودقويااة

 نشابتعقاب المواجهاات التاي أففي  ،والجيش اللبناني الفدائييناتفاقية بين  وجود، الفلسطينيين هناك

أباارز  وحاداث الكحالااة وهاأعقااب أوذلاك علااى  ،اتفاقيااة القااهرة تع اقّ لجاايش اللبنااني و  وا الفادائيينباين 

مواجهااات دارت بااين الفاادائيين وقااوات ذلااك بعااد  اناادلعتو ، بااين الطاارفين فااي ذلااك الوقاات وقااعصاادام 

توقياع اتفاقياة القااهرة باين  وعلياه تامّ  ،نهائهااإللبناني لل الجيش االكتائب اللبنانية التي سرعان ما تدخّ 

 اً في لبنان رساميّ  ،وعلى ذلك كان الوجود الفلسطيني، 1696التحرير والحكومة اللبنانية عام  منّظمة

همت فااي نقاال المقاومااة سااأ فدائيااة   فلسااطينية   قواعااد   إلااى وجااود إضااافةً ، األردنحااداث أقباال   اً ومرسااوم

 .3بيروت وليس سوريا  إلى

                                                           
1
 . 811، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  
 . 91،جبريل مواجهة في ، إسرائيلصموئيل، كاتز 2

3
 قناة سوريا اإلخبارية .، ا التاريخياخف، حوار مع طالل ناجي، اديا، خلف 
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فااي  عساكرية   قاوات   فقاد كاان لاديها، لقيااادة العاماةاصاعيد ماا علاى أ، علاى الصاعيد العاامهاذا 

فوجاود تلاك القواعاد فاي ، 1لبناان ولايس ساوريا إلىا ساعد على االنتقال منطقة العرقوب في لبنان ممّ 

 جعال، تلك المواقع إلىوكذلك انتقال عدد من العناصر للقيادة العامة  1611لبنان قبل أحداث عام 

 سااوريا سيضااعف   إلااىالااذهاب  نّ أذلااك  إلااىأضااف ، 2األردنماان أحااداث  راً تضاارّ  ة األقاالّ القيااادة العاّماا

كما الحال في  السورية التي لم تكن ضعيفةً الحكومة قرارات  إلىوذلك ألنها سترضخ  ؛القيادة العامة

 .3لبنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 115، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 1
 . 91، جبريل مواجهة في ، إسرائيلصموئيل، كاتز 2
 قناة سوريا اإلخبارية .، التاريخا ياخف، حوار مع طالل ناجي، اديا، خلف 3
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 : 7611-7611ة القيادة العامّ –لتحرير فلسطين  الّشعبيةالجبهة ، الفصل الثالث

 

 

 

 

 . 1612مشروع الملك حسين  .1

 . الفلسطيني   للمجلس الوطني   ةالدورة الحادية عشر  .2

 . 1613كتوبر لعام أحرب  .3

 . الفلسطيني   للمجلس الوطني   ةالدورة الثانية عشر  .4

 .م العقارب أصة و لعملية الخا .5

 . 1619 – 1615الحرب األهلية اللبنانية  .9

 . 1611 سرائيلإلزيارة السادات  .1
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نهاءبخروج فصائل المقاومة  1611انتهى عام   لتبدأ مرحلة   األردنفي  الوجود الفلسطينيّ  وا 

مان السااحات القوياة لادى  اللبنانياةكانات السااحة فقاد ات تااريخ المقاوماة الفلساطينية في محطّا جديدة  

مان  كبيار   وكذلك لوجود عدد   ،وذلك لوجود لبنان على حدود فلسطين التاريخية ؛الفصائل الفلسطينية

ااالفلسااطينيين الااذين ه   لااذلك  ؛هناااك شااعبية   لبنااان فكاناات الفصااائل الفلسااطينية لهااا حاضاانة   إلااىروا ج 

 لبنان . إلىقررت قيادة الفصائل االنتقال 

باعتبارهاااا وذلااك ألهميتهااا  ،دناألر خااروج المقاوماااة ماان  عاان ة راضاايةً لاام تكاان القيااادة العاّمااا

 االتفاقياات التاي ة عانوتحادثت القياادة العاّما، 1إسارائيل النطالق العمليات الفدائية ضادّ  مواتيةً  ساحةً 

 نّ أو ، نهاا اتفاقياات خاطئاةأ األردنّ والتي كانت نتيجتها خروج المقاومة مان  ،انرت في القاهرة وعمّ ق  أ  

 نّ أو ، 16112فاي عاام  يّ األردناي واالنتصاار علاى النظاام المقاومة كانت تمتلك القاوة للبنااء والتصادّ 

 ،يفشااال حملااة التصاادّ إن عمال علااى م  و بارئيس اللجنااة التنفيذيااة هاا لااةً التحرياار الفلسااطينية ممثّ  منّظماة

الفصاائل كانات تمتلاك العدياد مان المواقاع  نّ أماع العلام  ،األردنّ ن باع الفصائل الفلساطينية فاي م  و وه

 سااابب خاااروج أنّ جبريااال عااان ذلاااك بااا أحمااادر ّباااوع   ،األردناالساااتراتيجية والمسااااحات الواساااعة داخااال 

 . 3ياألردنمر الشخوص مع النظام بل تآ ،العسكريّ الفصائل ليس ضعفها 

 فاي تاريخيهاا العساكريّ  األقاوى واألكثار خطاورةً  دّ تعا يات  واجهت القيادة العامة في لبناان تحادّ 

ئل دمت ببعض فصاطوكذلك اص ،يع التسويةفقد واجهت العديد من مشار ، ضاً يأ والهيكليّ  والسياسيّ 

بعااد  ساساايّ أنياات بشااكل الاارفض الفلسااطينية التااي ب   خاارى جبهااة  أمااع فصااائل  ل  التحرياار لتشااكّ  منّظمااة

                                                           
 . 111، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 1
 . 525، 1614الوثائق الفلسطينية العربية لعام  2
 قناة الجزيرة  .، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 3
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 وجود وكذلك ،ودخول سوريا للحربة اللبنانية هليّ الحرب األ يات  كما واجهت تحدّ ، 1611حرب عام 

 دة العامة .نقسامات داخل الفصائل وداخل القياا

 : 7611 مشروع الملك حسين

األكثاار  ألنهااوذلاك لاايس فقاط  ؛إسارائيلالسااحات فااي مواجهاة  هامّ أياة ماان األردنالسااحة  دّ عات  

 م واألقااوى باايناألّهاا دّ تعاا األردندة فااي و جااالمو  الّشااعبيةالحاضاانة  باال ألنّ  ،معهااا فااي الحاادود مشاااركةً 

صاااوله أبشاااكل واضاااح فاااي  األردنبااا عب الفلساااطينيّ الرتبااااط الّشااا وذلاااك ؛شاااعوب المنطقاااة المجااااورة

انتقلااوا  1691وعااام  1628فااي عااام  وأكثاارهم المهاااجرين غلاابأ نّ إ إذ، الحااديث وتاريخيااه السياساايّ 

ى عاام وحتّا 1628عاام فة الغربياة مناذ راضاي الّضاأعان  والً و صابح مساأ األردن نّ أكماا  ،األردن إلى

المسااااجد و وه ،ة فااااي فلساااطينساااالميّ المقدساااات اإل هاااامّ أالياااوم علاااى  إلااااى كاااذلك الوصااايّ و وه، 1691

 . 1األقصى

التحرياار الفلسااطينية تاارى  منّظمااةفكاناات ، األردنات الحاارب األهليااة فااي يان هنااا كاناات باادماا

فااي  نّ أوكااذلك كااان ياارى الملااك حسااين  ،قويااةً  شااعبيةً  وحاضاانةً  وأهلااهجماااهيره   يّ األردنااارع فااي الّشاا

 نّ وأ، حكمااه ونظامااه إلااىيتبعااون  فة الغربيااة بارتباااطهم التاااريخيّ هاال الّضااأ نّ أو  األردن تاااريخ الضاافة

 واضح   تنافس   ثّمةحيث  يّ األردنوالنظام  منّظمةللتصادم بين ال ز األساسيّ المحفّ و راع كان ههذا الصّ 

 .عبعن هذا الشّ  نفسه ممثالً  دعال الطرفين ي  ك   نّ أو  ،ب الفلسطينيّ عث باسم الشّ من يتحدّ  حول  

 ،جدياد   قاديم   مشاروع  و وه 1615حدة في عاام ة العربية المتّ كخرج الملك حسين مشروع المملأ

رقية وحكوماة فة الّشافاي الّضا مركزياة   فتكاون هنااك حكوماة   ،األردنطاري نهار علاى توحياد ق   يانّص  إذ

 اً هااذا المشااروع لاام يكاان مشااروع نّ كمااا أ، 2يّ األردنااللتاااج الملكااي  تابعااة  فة الغربيااة بالّضاا ي  محلّاا حكاام  

                                                           
 .151، 41/42ع ، مجلة شؤون فلسطينية، التحرير الفلسطينية في عشر سنوات منظ مة، راشد، حميد 1

2 Levi, Sasson: Local Government in the Administered Territories,p.166. 
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، ليااهإشااار أو ول ماان نااادى بااه أالملااك حسااين   جاادّ ضااا الملااك عبااد اهأيد كااان فقاا ،مااا فيااه بكاال   اً جديااد

 . 1حدةث عن مشروعه في المملكة العربية المتّ وتحدّ 

د ّيااج   مشااروعو وه ،فااي قطاارين واحاادة   دولااة   إلنشاااء اً مشااروع حاادة  المت   العربيااة   المملكااة  طرحاات 

ااعبين ياارى نفسااه م  فتين فكااال الّشااالساااعي لتوحيااد الّضاا ماان حيااث المباادأ   نااه ماارتبط أخاار ويعلاام لآل الً كم 

، ةراعات السياساايّ وفااي سااطوره الكثياار ماان الّصاا اه الفكريااة  ياااهااذا المشااروع يحماال فااي خب ولكاانّ ، 2بااه

التحرياااار  منّظمااااةف سااااطينيعب الفللّشاااامثاااال لصااااراع المهااااا فااااي تلااااك المرحلااااة همّ أ نّ أوياااارى الباحااااث 

ية التنازل عن هذه األردنعب على الحكومة الصّ  من   كذلك الضفة الغربية، عن الفلسطينية لن تتنازل

 .تقريباً  اً امع عشرينراضي التي خضعت لحكمها لمدة األ

 – الّشعبيةوكذلك من قبل الجبهة  ،التحرير منّظمةبل كامل من ق   هذا المشروع بشكل   ض  ف  ر  

مام هذا أعوب العربية والدول بالوقوف بل وطالبت الشّ  ،3رفضها التام للمشروع فأعلنتالقيادة العامة 

 القضاااااّيةلتصاااافية  ة كاملاااااة  نااااه ضااااامن خطّااااأوصااااافته  فقااااد، 4بااااول باااااهالق  و أالمشااااروع وعاااادم الرضاااااوخ 

وخروج  ،األردنفي  نهاء الوجود الفلسطينيّ إهذا المشروع كان بعد  إلعالنالتوقيت  نّ ا  و  ،الفلسطينية

علاى  كانات مبنياةً  األردنن الحارب األهلياة فاي إ :وقالات، 1611لبناان عاام  إلىالفصائل العسكرية 

                                                           
1
، مجلة شؤون فلسطينية، ية لمشروع الملك حسين وكيفية احباطهسرائيلاألبعاد األمريكية اإل، كلوفس، مقصود 
 . 6، 6ددع
وكان من بين  ،لالجتماع بهم قبل يوم واحد من اإلعالن عن المشروع فلسطينيةً  استدعى الملك حسين شخصيات   2

ن وبهجت و وهم وزراء سابق ،الحاضرين عبد الحميد شومان مدير البنك العربي وهاشم الجيوسي وداوود الحسيني
مذكرات بهجت ، بهجت، غربيةأبو  ؛ ونضاال   فلسطين تاريخا   ،حمدنجيب األ :ينظر، غربية وابراهيم بكر وغيرهمأبو 
 . 211-299، (2000-1646االنتفاضة ) إلىغربية من النكبة أبو 

 . 92، الصراع الحتمي"و والفلسطينيون "دراسة في وحدة المصير ا األردن، غياص، يزيد 3
 . 566، 11/9/1615-1/1/1615من ، 15مجلد ، اليوميات الفلسطينية 4
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عااالن انتخابااات البلااديات داخاال إمااع  ضاااً أيتزامناات  فقااد إساارائيلباال عليهااا ماان ق   ة ومتفقاااً هااذه الخطّاا

 . 1فة الغربيةالضّ 

علاى هاذا  اً لام يكان محكوما األردنيقات فاي ر  أ  ماء التاي هذا الكره المتبادل وتلك الادّ  في ظلّ و 

اهاي كماا _الفصائل  قيادات   نّ إف ؛الموت منذ اللحظة األولىبالمشروع سوى  لان  _ن يناصارهاحاال م 

 منّظماةبال مان ق   ماتهم   نظاام  و فه، عب الفلساطينيّ عان الّشا ممثالً و أ اً شريك األردنن تكون ألى توافق ع

 ،بولاااه بمشاااروع روجاااارزلق  وذلاااك  ،متناااازل واستسااااالميّ  متاااواطا وانتهاااازيّ  بأناااهالتحريااار الفلساااطينية 

نظام عميل و ه يّ األردنالنظام  نّ أفيما تحدثت القيادة العامة ، الفلسطينية القضّيةتصفية إلى ويهدف 

 إلرادةيخضااع  ديمقراطااي   حاار   نظااام   نشاااءإزالتااه والثااورة عليااه والعماال علااى إويجااب  ،لدولااة االحااتالل

ساارائيلو  األردنبااين  اً هناااك تنساايق نّ أكاادت القيااادة العامااة أكمااا ، يّ األردنااعب الّشاا  ة  فااي وضااع خطّاا ا 

خضااع إسارائيلب األردنوذلك عن طرياق اعتاراف  ،الفلسطينية القضّية نهاإل كاملة   الضافة الغربياة  وا 

 . 2عن طريق انتخابات البلديات لتكون النواة للحكم الذاتي التابع لألردن ي  محلّ  حكم   إلى

المحاوالت التاي تناادي  بل رفضت كلَّ  ،لم تكن القيادة العامة رافضة فقط للمشروع الهاشميّ 

 انتهاات، 3والسياساايّ  مااع فكرهااا العسااكريّ  اشااياً وذلااك تم ؛ةدون تحرياار فلسااطين التاريخّياا دولااة   إلنشاااء

                                                           
اختيار ممثلين عن  إلىوستؤدي ، على مرحلتين أنهافي الضفة و نتخابات البلديات ة اأيّ عن بد إسرائيلفقد أعلنت  1

بلديات  11في  1615آذار  58وستكون المرحلة األولى في ، فة الغربية باستثناء القدسبلدية منتشرة في الضّ  51
ما  وبلغت نسبة المشاركين في هذه االنتخابات، خرىأبلدية  11في نفسها السنة  أّيار من 5والمرحلة الثانية في 

فة الغربية )تحليل نتائجها في ضوء مبادئ القانون االنتخابات البلدية في الض  ، تيسير، % ؛ النابلسي1يقارب 
 . 21-11، 11ع ، مجلة شؤون فلسطينيية، الدولي العام(

، ام(االنتخابات البلدية في الضفة الغربية )تحليل نتائجها في ضوء مبادئ القانون الدولي الع، تيسير، النابلسي 2
 . 28-11، 11 ددع، مجلة شؤون فلسطينيية

 . 11-19، 1612الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  3
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التحريااار  منّظماااةرفاااض إلاااى  شااارنا ساااابقاً أوذلاااك كماااا ، 1الملاااك حساااين مناااذ اللحظاااة األولاااىمحاولاااة 

، ة العربيااة للمشااروعمثاال العااراق وليبيااا وبعااض األحاازاب السياساايّ  ،الفلسااطينية وبعااض الاادول العربيااة

ساتهان بهاا للفصاائل ال ي   عساكرية   فاي لبناان وبنااء قاوة   الفلساطينيّ  ترتياب البيات الاداخليّ  تعاادأكما 

 . 2ل هذه المبادرةافشإساعد في مّما هناك 

  : للمجلس الوطنيّ  ةالدورة الحادية عشر

قاد فاي القااهرة عاام الاذي ع   للمجلاس الاوطنيّ  ةعشار  شاركت القيادة العامة فاي الادورة الحادياة  

ل ائصااااالف هااااا القياااادة العامااااة عاااان وجاااوب النقاااااش والتحااااور بااااينفي تتحااادث رةً وقااادمت مااااذكّ  16113

 كماا أكادت   ،ورس على مدار الجلسات الساابقةم   اً فكريّ  اً ابّ هناك اره كدت أنّ أكما  ،منّظمةالمشاركة لل

وتحااادثت  والجمااااهيريّ  ضاااعف المقاوماااة علاااى الصاااعيد العساااكريّ أقاااد  األردنالخاااروج مااان سااااحة  أنّ 

اااأيضاااًا  ج عااان الطبيعاااة البشااارية وذلاااك ناااات ،المقاوماااة ل  عااان السااااحة اللبنانياااة بأنهاااا ال تساااتطيع تحم 

 .4ة اللبنانية العربيةعة والمواقف السياسيّ المتنوّ 

تااأثير لمنااع مشاااريع العاان  ت عاااجزةً صاابحأ   فقااد ،منّظمااةالعامااة عاان ال فيمااا تحاادثت القيااادة

وعلاى  ،إلحبااط هاذه المشااريع يّ دون العمل الجدّ تمتلك إال الرفض لهذه المشاريع  نها الأو  ،التصفية

عادة ،التحرير منّظمةل جوب عمل فعليّ بو ك طالبت القيادة العامة ذل  .5ترتيب البيت الداخليّ  وا 

نشااء إلاى إ 1691وأنهاا تساعى مناذ عاام  ،ة الوحادة الوطنياةعان أهمّياالقيادة أيضاًا تحدثت و 

 ،قناعاات الفصاائل بالوحادة الوطنياة عادمإلاى ويعاود ذلاك  ،لت باساتمرارش  لتي ف  هذه الوحدة الوطنية ا

                                                           
 . 116، المسارات (، التكوين، لتحرير فلسطين ) الجذور الش عبيةالجبهة ، سامي يوسفأحمد،  1
 . 566، 11/9/1615-1/1/1615من ، 15مجلد ، اليوميات الفلسطينية 2
 . 111، 2مجلد  العام، القسم الفلسطينية الموسوعة 3
 . 9، 1613الوثائق الفلسطينية العربية لعام  4
 . نفسه 5
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 منّظمااةوأوردت ماادى سااخطها علااى حركااة فااتح القائااد ل ،بالوحاادة فقااط لالحتااواء فكاناات الفصااائل تهااتمّ 

كانات تعمال علاى االنشاقاقات داخال  بل على النقايض ،نشاء الوحدةإها في التحرير لعدم قيامها بدور 

 . 1هم بقراراتوالمتحكّ  قوى داخل المجلس الوطنيّ ل الفلسطينية لتبقى هي الفصيل األالفصائ

 ،ةساسااايّ ا نقااااط   علاااى مساااتوى الوحااادة الوطنياااة فاااي ثاااالث  القياااادة العاّماااة أيضاااًا عترضااات وا   

ألنهام عناصار  ؛قالتهم مان التنظايمإمحاسبة بعض عناصره كان يعمل على التنظيم بعد  أنّ  األولى:

 انتقااداً هات جّ و   ، الثانياة:ليهااإها خارى هاذه العناصار وتضامّ اقطة فاي ماا كانات تأخاذ الفصاائل األمتس

حيااث منااع القيااادة العامااة ماان المشاااركة فااي المجلااس )ياساار عرفااات( لاارئيس اللجنااة التنفيذيااة  حاااداً 

 ،القيااادة العامااة مشاااركةخاارى أكاادت وجااوب الفصااائل األ رغاام أنّ  ،التحرياار منّظمااةالتااابع ل العسااكريّ 

اللجنااة المركزيااة لإلعااالم أبلغاات القيااادة  نّ إ الثالثااة:، 2ومااع ذلااك كااان رئاايس اللجنااة ياارفض باسااتمرار

غاالق إملات علاى فع ،هوهذا ما قامات با ،فصائل الفلسطينيةعالم من الوجوب توحيد اإلالعامة على 

دخاال إولكن كان هناك مماطلة فاي  ،عالميها للجناح اإلر لتضمّ شهأ ةلمدة ثالث (ماماأل إلى)مجلة 

عالمياة يابلغهم وجئات بارئيس الادائرة اإلاجتماعاات وف   ةلة حيث حضارت القياادة العاماة ثالثاهذه المجّ 

 . 3عالميةكة القيادة العامة في الدائرة اإلرئيس اللجنة التنفيذية ال يريد مشار  أنّ 

ف سياسااة حاارب االسااتنزاف ماان وتوقّاا األردنخااروج المقاومااة ماان  دت القيااادة العامااة أنّ أّكااو 

علااى  ة أثماار  فااي بناااء حااواجزه الدفاعّياا ووقاادرة العااد إساارائيل ضاادّ ورساات م   يالتاانظمااة العربيااة باال األق  

                                                           
 . 6، 1613الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1
 . 11، 1613الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  2
 . 151، 1612-1691اليسار الماركسي الفلسطيني ودوره في الحركة الوطنية ، شبلي محمود، دودين 3
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 ة للمقاتال داخال كالّ بيعاة النفسايّ طّ العلاى  رثّاأكماا  ،التحرير الفلسطينية منّظمةتراجع القوة العسكرية ل

 .1مةالفصائل المقاو  

ا نّ إ :وقالات 2قارار تجمياد العملياات العساكريةأيضًا القيادة العامة  رفضتو  صادر القارار ن أم 

همااا : جهلااه  ن،تحاات أمااري واقااع   _وماان ضاامنها القيااادة العامااة_ التااي رفضااته ىيحاسااب القااو وماان 

 ،أناه يحااول المحافظاة علاى نفساه وذاتاهو أ، بقوانين الحرب الثورية التي تعتمد على حرب العصاابات

عاان قاارار  (األمااام إلااى)ثت صااحيفة وتحاادّ ، معاااً  باالتجاااهينمااا يعماال ربّ و أ ،ورةولاايس علااى ديمومااة الثّاا

 وذلاك ألنّ  ،ناه دون جادوىعلاى أ 1615ذ في عاام خ  الذي ات  و لبنانية لراضي اات في األتجميد العمليّ 

باال  ،العمليااات الفلسااطينية هناااك فااي لبنااان التااي كاناات ذريعتهااا ا العسااكرية  هاالاام توقااف حمالت   إساارائيل

بنانياة لالحكوماة ال نّ أ إلاى وأشاارت ،في مواصالة العادوان سبباً  _ذاته بحدّ _ صبح الوجود الفلسطينيّ أ

تنتهي فقاد توالات  نّ أيجب و أالمقاومة انتهت  كأنّ و فت مع المقاومة الفلسطينية عقب هذا القرار تصرّ 

 .3التها ومعسكراتها وتنقّ  نذارات السلطة اللبنانية لتقليص الوجود الفلسطينيّ إ

 

 

 
                                                           

 . 6، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، عن المؤتمر الثامن الص ادرالتقرير السياسي  1

2
قيادة  إلى ب  س  أعلنت رفضها لما ن   58/9/1615في بيان للقيادة العامة بتاريخ ، قرار تجميد العمليات العسكرية 

ذاته و وتحدثت عن القرار بأنه ه، كرية في الجنوب اللبنانيالمقاومة الفلسطينية عن موافقتها لتجميد العمليات العس
 ألنّ  ؛في اتخاذ هذا القرار حقّ  وال دولة يّ وأن ال وجود أل ،لمنع المقاومة وتصفيتها األردنم في خد  الذي است  
ة الخاصّ ية المواقف العربية وتقدير المواقف كما تحدثت القيادة العامة على أهمّ ، ووطنيّ  حق أمميّ  يالمقاومة ه

الوثائق الفلسطينية العربية إسرائيل، البلدان العربية هي في حالة حرب مع  كلّ  ولكن يجب التنويه على أنّ ، للبلدان
 . 159-151، 1612لعام 

 . 52، 1613الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  3
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 : 7611كتوبر عام أحرب 

وعملااات علاااى  ،1611التحريااار الفلساااطينية الااادول العربياااة فاااي حااارب عاااام منّظماااةشااااركت 

الحاارب بسااوريا عاان طريااق بعااض  فااي همتسااأكمااا  ،القااذائف ماان جنااوب لبنااانطااالق العديااد ماان إ

، هافيلمشاركة اوجوب وأهّمية همية هذه الحرب أ عنة وتحدثت القيادة العامّ ، 1الفلسطينيين الفدائيين

التغيرات التاي يحتمال حادوثها  لكلّ  المحرك األساسيّ  نّ إ :حيث قالت ،الحديث عن ذلكفي  وأسهبت

 ولها القتال  أساحة المعركة التي يكون إلى التي ندفع بها  يعتمد في الدرجة األولى على قواتنا الذاتية  

طالبت بوقاف  فقدفي هذه الحرب العرب  كلّ ضرورة وقوف  وأكدت ،اميةألمّ على الخطوط ا المباشر  

 ات المالية  مكانيشمل اإل نّ أبل يجب  ،هذا غير كاف   نّ أو إلى الدول الداعمة إلسرائيل تصدير النفط 

وعند انتهااء ، 2األصعدة التي تستطيع الدول العربية ممارستها على كلّ  ة  السياسيّ  والضغوط   والبشرية  

فهي حرب  ،العرب فيهازم حرب ه   بأنهاثت القيادة العامة عن هذه التجربة التي وصفتها الحرب تحدّ 

 . 3نور السادات لطالل ناجيأكما قال  ،ولم تكن حرب تحرير لفلسطين ،تحريك

اا طااالق النااار هاجماات القيااادة العامااة كاالّ إقاارار وقااف  إثاارعلااى   واصاافةً  ،ن وافااق علااى ذلااكم 

وطالبت بمواصلة ، 4الواقعيةو أالمرحلية و أة ون تحت ذريعة الموضوعيّ ون استسالميّ انهزاميّ  بأنهمهم إيا

اااقاااد ن   العربااايَّ  الجناااديَّ  نّ أكااادت أكماااا  5المساااّلحالمعركاااة والكفااااح  ااايالقاااادة السياسااايّ  نّ أو  ر  ص  ن ن هااام م 

 .6ة الفلسطينيةالهزيمة للدول العربية وللقضيّ  ، وهم أيضا م ن ألحق وااهزمو 

                                                           
 . 115-111، فلسطيني بال هوية، صالح، خلف 1
 . 11، 1613الفلسطينية لعام الكتاب السنوي للقضية  2
 .5111نية، قناة روسيا اليوم، محطات من تاريخ الثورة الفلسطي، حوار مع طالل ناجي، خالد، الرشد 3

4 Matter, Philip, Encyclopedia of the Palestinians,p.394. 
 11، 1613الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  5
 .5111نية، قناة روسيا اليوم، محطات من تاريخ الثورة الفلسطي، ناجيحوار مع طالل ، خالد، الرشد 6
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اان لهااا ن  افااي بيااأيضااًا ة أوضااحت القيااادة العاّمااو   ة  الاادول العربّياا أنّ  1611/ 6/11بتاااريخ  ر  ش 

طاالق الناار هاي قاوة إوعملات علاى وقاف  ،118مان رقام ائل التي وافقت على قرار مجلاس األوالفص

المشاااريع  كاالَّ  نّ أو  ،مسااخ   فلسااطيني   نشاااء وطاان  ا  و الهاادف ماان هااذا القاارار ه نّ أو  ة  استسااالميّ  ة  انهزامّياا

 . 1إسرائيلبعلى االعتراف  مبنية   تسوية   ي مشاريع  ه طالق النارإبول بوقف روحة بعد الق  المط

 525ماان مجلااس األ ألنااه مبنااي علااى قاارارات ،نياافة مااؤتمر جرفضاات القيااادة العاّمااكااذلك 

ساابب رفضااه  نّ أجبرياال  حكمااا وّضاا ،لألمااة العربيااة كبياارةً   خسااارةً  دّ هااذا المااؤتمر يعاا كمااا أنّ  ،118و

فااال يمكاان صاانع تفاااوض  ،الاادول العربيااة علااى الهاازائم المتكااررة بحااقّ  مبناايّ  يينساارائيلللجلااوس مااع اإل

 ،خارمان اآلأحادهما أضاعف  ،ننع مفاوضات عادلاة باين فاريقيوال يمكن ص   ،بين عالقتين عكسيتين

 .2داً زم بها العرب مجدّ فهي حرب ه   ،نجز المطلوب منهالم ت   1611حرب أكتوبر  د أنّ كما أكّ 

 اً باارز  اً القياادة العاماة دور  قادمتجبهاة الارفض الفلساطينية التاي  ة تشاكيلأّياومن هنا كانات بد

الدخول في مفاوضات مع و أالتحاور  بإمكانيةفي تشكيلها لمناهضة الفصائل الفلسطينية التي تنادي 

 ،الفلساااطينية القضاااّيةتصااافية  إلاااىطاااات التاااي تهااادف مخطّ الة عااان وتحااادثت القياااادة العاّمااا، 3إسااارائيل

 ض  ف ااار   إلاااىيشاااير  صااادرت بياناااً أولاااذلك  ؛باار مفاوضاااات مباشااارة معهاااع   إسااارائيلبوكااذلك لالعتاااراف 

 ض  ف  ور   ،طالق النارإوقف  ض  ف  ور   ،المفاوضات ووجوب استمرار العمل العسكريّ  ة لكلّ القيادة العامّ 

 وجبهة التحرير العربية والقيادة العامة رداً  الّشعبيةبين الجبهة  مشترك   ففي بيان  ، 1184و 525قرار 

هنااك  التحريار الفلساطينية باأنّ  منّظماةة فاي فاروق القدومي رئيس الادائرة السياسايّ  إلى ب  على ما نس  

مااان رافضاااة لقااارار مجلاااس األهاااا أنّ أكااادت الفصاااائل و  ،فلساااطينية   وطنياااة   قاماااة سااالطة  إحاااول  مناقشاااات  
                                                           

1
 . 255، 1613الوثائق الفلسطينية العربية لعام  
 . 158، 11/15/1611-1/1/1611من ، 18 مجلد، اليوميات الفلسطينية 2
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هاا الكامال الفصاائل تحاتفظ بحقّ  وأنّ  ًة،خاطئا تكانا حاول االجتماعاات األخيارة   التسريبات   أنّ و ، 525

اقض باين الفصاائل الفلساطينية حاول وكاان هنااك تنا، الفلساطينيّ  ا أمام المجلس الوطنيّ بشرح مواقفه

مااع  اً حيااث اعتباارت الفصااائل الرافضااة ذلااك تناقضاا ،تحريااره جاازء يااتمّ  أيّ قامااة دولااة فلسااطينية علااى إ

 .1الفلسطينيّ  وطنيّ الميثاق ال

 ة  عربّيااا وأحااازاب   ،فلساااطينية   ت مااان فصاااائل  ل  كّ جبهاااة الااارفض ش ااا نّ أ إلاااىجبريااال  أحماااد أشااارو 

ة خول فاااااي تساااااوية للقضااااايّ للااااادّ  ورافضاااااة  ، 2إسااااارائيلللهدناااااة والمفاوضاااااات ماااااع  رافضاااااة   عربياااااة   ودول  

فشاال الماؤتمر فاي حركاة إعلى عاتقهاا   وأنّ  ،3قريباً عقد ي  لمؤتمر جنيف الذي س   ورافضة   ،الفلسطينية

وبعااض  ،ائنااةنظمااة الخة لمواجهااة األلألمااة العربّيااوأهّمهااا أنااواع النضااال رقااى أل سااتمثّ  وثااورة   مقاومااة  

وذلك بعد عقد اجتمااع ماع  _جبريل أحمدعلى لسان _القيادة العامة  بّينتو ، 4ين والمستفيدينالمندسّ 

 إلاااىيطمحاااون  والفلساااطينيين ،فاااي العاااراقين الثاااوريّ  نّ أ 1611تشااارين الثااااني  51راقيين فاااي قاااادة عااا

 .5واسعة   عربية   جبهة رفض  

  : الفلسطينيّ  للمجلس الوطنيّ  ةالدورة الثانية عشر

الااذي انعقااد فااي  الفلسااطينيّ  للمجلااس الااوطنيّ  ةعشاار  القيااادة العامااة فااي الاادورة الثانيااةشاااركت 

 ،وذلااك عاان طريااق طااالل ناااجي ؛لااة فااي اللجنااة التنفيذيااةصاابحت ألول ماارة ممثّ ، كمااا أ1/9/1612

بين الفصاائل  اً واضح اً هناك انقسام وأنّ ، 16126الراهنة لعام  باألوضاعلها افتتحتها  رةً وقدمت مذكّ 

اا وأنّ  ،الصااهيونيّ  وحااول الاادخول فااي تسااوية مااع العااد  وطنيااةً  ساالطةً و أ اً يااد أن يعلاان وطناان ير هناااك م 

                                                           
1
 .51-59، 30ع ، مجلة شؤون فلسطينية، المقاومة الفلسطينية امام التحديات الجديدة، محمود، درويش 
 . 122، مواقف في االستراتيجية، أحمد، جبريل 2
 . 2، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، اإلستراتيجية السياسية 3
 . 11، 1614الفلسطينية العربية لعام الوثائق  4
 . 168، 11/15/1611-1/1/1611من ، 18 مجلد، اليوميات الفلسطينية 5
 . 111، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 6
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نّ  ،معارضو من ه هناك  و  أحياناا داخال حركاة  عساكرية   فاي اشاتباكات   بب  س ا راع السياسايّ هذا الّصا وا 

 المقاومة الفلسطينية .

  ،ق عليهاااا باااين الفصاااائل الفلساااطينيةالمتفّااا 1كماااا ركااازت القياااادة العاماااة علاااى النقااااط العشااار

لايس  االختالف الحقيقايّ  نّ إن الفكرة ولكّ  وأنها ليست ضدّ  ،قامة سلطة وطنيةإعن  وتحدثت بإسهاب  

 وجاود االحاتالل لان تكاون دولاةً  فالدولاة فاي ظالّ ، جادهايإبل على طريقة  فلسطينية   على وجود دولة  

ماا حادث فاي كورياا متل ،حقيقياةً  سالطةً  يكاون هنااك مقوماات لهاذه السالطة لتصابح   يجاب أنّ و ، وطنيةً 

خ لهاذه الفصائل على عدم الرضاو  عت كلّ دّ و  ،يّ كما رفضت مبدأ المفاوضات بشكل كلّ ، الديمقراطية

ة بعاد وخاّصا ،القبول بالتسوية والمشااركة فيهاا في مسألة  القيادة تختلف  جبريل أنّ  وأكدّ ، المفاوضات

باااين الفصاااائل المقاوماااة  حة  مسااالّ  اشاااتباكات   إلاااىي هاااذا الااارفض قاااد ياااؤدّ  أنّ  كماااا أكااادّ  ،حااارب أكتاااوبر

 . 2وترسيخ االنقسام في الوحدة الوطنية

صاادر بتاااريخ  مشااترك   جبرياال فااي بيااان   أحماادث طااار الحااديث عاان جبهااة الاارفض تحاادّ إفااي و 

الفلسااطينية  القضااّيةتسااتهدف تصاافية  المطروحااة   االستسااالمية   المشاااريع   نّ أماان العااراق  1/1/1612

 واسااعة   خطااوة   الصااهيونيّ و دعالتفاااوض مااع ال نّ أو ، 3ومحاصاارة القااوى العربيااة التقدميااة والتااآمر عليهااا

 ة والميثاااااق الااااوطنيّ ورة العربّيااااهااااداف الثّااااأعلااااى  خروجاااااً  دّ وهااااذا يعاااا ،المصااااالحة واالعتااااراف بااااهو نح

قارار  ضاتفر  _القيادة العاماة_لة لجبهة الرفض ومنها ك  ش  الفصائل الم   نّ البيان أد كّ أكما ، الفلسطينيّ 

                                                           
1
 . 91، (1664-1691القيادة العامة ) – الش عبيةالجبهة ، نبيل عبد الوهاب، حمد 
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 ة  هااذه النقاااط مرفوضاا ومااؤتمر جنيااف فكاالّ  ،حاادةوكااذلك مشااروع المملكااة العربيااة المتّ  ،118و 525

فشال المسّلحعادة الثورة والكفاح إ ،ويجب ومضموناً  شكالً   . 1هذه المشاريع وا 

ليس فقط في تشكيل جبهاة  ،منّظمةفي ال راع السياسيّ زمة الصّ أدت القيادة العامة من صعّ و 

دت القيااادة ّكااأ 58/1/1612فبتاااريخ  ،لجنااة التنفيذيااةى اللاإهااة باال كااذلك فااي البيانااات الموجّ  ،الارفض

ااالعامااة فااي هااذا البيااان الااذي و    األردنو رضاااء مصاار إكوت ومحاولااة سياسااة الّساا نّ أ منّظمااةلى الااإه ج 

، سارائيلإلباول بعملياة استساالم جال الق  أمان  اً وسيكون رصايد ،ة المقاومة الفلسطينيةيانه إلىي سيؤدّ 

 يّ األردناااالنظاااام  معااااداة هااااوأهمّ   ،ن تتخاااذهاأرارات التاااي يجاااب مااان القااا بمجموعاااة   منّظماااةوطالبااات ال

 ر بكالّ عاادة النظاإويجاب  ،الفصاائل متفاق عليهاا مان كالّ  ة  سياسايّ  ةً خطّا وضاع  وضرورة ، 2والمصريّ 

ألنهاااا تساااير بطرياااق غيااار صاااحيح  ؛ة مصاااروخاّصااا ،ةالااادول العربّياااالتحريااار ماااع  منّظماااةتحالفاااات 

 .3للتسوية

 أنّ  52/11/1612ل القيادة العامة للجنة التنفيذية بتاريخ رح طالل ناجي ممثّ في حين صّ  

 ةالعربّياالقماة ماؤتمر جناة التنفيذياة فاي ذهابهاا لحضاور القياادة العاماة انساحبت مان التمثيال داخال الل

بشاااكل واضاااح  برنامجهاااا السياسااايّ تصاااديقها و أقياااادة اللجناااة التنفيذياااة  صااادارإوذلاااك لعااادم  ،لساااابعا

علان ألاذلك  ؛4وغموضاها اتجااه موقفهاا مان مصار ،العميال يّ األردناوالغموض في موقفها من النظام 
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وذلااك لعاادم قناعتااه ماان الموقااف الااذي سااتطرحه اللجنااة  ،طااالل ناااجي انسااحابه ماان اللجنااة التنفيذيااة

 .1داخل المؤتمر اً رسميّ 

التحريار بعاد  منّظماةالقيادة العامة علقات عضاويتها فاي اللجناة التنفيذياة ل العباس أنّ و أبد وأكّ 

 انهزاميااة   قيااادة اللجنااة التنفيذيااة هااي قيااادة   بااأنّ  لقناعتهاااوذلااك  ؛للمجلااس الااوطنيّ  ةالاادورة الثانيااة عشاار 

 . 2المسيطر على اللجنة التنفيذيةو ه اليمينيّ  الخطّ  وأنّ  ،ة  استسالميّ 

وجبهاة  ةوجبهاة التحريار العربّيا الّشاعبيةماع الجبهاة  مشاترك   ة فاي بياان  ثت القيادة العامّ تحدّ و 

 تمهيدياااة   قماااة   هاااذه القماااة   نّ أواعتبااارت  ،بعأنهاااا رافضاااة لماااؤتمر القماااة العربياااة الساااا عبيّ النضاااال الّشااا

 واليساار االنتهاازيّ  الفلساطينيّ  اليماين االنهزامايّ  وأنّ ، 3ة الفلساطينيةة للقضايّ بول بالتساوية السياسايّ للق  

اللجناة  وأنّ  ،لماؤتمر جنياف هيونيّ الّصا ومائادة المفاوضاات ماع العاد إلاىيتسابقان من أجل الجلوس 

ل لمؤتمر القمة القادمة المنعقد ذلك سيسهّ  كلّ و  ،يّ األردنى المصالحة مع النظام التنفيذية ستعمل عل

 متمثلااة فااي اآلنالتحرياار الفلسااطينية  منّظمااةأولويااات تلااك الفصااائل التااي تقااود  فااي الرباااط لتصاابح  

كماا طالبات  جديادة   استساالمية   للتوقياع علاى معاهادة   إسارائيلمان المفاوضاات بينهاا وباين  نشاء خطّ إ

هاذه  إلحبااطوالعمل  ،مشروع تسوية للقضية الفلسطينية أيّ بول عدم ق  ب لجماهير العربية والفلسطينيةا

 .4ةالمؤامرة االستسالميّ 

جتماع مع قياادة في طرابلس بعد اال الّصادرو  51/11/1612دت القيادة العامة  بتاريخ كّ وأ

حبااط ،طينية  الفلسا الوطنياة   للحفااظ علاى الوحادة   متقدماة   بل  خلاق س ال هنااك ضارورةً  أنّ  ورة الليبيةالثّ   وا 

                                                           
 . 211، 1614الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1
 . 152، 1615الوثائق الفلسطينية العربية لعام  2

 . 181، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 3
 . 212-211، 1614الوثائق الفلسطينية العربية لعام  4
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تعااود إلااى التااي  المطروحااات وشااجب كاالّ  ،يع الدولااة الفلسااطينيةة مشااار ومحارباا، لتسااوية االمبرياليااةا

 ة  ويّ شااكال التصاافكافااة األ ة الليبيااة ضاادّ ّياار القااذافي وقااوف الجمهور د معّمااكمااا أّكاا ،إساارائيلبالعتااراف ا

 .1المطروحة   ة  االستسالميّ 

 وأم العقارب :، ة الخالصة )كريات شمونة(عمليّ 

ة العمليات هميّ أالتحرير لتعبر عن  منّظمةة بتوجيه الرسائل والبيانات لالقيادة العامّ  يلم تكتف

راع باااين قضاااية الّصااا إلنهااااءة ورفضاااها للحلاااول السااالميّ  ،لقااارار التجمياااد للعملياااات ة ورفضاااهاالعساااكريّ 

ساااااارائيلو العاااااارب  يااااااة عسااااااكرية نوعيااااااة فااااااي ة عمللقيااااااادة العاّماااااانفااااااذت اباااااال ، كتااااااوبرأبعااااااد حاااااارب  ا 

كانت هذه العملياة األولاى مان نوعهاا يقاوم بهاا فادائيون بالتسالل مقتحماين الخطاوط ، 11/2/16122

فدائياة  وكانات عملياةً ، 3إسرائيلمع بأسرى على رهائن ومبادلتهم  لمحاولة السيطرة   سرائيلإلالدفاعية 

" في  :العباس في حوار له عن هذه العملية قائالً  وأبحيث عبر  ة،الثالث للفدائيينهدفها عدم العودة 

وكان الهدف من هاذه ، 4إسرائيلول عملية انتحارية داخل أ االنتحارييننفذ الرفاق  1612بريل ا 11

القاوة العساكرية  إلثباات ذلكية المطروحة وخاصة مشروع جنيف كاالعملية التأثير على مشاريع التسو 

 . 5للقيادة العامة

شاتهرت بهاا القياادة إة هاي مان العملياات النوعياة التاي الخالّصاو كانت عملية كريات شامونة ا

ليهاا الحادود اللبنانياة لتنفياذ هاذه العملياة والفادائيون إالتاابعين  الفادائيينمان  ةحيث عبر ثالثا، 6العامة

                                                           
 . 181، 1614لعام  الوثائق الفلسطينية العربية 1

 . 15، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، شهداء فلسطين –القدس  إلىمن تونس  2
 ، الصفحة األولى .  1974نيسان  12، 1669العدد  جريدة القدس، 3

4 Matter, Philip, Encyclopedia of the Palestinians,p.394. 
العامة ، فيتحدث احمد جبريل عن ان هدف العملية هو مبادلة يبدو واضحا مدى تناقض الروايات لدى القيادة  5

عملية كريات ، حسين، عويضةأسرى فيما يتحدث ابو العباس انها عملية انتحارية ال تهدف لرجوع المنفذين ،
 . 181- 189 ،11 ددع، مجلة شؤون فلسطينية ، شمونة

 . 11، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، شهداء فلسطين –القدس  إلىمن تونس  6
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 ع ساكنيّ تهم السايطرة علاى تجّماوكانات مهّما، "ماوزانيياساين "و "محماود أحماد"و "منير المغربي" :هم

ى يطرة علااى مبنَّااان بالّساااو نجاااح الفاادائي، 1إساارائيلومدرسااة لخطااف رهاااائن ومبااادلتهم ماااع اساارى لااادى 

رفضات ، 1699مناذ عاام  إسارائيلسارتهم أن الاذين فادائييالسارى األعادد مان  باإخالءا وطالبو  ،سكنيّ 

اقتحااام المبناااى  وبالفعاال تاامّ  ،ة لمواجهااة هااذا الموقاافواسااتدعت قواتهااا الخاّصاا ،هااذا الطلااب إساارائيل

 .2اً يإسرائيلن يما يعادل عشر  ل  ت  وق   ،نفسهمأن يتفجير الفدائيب وانتهت هذه العملية ،الرهائن إلخراج

علي و أباا)عليهااا عمليااة  وأطلقاات 1612حزيااران  12فااي ة عمليااة أخاارى ونفااذت القيااادة العاّماا

عقااارب م الأقريااة  إلااىهاات مجموعااة ماان الفاادائيين العقااارب حيااث توجّ  مّ أرفاات بعمليااة ع   فيمااا، 3(اديااإ

وعاة بااإلفراج عان مجمية سارائيلوطاالبوا الحكوماة اإل ،رهيناة (15)تجازوتمكنوا من اح ،بسهل الحولة

تفجياار  إلااىا دفعهاام مّماا ،مطااالبهم إلااى إساارائيلولاام تسااتجب  4ساار الرهااائنأ ماان األساارى مقاباال فااكّ 

صاة لعملياة الخا نّ إ قاالجبريال  حمادوفاي تصاريح أل، مان الرهاائن (11)مقتال إلاىا أسفر م ممّ نفسهأ

 .5مشاريع التسوية الرفض لكلّ  إلرادةتجسيد  ماالعقارب هم أو 

بال كانات علاى ، التخطايط فقاط مان حياث   ةً نوعّياو أ هذه العملية ليست فريادةً  نّ أيرى الباحث 

اا اً ة سياساايّ القيااادة العاّماا أيلتقويااة ر  كبياارة   ة  همّيااأ التحرياار  منّظمااةللفصااائل فااي  واضااحةً  ل رسااالةً لتوص 

 الصاااراع العربااايّ  ة لحااالّ محاولاااة سياسااايّ  أيّ  إلفشاااال ّياااةوالجاهز مااان التااادريب كافياااة نهاااا علاااى قااادرة أ

نهاا أهمياة هاذه العملياة أومان  ،لظهور جبهة الرفض بشاكل أقاوى اً قوي اً وكذلك كانت سبب ،يّ سرائيلاإل

كااذلك كااان التنااوع فااي طبيعااة االختيااار ، األهليااة اللبنانيااة الفلسااطينية باارز نقاااط الحااربأسااتكون ماان 

                                                           
 ، الصفحة األولى . 1612نيسان ،  11، 612، العدد ريدة الر أيج 1
 . 161، 11/9/1612-1/1/1612من ، 16مجلد ، اليوميات الفلسطينية 2

 . 11، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، شهداء فلسطين –القدس  إلىمن تونس  3
 . 529، 1614الوثائق الفلسطينية العربية لعام  4
 . 529، 1614الوثائق الفلسطينية العربية لعام ؛  11، 1614الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  5
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 وهاذه رساالة آخارى تامّ  ،مختلفاة   عربياة   ة  حيث كان كل واحد منهم من جنسيّ  ،للكادر التنفيذي للعملية

 .ككلّ  وليست بمعزل عن العالم العربيّ  ،عربية   ة  الفلسطينية قضيّ  القضّية نّ أد توجيهها لتؤكّ 

 : 7619-7611الحرب األهلية اللبنانية 

بل بعضها من الوجود  ،هاوليست كلّ  ،لبنانية المسيحيةلبل الفصائل اكان هناك تخوف من ق  

اعتبارت  إذلبنانياة لر فاي ميازان القاوى امن التغيّ  وفاً وذلك تخّ ، 16111في لبنان بعد عام  الفلسطينيّ 

فقااد كااان هناااك ، ة ماانهمنّ ة الس ااوخاّصاا ،فصااائل المقاومااة سااتكون بمثابااة جاايش لصااالح المساالمين نّ أ

وعناااد انتقاااال مركاااز ، 1611ن قبااال عاااام يماااات الفلساااطينين ألهااال المخيّ يلبناااانيلبااال امااان ق   اضاااطهاد

صاابحت القاااوة العسااكرية للفصاااائل أ فقااد وضااع مغاااايرصاابح هنااااك ألبنااان  إلاااى األردنالمقاومااة ماان 

 ،قاوى مان الطارف المقابالأفعال  فعال يشااهد لاه ردّ  هناا بادأ كالّ ، اتمللفدائيين والمخيّ  غطرسةً ل تشكّ 

لقوتهااا العسااكرية  وذلااك نظااراً  ،بنانيااةلل الفصااائل بالسياسااة الماان تاادخّ  اً متخوفاا لبنااانيّ لوكااان الجاايش ا

 .2دة في لبنانياالمتراكمة والمتز 

أنواع العنف الحاصل  لكلّ  رافضةً  باعتبارهاية الجبهة اللبنانية ة على أهمّ دت القيادة العامّ أكّ 

الادعوات الطائفياة  كالّ  وأنهاا ضادّ ، الفلساطينية القضاّيةهاذا العناف نااتج عان تساويات  وأنّ  ،في لبنان

الكتائاااب والقاااوة الرجعياااة تنفاااذ  كماااا أكااادت أنّ  ،فلساااطيني   لبنااااني   ث عااان اقتتاااال  التاااي تتحااادّ  والرجعياااة

ضاااعاف ،الياااا اساااتهدف قناعاااة حركاااة الجمااااهير اللبنانياااةطاااًا امبريمخطّ  حركاااة المقاوماااة مااان خاااالل  وا 

لتهدئاة األجاواء  شاديد   ة علاى حارص  القياادة العاّما دت أنّ كماا أّكا، ستنزاف المقاومة والحركة الوطنياةا

 .3القاتل لوقف النزيف الدمويّ 

                                                           
 . 516، 49ع ، مجلة شؤون فلسطينية، تنظيمها، عقيدتها، الكتائب اللبنانية : تاريخها، راشد، حميد 1

 . ا التاريخياخف، حوار مع طالل ناجي، اديا، خلف 2
 . 266، 1615الفلسطينية العربية لعام  الوثائق 3
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فااالوجود  ،لبنانيااة   طائفيااة   حاارب   بأنهاااة فااي لبنااان ة عاان الحاارب األهلّيااثت القيااادة العاّمااتحاادّ 

د صراعات قديماة فاي لبناان تتجادّ  كان هناك فقد، 1الرئيس في هذه الحرب السبب  لم يكن  الفلسطينيّ 

القياادة  فأوضاحت ،ر موازين القاوى للحارب باين الطوائافوجود الفصائل عمل على تغيّ  نّ أ إال ،دوماً 

ة المنطلقااة العمليااات العسااكريّ متمثلااًة بليساات لفصااائل ى لااإهاات ج  ة التااي و  المشااكلة األساساايّ  نّ أة العاّما

 ،لاةشامال فلساطين المحتّ  إلاىبال تلاك القاذائف المنطلقاة مان جناوب لبناان  ،إسارائيلمن لبنان باتجااه 

ضااا مااا أيوهااذا  ،ضاابط التجاااوزات لاابعض العناصاار الفرديااة بإمكانهااا مركزيااة   ن لاام يكاان هناااك قااوة  ا  و 

 .16112لول أيقبل احداث  األردنحدث في 

، 3الحاارب األهليااة فااي لبنااان طلقاات لتشااتعل  أ  رارة التااي انااة هااي الّشااحادثااة عااين الرمّ  اعتباارت

طرف مان  يّ علن العداء ألتولم  ،ن البادئة في القتالالثورة الفلسطينية لم تك أكدت القيادة العامة أنّ و 

وبااادأت بتفجيااار  ،هاااي التاااي فرضااات المعركاااة االنهزامّياااةّ و  ة  الرجعّيااا القاااوة   إنّ بااال ، طاااراف اللبنانياااةاأل

 واقتلااو  ،4هاناامّ عااين الر   فااي حاادى مجموعاتهااا لحافلااةإضاات عناادما تعرّ  برياالإ 11فااي  راع الاادمويّ الّصاا

 انعزالاي   رجعاي   الثورة الفلساطينية كانات مدافعاة عان نفساها جاراء هجاوم   ضافت أنّ وأ، ن بداخلهم   كلّ 

ماع  بافتعال القتال اللبنانية   ليمينية  ا ستمرت الرجعية  فقد إأما في الجوالت الالحقة  ،ولىفي الجولة األ

لاام  الحقااةً  ومواقااف   ر معااه متطلبااات  الصااراع فّجاا أنّ  ةً خاّصاا األزمااة مسااتمرةً  إنّ فااماان هنااا ، المقاومااة

نّ  ،ق منها أشياء كثيرةيتحقّ  المطلاب و وكاذلك ه ،جمااهيري   راع فاي لبناان مطلاب  الصّ  إلنهاء عي  السّ  وا 

التهدئاة إال مان  ال يمكان أن تاتمّ  هالتجاارب أثبتات أّنا ة إال أنّ في هاذه المرحلاة للقياادة العاّما ساسيّ األ

                                                           
 .266، 1615الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1

  المصدر السابق. 2
 . 526، فلسطيني بال هوية، صالح، خلف 3
 ، الصفحة األولى . 1975نيسان 15، 2114العدد  جريدة القدس، 4
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وأكمال ،  1فاعليتاه حياث يصابح غيار قاادر علاى متابعاة االساتفزازات يره وشالّ موتاد وخالل ردع العاد

 اً مهرجاناا تقاايمض وعلااى رأسااها القيااادة العامااة كاناات جبهااة الاارف : قااائاًل جبرياال ساارده لألحااداث  أحمااد

نهاء المهرجان وفاي طرياق إبعد و ، 11/2/1611شمونة( بتاريخ  في ذكرى عملية الخالصة )كريات

بااال عناصااار الكتائاااب وجمااات الحافلاااة مااان ق  إحااادى الحاااافالت التابعاااة لجبهاااة الااارفض ه  ى لاااإالعاااودة 

القياادة العاماة والفصاائل  قاررتهاذه الحادثاة  ثارإعلاى و ، فلسطينياً  51سفر عن مقتل أا ممّ  ،لبنانيةلا

بنانية حيث سيطرت القيادة العامة على المنطقة التجارية لوهاجمت مواقع الكتائب ال ،الردّ  الفلسطينية

ألنهاا  ،لبنانياةلطاقاتهاا باالحرب األهلياة ا ت بكلّ ة زجّ القيادة العامّ  نّ إ :وقال طالل ناجي ،في بيروت

 هي المستهدف األول من هذه الحرب حيث عملت على استقطاب مقاتليها مان الجباال والجناوب فلام

 . 2المدن الكبرىو أتكن لها قواعد عسكرية في بيروت 

 1611حزياااران  56فبتااااريخ ، ة اللبنانياااةة دور باااارز فاااي الحااارب األهلّياااكاااان للقياااادة العاّمااا

رئيس بعثاااة و وهااا (أرنسااات مورغاااان)عملااات مجموعاااة مااان القياااادة العاماااة علاااى اختطااااف الكولونيااال 

سافره مقاّررًا فاي الياوم  ، وكاانلبناان إلاىله و وذلاك بعاد وصا، المساعدات العسكرية األمريكية في أنقرة

 إلاىلاذي وصال باه نفساه االياوم  ة عملت على اختطافه فايمن القيادة العامّ  مجموعات   نّ التالي إال أ

 وذلك لتغطية ؛لة بالغذاءمن الشاحنات المحمّ  511وطالبت القيادة العامة مقابل اإلفراج عنه ، لبنان

ذت مطالاب القياادة فّاوبالفعال ن  ، المقاومة الفلسطينية في منطقة الكرنتيناا )شامال شارق بياروت( حاجة

 .3فرج عن الكولونيلالعامة وأ  

                                                           
 . 186-188، 1615الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1

 . ا التاريخياخف، حوار مع طالل ناجي، اديإ، خلف 2
 . 111 ،جبريل مواجهة في إسرائيلصموئيل،  كاتز، 3
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 ،م علااى الفصااائل المقاومااةجبرياال تقساايم المخاايّ  أحماادعتاار اقتاارح تاال الزّ م وفااي حصااار مخاايّ 

ة بشاكل نفياذ الخطّات وبالفعال تامّ  ،ة الجازء الاذي يقاع تحات سايطرتهايافصيل تكاون مساؤوليته حم وكلّ 

بتااااريخ  صاااعبةً  ل حلقاااةً ساااقط مخااايم تااال الزعتااار ليشاااكّ  ولكااان بعاااد حصاااار دام لشاااهرين تقريبااااً ، 1دجّيااا

، فكاناات القيااادة العامااة فااي البدايااة مااع منظمااة التحرياار 2لفلسااطينيين بلبنااانالمجااازر التااي لحقاات با

الفلسااطينية فااي حمايااة الماادنيين وأهاال المخاايم إال أّنهااا تحالفاات فيمااا بعااد مااع النظااام السااوري لتهاااجم 

 .منظمة التحرير وهذا ما يدلل على التبعية الكاملة للقيادة العامة للنظام السوريّ 

علااى طلاااب رئااايس لبنااان فاااي ساااوريا  وبنااااءً  ،رفينالقتااال والمجاااازر بااين الطّاااازدادت عمليااات 

 ساارائيلإل كاانكمااا ، االشااتباك باين األطاراف لبنانياة لفاكّ لالساااحة ا إلاىدخلات سااوريا جيشاها أل للتادخّ 

إلاااى ى دّ أا مّماا ،التحريااار الفلسااطينية منّظمااةدور فااي تزويااد حااازب الكتائااب بالسااالح لمواجهاااة قااوات 

التحريااار  منّظماااة ضااادّ  ضااااربةً  فكانااات قاااوةً ، ولااايس العكاااس ،لبناااان لزياااادة التاااوتر إلاااىدخاااول ساااوريا 

 وعملات علاى وضاع نفساها اً األزمة سياسايّ  ة حاولت سوريا حلّ ياففي البد، وحلفائها وليست لصالحها

وكااذلك  ،ولكاان رفضاات الفصااائل الفلسااطينية بقيااادة ياساار عرفااات، 3رفينبااين الطّاا اً وساايط باعتبارهااا

فاي حاين ، اطة الساوريةالتحرير الفلسطينية بقيادة كماال جمابالط  الوّسا منّظمةلبنانية المتحالفة مع لا

 .4وريّ ل السّ دت القيادة العامة التدخّ أي

                                                           
 مواجهة في إسرائيلصموئيل،  كاتز، ؛قناة الجزيرة ، شاهد على العصر، جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 1

 .112 ،جبريل
  152، تحت المجهر منظ مةال، هيلينا كوبان 2

عادة تشكل اللجنة العسكرية العليا التي إ، ت على : وقف القتالصدار اتفاقية دمشق التي نصّ إعملت سوريا على  3
رفض ، رفض تعريب األزمة اللبنانية، شكالهأ مقاومة التقسيم بكلّ ، الفلسطينية ولبنان وسوريا منّظمةمن ال تكونت

 1619السنوي للقضية الفلسطينية لعام الكتاب ورفض تدويل األزمة في لبنان ؛ ، الخطط األمريكية في لبنان
،11. 
 . ا التاريخياخف، حوار مع طالل ناجي، اديا، خلف 4
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ة خاّصا ،فشالبال محاوالتاه بااءت نّ أ إال منّظماةوريين والباين الّسا طالتوّساجبريال  أحمدحاول 

فيااه الكثياار ماان  ل  ت ااالااذي ق  عتاار م تاال الزّ لحاازب الكتائااب ومحاصاارة مخاايّ  وريّ بعااد تغطيااة الجاايش الّساا

 ،وريّ الجايش الّسا باالشاتباك ضادّ ة القياادة العاّمال لام تتادخّ ، وحلفاائهمالفدائيين والمدنيين الفلساطينيين 

هااذه األزمااة فااي لبنااان  تنتهااي   نّ أ هااا القائاال : ال باادّ أيق ر ف ااوذلااك و   ؛لااى الوقااوف لجانبااهإباال عماادت 

 ،ماع ليبياا وثيقة   كانت للقيادة العامة عالقات  ، األولو العدو وه يّ سرائيلاإل االحتاللمجابهة  إلىللعودة 

ورافقاه طاالل  ،لبناان إلاىالم جلاود الاذي ذهاب لت ليبيا عان طرياق رئايس وزرائهاا عباد الّساحيث تدخّ 

 .1لبنانيةلاألهلية الول للحرب ح   جاديإلناجي طيلة فترة وجوده في لبنان 

توقفات الحارب األهلياة فاي لبناان باين األطاراف  وريّ يبية والضاغط الّسالالوساطة ال إثرعلى و 

وجادت  وريّ موقفها من النظاام الّسا إثرفعلى  ،جديد   وهنا أصبحت القيادة العامة في مأزق   ،المتنازعة

بارز هاذه الهجماات فاي أوكاان ، ريار الفلساطينية والفصاائلالتح منّظماةبال هجماات مان ق   نفسها محطّ 

جبريااال فاااي مقاااره واساااتطاع المقاوماااة وحااااول الهااارب ماااع  أحمااادوصااار حياااث ح   1/11/1619تااااريخ 

العامة وتسليمه  القيادة ين عنوذلك بمساعدة من منشقّ  ،لق  عت  أه نّ أال إ ؛تحت قيادته صغيرة   مجموعة  

وعمل على  ،في اليوم التاليمقر عرفات ى لإطالل ناجي استطاع الوصول  لكنّ ، ياسر عرفات إلى

حيااااث  ة طاااالل ناااااجي بساااايطةً ة وكاناااات مهّمااااالقيااااادة العاّمااا مقاااارّ  إلااااىساااار جبرياااال واصاااطحابه أ فاااكّ 

 .2معه لليبيينلين احد الممثّ أاصطحب 

كاان  ،علاى القياادة العاماة كبيارة   خساائر  ب ،بنانية في مرحلتها األولىلانتهت الحرب األهلية ال

نشاء، تدمير معسكراتها هاهمّ أ طلعات يعقاوب و العبااس" و أبقاام محماد عبااس "لجاأ  فقدتفرقة داخلية  وا 

جبهااة و ا ماان االساام القااديم وهذاالنشااقاق عنهااا واتّخااإلااى القيااادات داخاال القيااادة العامااة  هاامّ أماان  اوهماا
                                                           

 . 11، 11/15/1619-1/1/1619من ، 24مجلد ، اليوميات الفلسطينية 1

 . ا التاريخياخف، حوار مع طالل ناجي، اديا، خلف 2
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فااي  وريّ جبرياال ماان النظااام الّساا أحماادا علااى موقااف حيااث اعترضاا، 1الهماا اً التحرياار الفلسااطينية اساام

 ثامّ  ،فاي فاتح ساسايّ ألقياادة العاماة التاي تمحاورت بشاكل وهناا زادت القاوى المعادياة ل ،الحرب األهلياة

 .2ةالقيادة العامّ  هم األحزاب الفلسطينية التي وقفت ضدّ أصبحت جبهة التحرير المنشقة من أ

، ناااه فشااال فاااي ذلاااك( إال أالعبااااسو )أبجبريااال انهااااء هاااذه األزماااة فاااي انشاااقاق  أحمااادوحااااول 

هاا تكلياف مان أهمّ  ،اتخذت القيادة العامة العديد من القارارات 1619تشرين الثاني  51-11وبتاريخ 

القيااادة  إلااىين جهاازة الفصااائل بتسااليم المنشااقّ ومطالبااة أ، عالمااي لهاااالمكتااب اإل طااالل ناااجي بمهااامّ 

 .3ينجميع مقاتليها بااللتزام بأوامر القيادة العامة وليس المنشقّ  إلىصدرت األوامر كما أ، العامة

 وعدم مواجهاة النظاام الساوريّ ، العسكريّ  وريّ ل السّ ة من التدخّ موقف القيادة العامّ  إثروعلى 

ة مان ة القيادة العامّ تقرر تجميد عضويّ أّنه الرفض الفلسطينية  منّظمةعلنت فصائل ، أوالتخاذل معه

  جبهة الرفض الفلسطينية .

 : 7611 إسرائيل إلىزيارة السادات 

 إساارائيل إلااىه التوّجاا تشاارين األول عزمااه 11بتاااريخ نااور السااادات أ علاان الاارئيس المصااريّ أ

لقاااء ساارائيلو حياااء السااالم الاادائم بااين مصاار ، وذلااك ماان أجاال إخطاااب فااي الكنيساات وا   11وفااي  ، ا 

 ،عربياة   محاولاة الساادات هاذه هاي خياناة   نّ ًا وضاحت فياه أة بياناصدرت القيادة العاّماتشرين الثاني أ

 منّظماااةطاااار ب فاااي إوالتصااالّ  لهاااا عااان طرياااق توحياااد الموقاااف الفلساااطينيّ ي التصااادّ  إلاااىكماااا دعااات 

                                                           
 . 528، تحت المجهر منظ مةال، هيلينا كوبان 1
 . 9، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، السياسيةاإلستراتيجية  2
 . 122، 11/15/1619-1/1/1619من ، 24مجلد ، اليوميات الفلسطينية 3
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ه يجاااب علاااى ّنااا، وأماااام هاااذا القااارار المصاااريّ لوقاااوف أاكماااا دعااات الجمااااهير العربياااة إلاااى ، 1التحريااار

 .2حباط هذا التصريحعلى إ قادرة   جل تكوين جبهة  ، والتحرك من أاألنظمة العربية تحديد موقفها

 وتامّ  ،اجتمااع الفصاائل بطارابلس التحرير الفلسطينية في ظالّ  منّظمةوشاركت القيادة العامة 

الوحادة الوطنياة التاي  وثيقاة   منّظماةوأصادرت فصاائل ال ،وتعزياز الوحادة ،االتفاق على توحياد الجهاود

 525ت هاذه الوثيقاة علاى رفاض قارارات مجلاس األمان ونّصا، 3رفت فيما بعاد باسام وثيقاة طارابلسع  

 مناهضاااة كااالّ  أكااادتكماااا ، ساساااهماعقاااد علاااى أماااؤتمرات الدولياااة التاااي ت  ال كماااا رفضااات كااالّ ، 118و

تقريار  على حاقّ  وأكدت أيضاً ، ة  شخوص عربيّ و أ ن يناصرها من انظمة  م   وكلّ  ،الحلول االستسالمية

 .إسرائيلب وأنه ال اعتراف، وطنهم إلىعودة الالجئين  وحقّ  ،المصير

هااذه  نّ ، فقااد اعتباار أإساارائيل إلااى جبرياال عاان خطااورة ذهاااب الاارئيس المصااريّ  أحماادتحاادث 

 عن وجود خالفات   ر  كما عبّ ، 4لتنازالت لدول عربية آخرىال الخطوة األولى في برنامج المبادرة تشكّ 

أيااه ترجمااة الاارفض فكااان ماان ر  ،المناسااب علااى هااذه المبااادرة داخاال فصااائل المقاومااة فااي طريقااة الااردّ 

ث عان فاي حاين تحادّ ، مام هاذه الماؤامرةمود أي والصّ للتصدّ  وفريدة   ة  نوعيّ  رض الواقع بعمليات  على أ

قاد تراجعات  منّظماةمان داخال بعاض فصاائل ال إسارائيلة ماع المنادياة باالحلول السياسايّ  األصوات   نّ أ

 .5وهبط صوتها
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 . 7611ردن إعادة فتح الحوار مع األ

بدأت الفصائل الفلسطينية والدول العربية ، م1611عام  إلسرائيلادات ثر زيارة السّ إعلى           

، ليه سابقاإشرنا أو  وهذا ما تمّ  ،يجبهة الصمود والتحدّ  إلنشاءبالتحرك  المعارضة للنظام المصريّ 

مة التحرير الفلسطينية الحوار بين األردن ومنظّ  إلعادة مساع  ث ّمة هذه الجوالت العربية  وفي ظلّ 

 .ريّ للنظام المص معارضةً  قويةً  لتكون جبهةً إلنهاء أزمة القطيعة بينهما، واكتساب األردن 

مكانية فتح الحوار مع إعن م  11/1/1619بتاريخ  صحفيّ  بلقاءحمد جبريل أتحدث 

راع بدأ عندما الصّ  نّ بأ ث عن تاريخ العالقات بين منّظمة التحرير والحكومة األردنيةوتحدّ ، 1األردن

بدال من األردن في التسويات  ، عب الفلسطينيّ ث باسم الشّ ن تتحدّ أمة التحرير حاولت منظّ 

ظة على فتح الحوار القيادة العامة متحفّ  نّ أ وأكد، من مشروع روجرز ابتداءوكان ذلك  ،ةالسياسيّ 

مة التحرير ن تكون منظّ أيجب و  ،مةاتفاق مع المنظّ  بأيّ لم يلتزم  النظام الملكيّ  ألنّ  ،ردناأل مع

مكانات النجاح في إن ندرس ألنا من  لذا البدّ  :"وأضاف، على وضوح من مسألة الحوار مع األردن

ط الساداتي المخطّ  ساعدردن يهل عملنا باتجاه األ نّصه  :"سؤاالً  وطرح   "روف الحاليةالظّ  ظلّ 

 . 2م الأمام لى األإويدفعه 

للمقاومة  معاد   نظام  و ه ردنيّ ن النظام األأة ساسيّ يديولوجيتها األأاعتبرت القيادة العامة في 

   ، عنهاالبديل  مة التحرير منظّ  د  عي   ردنيَّ م األالنظا نّ أكدت القيادة العامة أ، حيث مة التحريرولمنظّ 

                                                           
ولها بواسطة سوريا أمحاوالت كانت  مقسمة الى ستّ  وأنها، لى تاريخ الحوار مع األردنإحمد جبريل أ أشار 1

وذلك عندما خرجت  ،سعودية   طة  اسكانت بو فما الثانية أ، انعن اتفاق القاهرة وبروتوكول عمّ  أثمرتو والسعودية 
ما الثالثة فكانت بعد خروج الفصائل من أ، انلتأكيد اتفاق القاهرة وعمّ  إالحراش جرش ولم تكن ألى إالمقاومة 

م  1611كتوبر أحرب  والرابعة كانت في ظلّ ، عن طريق مؤتمر جنيف وجاءتم  1611األردن وقبل حرب علم 
عت بين ق  والخامسة كانت قبل اتفاقية سيناء لتي و  ، الملك حسين ذلك ورفض   ،لى األردنإ فلسطينية   قوة   إلرسال
سرائيلمصر   . 115، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام وكانت بواسطة سوريا ؛  وا 

 . 112، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  2
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، ول ّخصت ذلك في مقاومةلل ةيالحقيقاألردنية هي الساحة  الساحة   اعتبرت القيادة العامة في حين

ساحات  همّ أرقية هي فة الشّ الضّ  نّ أفي حين  ،عميل   نظام  و ه ردنيّ النظام األ نّ أ خطاباتها، معتبرةً 

 . 1فلسطين لى تحرير كلّ إجل الوصول أالعمل من 

من هذه  ، واكتفت بالتحّفظالنظام األردنيّ يدت القيادة العامة مبدأ الحوار مع رغم ذلك أ

وافقت على مبدأ التحاور مع  فقد رت عنه القيادة العامةبّ وهذا ما ع   ،ةراتها السياسيّ الخطوة لتصوّ 

بيا ل عالقة ليواستغال ،ورية العراقيةها االرتكاز على العالقات السّ همّ أوكان  ،شروط فق  األردن و  

مة التحرير المفاوض وبين العراق وليبيا وسوريا لتكون لتنسيق بين وفد منظّ إلى ا ودعتباألردن، 

رط الثاني وضحت القيادة العامة الشّ أ، وكذلك ردن لالتفاقاأل رق  امن في حال خ  تلك الدول هي الضَّ 

 . 2سياسّية  موّحدة   لتكون على رؤية   فصائل المقاومة الفلسطينية وصي بتوحيد الكلمة لكلّ الذي ي  

 في له مؤرخ   صحفي   للقيادة العامة في حديث   الناطق الرسميّ و وه-وضاف فضل شرور أ 

للمفاوضات مع النظام  يّ ئجل القبول المبدأمن  ةً ثالث اً هناك شروط بأنّ  -م 11/15/1618

ماح السّ  بالشرط الثاني وأكمل ،ردنيةجون األطالق سراح المعتقلين من السّ إوتتمحور حول  ردنيّ األ

والفصائل العسكرية والسماح لها باالنطالق لتنفيذ العمليات  ،مة التحريرلمنظّ  د السياسيّ و جبالو 

 . 3األردنية جبهةمن الالعسكرّية 

 م إذ  1681ى عام حتّ  ردنيّ شاركتها بالمفاوضات مع النظام األرت القيادة العامة في ماستمّ 

ثت في بيان لها بعد ، فتحدّ من هذه المفاوضات رسميّ  انسحبت بشكل  نها أعلنت في بيان لها أ

 إال عملياّ الحوار لم يأخذ  عن أسباب انسحابها في:" الفلسطينيّ -ردنيّ مرور سنتين من الحوار األ

                                                           
 . 111-112، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1
 . 119، ابقالسّ  2
 . 118، ابقالسّ  3
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باسم  جديدةً  ردنية استحدثت وزارةً الحكومة األ نّ ، وأالبلديات في الداخل شكل دعمو وه ،واحداً  شكالً 

جن واالستمرار في س  ، بقرار ملكيّ  وروبيّ هذه الوزارة بمتابعة المشروع األ وتكليف (ةالمحتلّ رض األ)

يق الخناق يتض وأخيراً  ،ية مع دولة االحتاللكما كان هناك اتصاالت سرّ ، المقاومين الفلسطينيين

ة الحوار بلجن تهايقاف مشاركإ -في بيانها-قررت القيادة العامة لذلك ، شكال المقاومةأ على كلّ 

العام  الرفيق األمين، ممثل الجبة من لجنة الحوار تسحب وأضافت بأنها ،الفلسطينيّ –ردنيّ األ

 ردنيّ لنظام األمادام ا ،ردنلجنة للحوار مع األ بأيّ عدم االشتراك  وأقرتالمساعد طالل ناجي، 

 .1بسياسته اً مستمر 

 م7616م وعملية النورس7611حرب لبنان 

مة التحرير وكذلك لفصائل منظّ  ،إلسرائيل ئاً مفاج م1618 ذارآ 11كان صباح يوم 

ة عن طريق لى شواطا فلسطين المحتلّ إ ل  التسلّ  المقاومينفاستطاعت مجموعة من ، باستثناء فتح

 ،بيبألى تل إ واقتيادهاسرائيلية إيطرة على حافلة السّ من نت هذه المجموعة حيث تمكّ ، البحر

ائيل انتهت سر إح بين الفدائيين وجيش وبعد اشتباك مسلّ ، وكانت تقود هذه المجموعة دالل المغربي

عملية )على هذه العملية اسم  طلقوأ  القائدة، فدائيين من بينهم  9و سرائيلياً إ 11هذه األزمة بمقتل 

 .م 21611لى الشهيد الذي اغتيل في نيسان إ، نسبة (كمال عدوان

العقارب،  وأملعملية الخالصة  اً التي اعتبرتها امتداد، العامة بهذه العمليةشادت القيادة أ

عملية فريدة من نوعها  بأنهاووصفها  ،ة هدفها من الناحية الجغرافيةحمد جبريل عن دقّ أث تحدّ و 

                                                           
 .112، 1610الوثائق الفلسطينية العربية لعام ؛  581، خرى صفحات من الذاكرةاأل في الخيمةناجي، طالل،  1
 . 111، المنظمة تحت المجهر، ، هيليناكوبان 2
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في  ة مشاركة العنصر النسائيّ هميّ ألى إ مشيراً  ،العسكري   والتنفيذ   ومتقنة من حيث التخطيط  

 . 1حفي استمرار الكفاح المسلّ  يةوأهمّ من قوة  تمتلكها ممّ  ،ةالفدائيالعمليات 

وذلك ، م1618ذار آ 11سرائيل جنوب لبنان بتاريخ إهاجمت  تلك العمليةعلى ضوء 

طلق أ  ولذلك  ،لى نهر الليطانيإسرائيلية ، ووصلت القوات اإلعنيف   جوي   وغطاء   مدفعي   بقصف  

مم ، حيث طالبت لبنان األذارآ 16ت المعارك حتى استمرّ ، (حرب الليطاني)عليها فيما بعد 

، 251قراره في قرار مجلس األمن رقم إ وهذا ما تمّ ، طالق النارإجل وقف أدخل من حدة التّ المتّ 

نها قوات مكا سرائيل من جنوب لبنان ليحلّ إوانسحاب  طالق النار فوراً إحيث طالب القرار بوقف 

 .2حدةاألمم المتّ 

هيد كمال عملية الشّ  لى ذريعةإلبنان لم تكن بحاجة الحرب على  نّ أحمد جبريل أكر ويذ

باعتباره جزءًا مهّمًا اقتسام مياه الليطاني  :وهي ،من قبلخرى أ وغايات   طماع  ألها  إسرائيلفعدوان، 

 نّ أهي فالغاية األخرى  ماأ، مشروع تسوية قادمة وذلك سيكون عن طريق أيّ  ،سرائيلإستستفيد منه 

سرائيلمريكا أ وضع مسافة ى لإبحاجة  لذلك همامع مصر،  منفرد   لى حل  إ قريباً  تسعيان للوصول وا 

عملية قد تحرج السادات  أيّ من تنفيذ حرير مة التمنظّ و أجل منع سوريا أفي جنوب لبنان من 

 ولكنّ من ق بل عناصره، سرائيل في هذه المعركة إاالشتباك مع  نه قد تمّ أ، فيما أكمل جبريل 3اً سياسيّ 

عدم التعاون بين الفصائل عن وذلك ناتج ، لم تكن بالمستوى المطلوب هذه االشتباكات  

 .4الفلسطينية

                                                           
 . 112، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1
 . 196، (1664-1691القيادة العامة ) –الشعبية الجبهة ، نبيل عبد الوهاب، حمد 2
 . 111، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  3
 شاهد على العصر .، حوار مع أحمد جبريل، أحمد، منصور 4
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 م  هاج، م1618فبتاريخ الخامس من نيسان ، طالق النارإقرار وقف ب امةلم تتقيد القيادة الع

ل ت  فق  ، م الرشيديةب لها بالقرب من مخيّ ص  في كمين ن   ئيليةً سراإ مقاتلون من القيادة العامة مركبةً 

من هذه العملية جرت مبادلة بين القيادة  وبعد عام تقريباً ، 1أسر آخر وتمّ  ،جنود أربعةبالكمين 

سرائيلالعامة  ، فبدأت المفاوضات بين الطرفين اً وسيطباعتباره ليب األحمر وجود الصّ  في ظلّ  وا 

رت واستمّ  ،للقيادة العامة الناطق الرسميّ  وتحت قيادة فضل شرور م  1618ذار آ 12في تاريخ 

من فصائل  سيراً أ 19فراج عن اإل حيث تمّ ، م1616نيسان 6ى تاريخ التبادل المفاوضات حتّ 

، ويجب 2(م عمرامابراه)إ سرائيليّ اإل فراج عن الجنديّ سيرة مقابل اإلاثنتا عشرة  أ بينهم ،المقاومة

ليسوا فلسطينيين كما قال ات عربية جنسيّ  ن هم منير من األسرى المحرّ  %(51) نّ ألى إالتنويه 

 .وفضل شرور 

مراحل الكفاح  همّ أطلق على عملية التبادل من أ  االسم الذي  وعملية النورس وه دّ عت  

مبادلة  وهداف هذه العمليات هأحيث كانت  ،سرائيلإ ح الذي انتهجته القيادة العامة ضدّ المسلّ 

وليس على غرار العمليات السابقة التي فشلت في  ،في هذه العملية وهذا ما تمّ  ،بأسرىسرى أ

 ،ن حاولوا القضاء على هذه العملية دون مبادلةيسرائيلياإل نّ أ إال، مبادلة األسرى رغم وجود رهائن

كتشافه من ل بعد ات  حد عمالئها الذي ق  أعن طريق  ليّ يسرائاإل للجنديّ  مّ وذلك عن طريق وضع السّ 

 وأيضاً  ،فشال صفقة المبادلةإ وه (عمرام)سبب محاولة قتل  نّ أث جبريل ويتحدّ ، بل القيادة العامةق  

 . 3سراهأيقتل  رهابيّ إنه فصيل أالقيادة العامة على  إلظهار

 

                                                           
 . 151، جبريل مواجهة في سرائيلصموئيل، إ كاتز، 1
 . 11، سرائيليل األسرى بين العرب واالحتالل اإلصفقات تباد، براهيم عدنان، إمطر 2

 . 82، 1616الوثائق الفلسطينية العربية لعام  3
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   :الفلسطينيّ  للمجلس الوطنيّ  ةالدورة الرابعة عشر

قد في دمشق بين الذي ع   للمجلس الوطنيّ  ةالقيادة العامة في الدورة الرابعة عشر  شاركت

ية البرنامج همّ أوكذلك على  ،ية الوحدة الوطنيةهمّ أالقيادة العامة  توأكدّ  1م11-55/1/1616

، دورة للمجلس الوطنيّ  دء  قبل ب   الذي ع قد2رح في المجلس المركزيّ الذي ط   والتنظيميّ  السياسيّ 

ص من تبعية بعض وذلك للتخلّ  ،الوحدة الوطنيةرساء هذه إجل أطاقاتها من  ستعمل بكلّ  وأنها

من مسؤولية مسؤولية الوحدة الوطنية هي  نّ أجبريل  دوأكّ ، مات الفلسطينية للدول العربيةالمنظّ 

 . 3جل تطبيقه على ارض الواقعأاللجنة التنفيذية من 

نه عمل على أكد أ، حيث كما تحدث به طالل ناجي ،تماماً  غايراً مر مفي حين كان األ

 اعقةبين الجبهة الديمقراطية والصّ وخاّصة  ،العالقاتقريب ومحاولة ت ب اليسار الفلسطينيّ تقري

اتصاالت مع  بإقامةنه مع فصائل اليسار نجحوا أ إال" قائاًل : ضافأ، فيما 4لوجود خالفات بينهما

دخال صالح إدف وذلك به، من ضمنهم صالح خلف ،عضاء اللجنة المركزية لحركة فتحأبعض 

                                                           
 . 111، 2مجلد ، العام القسم الفلسطينية الموسوعة 1
 ،لمنظمة التحرير الفلسطينية عدة لقاءات شارك فيها األمناء العامون لفصائل المقاومة عقد المجلس المركزيّ  2

المنظمة والوطن ب هة المستجدات الطارئة التي لحقتلمواج وتنظيميّ  جل االتفاق على برنامج سياسيّ أوذلك من 
اليسار الماركسي الفلسطيني ودوره في ، شبلي محمود، ؛ للمزيد ينظر دودينةالعربي من حيث التسويات السياسيّ 

 .  111، 1612-1691الحركة الوطنية 
 . 81، 1616الوثائق الفلسطينية العربية لعام  3
وذلك بعد  ة،ر شنها الدورة الرابعة عأفيما يرى الباحث  ةنها الدورة الخامسة عشر أيؤكد طالل ناجي في مذكراته  4

 ،انعقاد الدورة في ظلّ  (علي حسن سالمةو ب)أوذلك عندما تحدث عن اغتيال ، تدقيق التواريخ المذكورة في مذكراته
تاريخ انعقاد الدورة الرابعة و وه، م55/1/1616ل حصل بتاريخ فاالغتيا، أي ما يؤكد تزامن انعقاد الدورة واالغتيال

صفحات من  األخرى في الخيمة، طالل، ؛ ينظر ناجي ةوليس الخامسة عشر  الفلسطينيّ  للمجلس الوطنيّ  ةعشر 
 . 516-511، الذاكرة
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مام أ تصّديللمنّظمة التحرير من أجل الى اللجنة التنفيذية إ (جهادو ب)أخليل الوزير و أ (يادا  و ب)أخلف 

  . 1"تفرد ياسر عرفاتقرارات و 

عضاء فتح أ اعندما دع ،فشال المجلس الوطنيّ إعرفات ذلك وعليه عمل على ياسر علم 

خارج من و وه ،متابعة عرفات نه عمل علىأد ناجي كّ ، وأمن المجلس وذهب خارجاً  ،لهتافى الإ

 األولى للمجلس الوطنيّ هي  ةن هذه الدور أة خاصّ  ،قناعه للرجوع عن قرارهإ القاعة محاوالً 

فشاله، وريةراضي السّ قام على األت الفلسطينيّ  عاد بينهما  وبعد جدال  ، لسوريا والعراق هانةً إ دّ عي   وا 

القيادة العامة  نّ ألل على وهذا يدّ ، 2للمجلس الوطنيّ  ةياسر عرفات ليكمل انعقاد الدورة الرابعة عشر 

 ،للحركة األقوى داخلي   حداث انقسام  ا  و أد عرفات جل تخفيف تفرّ أمن  ومستمر   حاولت بشكل مباشر  

 وهي فتح .

  للمجلس الوطنيّ  ةالمبادرة األوروبية والدورة الخامسة عشر

ه التوجّ  ذلك إلى أسباب عّدة، ومنها:وأرجعت  3رفضت القيادة العامة المبادرة األوروبية

وكذلك ، مريكيةللهيمنة األ ة الغربية التي اعتبرتها القيادة العامة تابعةً وخاصّ  ،وروباألدول  ياسيّ السّ 

 ،جالدية وال  حّ المبادرة ساوت بين الضّ  نّ أ، كما 118و 525 مجلس األمن اعتماد المبادرة قراري

                                                           
1
 . 518،صفحات من الذاكرة األخرى في الخيمة، طالل، ناجي 

 . 516، المصدر السابق  2
علن عقب أ، و برونوكر( شتراكي )ايسكيعمل ياسر عرفات على مقابلة المستشار النمساوي وزعيم الحزب اال 3

، وصدر 118و 525من لى قراري مجلس األإن يستند أ وسط ال بدّ ية في الشرق األمشكلة القضّ  حلّ  نّ أاالجتماع 
 كد البيانأكما  ،ية االستيطانائيلية بقضّ سر بيان انتقد السياسة اإل م1681وروبية عام عن اجتماع المجموعة األ

اليسار ، شبلي محمود، ية الشرق األوسط ؛ دودينتسوية لقضّ  همية وجود منظمة التحرير الفلسطينية في أيّ أ
 . 111، م1612-1691ودوره في الحركة الوطنية  الفلسطيني   الماركسي  
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هاواألمريكيّ  لصالح االحتالل الصهيونيّ و البيان ه نّ القيادة العامة أ تضافأو   ة  فرضيّ  ، وأكدت رفض 

 . 1تدويل مدينة القدس

دعت القيادة العامة فقد  الفلسطينيّ  للمجلس الوطنيّ  ةق بالدورة الخامسة عشر ا يتعلّ فيمما أ

يت دورة مّ في دورة اجتماعاتها الرابعة التي س   ضرورة انعقاد المجلس في بيانها التوضيحيّ ى لإ

رت عن موعدها الدورة قد تأخّ  نّ أدت كّ أ، حيث م1/11/1681 بتاريخ (علي بوشناق)الشهيد 

الوحدة الوطنية  خطوات   نّ أو على فصائل المنّظمة، بل قيادة اللجنة التنفيذية ورست من ق  م   ضغوط  ب

نجازات ل اإلمام استكماأن يضع العراقيل هناك م   نّ أو  ،قرت في المجلس السابق لم تتحققأ  التي 

جل أمن  ةخامسة عشر نها ستعمل في الدورة الأ ضافتأ، فيما 2دة حقيقيةقيادة موحّ ى لإللوصول 

 .3لى نوع من التنسيق بين فصائل المقاومة إللوصول  وأفضل ،قوىأيجاد طرق إ

 وكان ثاني مجلس  ، م11/2/1681بتاريخ  ةالخامس عشر  الفلسطينيّ  المجلس الوطنيّ  د  ق  ع  

ال إ ،موقف القيادة العامة من هذه الدورة حقيقية   في حين لم تذكر مصادر   4عقد في دمشقي   وطني  

 خرج هذا المجلس بمجمل قرارات   ،على هذه الدورة " نعم باً معقّ  ح  حمد جبريل صرّ أ نّ أننا نجد أ

 مستمرة   االت  ضلى نإننا بحاجة أيها األخوة أولكن ال نخفي عليكم  ،ممتازة   وعسكرية   ومالية   سياسية  

موقف القيادة العامة من هذه الدورة لم  نّ أد وهذا يؤكّ ، " 5... وقوالً  لتجسيد هذه الوحدة الوطنية فعالً 

 .مة التحريردة لمنظّ القيادة الموحّ  بموضوعة وخاصّ  ،كما هي العادة ،ظاً نه كان متحفّ أ إال اً يكن سلبيّ 

 
                                                           

 . 166، 1610الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1
 . 119، السابقالمصدر  2
 . 11، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  3
 . 118، 2مجلد ، العام القسم الفلسطينية الموسوعة 4
 . 166، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام  5
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 مبادرة األمير فهد 

راع في الشرق الصّ  عن مبادرة لحلّ  عوديّ العهد السّ  العزيز وليّ ح األمير فهد بن عبد صرّ 

تها عام ل من األراضي التي احتلّ يسرائإنسحاب ات على نصّ  1/8/1681خ وذلك بتاري لألوسطا

زالة 1691  رية العبادة لكلّ كما يكون هناك ضمان لحّ ، فة الغربية والقطاعالمستوطنات من الضّ  وا 

 ة الالجئين في حقّ لقضيّ  ةً تصفيكما طرحت المبادرة ، صة القدسوخا، الديانات داخل فلسطين

فة الغربية الى فترة ت على خضوع قطاع غزة والضّ كما نصّ ، ن ال يرغب بالعودةوتعويض م   العودة  

 ،تقام دولة فلسطينية ثمّ  ،حدةمم المتّ ألشهر تحت وصاية الثالثة أ علىال تزيد  لمدة   انتقالية  

 . 1على أراضي الّضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس

جل تصفية أمن  مريكي  األ للفكر   لةً واعتبرتها مكمّ  ،مير فهدالقيادة العامة مبادرة األ رفضت

من قيادات داخل  بمباركة   جاءتهذه المبادرة  نّ أث طالل ناجي فيما تحدّ  ،2ة الفلسطينيةالقضيّ 

حيث قال طالل  ،رن يطرح هذا التصوّ أمير باألشار على أن م  و ياسر عرفات ه نّ أو  ،حركة فتح

لت بخالد ثّ نها حاصل اتفاق بين قيادة فتح م  أذننا أفي  س  م  رحت هذه المبادرة ه  نه عندما ط  إناجي " 

 ،ةوا في هذه القصّ لم  عوديين ظ  السّ  نّ إ، برأيي ...، عوديينخوة السّ وبين اإل _رحمه اه_الحسن 

موقف  بإعطاءار عمّ و بأنه في حال قام أعض قيادات فتح ...، وكان قرارنا من ب ا فكرةً و  ألنهم تبنَّ 

اللطف و بأو ماهر اليماني و وأبنا أقرار اللجنة التنفيذية ... وكنا هذا ليس  نّ أونعلن سنقف  بباإليجا

مة التحرير منظّ  نه خفض رأسه ليقول  أ إاله نجلس خلفه _يقصد ياسر عرفات_ وياسر عبد ربّ 

 .3"ترفض المشروع 

                                                           
، 1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام ؛  1512-1511ة الفلسطينية المواقف السياسي  ، سامي يوسف، حمدأ 1

119-111 . 
 . 91،  البحث عن الدولةنوفل، ممدوح،  2
 . 588-581، من الذاكرةالخيمة األخرى صفحاتفي ، طالل، ناجي 3
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وذلك بعد الجلسة االفتتاحية للقمة العربية الثانية ، انتهت مبادرة األمير فهد،وفشلت

مود دد من قيادات جبهة الصّ وع، وريّ لعدم اشتراك الرئيس السّ  تعليق القمة العربية حيث تمّ عشرة،

 . 1تصّديوال

 :7611حرب لبنان 

 إلىسرائيل إ لجأت  إذ منظمة الفلسطينية ، ال ضدّ  اً اسرائيلي اً تصعيد 1681شهد عام 

 ن تمّ ألى إ، سرائيلإدت المقاومة ضرب شمال عّ بالمقابل ص  و  ،ضرب مواقع المقاومة في لبنان

التوقيع على اتفاقية  تمّ و حدة مم المتّ ذلك بإشراف األو  ،رفينطالق النار بين الطّ إاالتفاق على وقف 

كان و  ،مات الفلسطينية بالقرارلم تلتزم بعض المنظّ  ،16812تموز  52طالق النار بتاريخ إوقف 

المركزية لحركة  لجنةلى اجتماع الإمر بذهاب طالل ناجي ى وصل األمن بينها القيادة العامة حتّ 

ات مع جبريل ليصل في اليوم التالي اجتمع عرفو ،رفين بين الطّ  كالميةّ  حدثت مشاداتّ و ،فتح 

 .3سرائيلإمهاجمة و أطالق النار إااللتزام بوقف و راع  الصّ  ة  وتير  لى تهدئة  إاالتفاق بينها 

التزام البعض  مذلك لعدو مة التحرير الفلسطينية ، كان هناك خالف بين فصائل منظّ 

بينما ،يشمل جنوب لبنان فقط  هنالمعارضة للقرار أحت الفصائل صرّ ف، للجنة التنفيذيةبقرارات ا

 سرائيليّ ، عاد التهديد اإل 4مكان حول العالم أيّ  ها فيعملية ضدّ  نه يشمل أيّ أسرائيل إدت أك  

في مستعمرة )محوال(  1685ثاني لعام الفي نهاية كانون  ن ف ذتمة التحرير بعد عملية فدائية لمنظّ 

                                                           
 . 1512، المواقف السياسية الفلسطينية، سامي يوسف، احمد 1
 شاهد على العصر .، حوار مع أحمد جبريل، أحمد، منصور 2
 . 588، الذاكرةفي الخيمة اآلخرى صفحات من ، طالل، ناجي 3
 . 185-181، المنظمة تحت المجهر، هيلينا، كوبان 4
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ضرب بعض مناطق المقاومة في و ، مكثف   سرائيل بتحليق  إحيث بدأت ،ردن األالتي تقع في غور 

 . 1مةبين المنظّ و لالتفاق الواقع بينها  اً فاعتبرتها انتهاك،لبنان 

لى ذلك إ وأشار، 1685سباب اندالع الحرب عام أمن  اً مير فهد سببكان رفض مبادرة األ 

قناع اللجنة التنفيذية بضرورة الموافقة على هذه إ محاوالً  سابقة   ياسر عرفات في اجتماعات  

سرائيل إعلنت أ 1685حزيران  1دن بتاريخ ل في لنسرائيإثر محاولة اغتيال سفير إ علىو ، 2المبادرة

فبدأ االجتياح للبنان في ،مة تصفية القوة المتزايدة للمنظّ إلى هدفت من ذلك و ، الحرب على لبنان

فصائل  ز وجودلمراكو ،لجنوب لبنان  ي  برّ و  جوي   ذلك عن طريق قصف  و ،الرابع من حزيران 

حزيران  9بتاريخ و ، سرائيلإقصف مواقع داخل بابل بدأت الفصائل الفلسطينية مة ، في المقالمنظّ 

مة التحرير نشاء فجوة بين مواقع منظّ إلى إحة تهدف قواتها المسلّ  نّ أسرائيلية علنت الحكومة اإلأ

 .3(سالم الجليل)أطلقت عليها اسم عملية و ،كم  21لى عمق إسرائيل تصل إشمال و 

ي للهجوم تصدّ الو ،سرائيلية المواقع اإلائل المقاومة على ضرب عملت القيادة العامة مع فص

 تحّدثت القيادة العامة أّن و ،شكل المطلوب الي لم يكن بهذا التصدّ  نّ أ إالالذي وقع في جنوب لبنان 

 أحمدغياب  ظلّ  فيو ،  4في االنسحاب من المواقع دون الرجوع للقيادة العسكرية تخطأأ هاعناصر 

، قرر في هذا االجتماع تقسيم القيادة ء من كسور في ظهرهفاجبريل الذي كان في بلغاريا يتماثل للشّ 

 إلىمر ى القيادة العامة في حال تطور األوذلك للحفاظ عل ،سوريا إلىولى تذهب األ : فرقتين إلى

                                                           
 . 182، المقاومة الفلسطينية عسكريا، يزيد، ؛ خلف 121، كرة الثلج، شيمون، شيفر 1
 . 581، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 2
 . 181، كرة الثلج، شيمون، شيفر 3
 . 588، صفحات من الذاكرة في الخيمة اآلخرى، طالل، ناجي 4
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د أيّ كو زكي الزين و من هؤالء عمر الشهابي، و  ول للمقاومةّ األ فّ تصفية كافة كوادر الصّ و اغتيال 

 .1فضل شروروو يوسف طبل لين بطالل ناجي، بيروت ممثّ رون في خيبقى اآلو سليماني 

القيادة  ليستلمروت قبل حصارها بشكل كامل بي إلىالدخول واستطاع جبريل  أحمدعاد 

 عسكرية   ، ولكن لم تكن هناك قيادة  يههم في محاولة للتصدّ يوجّ و بدأ يدير عناصره و ، العسكرية

ة خاصّ و  ،كان هناك مشاركة للمعلومات بين القيادات العسكرية نهإال أ ؛للفصائل الفلسطينية دة  موحّ 

 .2خليل الوزيرو جبريل  أحمدبين 

في التاسع من حزيران بين قيادات الفصائل الفلسطينية في مقر  ع ق د   اجتماع في ظلّ و 

ف حواتمة، خليل الوزير ، أيّ ياسر عرفات،جورج حبش،ن كان من بين الحاضرينو  ،دة العامةالقيا

 أحمدطالب ث و تحدّ ، نبيه بري من الجانب اللبنانيّ و  ،كما كان هناك وليد جنبالط ،لياسعد ص

نه يجب تجميع أأضاف و  ،منطقة عسكري   فصيل   ى كلّ أن يتولّ و  ،مناطق إلىتقسيم بيروت بجبريل 

مكانية العمل إ قرت الفصائل مجتمعةً أحيث  ،رفضالوبل بطلبه ق   نّ أعادة توزيعها، إال ا  لغام و األ

 .3الفصائل المشترك بين كلّ 

 11في  إسرائيلعالن إوذلك بعد  ؛طالق النارإجبريل عن عملية وقف  أحمدث تحدّ 

قيادة  نّ أد كّ أيار مرفوض حيث هذا الخ   نّ وأ، بل طرف واحدطالق النار من ق  إران عن وقف حزي

من من أجل عوات مجلس األستجابة لداالو أ ،طالق النارإوقررت عدم وقف  ،الفصائل اجتمعت

لذلك  ؛لن تكون لصالح المقاومةو  ،إسرائيلطالق النار ستكون لصالح إعملية وقف  نّ وبّين أ، ذلك

نهم إ إذلتجربة في فيتنام ى الإأشار في ذلك ى النصر، و ف حتّ االستمرار للقتال دون توقّ  ىدعا إل

                                                           
 . 586، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 1
 . 561، المصدر السابق 2
 .، شاهد على العصر جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 3
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يجب على القيادة و م هذا ما حصل حتى تم تحرير أرضهميركا و أ طالق النار ضدّ إرفضوا وقف 

 . 1نفسها المنهجيةالفلسطينية ن تتبع 

ي التصدّ بكّل الوسائل المتاحة، كما قامت ب يّ سرائيلاإل واجهت القيادة العامة االجتياح  

 ية، سرائيلعاقت تقدم القوات اإلأعمليات التحصين التي  عن طريقة ماميّ خطوطه األضرب و 

روابط بين  نشاءإ إلىعمدت و  ،الحتواء المقاتلين عند اشتداد القصف الجويّ  ةً زت مالجا خاصّ جهّ و 

وصل المباني السكنية مع بعضها لتسهيل الحرب تأمين فجوات بالجدران ت   برذلك ع  و  ،المباني

 . 2االنسحاب من المعركةواالنتقال و  الّشعبية

نها أإال ، 1685حصارها عام للقيادة العامة في حرب بيروت و  هكذا كان النشاط العسكريّ 

لها ممثّ و كان طالل ناجي هو  ،في تلك المرحلة ضاً أية في العملية السياسيّ  اً رئيسيّ  كانت تمتلك دوراً 

 ة.الناطق باسمها في اللجنة الخماسيّ و 

يل ا، سعد صيف حواتمةا، نبل ياسر عرفات، صالح خلفة من ق  لت اللجنة الخماسيّ تشكّ 

الجبهة و القيادة العامة و حركة فتح  :هيفصائل و  ةبل ثالثلت من ق  نها تشكّ أ أيّ طالل ناجي، و 

لم كذلك و  ،ذاك مع حركة فتحنآيئة لطبيعة العالقات السّ  الّشعبيةلم تشارك بها الجبهة و  ،الديمقراطية

 .3د أحد من قياداتها داخل بيروتو جلعدم و اعقة تشارك الصّ 

القيادات  المخاطرة ، حيث كانت كلّ العمل على تقليل و كان سبب تشكيل هذه القيادة ه

  ،كانت أعداد المجتمعين كبيرةو  ،وضاع المستجدةللبنانية تجتمع من أجل مناقشة األاالفلسطينية و 

                                                           
، فلسطين حرية األمة وأمنها الحيوي مواقف في االستراتيجية جبريل: أحمد، سمرهأبو السردي، فؤاد وعبد الرحمن  1
8-6 . 
 .، شاهد على العصر جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 2
 . 565، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 3
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قصفت  نّ أحدث ، و االجتماعداخل  واحد   الفصائل في وقت   من كلّ  اً أربعون قيادي هناككان ف

ع وجوب عدم التجمّ  إلىا نبه الفصائل ممّ  االجتماعات بعد خروج القيادة مباشرةً  مقرّ  إسرائيل

استقبال ى لإة تهدف هي لجنة سياسيّ و ة تشكيل اللجنة الخماسيّ  لذلك تمّ  ؛للقيادات في مكان واحد

 .1المباشر ل في العمل العسكريّ تدخّ  أيّ لم يكن لها و  ؛عليها الردّ و ة المقترحات السياسيّ 

وسع أ اجتماعات   ناً حياأ قدوكانت تع ،ةت هذه اللجنة بمتابعة االتصاالت السياسيّ استمرّ 

ووضعها في صورة  ،الفصائل اللبنانية الوطنيةو  الّشعبيةمثل الجبهة  ،مشاركةالغير الفصائل  لتضمّ 

ب تفيد آ 2ى تاريخ القرارات حتّ  كانت كلّ و ، زمةمع هذه األ كيفية التعامل السياسيّ و حداث األ

ولكن في الرابع ، 2نطالق النار بين الجانبيإقاف إيوعدم الموافقة على  ،العسكري   العمل   باستمرارية  

شة ضرورة خروج اللبنانية من أجل مناقو أكبر اجتماع على مستوى القيادة الفلسطينية  ع ق د  ب آمن 

مار الهائل من الدّ  وذلك للكمّ  ؛لبنانيون المقاومة بخروجها من بيروتل، فطالب االمقاومة من بيروت

 إلىمكانية للخروج اإل نثت فصائل المقاومة الفلسطينية ع، فتحدّ المقاومة دة كلّ ابإمن  فالتخوّ و 

حيث هذا المقترح، رفضت  اللبنانية   القيادات   نّ أ إال ،من هناك كمال العمل العسكريّ ا  و  ،ماتالمخيّ 

ال تهدف من طرح فكرة الخروج و  ،ى من المقاوميننها تحاول المحافظة على ما تبقّ أوضحت أ

 .3من أجل خروج المقاومة من بيروت رسمي   هنا بدأت المفاوضات بشكل  ، سرائيلإلاالستسالم 

 ،خروج فصائل المقاومة منهاو من أجل تسوية الحرب على لبنان  مباشرة   بدأت مفاوضات  

العناصر الفلسطينية و  الفصائلفيليب حبيب التي أقرت خروج  مريكيّ ة المبعوث األق خطّ ف  وذلك و  

 ،رحهذا المقترفضت القيادة العامة  لكنات، الجنسيّ  دة  متعدّ  شراف قوات  إة من لبنان بالمسّلح

                                                           
 . 561، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 1
 .562، المصدر السابق 2
 . 561-562، المصدر السابق 3
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 ستهزم في حال   أنهاو مد األ طويلة   ال ترغب بحرب   إسرائيل نّ أو  ،مودمكانية الصّ إثت عن تحدّ و 

وافقت القيادة العامة  وجيزة   بعد فترة  لكن ، 1ية العسكريةسرائيلاستنزاف القوة اإلو  ةاستمرار المواجه

 ؛الفلسطينية من الداخل منّظمةتفكيك ال إلىتهدف  هناك مؤامرةً  نّ أ إلدراكهاعلى الخروج من لبنان 

ة النقاش حول االنسحاب من ياهذا ما حصل في بدو  ،داخلية   نشاء خالفات  إذلك عن طريق و 

طالبت القيادة الفلسطينية بضرورة االنسحاب الى ، اال ان هناك من ادعى أن القيادة العامة 2لبنان

ق البحر وبدون اصطحاب األسلحة وبلباس الصليب األحمر وكان ذلك وفق يسوريا عن طر 

 . 3مشورات من االتحاد السوفيتي الى احمد جبريل

اجتماع إلى المقاومة الفلسطينية  فصائلالتحرير  منّظمةل اً رئيسباعتباره دعا ياسر عرفات 

 نّ أث عرفات تحدّ و  ،جبريل هذا اللقاء أحمدحضر و  ،ة من بيروتالمسّلحقرار خروج العناصر إ ليتمّ 

هذه  ستخرجن يأ إلى : سئلةأث جبريل في ضمن تحدّ ، و جبالخرو ن طالبوه هم م   ناللبنانيين يالوطني

من  ون في لبنان؟ ، فكان الردّ الذين سيبق   نللفلسطينييمانات التي أعطيت ما هي الضّ و العناصر؟ 

 على عدد من الدول   الفلسطينيةة المسّلحتوزيع القوات  الخروج من لبنان سيتمّ  نه في حال  أعرفات 

،  الديمقراطيّ اليمن و ودان ، الس  مثل تونس، الجزائر ،إسرائيلعن الحدود المباشرة مع  البعيدة   العربية  

فال  ،لالحتالل المسّلحح نهاء الكفاإهذا سيعمل على  نّ أاعتبر  فقدفرفض جبريل هذا االقتراح 

 .4إسرائيلعن خطوط التماس مع  بعيدة   عناصر مسلحة في مناطق  و جدوى من السالح 

 نالفلسطينيية يالحم بل المجتمع الدوليّ دمت له من ق  ث عرفات عن ضمانات ق  وتحدّ 

فيليب  كيّ يمر من المبعوث األ ي  طّ خ   د  عه  ل على ت  حيث تحصَّ ، ن الذين سيبقون في لبنانيالمدني
                                                           

 . 11، فلسطين حرية األمة وأمنها الحيوي مواقف في االستراتيجية أحمد جبريل:السردي، فؤاد وعبد الرحمن أبوسمره،  1
 .، شاهد على العصر جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 2
 . 15،  البحث عن الدولةنوفل، ممدوح ، 3
 المصدر السابق . 4
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الخالف الذي  نّ كما أ،  1القوات الدولية بإشراففي لبنان  نالفلسطينيين يمن المدنيأحبيب يضمن 

ن تذهب العناصر أيّ  إلى: ة انشقاق واضح حول قضيّ عن سفر فيما بعد أفي هذا االجتماع  نشب

 .2ةالمسّلح

نه يهاب من تصفية بعض العناصر أسوريا تحت ذريعة  إلىخروج اللم يوافق عرفات على 

بل سوريا قبل الموافقة العلنية من ق   إلىالخروج  نه لن يقبل  أو  ،ة الفلسطينية المعارضة لسورياالمسّلح

 أحمدو منها جورج حبش و  ،بعض القيادات الفلسطينية تن أوضحياهذا التب ورية، في ظلّ القيادة السّ 

التحرير  منّظمةعف هذا سيضو  ،العناصر الفلسطينيةتشتيت ى لإياسر عرفات يهدف  نّ أل جبري

االتصال  تمّ و  ،القيادة العامة حواتمة في مقرّ و حبش و جبريل  اجتماع ضمّ  د  ق  لذلك ع   ؛الفلسطينية

ورية بل القيادة السّ من ق   سوريا ، جاء الردّ  إلىورية من أجل الموافقة على االنتقال السّ  ةبالقياد

أراضيها بما فيها الفصائل التي  إلىراد من فصائل المقاومة الدخول أن م   بالموافقة على استقبال كلّ 

ث تحدّ و ك عرفات في ذلك ، شكّ 3جبهة العربية التابعة للعراقالك وريّ هي على خالف مع النظام السّ 

بل القيادة العامة التواصل من جديد من ق   عليه تمّ و  ،عالن الرسميّ من الذهاب دون اإل ف  نه متخوّ أ

موافقة  _بعد ساعة من اتصال جبريل معهم ميّ عالمه الرسّ إبر ع  _الذي أعلن  وريّ النظام السّ مع 

عن عدم موافقته  ح عرفات علناً صرّ  أخيراً و ، ضيهااالستقبال الفصائل المقاومة في أر  وريّ النظام السّ 

 .4لها بيروت مود فيثمرة الصّ  بأنه لن يهدي   عاً متذرّ  ،قبلت سوريا بذلك وول ،سوريا إلىللذهاب 

                                                           
 . 161، تحت المجهر منظ مةال، هيلينا، كوبان 1

 . 9-2، مجلة الكاتب ،  مجزرة صبرا وشاتيالأهداف وأبعاد األسد، أسعد ،  2
 . 118، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 3
 . محطات من تاريخ الثورة الفلسطينية، حوار مع طالل ناجي، خالد، الرشد 4



98 
 

ب آ 55بدأت في و  اً يوم 55ة الفلسطينية على دفعات خالل فترة المسّلحخرجت القوات 

، فيما  1ألف مقاتل 11ر عدد العناصر المقاتلة ب قدّ و  ،بأسلحتها الخفيفةو  ،لولأي 11في  انتهتو 

سوريا عن طريق  إلىانسحبت القيادة العامة و في االراضي اللبنانية ،  رباالنتشابدأت القوات الدولية 

بعض عناصر حركة فتح و  الّشعبيةكذلك انتقلت الجبهة و  ،ر عدد عناصرها بألف مقاتلقدّ و  ،البحر

 عربية   بلدان  إلى أغلب قوات فتح و فيما انتقل عرفات ، سوريا إلىالذين عارضوا قرار عرفات 

 .2خرىأ

 ،ةة القيادة العامّ خاصّ و  ،حركة فتحو  ات الخالف بين اليسار الفلسطينيّ ياكانت هذه من بد

نقطة خالف  لتكّ ش   بحيث 2/6/1685بتاريخ  ن ف ذتتطورت بعد عملية اختطاف الجنود التي و 

 حركة فتح.و بين القيادة العامة  المسّلحاالشتباك  إلىوصلت 

 :القيادة العامة واألزمة مع فتح 

لجامعة  ةانعقاد الدورة الثانية عشر  فتح في ظلّ و بين القيادة العامة  داً ظهر الخالف مجدّ 

التي رفضت التحرير  منّظمةالدول العربية في فاس ، حيث كان هناك اجتماع للجنة التنفيذية ل

عرفات لم  نّ أ إال، 3المشروع السابق الذي طرحه قبل عام وهو مير فهد الموافقة على مشروع األ

ة للقضيّ  سلمي   الدخول في حل  و  ،هذه المبادرة ر الموافقة علىقرّ و  ،اللجنة التنفيذية أير  إلىيستمع 

ماهر اليماني، محمد زهدي النشاشيبي و أبمن طالل ناجي، محمد خليفة ،  كل   لجأو ، 4الفلسطينية 

غط على الضّ  إلىميزر و أبعبد المحسن و اللطف و أبليهم مع التحفظ إ كذلك انضمّ و  ،هياسر عبد ربّ و 

                                                           
 . 115 ،جبريل مواجهة في إسرائيلصموئيل،  ؛ كاتز، 555، كرة الثلج، شيمون، شيفر 1
 . محطات من تاريخ الثورة الفلسطينية، حوار مع طالل ناجي، خالد، الرشد 2
 . 91 ، البحث عن الدولة ،نوفل، ممدوح 3
 .3 ، 91، مجلة الكاتب ، العدد  جبهة للتصدي عل أسس كفاحية  شاهين، محمد وآخرون، 4
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  .1ذلك نه رفضأإال  ،عرفات للعدول عن قراره

، حيث كان 2في الجزائر الفلسطينيّ  للمجلس الوطنيّ  ةما زاد الخالف انعقاد الدورة السادسة عشر مّ و 

في حين كان عدد أعضاء  ،آالفطالل ناجي بخمسة  ره  دّ ق   ،من الحضور كبير   هناك حشد  

هم المجلس المنعقد في ازدياد الفجوة بين القيادة العامة سأ، 3فقط  عضواً  189 المجلس الوطنيّ 

عدد الهائل بهدف عدم مناقشة تعمد استقطاب هذا ال إذ ؛ة ياسر عرفاتخاصّ و  ،حركة فتحو 

 .4ةة مشروع التسوية السياسيّ خاصّ وب المستجدة على الساحة الفلسطينية بشكل مهنيّ  اتعو الموض

ألكبر انقسام حصل في تاريخ حركة فتح ،  شاهداً  1681ذار لعام آكان يوم التاسع من 

 ،تاالنتفاض على قرارات عرفا الثوريً المجلس و اللجنة المركزية للحركة أعضاء حيث قرر عدد من 

 وأبو  وعلي بسيس وأبالد العملة ، خ وأبموسى ،  وأب،  5صالح ، قدري وأبكان من ضمن هؤالء و 

قد ساعدتهم القيادة العامة و  ،سورياو مواقع حركة فتح في لبنان ى لعلى السيطرة إ افعمدو  ،مجدي

بين النظام و  ،ين عن حركة فتحجراء اتصاالت بين المنشقّ إالمال عن طريق و سالح المدتهم بأالتي 

  .6الليبيّ 

لى مراكز فتح يطرة عين من حركة فتح في السّ زمة التي ساعدت المنشقّ سهمت سوريا في هذه األأ

االسم الذي  وهو القتل بين فتح من طرف و) فتح االنتفاضة( و عمال العسكرية بدأت األفي سوريا ، 

 ؛لضرب قوات فتح لت القيادة العامة عسكرياً خرى، تدخّ أ جهةن على أنفسهم من و أطلقه المنشق

مقتل  نسفرت عألبنان التي _القيادة العامة في طرابلس ذلك بعد مهاجمة ياسر عرفات لمواقعو 
                                                           

 . 91،  البحث عن الدولةنوفل، ممدوح،  1
 . 261، (2000-1646االنتفاضة ) إلىغربية من النكبة أبو مذكرات بهجت ، بهجت، غربيةأبو  2

3
 .3 ، 91، مجلة الكاتب ، العدد  حول مقررات المجلس الوطني الفلسطيني  ،النتشة ، أحمد حمزة 
 . 111، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 4
 . 261، (2000-1646االنتفاضة ) إلىغربية من النكبة أبو مذكرات بهجت ، بهجت، غربيةأبو  5
 . 111-112، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 6
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ت الحرب بين استمرّ و ، 1)البداوي( باسمفت ر  اصر القيادة العامة في أحداث ع  عشرات من عن

 عربية   طات  اسبعد و و ،  (هلية الفلسطينية/الفلسطينية في لبنانالحرب األ) باسمفت ر  رفين التي ع  الطّ 

يمكن تلخيص و ، 2 المالحقةو هلي بعد سبعة شهور من القتل حداث االنقسام األأانتهت  دولية  و 

من االشتباك  سبوع تقريباً أقبل  16813لعام  األردنالذي بدأ في اجتماع  االنقسام الفلسطينيّ 

هي و  ،تحالفات علنية ةثالث ثّمة ي:تاآل والنح لىعالتحرير الفلسطينية  منّظمةبين فصائل  المسّلح

 التحالفو ،  عبيّ النضال الشّ و اعقة ، فتح االنتفاضة القيادة العامة ، الصّ  :يضمّ و  التحالف الوطنيّ 

ه كذلك كان هناك التوجّ و ،  ساسي  أ الجبهة الديمقراطية بشكل  و  الّشعبيةالجبهة  :يضمّ و  ،الديمقراطيّ 

 .4حلفائهو ه عرفات توجّ  وخير وهاال

  :7611 عملية الجليل

في لبنان  2/6/1685تاريخ ب نّفذتشكالية عملية أسر الجنود في عملية إ إلى أشرنا

 نّ أ، تحدثت حركة فتح  ينيإسرائيلجنود ثمانية حيث تم أسر  ،(مدون)بحفي منطقة  تحديداً و 

، سرنها شاركت حركة فتح في عملية األأفيما تحدثت القيادة العامة  ،جنود ثمانية تأسر مجموعتها 

عة في تقسيم ماهية الطريقة المتبّ و  ،أسر الجنود آليةو تخطيط التضاربت المصادر العربية عن 

كان الذي  القائد العسكريّ  وهو العالول محمود ث القيادة العامة ، فيتحدّ و سرى بين حركتي فتح األ

أنه و  ،جنودثمانية أسرت و  ،نصب كمين إلىأن مجموعاته عمدت تنفيذها، و عن العملية  مسؤوالً 

ذلك و  ،وريّ المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش السّ  إلىالعامة من أجل نقل الجنود  ةبالقياداستعان 

                                                           
، فلسطين حرية األمة وأمنها الحيوي مواقف في االستراتيجية جبريل: أحمد، سمرهأبو السردي، فؤاد وعبد الرحمن  1

28 . 
 . 261، (2000-1646االنتفاضة ) إلىغربية من النكبة أبو مذكرات بهجت ، بهجت، غربيةأبو  2

 . 1،  16مجلة الكاتب ، العدد نحو توسيع قاعدة النضال السقاط اتفاق عمان،شاهين، محمد وآخرون ،  3
مذكرات بهجت ، بهجت، غربيةأبو ؛  155-116، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 4

 . 269، (2000-1646االنتفاضة ) إلىغربية من النكبة أبو 
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سرى وجئت عند عملية نقل األف  و  ،على العالقات القوية التي تربط القيادة العامة بسوريا بناءً 

 .1ةمواقعهم الخاصّ ى لإنقلهم و  ألسيرينالقيادة العامة  باختطاف

حركة فتح  أنّ و  ،الخطفو مجموعاتها شاركت في الكمين  ثت القيادة العامة بأنّ تحدّ  فيما

جة بأنها ستبتعد عن وافقت القيادة العامة على ذلك متحجّ و  ،جنود مقابل اثنين ستةت لنفسها ثر أاست

توافق  نّ أ تثر آفة بينهما من الناحية السياسيّ  حادة   وجود خالفات   صراع مع حركة فتح في ظلّ  أيّ 

 على هذه القسمة دون الدخول في صراع.

لنقل  من  آ طريق  ى لإحيث كانت بحاجة  ،قوىحركة فتح هي األ ةايرو  نّ أيرى الباحث 

 في حين كانت القيادة العامة تمتلك هذه القوة بناءً  ،يّ سرائيلمنطقة بعيدة عن النفوذ اإلى لإسرى األ

 بين سوريا.و على طبيعة العالقات بينها 

سرى أ ثمانيةتحتجز  نّ أيات استطاعت المقاومة الفلسطينية ارغم اختالف الرو و الطرق  بكلّ 

قيمت وذلك بعد صفقة أ   ،1681عام  نوفمبر 51منهم في تاريخ  ستةمبادلة  تمّ بحيث ن ييإسرائيل

سرائيلو بين فتح  كان من ضمنهم  ًا،لبنانيو  اً فلسطيني معتقالً  2191عن  إسرائيلأفرجت بالمقابل  ا 

عقب حرب لبنان عام  إسرائيلنصار الذي أنشأته أالباقي كان في معتقل و  ،يةإسرائيلفي سجون  91

16852. 

سر ول قد أ  سرى كان األأ ةمن أجل مبادلة ثالث إسرائيلتفاوض مع الالقيادة العامة ببدأت 

من  يهوديّ  و( وهياالرقيب أول ) حازي يس ووه 11/9/16853خالل معركة السلطان يعقوب في 

 ،خرىت طريقها عن الدبابات األية التي ضلّ سرائيلحدى الدبابات اإلإحيث كان يقود  ،أصل عراقيّ 
                                                           

 .لم التبادليفقناة الجزيرة الوثائقية،  1

 . 11، يسرائيلصفقات تبادل األسرى بين العرب واالحتالل اإل، ابراهيم عدنان، مطر 2
 ، الصفحة األولى . 1985أيار  21، 5651العدد  جريدة القدس، 3
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يهرب  اً جنديّ  أبصروافأصابتها، و  (RBG)تطلق عليها مجموعة من  نّ أالقيادة العامة فاستطاعت 

غنيمتهم من عملية  افهم ،ناخر ن اآلاخر ، أما الجنديآمكان ى لإنقله و سره أ نوا منفتمكّ  ،من داخلها

من  خر يهوديّ اآلو  ،من أصل هنغاري حدهما يهوديّ أ (نسيم شاليمو يوسف عزون )وهما  ،حمدونب

 .1مصريّ  صلأ

ذلك بتاريخ و  ؛إسرائيلاتفاقية مبادلة مع  إلىتتوصل القيادة العامة  نّ أاستطاعت و 

 1111طالق سراح إعلى  حصلت مقابل ثالثة جنود  و  ،حمراألبواسطة الصليب  51/1/16812

في سجون مقامة  اً محتجز  اً سير أ 881منهم  ،المختلفة 3إسرائيلمحتجزين في سجون  اكانو  اً سير أ

ثناء عملية في أمن معتقل أنصار  اطفو خ  قد  اكانو  اً سير أ 118و ،ةراضي الفلسطينية المحتلّ على األ

في معتقل عتليت  إلىمن معتقل أنصار ا و قلكانوا قد ن   اً سير أ 112و ،1681 مالتبادل مع فتح عا

 . 16814عام  من جنوب لبنان يّ سرائيلثناء االنسحاب اإلأ

من أهم عمليات التبادل بين المقاومة  دّ تعو  (عملية الجليل)سم اطلق على عملية التبادل أ  

سرائيلو الدول العربية و الفلسطينية  ثت ، فتحدّ وما زال أثر هذه العملية يدوّي في آذاننا حّتى يومنا ،ا 

 من حيث العدد   يّ سرائيلفي صفوف المجتمع اإل فقة أحدثت هزةً ية بأن هذه الصّ سرائيلالحكومة اإل

 .5المعتقلين المفرج عنهم طبيعة  و 

                                                           
 .لم التبادليفقناة الجزيرة الوثائقية،  1

 . 12، يسرائيلاألسرى بين العرب واالحتالل اإلصفقات تبادل ، ابراهيم عدنان، مطر 2
 . 191، في الخيمة اآلخرى صفحات من الذاكرة، طالل، ناجي 3
 . 86المركز االعالمي، ، عملية الجليل 4
 . 12، يسرائيلصفقات تبادل األسرى بين العرب واالحتالل اإل، ابراهيم عدنان، مطر 5
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دت أ، فقد 11681ولى عام ذاب قيام االنتفاضة الفلسطينية األسبأ همّ أهذه العملية أحد  دّ تع

فقة رين في هذه الصّ المحرّ  أبرزمن و  ،وبقائهم في بيوتهم ،نالفلسطينييخروج مئات المناضلين  إلى

 ن دوراً و هؤالء المحررّ  قّدم، حيث  (حماس)سالمية حركة المقاومة اإل الحقاً  س  سّ ياسين الذي أ   أحمد

من  يّ سرائيلي لالحتالل اإلالمشاعر الوطنية من أجل التصدّ و  ،ذكاء نار االنتفاضةإفي  كبيراً و  اً مّ هم

 .2ةراضي المحتلّ داخل األ

 :7611راعية عام العملية الشّ 

 1681عام  فصائلها منذو التحرير  منّظمةو بين القيادة العامة  ت العسكريةهدأت العمليا

 لتنفيذز كانت تتجهّ  فقد،  إسرائيل ضدّ  عسكري   راك  كذلك لم يكن للقيادة العامة ح  و  ،1681ى حتّ 

التحرير الفلسطينية عام  منّظمةانسحابها من لجنة التنفيذية ل ذلك في ظلّ و  ؛ة  نوعيّ  عسكرية   عملية  

ة ابتدأت في الدول العربية بعملية نوعيّ و بل  ،الفلسطينية ة  العسكريّ و  ة  السياسيّ  ا القيادة  لتفاج   1681

 (، ولكن قبل ذلكيوم الطائرات الشراعية)عملية  وأ (عملية قبية)طلق عليها حيث أ   51/11/1681

التي ( نقاذ الوطنيّ )جبهة اإلبين القيادة العامة وحركة فتح أثمر في تشكيل  واضح   صراع   كان هناك

 الفلسطينيّ  عبيّ وفتح االنتفاضة وجبهة النضال الشّ  الّشعبيةلت من القيادة العامة والجبهة تشكّ 

، 11/5/1681تاريخ عرفات والملك حسين بياسر تفاقية بين وذلك بعد توقيع اال ،اعقةوتنظيم الصّ 

 .16/5/16893ان بتاريخ علن الملك حسين تجميد اتفاق عمّ غط أهذا الضّ  وفي ظلّ 

من ضمن و  ،نوعية   عسكرية   عملية   لتنفيذزت القيادة العامة في تدريباتها لعناصرها تجهّ  

ة حيث هدفت الخطّ  ،من الخطوط الخلفية وّ لمهاجمة العد عسكرية   نشاء خلية  إهذه التدريبات 

                                                           
 . 191، الذاكرةفي الخيمة اآلخرى صفحات من ، طالل، ناجي 1
، مطر؛  88-11المركز االعالمي، ، عملية الجليللالطالع على اسماء المفرج عنهم في عملية الجليل ينظر  2

 . 11، يسرائيلصفقات تبادل األسرى بين العرب واالحتالل اإل، ابراهيم عدنان

 . 266، (2000-1646االنتفاضة ) إلىغربية من النكبة أبو مذكرات بهجت ، بهجت، غربيةأبو  3
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 يّ سرائيلللجيش اإل ماليةالشّ معسكر القيادة  إلى وّ بعض الفدائيين عن طريق الج إنزالى لإالعسكرية 

، عمدت القيادة العامة على ية القيادية سرائيلوذلك لضرب القواعد اإل (؛غيبور) باسملمعروف ا

ة في راعيّ ائرات الشّ الستخدام الطّ  ر سبقت موعد العملية على التدريب العسكريّ شهأ ةربعأمدار 

 .1العملية

فضل و طالل ناجي و جبريل  أحمدعمل مناورات حضرها و تمام التدريب إد من بعد التأكّ 

جنوب لبنان لتبدأ  إلى من ثمّ و  ،بيروت إلىعناصر من القيادة العامة  ةربعأانتقل  اً شخصيّ  وشرور 

 ،عناصر مقاومة ةربعأ قلّ ت   إسرائيل باتجاهة ، حيث انطلقت أربع طائرات شراعيّ 2ةالعملية العسكريّ 

فيما سقطت واحدة  ،يةسرائيللسيطرة اإللسقطت اثنتان منها على الحدود اللبنانية التي ال تخضع 

خيرة ائرة األاستطاعت الطّ و  ،يّ سرائيلاإل أخرى في الحدود اللبنانية الخاضعة للحكم العسكريّ 

 .3كم 11النقطة المستهدفة التي تبعد عن نقطة االنطالق  إلىالوصول 

 ة لمعسكرماميّ بوابة األة من اختراق الخالد أكر سوري الجنسيّ  والرابع وه استطاع الفدائيّ 

ية )جوالني( التي سرائيلبة اإلخّ مع قوات الن  اشتبك بشكل  مباشر و  ،غيبور )يعني معسكر األبطال(

في  من أصل تونسيّ  ووه (ميلود نومة)وصر فيما ح   االشتباكستشهد في او  ،كانت في المعسكر

                                                           
 .، شاهد على العصر جبريل أحمدحوار مع ، أحمد، منصور 1

 .فلم ليلة الطائرات الشراعيةالقيادة العامة، –المركز االعالمي  2
نشورات القيادة . فيما تحدثت م 11، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، شهداء فلسطين –القدس  إلىمن تونس  3

وفي طريق  ،لموقع وبعد استشهاد خالد أكر انسحبت المجموعةى لإنجحت بالوصول  األربع طائرات  ال أنّ العامة 
قاعدة ى لإالوصول ن اين المتبقّ اواستطاع العنصر  ،الذي استشهد شمال فلسطين (ميلود نومة)سقطت طائرة أالعودة 

 . 11، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، شهداء فلسطين –القدس  إلىمن تونس االنطالق األولى بنجاح ؛ 
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تمشيط  إلىمدت االشتباكات مع القوات التي ع   إثرشهد على است  و  ،إسرائيلالمنطقة الشمالية من 

 .1ةراعيّ المنطقة بعد سقوط طائرته الشّ 

صابة مقتل و  ،ذي العمليةأسفرت العملية عن استشهاد اثنين من منفّ   ًا؛يّ إسرائيل اً جندي 11وا 

صول فلسطينية أمن  اهمو ن اخر ن اآلافيما استطاع العنصر  ،ات العربية الفلسطينيةياذلك وفق الرو و 

ظت القيادة تحفّ و تهم همّ تمام م  إراعية قبل م طائراتهم الشّ معسكرات القيادة العامة بعد تحطّ  إلىالعودة 

  .2ى هذا اليومللعملية حتّ  ط العسكريّ اسم المخطّ و  ،سمائهمأالعامة على 

بعد اشتباكات  تمّكنت من قتلهماو  ،ن فقطان هم اثنذيعدد المنفّ  نّ أية سرائيلفيما تحدثت المصادر اإل

جنود  ستةالثاني داخل معسكر، فيما قتل و  ،إسرائيلول في شمال األ ،في موقعين منفصلين اندلعت

 .3اخرون سبعةصيب أ  و 

طبيعة أهداف العملية و ذين ية على عدد المنفّ سرائيلاإلو ة الفلسطينية يارغم اختالف الرو 

ملكت القدرة الكافية في ة العملية التي اتفقا على نوعيّ  انهمأ إال،  يّ سرائيلعدد القتلى في الجانب اإلو 

ثبات جاهزية عناصر القيادة العامة من إكذلك و  ،جهزة الرادارأثبات فشل ا  و  ،إسرائيلأمن  اختراق

 العتاد.و حيث التدريب 

بل الختيار الوقت  ،إسرائيلذلك ليس فقط الختراقها أمن و  ،فريدةً و  قبية نوعيةً  عملية دّ تع

 انالدول العربية في عمّ  باجتماع اً لية ، حيث كان تاريخها مرتبطهذه العم إلتمامالمناسب 

                                                           
 . 515-511 ،جبريل مواجهة في إسرائيلصموئيل،  كاتز، 1
 . 11، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، شهداء فلسطين –القدس  إلىمن تونس  2
، 1681تشرين ثاني  59، 9111العدد  جريدة القدس،؛  168 ،جبريل مواجهة في إسرائيلصموئيل،  كاتز، 3

 الصفحة األولى .
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كذلك بعد انعقاد و ،  1الفلسطينية القضّيةمن  ران أهمّ يإالحرب ضد  قرارها أنّ ا  و  8/11/1681

بتاريخ  أحد عناصر المقاومةباعتباره ة نهج التسوية السياسيّ  الذي أقرّ  الفلسطينيّ  المجلس الوطنيّ 

نها _ أالتحرير منّظمةاالعتراف ب في ظلّ _توصل  نّ العامة أ استطاعت القيادةو  ، 11/11/16812

وذلك  ؛ة عربيةهي قضيّ  القضّية نّ على أ والوحيد عن الفلسطينيين للتنبيه من جديد رعيّ ل الشّ الممثّ 

انطالق  نقطة من نقاطالعملية كانت  نّ كذلك أل، 3داخل صفوف المقاومة عربية   بوجود عناصر  

 .المحتلّ و ولى ، حيث زادت من الروح المعنوية لمقاومة االحتالل االنتفاضة الفلسطينية األ

فصائل المقاومة  ئة لكلّ مفاج   لتكونً  1681ولى عام انطلقت االنتفاضة الفلسطينية األ

 مصطحبةً  ،النضال من أجل التحريرو في طريق الكفاح  جديدة   لدول العربية ، لتبدأ مرحلة  لكذلك و 

تحليليها و أحداثها  ة  مكن تغطيمن الم ،انتهجتها القيادة العامة جديدةً  ةً وسياسيّ  ةً عسكريّ  اً رقمعها ط  

 أخرى. أكاديمية   بدراسة  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 51، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، شهداء فلسطين –القدس  إلىمن تونس  1
 . 169 ،جبريل مواجهة في إسرائيلصموئيل،  كاتز، 2
 . 18، القيادة العامة– الّشعبيةالجبهة ، شهداء فلسطين –القدس  إلىمن تونس   3
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 الخاتمة :

 

القيادة العامة اسمها بعد االنفصال عن الجبهة –اكتسبت الجبهة الّشعبية لتحرير فلسطين     

، حيث استقّل أحمد جبريل بكوادره األولى التي كانت ت سم ي 11/11/1698الّشعبية بتاريخ 

وأضاف إلى نفسه ، بعد خالفات فكرية مع الجبهة الشعبية نفسها بجبهة التحرير الفلسطينية

إلى  وأضافالقيادة العامة -الجبهة الّشعبيةاسم فصيله الجديد مصطلح )القيادة العامة( ليصبح 

 ليمّيز تنظيمه الجديد عن التنظيم األم الجبهة الّشعبية . قيادة العامة مصطلح ال مسمى تنظيمه

روابط تاريخية مع حركة القومّيين العرب، على الرغم من  ةكن للقيادة العامة أيّ تلم و       

حيث اندمجت جبهة التحرير الفلسطينية  1691االندماج معهم الحقًا ع قب حرب حزيران لعام 

، إال أنهم حافظوا على استقاللهم لقيادة العامة مع حركة القوميين العربوهي الكادر االساس ل

 الفكرّي والسياسّي، وكان ذلك واضحًا في اإلضطراب الفكرّي واإلستراتيجية السياسّية، فعمدت

في تكوينها األساسّي إلى تعريف نفسها بأنها  جبهة التحرير الفلسطينية تحت قيادة أحمد جبريل

. وانتهجت  نظام  قومي  حركة  مبدأ االشتراكية  -بعد ذلك-عربي  يغّلفه الطابع الدينّي االسالمي 

 فيلسطين واستمرت فبعدما اندمجت مع القوميين العرب لتشكل الجبهة الشعبية لتحرير العلمّية 

اتباع المنهج االشتراكي كايديولوجية فكرية بعد انشقاقها عن الجبهة الشعبية لتشكل اسمها 

أكدت  1611مؤتمرها الثالث الذي ع قد في عام وفي  لجبهة الشعبية_القيادة العامةالجديد ا

، ثّم بدأت تتراجع عن االشتراكية من جديد في تنازالت  على اتباعها للمنهج االشتراكي العلمي
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وبات ، 1689في مؤتمرها الّسادس الذي ع قد عام  بدأت ارهاصاتهابسيطة   فكرية  دراماتيكية

 . 5111في مؤتمرها الثامن عام  األصلي القديم لها معلنًا بشكل واضحالتعريف 

 كوادرهاو امتازت القيادة العامة منذ بداياتها بالصبغة العسكرّية، سواًء لقياداتها أ فيما       

عملياتها العسكرّية، امتازت بوكذلك  درها األساسي من خريجي الكلية العسكرية احيث أّن ك

في تنفيذ ليات  فريدة  ونوعّية  لتكون  هي األساس في انتهاج فصائل أخرى واستطاعت تنفيذ عم

، فشاركت في أولى عمليات خطف الّطائرات، وكانت من أوائل المخّططين عملياتها العسكرّية

وعملية الّطائرات الّشراعّية  1612لعمليات حجز الرهائن داخل إسرائيل في عملية الخالصة 

عمليات تبادل لألسرى معها، كان أهّمها عملية  علىار إسرائيل ، واستطاعت إجب1681 عام

وكانت هذه العملّية ذات أثر  أسيرًا من داخل المعتقالت 1111حيث  أخرجت  1681الجليل 

بالغ على القضية الفلسطينية، حيث كان من بين األسرى المحررين في هذه العملّية مجموعة لم 

ماكنها مستأنفًة نشاطها الحركي والسياسي الذي ظهر تغادر األراضي المحتلة ورجعت إلى ا

 . جليًا في أحداث اإلنتفاضة الفلسطينية األولى

فق تطور األحداث والثورات الداخلية في       كانت القيادة العاّمة تتنقل في عالقاتها السياسّية و 

التي لم تتخّل عنهما إال بعد البلدان، ومن العالقات التي بنتها عالقاتها بالنظام الليبّي والعراقّي 

في حين كان أهّم عالقاتها العربية مع النظام السوري الذي عملت ، تسعينيات القرن المنصرم

على االلتصاق به في كل الظروف والمتغيرات وارتبط اسمها مع النظام الّسورّي حتى الجبهة 

في عدم االعتراف بإسرائيل وقراري  تمثلتسالة، حيث أّن الثوابت األولى تاريخ يوم كتابة الر 

حيث خالفت في ذلك  هي التي حسمت مسار عالقاتها السياسّية 118و 525مجلس األمن 

 .جميع األطراف التي وافقت على القرارين السابقين وعلى رأسها فصائل منظمة التحرير
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ية األخرى وبلغ هذا ظلَّ الخالف قائمًا بين القيادة العامة وفصائل منظمة التحرير الفلسطين    

حيث آثرت الجبهة الوقوف مع النظام السوري  1619التنافر ذروته في حصار تل الزعتر 

والقتال ضد منظمة التحرير الفلسطيني، وتصاعدت وتيرة هذا النزاع حتى وصل الى حد 

فشكلت صفا واحدا مع النظام السوري وحركة  1681المواجهة المباشرة مع حركة فتح في عام 

، وهذا ما وضع الجبهة 1685االنتفاضة التي انشقت عن فتح األم بعد أحداث حرب لبنان  فتح

الشعبية_القيادة العامة في خانة التبعية للنظام السوري البعثي تحت قيادة حافظ األسد بشكل 

قاطع ووسمت القيادة العامة بأنها تنظيم سوري يعمل على تحقيق المصالح الحيوية السورية 

 بالقضية الفلسطينية .المتعلقة 

قّدمت القيادة العامة دورًا بارزًا في تشكيل التحالفات الفلسطينية والعربية على مدار تاريخ و      

الثورة الفلسطينية، وكان لها دور  رئيسّي في بعضها، من هذه التحالفات:)جبهة الرفض 

قرار وقف إطالق النار  ، والتي ر فضت1611الفلسطينية( التي ش ك لت في أعقاب حرب اكتوبر 

سرائيل، و)جبهة الّصمود والتصّدي( التي تشّكلت من جبهة الرفض وظهر  بين الدول العربية وا 

رضا بعض الدول العربية عليها مثل العراق وليبيا وسوريا، وكان تأسيسها بعد زيارة الّسادات 

مَّ جبهة   ، كما كانت هي األساس في تشكيل )التحالف الوطنّي(1611إلسرائيل عام  الذي ض 

في ظّل  1681النضال الّشعبّي وتنظيم الّصاعقة وفتح االنتفاضة وقد أ س س  هذا الّتحالف عام 

الفلسطينّي، وجبهة )اإلنقاذ الفلسطينية(  التي ت شّكلت من ق بل التحالف -الّصراع الفلسطيني

عناصر حركة فتح، وكان  الوطنّي الّسابق، وأضيف إليها الجبهة الّشعبية والديمقراطية، وبعض

ذلك في ظّل انتهاج منّظمة التحرير الفلسطينية بوادر الحّل الّسياسّي المبنّي على قراري مجلس 

وأثارت القيادة العامة جداًل واضحًا في طبيعة العالقات بين األحزاب  118و 525األمن 

حياتها، كان منها والفصائل الفلسطينية، فعملت على االندماج مع أكثر من فصيل في مراحل 
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م، واندماجها مع الجبهة الّشعبية لتحرير فلسطين عام 1691االندماج مع حركة فتح في عام 

خارجها مبنّية على عدم  وفكانت كّل عالقاتها السياسّية داخل المنّظمة الفلسطينّية أ 1691

العامة باالبتعاد النسبي تميزت القيادة وأخيرًا عدم القبول بأّي تسوّية سياسّية االعتراف بإسرائيل و 

 عن اإلعالم، والتركيز على الجانب العسكرّي في مسار تاريخ الدراسة .
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Abstract 
 

This present study tackles the general leadership of the Popular Front 

for the Liberation of Palestine (PFLP) since its establishment in 1968 until 

the eruption of the Palestinian first uprising (Intifada) in 1987. Throughout 

this period, the political and military vision was developed cease the 

conflict between the Arabs and Israel, which were manifested in different 

war methods that appeared in June 1967 War and October 1973 War. The 

period was also full of political compromises of the Palestinian case, and it 

was rich of political and military events that included the development of 

Palestinians’ methods of struggle.  

The study explored the PFLP’s general leadership in terms of its 

establishment, ideologies, coalitions, and separations until reaching a 

stabile stage in 10/10/1968, passing through PELP’s relationship with the 

Palestinian Liberation Organization (PLO) and the sessions of the 

Palestinian National Council (PNC) until 1987. The study also touched on 

military operations of the general leadership that was distinguished by its 

several unique and qualitative operations which resulted in huge operations 

of exchanging prisoners. 

The study showed the general leadership’s stance from the political 

compromises of the Palestinian case, starting from Rojers Project in 1969, 

and ending by the mutual recognition project between the PLO and Israel 
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that started to appear in the 1980s, and resulted in the wars that happened 

between Israel and the Arab countries. The study also discussed the general 

leadership’s role in the internal conflict between the PLO, Jordan, and the 

Lebanese civil war.     

 


